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 المقدمة العامة
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 :مقدمة عامة

أكثر من أي وقت  زداد اعتماد النمو االقتصادي واالجتماعي على مستوى التقدم التكنولوجيإ لقد        
، املواصالت، وسائل االتصال واملعلوماتو  ،حلاسوبت اإجنازات مذهلة يف تقنيا حتقيق وذلك من خالل، مضى

العمل أكثر  د واألساليب وغريها، اليت جعلتخرتاع األدوات واآلالت واملواإ، مصادر الطاقات املتجددة
املشاكل املتعلقة بفرص بقاء اإلنسانية والتكاليف االجتماعية  ، لكنها يف الوقت نفسه أمهلتوأكثر إنتاجية ُيسرًا

 . هلذه الثورة التكنولوجية واالقتصادية والبيئية املصاحبة

زال قائمة يف التقدم االقتصادي والصناعي اليت ال توة رات التكنولوجية وبغية تقليص الفجالتطو  نظرا هلذه         
أصبح  حنو االقتصاد املبين على املعرفة أو العلم والتكنولوجياوتزايد االجتاه  املستوردة هلا،و   املنتجة والفين بني الدول

ذو أمهية بالغة بكافة  ،ة يف جمال التنمية جبميع أنواعهاكأحد العوامل احلاكمإنتاجها وكيفية نقلها وتوطينها   موضوع
تعترب هذه النقطة الفاصل بني اقتصاديات إذ  امية واآلخذة يف النمو بصفة خاصة،الدول بصفة عامة والدول الن

 . واقتصاديات الدول النامية الدول املتقدمة

نظرا المتالك الدول املتقدمة على أحدث التكنولوجيات خاصة اليت تدعم إسرتاتيجية التنمية املستدامة، و         
فقد أصبح من الضروري على الدول النامية أن تسعى جاهدة المتالكها مهما تعددت الطرق والوسائل، لعل 

 .أمهها  استقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة، وتوطينها

ومؤشر  ، تطور البلدان ووموها االقتصاديأحد املتغريات املؤثرة يفك  ،شك أن االستثمار األجنيب املباشروال         
صادر اليت تسهم يف نقلها املمن أهم  على انفتاح االقتصاد وقدرته على التعامل والتكيف مع التطورات العاملية،

إقامة مصدرا مباشرا لنقل املعرفة الفنية واإلدارية والتنظيمية من خالل يعترب إذ  بفاعلية مقارنة باألشكال األخرى،
األمر الذي يسهم يف تضييق الفجوة  ،التدريب وتوفري العمالة املتخصصةإىل جانب  ،األنشطة أو الفروع

دوار البارزة يف اعتبار أن التكنولوجيا تلعب أحد األعلى  ،ل املتقدمة والدول الناميةالتكنولوجية والتنظيمية بني الدو 
 .تسريع عملية النمو االقتصادي والتنمية املستدامة

 ،ةاملباشر  ةاألجنبي اتتسعى الستقطاب أكرب عدد ممكن من االستثمار  دول العاملهذا ما جعل خمتلف        
االستفادة مما و  هذا امليدان  تقليص التكاليف اخلاصة باألحباث يف هبدف، معه ها إلسرتاتيجية الشراكةوانتهاج

طريقة فعالة  باعتباره وسيلة مكملة لالستثمار احمللي، فضال عن كونه متقدمة جيلبه من أساليب جديدة وتكنولوجيا



ت  

 

واملناقشات بني االتصاالت املباشرة  ومن مثة املالئمة، الكتساب املزيد من التقدم احلاصل يف جمال التكنولوجيا
والتوصل إىل املفاضلة بني  ،رة االبتكارات واملشاريع البحثيةلنشر املعرفة والعلم وختصيص املوارد إلدا اخلرباء والعلماء

لوجيا متطورة استخدام تكنو ومن مثة الطرق واألساليب اليت تتالءم مع إمكانيات واحتياجات وثقافات شعوهبا، 
 .ة الشاملةاجتماعيا وبيئيا ال تؤثر على خيارات التنميمستدامة اقتصاديا و 

نقل التكنولوجيا عن طريق االستثمار األجنيب  من أجل انتهاج إسرتاتيجية تنموية سليمة سواء يف جمال و           
جتربة التنمية يف دراسة  اخرتنا التنمية املستدامة، حمددة ميكن تطبيقها مبا يتفق مع إجياد إسرتاتيجية وأ، املباشر
 دخل الوطين وحتسني صادراهتا خاصة التكنولوجيا منها،يف عملية تنويع مصادر ال قت نقلة نوعيةكوهنا حق  ماليزيا،

وحماكاهتا نظرا  ،الالستفادة منه نها اجلزائرثري من الدول ومدراسة والتحليل لكربة فريدة جدديرة بالجتفهي تعترب 
  :لألسباب اليت نذكر أمهها

اجلزائر، إىل جانب تشابه هيكل الطلب  ا شأندولة نامية تنتمي إىل دول ذات دخل متوسط شأهن .1
 ؛ة للميزة التنافسيةدات الر ئيسل أحد احملد  والذي ميث   ،وخصائصه بينهما

 دولة تتميز بالت   .2
ُ
بعة، إذ أهنا جتتاز مراحل خمتلفة من براجمها ت  شابه الواضح يف السياسات االقتصادية امل
واالستثمار،  سياسات لتحرير األسعار والتجارةلالستقرار االقتصادي واإلصالح اهليكلي مبا يتضمنه من 

 ة تنفيذ تلك اإلصالحات؛بداي ةسن أهنما خيتلفان يفعلى الرغم من 
وبالتايل تصبح  ،شأهنا شأن اجلزائر ذات معامالت كبرية يف األسواق العاملية مع جمموعة االحتاد األورويب .3

 األجنبية املباشرة وعلى األسواق؛ جذب االستثمارات يف هلامنافسة 
  إشكالية البحث

اليت ال تقتصر على بلد دون آخر، وال على و  ،نتيجة لالهتمام املتزايد بالتنمية املستدامة يف العصر احلايل          
دف إىل لكوهنا هتجمتمع دون غريه؛ كوهنا قضية هتم كل األطراف سواء تلك املصدرة للتكنولوجيا أو املستوردة هلا، 

ور الذي تلعبه التكنولوجيا احلديثة يف االستدامة من ونظرا للد   االستغالل العقالين واألمثل للموارد جبميع أنواعها،
كهدف   سالمة وصحة اإلنسان ث واحملافظة علىوالعمل على احلد من التلو   ،خالل تغيري أوماط االستهالك لدى الفرد

تقطاب اسأن حترص على  وخاصة يف ظل اإلحكام على التكنولوجيا العاملية،ول على الد   أصبح من الضروري أويل،
نة ذات أثار إجيابية ختدم التنمية اليت تضمن هلا اكتساب تكنولوجيات نظيفة وحمس   املزيد من االستثمارات األجنبية
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قطاع الصناعة ، وقاتكقطاع احملر اليت تعرف إقباال هلذه األخرية؛   خاصة يف القطاعات اإلسرتاتيجية ،املستدامة
 .اخل...إىل جانب قطاع االتصاالت واملعلومات ،، والصناعات الكيماويةاالستخراجية

 :التايل يالرئيس السؤال اليت ميكن صياغتها يفذا البحث و بناءا على ما سبق ذكره، تظهر لنا إشكالية ه

في   لى إستراتيجية التنمية المستدامةالمباشر عالتكنولوجيا في إطار االستثمار األجنبي  ما هو أثر نقل"        
 . "كل من الجزائر وماليزيا؟

 :التالية الرئيسي ميكن صياغة األسئلة الفرعية على ضوء السؤال

ما مدى فعالية التكنولوجيا األجنبية يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة يف ظل إحكام السيطرة العاملية  .1
 عليها؟

 االستثمار األجنيب املباشر يف حتقيق التنمية املستدامة؟ما مدى مسامهة  .2

االستثمار األجنيب املباشر يف جمال نقل تعزيز دور إحياء التكنولوجيات احمللية و ما هي متطلبات  .3
 التنمية املستدامة؟  وإسرتاتيجيةالئمة تالتكنولوجيا امل

حتقيق التنمية املستدامة يف الدول النامية  يف أثر إجيايب تكنولوجيا االستثمار األجنيب املباشر ل كانهل   .4
 بصفة خاصة؟ ويف كل من اجلزائر وماليزيا ،بصفة عامة

 الفرضيات

 :لإلجابة على هذه اإلشكاليات مت االعتماد على الفرضيات التالية

 تساهم نقل التكنولوجيا األجنبية املتطورة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة؛ .1
وخيدم  ،األجنيب املباشر يف حتويل تكنولوجي يتماشى مع خصائص الدول الناميةيساهم االستثمار  .2

 أهداف التنمية املستدامة هبا؛
الة يف ضمان اكتساب وتوليد اإلسهام بطريقة فع   ،كن لبناء قاعدة تكنولوجية وحتسني املنا  االستثماريمي .3

 تكنولوجي  يتماشي مع إسرتاتيجية التنمية املستدامة؛
 .من اجلزائر وماليزيا  يف كل الستثمار األجنيب املباشر بشأن نقل التكنولوجياإجيايب ل أثركان هناك  .4
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 أهمية البحث

 :يلي جلى أمهية البحث فيماتت        

لكون معظم الدول النامية تعاين من تبعية تكنولوجية  ،موضوع نقل التكنولوجيا األجنبية ضرورة معاجلة .1
وحتقيق  ،مها التقينواألسباب اليت حتول دون تقد   ،معرفة سلبيات ذلك األمرومن مثة  للدول املتقدمة،

 مات بقائها؛مقو   فظ علىتطور أو مستويات مالئمة من التطور التكنولوجي الذي خيدم اقتصادياهتا وحيا
تنميتها واالهتمام هبا كأحد  إذا ما مت   حتفيز البحث والتطوير،املوارد البشرية و إيضاح الدور الذي تلعبه  .2

ات النامية القضايا املستدامة يف االقتصاد ومن ث   ،نمية املستدامة يف العامل الناميمتطلبات حتقيق الت
 القتها بتوطني ونقل التكنولوجيا؛وع ،والعربية خاصة

كدول   ، دول الناميةبعض ال إبراز الدور اإلجيايب لالستثمار األجنيب املباشر يف جمال نقل التكنولوجيا يف .3
من خالل أخذ ماليزيا كعينة للدراسة، هذه األخرية اليت متكنت من حتقيق نتائج  ،جنوب شرق آسيا

 ؛رة للتكنولوجياهلا إىل دولة منتجة ومصد  وحتو   ،فع من قدرهتا التنافسية على املستوى الدويلإجيابية يف الر  
 .أو تكملة ملا سبق سبة لبعض الباحثني،ذات أمهية بالن سة الدراهذه نأمل أن تكون نتائج  .4

 :أهداف البحث

 :إن من أهم أهداف البحث

 ،يف احملافظة على البيئة وصحة اإلنسان ،حماولة إبراز أمهية ودور التكنولوجيا املتطورة خاصة املستدامة منها .1
لتتالءم مع الثقافة  ،ة معرفة كيفية حتسينها وتكييفهاومن مث   ودفع عجلة النمو والتنمية االقتصادية،

 حاق بركب الدول املتطورة؛الل   ومن ث   ،والظروف السائدة بطريقة تسهم  يف تسريع عملية التنمية الشاملة
ويلي التعريف بالدور التمويلي لالستثمار األجنيب املباشر الذي طرحته األدبيات االقتصادية كمصدر مت .2

ويف هذه احلالة حماولة  ،ه قد ال يراعي حقوق البيئةإىل أن  مع لفت االنتباه  ،لعملية التنمية االقتصادية
 معرفة متطلبات إحداث منظومة من القواعد والقوانني املنظمة له يف الدول املضيفة له حلفظ حقوق البيئة؛

حماولة توضيح جانب القصور واخللل يف االسرتاتيجيات املتبعة حاليا يف احلصول على التكنولوجيا  .3
 ؛كيفية استخدامها وتكييفها حمليا، واملفاضلة بني خمتلف الطرق البديلة للحصول عليها  ومن ث   ،األجنبية
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حتليل عوامل ، من خالل حبث و التعرف على واقع تدفق االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر وماليزيا .4
حتقيق وراء عدم جتسيد و بات احلقيقية الوقوف على املسب  رها مبنا  االستثمار اجلزائري، و مدى توفجذبه و 

 العديد من 
ُ
 ققة؛احملغري ربجمة و املشاريع امل

األجنيب، ليكون وتنمي االستثمار احمللي و  بل اليت من خالهلا ميكن للجزائر أن تطورالس  حتليل اآلليات و  .5
  اجلزائري؛ليت يتخبط فيها اجملتمع سندا حقيقيا لدفع التنمية االقتصادية، وبالتايل حل املشاكل العالقة ا

 . اإلسرتاتيجية اليت تعاطت هبا ماليزيا مع التعليم والتدريب التقين واملهين ملواردها البشرية حماولة اختبار .6
 البحث يةمنهج

 :سوف يتم االعتماد يف هذه الدراسة على املناهج التالية        

املنهج الوصفي أحد الطرق العلمية يف البحث العلمي، الذي يقوم على جتميع وحتليل البيانات واملعلومات عن    
ق ، من خالل التطر  العاملي ث املستوى اإلقليمي توىنقل التكنولوجيا يف إطار االستثمار األجنيب املباشر على املس

جبوانبها االقتصادية واالجتماعية  ،حتقيق أبعاد التنمية املستدامةإىل املفاهيم العامة ومدى مسامهة التكنولوجيا يف 
 ؛بصفة خمتصرةوالبيئية 

ونقل  ،وضع االستثمار األجنيب املباشر ث املنهج اإلحصائي املقارن يف الفصل األخري قصد القيام مبقارنة وحتليل  
 ،يف مراحل التنمية عن االقتصاد اجلزائرياليزي املتقدم نسبيا يف االقتصاد املواكتساب التكنولوجيا وتوليدها 

ة الوقوف على مواطن الضعف ومن مث   ونفس التكلفة،نفس التأثري ونفس اخلصائص، واحلجم، ومعرفة إن كان له 
 .عن طريق اقرتاح احللول واختاذ اإلجراءات الالزمة ،للوصول إىل معاجلتها وتصحيحها

 أسباب ودوافع اختيار الموضوع

  :اختيار هذا املوضوع إىل النقاط التاليةترجع أسباب 

يعترب هذا املوضوع حديث الس اعة، حبيث جند خمتلف القوانني والقرارات واإلجراءات ذات الصلة املباشرة  .1
أو غري املباشرة تويل  اهتماما كبريا بسبل وطرق جذب االستثمار األجنيب املباشر، نظرا ملسامهاته الفع الة يف 

نمية املستدامة، خاصة االستثمار الذي يساهم يف نقل التكنولوجيا النظيفة واحرتام حتقيق النمو والت
 حقوق البيئة؛



خ  

 

تسابق الدول يف هذا اجملال لتطوير التنمية وكسب ميزة وأفضلية تنافسية يف مجيع جماالت التنمية  .2
واخلطرية،  املتواجدة املستدامة، وبالتايل ضرورة العمل واإلسراع يف تقليص الفجوة التكنولوجية الكبرية

 .حسب ما تبينه األرقام والنتائج باملقارنة مع الدول املتقدمة

 ات الدراسةأدو 

للغة الفرنسية، عن طريق البحث يعتمد البحث على مصادر متنوعة باللغة العربية، اللغة االجنليزية وا
احلديثة اليت يتعذر احلصول عليها يف كتيب، أو عن طريق البحث يف شبكة االنرتنيت للحصول على املعلومات امل

عن طريق خمتلف املعلومات  ،وهي ختتص مبعاجلة جوانب املوضوع بشكل مباشر أو غري مباشر املكتبات،
اليت تصدر عن جمموعة الدوريات، التقارير السنوية الكتب، اجملالت،  :والبيانات واإلحصائيات حيث تشمل على

 .اجلامعية األطروحات واملذكرات أو االستثمار األجنيب، هتتم بشؤون العلم والتكنولوجيا اليتمن املنظمات 

 الدراسات السابقة

اجلوانب املتعلقة باالستثمار،  لقد قامت الدراسات السابقة اليت استطعت االطالع عليها على بعض        
لكن قلة قليلة من الدراسات اليت ربطت ما بني نقل التكنولوجيا  راسات األخرى على قضايا التنمية،بعض الدو 

تناولت جزء هاما من أهم الدراسات اليت نذكر  وفيما يلي ،واالستثمار األجنيب املباشر وعالقته بالتنمية املستدامة
 :هذا املوضوع متثلت يف

النمو االقتصادي والتنمية تقييم أثر  االستثمار األجنبي المباشر على "بعنوان : الدراسة األولى .1
من إعداد الطالب ، "تونس،الجزائر، المغرب :دراسة مقارنة :المستدامة في االقتصاديات المغاربية

بي وض حممد العيد، مذكرة ماجستري،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة 
 .0202/0200فرحات عباس سطيف، 

معرفة مدى فائدة وجدوى االستثمارات األجنبية املباشرة على الدول املضيفة يف إتباع هنج لقد هدفت الدراسة إىل 
 التنمية املستدامة ورفع معدالت وموها من خالل مقارنة وحتليل وضع دول املغرب العريب بصفة خاصة،  

 :فتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها



 د

 

االستثمارات األجنبية تسجل حضورها بشكل أكرب يف قطاعي الطاقة واخلدمات نتيجة ارتفاع العوائد  أن -
 املتأتية منها، ث الصناعة بدرجة أقل يف حني تغيب عن القطاعات اإلسرتاتيجية  مثل الزراعة والصحة؛

الدول املغاربية تتأثر بتبعات  ن مسامهة االستثمار األجنيب املباشر يف دفع التنمية املستدامة على مستوىإ -
األزمة العاملية اليت حركت الواقع التنموي هلذه الدول مما جعل من الصعب متييز آثار االستثمار األجنيب 

 .املباشر

 إلىلتكنولوجيا وانعكاسها على التشغيل في ظل التحوالت اأثر نقل " بعنوان: الدراسة الثانية .2
 -العلمة–ميدانية بمؤسسة صناعة أجهزة القياس والمراقبة دراسة  -حالة الجزائر-اقتصاد السوق

أطروحة دكتوراه شعبة علم اجتماع التنمية، من إعداد الط الب بشتلة خمتار، كلية العلوم سطيف، 
 .0222/0222اإلنسانية والعلوم االجتماعية، قسم علم االجتماع، جامعة قسنطينة، 

عاجلة للعمل وللتشغيل وللبعد التكنولوجي، مع إبراز اإلسهامات هدفت هذه الدراسة إىل حصر أهم النظريات امل
النظرية يف معاجلة اجلانب البشري كدعامة أساسية يف كل تنمية، دون التقي د مبختلف التصنيفات النظري ة املعروفة، 

يف املؤسسات مع الوقوف على احلقائق املتعل قة بنقل التكنولوجيا، وخاصة التكنولوجيا اإلنتاجية أو الصناعية 
الصناعية اجلزائرية، وخصائص هذه التكنولوجيا فيما يتعلق جبانب التشغيل والفرص اليت  تتيحها وتأثريها بصفة 

 .أم ال( كثافة التشغيل)عامة وانعكاسها على التشغيل بصفة خاصة 

 :إليها هذه الدراسة مايلي توصلت من أهم النتائج اليت 

كثيفة التشغيل، غري أنه حاليا ويف إطار   الثمانينات هي تكنولوجياالتكنولوجيا اليت كانت تستخدم يف إن  -
 والدخول يف شراكة مع جهات أجنبية؛التحو ل إىل اقتصاد السوق 

بدأ التحو ل يف استعمال تكنولوجيا مغايرة متاما ال تفتح آفاقا واسعة للتشغيل من جهة، وال توف ر فرص لكسب  -
 .ملهارات واخلربات للعاملني، وكل ما يف األمر تركيب لألجزاء بدال من صنعها وتركيبهاا

، "االستثمار األجنبي المباشر والميزة التنافسية الصناعية بالدول النامية"بعنوان  :الدراسة الثالثة .3
قسم العلوم العلوم االقتصادية وعلوم التسيري كلية  ،مذكرة ماجستري من إعداد الطالب سلمان حسني

 .0222 جامعة اجلزائر، االقتصادية،



 ذ

 

امية، ث ما مدى تأثري ذلك على واقع املنا  االستثماري بالدول الن    إىل الوقوف على قد هدفت الدراسة ل
األجنيب املباشر يف خلق  االستثماريه ور الذي يؤد  وإبراز الد   ،تدفقات االستثمار األجنيب املباشر هبذه الدول

 .وتطوير امليزات املوجودة بالدول النامية ،ميزات تنافسية

 :نأ جمموعة نتائج مفادها إىل الدراسة لتتوص  لقد  

الة، وهذا يعود إىل عدم الصرامة يف الكثري من الدول النامية متتلك إمكانيات حملية غري مستغلة بطريقة فع   -
ة، واعتقادها اخلاطئ بأهنا دول ضعيفة ليس بإمكاهنا الدخول يف املنافسة على ر تنفيذ اإلسرتاتيجيات املسط  

 ؛املستوى الدويل

ن الدول النامية املضيفة من احلصول على أن االستثمار األجنيب املباشر يعترب أحد أهم الوسائل اليت متك   -
 ؛املضيف بات البيئة االستثمارية بالبلدالتكنولوجيا احلديثة، وتكييفها حسب متطل  

احملليني، على ترقية املهارات ويساهم بشكل كبري يف عمليات التدريب للعمال  االستثمار األجنيب املباشر يعمل -
ها عوامل تساهم بقسط كبري يف يف حتسني العمل اإلداري وإدخال طرق التسيري احلديثة، وكل   الكبري  لدوره نظرا

 .تكسب الدولة مزايا تنافسية خمتلفةو  وتزيد يف اإلنتاجية   حتسني نوعية املنتج  

يات التنمية في ظل التطورات سياسة االستثمارات في الجزائر وتحد   "بعنوان :الدراسة الرابعة .4
العلوم االقتصادية وعلوم ،كلية أطروحة دكتوراه من إعداد الطالب عبد القادر بابا "العالمية الراهنة

 .0222/0222 اجلزائر،جامعة  ،التسيري، قسم العلوم االقتصادية

تقييم منا  االستثمار يف اجلزائر، من خالل سياسة التحفيز على االستثمارات، ووضع  إىلراسة الد  هذه هدفت 
ملنا  استثماري مالئم، ينافس دول املنطقة يف اجتذاب رؤوس األموال احمللية والعربية واألجنبية، وإجياد  إسرتاتيجية

، مع حماولة االستفادة من جتربة كل من دول شرق تقارب بني أهداف وسياسة كل من املستثمر والدولة املضيفدة
من أجل االستثمار األجنيب املباشر،  بوجنوب شرق آسيا، ودول أمريكا الالتينية، يف جمال جذب واستقطا

ة يف حجم وتوزيع وكفاءة هذه االستثمارات، والعقبات اليت واجهتها وإمكانية ئيسف على التطورات الر  التعر  
 .ب عليها، هبدف ترشيد السياسة االستثمارية احلالية خلدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالدالتغل  



ر  

 

يف ظل التحرير وثورة االتصاالت اليوم جذب االستثمار األجنيب املباشر  نأ إىل الدراسة لتتوص  لقد 
ة التقليدية وسياسات التحرير املوجهة للخارج واملعلومات والتطور التكنولوجي، ال ميكن أن يتم وفقا للمزايا النسبي  

ما زادت التكنولوجيا، كل   ما تغري ومط االستثمار األجنيب املباشر ليشمل اخلدمات والصناعات كثيفةفحسب، فكل  
ب على املتغريات هذا وقد ترت  ، املصاعب اليت تواجه الدول النامية يف جمال جذب االستثمارات األجنبية

االقتصادية العاملية اجلديدة إعادة التوطني األمثل للوظائف املختلفة اليت تقوم هبا الشركات متعددة اجلنسيات،  
 .ع والتسويقكالبحوث والتطوير واإلنتاج والبي

اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية " :بعنوان :الدراسة الخامسة .5
سلمى قطاف، رسالة من إعداد الطالبة ، "وانعكاساتها على نقل التكنولوجيا إلى االقتصاديات العربية

، فرحات عباس سطيف كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعةماجستري،  
0222. 

ودورها يف تطور اجملتمعات، و إيضاح كيفية العمل على تقليص الفجوة أمهية التكنولوجيا  هدفت الدراسة إىل تبيان
ء جمتمع املعرفة يف الوطن بناالوصول ل والدول املتقدمة، ومن مثة -العربية خاصة–ابني الدول النامية م التكنولوجية

  .العريب

تم يف إطار االتفاقية تقليص فرص  نقل ونشر التكنولوجيا من ت أنه ميكن أن إىليف األخري  الدراسة  تلتوص  قد ل
بل  ،األكثر حداثة ال تقتصر فقط علي التكنولوجيا ،خالل امتداد احلماية إىل أجيال عديدة من التكنولوجيا

واملزيد من االحتكار  ،لية للدول األكثر تطوراايل تعطي األفضبالت  و  ،التكنولوجيا املتقادمة نسبيا إىل اها حىتيتعد  
بني الدول  وتعميق الفجوة التكنولوجية واألسرار التكنولوجية  للشركات املتعددة اجلنسيات، ،واحلماية للرباءات

ات املتقدمة والدول العربية يف ظل غياب شروط ومقومات التنمية العلمية والتكنولوجية املرتكزة على بناء القدر 
من بني املقرتحات اليت تساعد على رسم مالمح املسار التنموي السليم التكنولوجية والعلمية الذاتية، و 

جذب االستثمارات  باعتبارها منبع التجديد واإلبداع، ،املوارد البشريةيات العربية هو االهتمام بتنمية لالقتصاد
 .رتكوتشجيع التعاون العريب املش ،األجنبية إىل املنطقة العربية

اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ذات العالقة بالتجارة الدولية وإشكالية " بعنوان :دسةاالدراسة الس .6
من إعداد الطالبة ليلى مذكرة ماجستري  ،"دراسة حالة الصين-نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية

 .0222/0222، جامعة باتنة شيخة،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،
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والوقوف على  معرفة مدى استعداد الدول املتقدمة لنقل التكنولوجيا إىل الدول النامية، إىلالدراسة  هذه هدفت
 .اآلثار املرتتبة عن التزام الدول النامية والصني خاصة باتفاقية الرتيبس وحقيقة تشجيعها لنقل التكنولوجيا

تشجيع  إىلالقوانني املناسبة حلماية حقوق امللكية الفكرية يؤدي  سن  أن  مفادها ،عة من النتائجو جمم إىلفتوصلت 
نفيذ عن طريق الواردات واألشكال املختلفة لالستثمار األجنيب املباشر، وأن الت   ،نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية

مشرتكة مع املستثمرين  الدخول يف مشاريع إىلميول املستثمرين األجانب  إىلي بالضرورة الفعال لتلك القوانني يؤد  
دي ؤ احملليني يف القطاعات ذات التكنولوجيا املتقدمة، واىل انتشار خمابر البحث والتطوير هبا، ويف حالة العكس ي

أو نقل التكنولوجيا املتقادمة، أما بالنسبة للحالة الدراسية  ،دخول املستثمرين يف شكل مشاريع مملوكة بالكامل إىل
املوجودة بني الرتبس  ونقل التكنولوجيا، فهي ال تعترب السبب  بق عليها تلك العالقةتنط فوجدت أن الصني ال

 .ال جملموعة شروط أخرىبل تعترب عامال مساعدا فقط ومكم   ،الرئيسي لنقل التكنولوجيا

 The Relation Between  Economic Growth and" بعنوان: سابعةالدراسة ال .7
Foreign Direct   Investment In Malaysia: Analysis Based On 

Location Advantage Theory   " صباح احملاضرين جبامعة جمموعة من األساتذة  ، أعدها
 Derrick Tanggapan, Caroline Geetha, Rosle Mohidin, Vivin)مباليزيا 

Vincent)اجمللة الدولية لالقتصاد وعلوم اإلدارة ، (International Journal Of 
Economics and Management Sciences)0200، 0، العدد0، اجمللد رقم. 

املوقع وقيمة عتبتها اليت تستطيع أن تؤثر يف تدفق االستثمار  عوامل أو مميزاتاىل حتديد هدفت الدراسة  
 .، ومن مثة حتقيق النمو االقتصادياألجنيب املباشر إىل ماليزيا
 (رأس املال البشري، التنمية املالية والظروف البيئية)أن توفر بعض قنوات ميزة املوقع وقد توصلت النتائج إىل 

إىل جانب أن  كشرط مسبق لكي يرتك االستثمار األجنيب املباشر آثارا إجيابية يف االقتصاد املاليزي؛  ةضروري
بتوفري العناصر السابقة اليت  تعددة اجلنسيات بل  حيتاج إىل عنايةاملشركات التدفقه ال يتم تلقائيا مع وجود 

 .تسهم يف هناية املطاف يف حتقيق النمو االقتصادي
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 حدود البحث

تستهدف هذه الدراسة الوصول إىل آخر املعطيات املتعلقة بآثار نقل التكنولوجيا يف إطار االستثمار           
الن امية، خاصة يف كل  االقتصادياتى دراسة األجنيب املباشر على الدول املضيفة هلا، من خالل الرتكيز مكانيا عل

من اجلزائر وماليزيا، أما زمنيا فمنذ بداية التوج ه حنو اقتصاد السوق، وفتح أبواهبما لدخول االستثمارات األجنبية 
املباشرة إىل بلداهنما، من خالل الرتكيز على القطاعات اإلسرتاتيجية املستقطبة له، منذ هناية التسعينات إىل غاية 

 . انات الالزمة لذلك إن وجدت البي 0200

 الدراسة صعوبات

 :الصعوبات اليت واجهتنا عند إعداد هذا البحث نذكر ما يلي من

بسبب التناقض يف االحصائيات املتواجدة بني التقارير  صول على بعض اإلحصائيات احلديثةتعذ ر احل .0
 الوطنية و تلك املتواجدة يف التقارير الدولية؛

املوضوع الذي يستحق أن يدرس على أعلى املستويات مما جعلنا خنتصر كرب لغزارة املعلومات وهذا  .0
 .الكثري من املعطيات اليت بإمكاهنا أن تكون هامة ومفيدة
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 هيكل البحث 
مت تقسيم هذه  ،من أجل اإلجابة على التساؤالت املطروحة باإلشكالية وحتقيقا ألغراض البحث           

 :  كما يلدي  باالعتماد على ثالث فصولو الدراسة إىل عناصر وفق اخلطة التالية 
 مدخل نظري حول نقل التكنولوجيا، االستثمار األجنبي المباشر والتنمية المستدامة"بعنوان  :الفصل األول 
االستثمار األجنيب املباشر، أشكاله، عموميات حول التكنولوجيا ونقلها، ث مفاهيم عامة حول حبيث تناول  "

التطرق إىل مفهوم التنمية  إىل جانب ،كمحتكر ومهيمن للتكنولوجيا، ودور الشركات املتعددة اجلنسيات  دوافعه
 .املستدامة

أثرها على إستراتيجية التنمية ر األجنبي المباشر و نقل تكنولوجيا االستثما"حتت عنوان  :الفصل الثاني
إىل  التطر ق ث هات العاملية لنقل التكنولوجيا واالستثمار األجنيب املباشر،إىل التوج   الل التعرضمن خ "المستدامة
 ،آثار نقل التكنولوجيا األجنبية ث ،ية التنميةر التكنولوجي  واالستثمار األجنيب املباشر بعملمن  التطو   عالقة كل  

  .املباشر على التنمية املستدامة وجوانبهاية عن طريق االستثمار األجنيب خاصة تلك املتأت  

حتليل واقع االستثمار األجنيب املباشر ونقل  حناول فيهحبيث  ،فخصص للجانب التطبيقي الفصل الثالث أما
أثر نقل التكنولوجيا عن طريق االستثمار األجنبي المباشر : "حتت عنوان التكنولوجيا يف كل من اجلزائر وماليزيا،

التنمية  إسرتاتيجيةإىل  بالتطر ق وذلك، "الجزائر وماليزيا مقارنة بين: التنمية المستدامة لى إستراتيجيةع
أثر نقل التكنولوجيا األجنبية على االقتصاد الوطين والتحديات اليت تعرفها منظومة املستدامة يف كال الدولتني، ث 

ومن ث الوقوف على نقاط  مباليزيا اليت هلا نفس املقومات واألهداف، امقارنته باجلزائر مع العلوم والتكنولوجيا
خالل اقرتاح احللول املناسبة من  إىلالتوصل ومنه  ،اليت حتول دون استيعاب التكنولوجيا املنقولة واملشاكل عفالض  

لبناء اقتصاد معريف  وناجح للتكنولوجيا األجنبية واألساليب البديلة عنها، معرفة متطلبات ضمان نقل فعلي  
 .، أخذا بعني االعتبار الدروس املستفادة من التجربة املاليزيةيتماشى وضرورات التنمية الشاملة يف البلدان النامية

اليت حتاول توجيه  قرتحاتإىل مجلة من امل إضافةأهم النتائج املتوصل إليها،  فنقوم بعرضأما يف اخلامتة    
السياسات احلكومية لالرتقاء بالبحث العلمي وآليات توجيه التكنولوجيات يف إطار االستثمارات األجنبية 

ملسايرة ركب الدول املتقدمة، وحتقيق أهداف التنمية املستدامة يف  ،املباشرة، بغية تعظيم املنفعة وتقليل اخلسائر
 .يف اجلزائر الدول النامية ومن ث  



 

 

 

 

مدخل نظري حول نقل  

األجنبي  التكنولوجيا، االستثمار

 المباشر والتنمية المستدامة

 

 

 الفصل األول
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 تمهيد

 ،التغريات االقتصادية العاملية ترتبط بشكل واضح وحمدد بامتالك عناصر القوة االقتصادية القائمة إن          
م إىل سلع ومنتجات الذي يدور يف نطاق حتويل التكنولوجيا فائقة التقد   ،على االقتصاد املعريفة وخاصة تلك املبني  

 ب جديد يتجاوز املفاهيم التقليدية للطلب على السلع النمطية،وصناعة طل ،قادرة على اخرتاق أسواق العامل
تقدمة واقتصاديات وجتعل منها حتتل املراتب الريادية، وتعترب هذه النقطة نقطة الفصل بني اقتصاديات الدول امل

رق تلك التكنولوجيات مبختلف الط استقطاب هذه األخرية العمل على ىعللذا كان من الضروري  ،الدول النامية
 .ةوأن تكون أكثر فاعلي   ،املمكنة وبأقل تكلفة ممكنة

،كأداة لدفع عملية التنمية اليت حتققها التكنولوجيا املتطورة االجيابية من أجل الظفر بتلك االمتيازات      
ت وتعزيز ار وتبادل اخلرباكمفتاح اللتقاء األفكو  وبناء الدولة العصرية من جهة، ،االجتماعية، الثقافية، االقتصادية
 االستثمار األجنيب املباشر كأحد حتاول العديد من الدول جذب ،من جهة أخرىبني احلضارات احلوار 

وس التكنولوجيا من جهة وكمصدر لرؤ  وسائل نقل أحد حبيث يعترب ،املستدامةاالسرتاتيجيات اجلديدة للتنمية 
االقتصادي يف الدول النمو  تفع معدالور  زيادة القدرات اإلنتاجية عمل علىي إذ ،األموال من جهة أخرى

إذا  ستدامة،التنمية املإسرتاتيجية زيادة التوظيف، ومن مثة جتسيد أهداف  يادة التكامل بني القطاعات،ز  ،املضيفة
 .املالئمة ما مت هتيئة الظروف

نقل  ،جنيب املباشرباالستثمار األملختلف املفاهيم املتعلقة باختصار ض التعر   من هنا سنحاول العمل على        
 .فاهيم املتعلقة بالتنمية املستدامةق ملختلف املكائز األساسية للتفكري التنموي املستدام بالتطر  الر   التكنولوجيا،
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 ات حول التكنولوجيا ونقلهاعمومي  : المبحث األول

  يسود خمتلف عناصر اإلنتاجاملستمر والدائم والتجديد لقد أصبح يسود عامل األعمال الكثري من التغري        
 تسعىاليت  اجملتمعاتتطوير هذه األخرية اليت أصبحت هلا أمهية كبرية يف  يتعلق بعنصر التكنولوجيا، منها ماو 

ق نا سوف نتطر  فإن  لك لذ ،ابيئتهو  تتالءمأجنع القنوات اليت  باحثة على ،الكتساهبا وحماولة السيطرة عليهاجاهدة 
 .التكنولوجيا ونقلها يف النقاط املواليةقة باملتعل   ملفاهيمملختلف ا

 مفاهيم حول التكنولوجيا :المطلب األول

 استخدامهغري أنه بقدر ما يزداد شيوع  احلايل،يعترب لفظ التكنولوجيا من أكثر األلفاظ تداوال يف عصرنا       
 ،بشأن حتديد مفهوم دقيق هلافموضوع التكنولوجيا ال يزال يطرح تساؤالت عديدة  فيه،يزداد الغموض واللبس 

وذلك  ،لك شأن أية ظاهرة فكرية تأخذ مفاهيم متعددةشأهنا يف ذ ،تالف اجلهة اليت تنظر منها إليهاخيتلف باخ
 .أو قانونيايا أو اقتصاديا باختالف من يقوم بتحليلها فيما لو كان لغو 

 تعريف التكنولوجيا :الفرع األول 

من  تركيب كلمتني ذات أصل  "technologia "ا التكنولوجي مصطلحن يتكو   :تعريف التكنولوجيا لغويا: أوال
بنوعيها  "ومالعل" عن الدراسة العلمية للفنون وتعرب   "logos"و ،اإلتقانوتعرب عن الفن أو  "techne " يوناين مها

إال ، 1ن الصناعيةوجه اخلصوص الفنو  وعلى ،"الدراسة الرشيدة للفنون "خر تعين مبعين آ أو ،"البحث والتطبيق"
 .ارق يظل قائما من الناحية الفنيةإال أن الف ،أنه كال االصطالحني أصبح دارجا يف االستخدام كمرادف لألخر

دراسة أو  ها،فتعين الدراسة الفعلية للفنون وخاصة الصناعية من "technologie" 2أما يف اللغة الفرنسية
بينما  فتعين العلوم التطبيقية، "technology" ليزيةاإلجنغة أما يف الل و علم أساليب الصناعة،أ لتقنيات،ا

technique ،اجلذر الثالثي  ربية ميكن أن جندها يف التوجه إىليف اللغة الع أما األسلوب الفين أو الرباعة الفنية
من يري بأن وهناك  ،3"فن تطبيق العلم"واليت تعين بدورها  "تقنية"أهنا  ىومن مث مت تعريب التكنولوجيا عل ،تقن

األقل أمهية  االبتكارات يف حني تنصرف التقنية إىل ،الكربى واالبتكاراتالتطورات  التكنولوجيا تنصرف إىل
                                                           

 .21ص ،2991 ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ،في مجال نقل التكنولوجيا عقود التبادل الدولي نصرية بومجعة سعدي، - 1
2 - dictionnaire de l’économie, sous la direction de pierre Bezbakh et Sophie Gherardi, la Rousse a’ 
présent, 2008, p602. 

 .271-261ص ،1001 ،2ط بريوت، منشورات احلليب احلقوقية، ،الدول النامية ىا إلالمشاكل القانونية في عقود نقل التكنولوجي وفاء مزيد فلحوط، - 3
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 العناصر املكونة للتكنولوجيا لوجدناها ظرنا إىلومبعين أوضح لو ننفس املفهوم،  ال يشريا إىلما إال أهن مشريين
مضافا  ،"والعلم املعرفة"اجلانب العلمي ،"العمل أسلوب" تخداماالس جانبو ، "كاملعدات" تشمل اجلانب املادي

ا أمام التقنية أو كن    فإن حتققت العناصر الثالثة األوىل، "اإلبداع واملهارة القدرة على " االبتكارجانب هلا 
لذلك technique 2يستعمل بكثرة يف نفس معىن التقنية "technologieأن غري أن املالحظ هو  1"التكنيك"
 .يةل استخدام مصطلح نقل التكنولوجيا الذي يشمل عنصر االبتكار بدال عن نقل التقن  فض  ن

جمموعة املعارف اليت " :بأهنا االقتصاديةن الناحية ميكن تعريف التكنولوجيا م :اقتصادياتعريف التكنولوجيا : ثانيا
الالزمة لتحويل عناصر ف والطرق العلمية جمموعة املعار " أو أهنا ،3"سلع جديدة واستنباط سلع ما ن من إنتاجك  تُ 

البحث  العلم ومرتكزة على معتمدة على ،والتنظيم واإلدارة اإلنتاجتتضمن وسائل ، منتجات إىل اإلنتاج
ة املستخدمة  إذ يربز األدوات املختلف أخذنا بعني االعتبار اجلوانب االقتصادية واالجتماعية معا، إذا ما ،4"والتطوير

 .إنتاجيةلية كي تتحقق كل عم

مال منقول معنوي له "على أهنا  حسب وفاء مزيد فلحوطف التكنولوجيا تُعر   :تعريفها من الوجهة القانونية :ثالثا
أو أهنا جمموعة معارف ترد نفعية إنتاجية خللق صناعات  ،"هو إال حق ملكية واحلق الوارد عليها ما اقتصاديةقيمة 

  5."ةجديدة تثل ميزة تنافسية جادة وحامس

ج والدة التكنولوجيا عرب عدة مراحل، وإن اختلفت منهجيا إال أهنا متفقة موضوعيا ر تدر  فس  ومن جهة أخري يُ 
  6:من خالل مراحل متعددة ومتتابعة وهي

أو الوسيلة اليت تزيل العقبات أمام  هو الوسيلة اليت تضيف إىل خمزون املعرفة العلمية، :la recherche البحث .1
 ة؛عرفتطور تلك امل

                                                           
 .261ص ،مرجع سابق وفاء مزيد فلحوط، - 1

2 - dictionnaire de l’économie, op.cit, p602. 
 .17ص ،1002الشركة العاملية للطباعة والنشر، العوملة وعالقاهتا بالتكنولوجيا، آدم مهدي أمحد، - 3
 .11ص ،مرجع سابق رية بومجعة سعدي،نص - 4
 .270ص ،مرجع سابق وفاء مزيد فلحوط، - 5
 .21ص ،مرجع سابق نصرية بومجعة سعدي، - 6
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ك وبالتايل فإن التكنولوجيا هي تطبيق للمعرفة وإن العلم هو حمر   العلم هو أساس املعرفة،: la science العلم .2
ألنه إذا كان العلم يعين التساؤل  بالرغم من أنه عمليا ليس صحيح، ،1للتكنولوجيا والتكنولوجيا هي حمرك للتنمية

 . "know how"يا تعين التساؤل حول معرفة كيففإن التكنولوج"  ?know why" حول معرفة ملاذا

بالرغم من تطور االرتباط ، 2التعبري العلم نتاج فكري لذاته بينما التكنولوجيا نتاج علمي استهدايف إن صح   إذن
نتيجة التطور االقتصادي والصناعي  ،والعالقات املتبادلة بينهماونات التكنولوجيا والنشاط العلمي الشديد بني مك

 ؛3ىوبني االندماج املتزايد لإلنتاج االجتماعي من جهة أخر  ،ميوالعل

 إدماج العلم يف وسائل اإلنتاج؛ :la technique الفن .3
 ؛هو خلق معارف جديدة : l invention االختراع .4
 ملعرفة اجلديدة يف عملية اإلنتاج؛فإنه تطبيق هذه ا :l innovation  التجديد .5
ل احلرص على أن تكون تلك املعارف والعلوم اجلديدة  تساهم يف إبداع من خال  : la durabilité االستدامة .6

أو حتويل النموذج احلايل لإلنتاج إىل نظام  ،للنمو االقتصادي منوذج جديد إعداديساهم يف  ،تكنولوجي مستدام
واالقتصادية  بل يأخذ بعني االعتبار اجلوانب االجتماعية  ،يراعي اجلوانب البيئية فقط إنتاجي أكثر استدامة ال

socio-économiques  4للتنمية املستدامة. 

أو جمرد اقتناء  ،ميكن تعريف التكنولوجيا على أهنا ليست جمرد علم أو تطبيق العلم ،ما تقدم بناءا على        
 ،فهي فكر وأداء وحلول للمشكالت الناجتة عن نشاط إنساين ،بل هي أعم وأمشل من ذلك بكثري ،اتمعد  

 ،مهاراتتائج البحث العلمي من معلومات، استخدام نانب العلمي واجلانب التطبيقي من خالل يشمل اجل
أو اكتشاف  ،األساليب احلالية وخربات  العناصر البشرية وغري البشرية املتاحة يف جمال معني لتطبيقها يف تطوير

اإلنساين  عل العملجبة قدراته وزياد ،حلل مشكالت اإلنسان وإشباع حاجاته ،وسائل تكنولوجية أكثر استدامة

                                                           
  00، صمرجع سابقوفاء مزيد فلحوط،  - 1
  .271، صنفس المرجع -2

 .12، ص.مرجع سابقنصرية بومجعة سعدي،  - 3
4- Cécile Patris et autre, L’innovation technologique au service du développement durable, 
Rapport de synthèse, Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles Programme « 
Leviers du développement durable », Février 2001, P3-4 . 
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إسرتاتيجية التنمية و  معني يتماشىلك يف إطار نظام اقتصادي واجتماعي وثقايف  وبيئي وذ ،أكثر فعالية وكفاءة
 . املستدامة

 أنواع التكنولوجيا :الفرع الثاني

 تريد الوصول إليه منانطالقا من اهلدف الذي اليت مت الرتكيز عليها، و  ف التكنولوجيا حسب الصفةلختت       
 :1كما يليمن جهة أخرى ميكن تصنيفها  وقابليتها للتعديل وخلق التفاعل بني خمتلف القطاعات  جهة،

 من جهة المالئمة :أوال

تلك التكنولوجيا املتجسدة يف رأس املال  اويقصد هب :Embodied)) لمندمجةا أو لتكنولوجيا المجسدةا .1
-كالسيارة) رةاملعم   االستهالكيةيف السلع  ىتح، أو لتجهيزات الرأمساليةاأو يف املعدات واآلالت،  ،البشري
 ؛ (....الراديو -التلفزيون

وصيانة وتوطني وتطوير  باستخداموتتمثل يف املعرفة املتعلقة  :(Disembodied) تكنولوجيا غير متجسدة .2
 يدة؛عملية مفتطبيقات  ة البحوث العلمية إىلوحتويل خالص ،التكنولوجيا اجملسدة

 من جهة درجة سريتها :ثانيا

 ؛ترتتب عليه أية مسؤولية ،كما أن حائزها الضوابطتلك اليت تنتقل بدون قيود أو  :تكنولوجيا عامة .1
 ،ة إما من قبل الدولة أو املعاهدات الدوليةوهي حممي   ،وقيود ضوابطوهي تلك اليت تنتقل وفق  :تكنولوجيا خاصة .2

 .فسهمن قبل األطراف املتعاقدين أنأو م

 :2من حيث المالءة :ثالثا

 الرأمسالية،الكثافة  احلجم،) ،لتكنولوجيااهي احلالة اليت ال تتناسب فيها خصائص  :مالئمةالتكنولوجيا غير  .1
 مع احتياجات ودخول الدول النامية؛ ...(التكلفة املستلزمات الفنية واإلدارية،

 .أو بيئيا ،تقنيا أو ،فنيا ماإ الئمةهي تلك التكنولوجيا امل :جيا المالئمةالتكنولو  .2

                                                           

 .291، 211ص، ص ، مرجع سابق نصرية بومجعة سعدي،  1-
،  19سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، عدد عامل املعرفة،، العرب أمام تحديات التكنولوجيا، أنطنيوس كرم - 2

 .62، ص1982
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 التنمية املستدامة اسرتاتيجيه إىل خدمة ادفةاهلتطلق على التكنولوجيا  صطلحاتمن املأخرى جمموعة  إىل جانب
 :1ومنها جند

 اد حلول ملشاكل متعلقة بالبيئة؛حيدد التكنولوجيات اليت يكون اهلدف منها إجي :التكنولوجيا البيئية .1
وليس عند  ،صنف خاص من التكنولوجيات البيئية اليت تتضمن حلول من املصدر يشري إىل :نظيفةالتكنولوجيا ال .2

 ؛هناية العملية
ف املسؤولية أهداك  ،تنمية املستدامةأخرى لل هدافأبل ، فقط لألهداف البيئيةيشري  ال :التكنولوجيا المستدامة .3

 ؛اخل...املستدام واالستهالك لإلنتاجوأمناط التحول  ، املساواة، التضامن،االجتماعية للمؤسسات
هذا النوع من التكنولوجيا يتمثل اهلدف منه يف إزالة التلوث، وهذا مبعاجلة التلوث الذي :  2التكنولوجيا المراقبة .4

 كأحد احللول على املدى القصري؛حيدث فعال،  

التلوث قبل حدوثه من تتمثل يف التكنولوجيا اليت تعمل على التخفيض أو القضاء على : 3التكنولوجيا الوقائية .5
رتكز على مبدأ الوقاية الذي يفرتض االستخدام الكفء للموارد، وهذا ألن التلوث يعد أحد مصادر وت ،املصدر

 .كفاءة يف استخدام املواردالال  

 نقل التكنولوجيا مفاهيم حول :ب الثانيالمطل

غائبا لصاحل  كان يف ما مضى le transfert de technologieيا ميكن القول بأن مصطلح نقل التكنولوج     
قد مت هجرمها و  ،يف إطار التكنولوجيا la licence  و ترخيصأ ، la concessionمثل تنازل ،أخرى مصطلحات

التكنولوجيا احملمية  للداللة فقط علىفقط تلك املصطلحات  حد كبري، أين اقتصر استخدام يف الوقت احلاضر إىل
 املشاركة، االتصال، االنتشار، :دفات النقل مثلغم من وجود بعض مرابالر و  ،حبقوق امللكية الصناعية

صعيد املمارسة  على " la transfertالنقل " مصطلححنو واضح  يف الوقت احلاضر وعلىشاع  إخل،...االنتقال
 .كل ما حييط هبا حقيقة حماولني حتديد نطاقها والوقوف علىوهو الذي نتبناه يف حبثنا هذا  ،العملية

 

                                                           
1 - Cécile Patris et autre, Op.cit. p19-20 
2-Ahmed Turki, Les comportements écologiques des dirigeants des entreprises tunisiennes, Les 
comportements écologiques des dirigeants des entreprises tunisiennes, Vol 9 N 2, 2009. P1. 
3-Ibid, P1.  
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 نقل التكنولوجياوأنواع تعريف  :رع األولالف 

منه تتحد أنواع  انطالقا ختتلف من مؤلف إىل آخر، هناك عدة حماوالت لتعريف مصطلح نقل التكنولوجيا     
 .نقل التكنولوجيا

 تعريف نقل التكنولوجيا :أوال

تطبيق أو تقدمي وعملية  ج،الضرورية لتصنيع املنت هو نقل املعرفة جيافإن نقل التكنولو  ،ألمم املتحدةا حسب
  .1سلعالتأجري البسيط للأو  البسيط بيعالجمرد على  تتد لتشمل املعامالت اليت تنطوي الو  ،خدمة

لصناعة   فإن نقل التكنولوجيا هو عملية تعيني ونقل رمسي"أما املنظمة العاملية حلقوق امللكية الفكرية الويبو 
 .2"منتجات وخدمات جديدة وتسويقها يف شكل ،يةاالكتشافات الناجتة عن األحباث اجلامع

الصفقات التجارية اليت  على يدل يف الكتابات االقتصادية "نقل التكنولوجيا " اصطالح فإن  من جهة أخرى
غري أو اليت تنظم استعارة بعض املهارات واخلربات املتخصصة  تتناول استرياد آالت ومعدات وأدوات حديثة،

متقدمة ونادرا ما يتم بني  التكنولوجي بني دولة نامية وأخرى وتتم صفقات النقلستوردة، املتوفرة يف الدول امل
التكنولوجيا و  العلمت جنازاإلنتيجة الحتكار الدول الصناعية أو مناطق التمركز التكنولوجي  ،دولتني ناميتني
بدت حريصة  اتريفوهذه التع، 3هاأساس اآلخذ والعطاء والتعاون املسبق والتكامل الواعي فيما بين وتبادهلا على

 *.سبب العقد وغايته برتكيزها على تعريف عملية النقل التكنولوجي على

                                                           
1 -Bouzar Chabha, Tareb Fatima, Le transfert de technologie par les IDE : un instrument de la 
politique de développement industriel en Algérie, Colloque International de l’économie 
industrielle à Biskra le 2/3 Décembre 2008, 

2 - Abderrehmane  Mebtoul , Développement et problématique du transfert de technologie en 
Algérie,disponible sur le lien: www.reflectiondz.net/trubune-libre-r26.html 

 . 209، ص1001، 2، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، طالتكنولوجيا والتغير االجتماعيرشاد غنيم،  - 3
طريقة فنية تخدامات يف يعرف عقد نقل التكنولوجيا بأنه اتفاق يتعهد من خالله مورد التكنولوجيا بأن ينقل مبقابل معلومات فنية  إىل مستورد التكنولوجيا االس *

عقود التجارة حممود الكيالين، املوسوعة التجارية واملصرفية حول )خاصة إلنتاج سلعة معينة أو لتطويرها أو   لرتكيب أو تشغيل آالت وأجهزة أو لتقدمي خدمات 
عقد نقل ن عبد احملسن بن ناصر العيكبان،، أنظر أيضا حممد ب020، ص1001، 2، اجمللد األول، دار الثقافة، عمان، طالدولية في مجال النقل التكنولوجي

-ه2016،رسالة ماجستري يف قسم العلوم السياسية الشرعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، دراسة مقارنة :التكنولوجيا
 .(21ه، ص2011
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قاصرة بأهنا السابقة من قبل بعض الباحثني حول مفهوم نقل التكنولوجيا  اتريفالتع املالحظ على أن غري     
 الرئيسي هلا د املنتج، من البل1خلق للمعرفة ، أو أهنا عملية تعليم أواإلنتاجألدوات  " مادي"نقل فيزيائي على
شمل مكونات عديدة هي إذ ت ،لكبل هي أوسع من ذ ،(ستوردامل)استخدامها فقط خر حيرص علىإىل آ( املورد)

نقل منهجية  تستلزم العمل علىملختلفة وبيئته، ر اجملتمع األصلي بظروفه وثقافته وأوضاعه ايف هناية األمر تطو  
واعتبار التكنولوجيا جمرد سلعة يتم نقلها دون اختبارها واكتساهبا وتطويعها لتبقيها يف  ،عرفة املنهجيةاملعرفة وليس امل
مرحلة التوليد التكنولوجي عرب عمليات البحث والتطوير واالبتكار بالكوادر  االنتقال إىل ومن مث   موطنها اجلديد،

 .احمللية

استعارة األساليب الفنية واالجتماعية املطبقة يف البالد س فقط وبالتايل فإن مصطلح نقل التكنولوجيا لي     
دخلت حديثا يف ميدان الصناعة  تلك التكنولوجيات اليت وتوطني اكتساب السعي إىلأو  ،الصناعية املتقدمة

بل هي  تلك العملية الفكرية اليت تقوم ما بني مورد التكنولوجيا  ،*دون تطويع أو سيطرة عليها ،والتقدم
وتواجد الثقة  ،أساس املصاحل  واألهداف املشرتكة يق التعاون والتبادل القائمني علىعن طر ، يهامتلق   أوتوردها ومس

تهيدا لضمان  ،استيعاهبااملورد اليت تكنه من  خرباتمعلومات و  لوصول إىلاتتيح هلذا األخري فرصة  الالزمة اليت
، ولذلك تعد فها مبا خيدم إسرتاتيجية التنمية املستدامة تكي  ومن مث ،نقل ناجع يتوافق واألغراض من عملية النقل

 . الةتضمن عملية نقل ناجحة وفع  خاصة  وتقتضي خربات ،املهام أصعبالنقل من املفاوضات السابقة هلذا 

 أنواع نقل التكنولوجيا :ثانيا

 :2بني نوعني خمتلفني لنقل التكنولوجيا ميكن التمييز        

حتويل خالصات البحوث العلمية  الوطين من خالل املستوى ىعلوهو الذي يتم  :لتكنولوجياقل الداخلي لالن   .1
منتجات وخدمات وطرق إنتاج وخصائص تتجسد إىل  ،معات واملعاهد ومراكز البحوثاملبتكرة اليت تقوم هبا اجلا

                                                           
   .101، صمرجع سابقوفاء مزيد فلحوط،  - 1
قدرة املتعاقد على القيام بنفس العملية التكنولوجية يف هناية فرتة العقد دون االستعانة : االكتساب التكنولوجي: )املصطلحات التالية  جيب التفريق بني جمموعة* 

ر واإلبداع دومنا حاجة للبحث والتطوير تتوفر فيه كافة الوسائل املادية واملعنوية اليت تكنه من االبتكا أن ميتلك جهاز: االستقالل التكنولوجيبالطرف األجنيب، 
وتتوفر إذ مامت نقل التكنولوجيا بدون قيود وشروط تنعها من حرية التصرف يف هذه التكنولوجيا، طبعا بوجود : الحرية التكنولوجيةلالستعانة  بالطرف األجنيب، 
نفس النتائج اليت تتحقق باستخدامها مبعرفة حائزها األصلي  استخدام التكنولوجيا لتحقيق ىالقدرة عل: السيطرة على التكنولوجيامستوي فين ميكنها من ذلك، 

أي إنتاج تكنولوجيا مماثلة، : توليد التكنولوجياوهذا يتحقق يف حالة تساوي مستقبل التكنولوجيا ومصدرها يف املعارف الفنية وتوافر اليد العاملة املدربة املتخصصة، 
 .10-11، ص 1007، الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،عقود نقل التكنولوجياين، للمزيد أنضر صالح الدين مجال الد( أو أكثر تطورا

 .10-11؛ ص1002 ،مرجع سابقآدم مهدي أمحد، : ملزيد من االطالع حول أمناط نقل التكنولوجيا أنظر -2
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النقل " هذا النوع من النقل ويطلق البعض على ،الطرقاملنتجة هبذه  واالستهالكيةيف السلع الرأمسالية والوسيطة 
الشركات املتعددة  لدى الغالبقل وهو الن   ،Transfer vertical "1 للتكنولوجيا النقل الرأسي" أو "الداخلي

و فيما ، أنتشرة يف أماكن متفرقة من العاملداخل املشروع الواحد من الشركة األم إىل شركاهتا الوليدة املاجلنسيات 
ني يف الدول النامية من خالل تقدمي املساعدة التقنية وتكوين مع مستورديها احمللي   أو ،بني هذه الشركات الوليدة

  ،ء املواد األولية والسلع الوسيطةة يف شرادجانب املساع إىل من أجل حتسني نوعية منتجاهتا، خمتلف املعلومات
 .3جيا يف قبضة املشروع وسيطرته وال خترج منهالتكنولو  أين تظل   ،2اإلنتاجمنشآت  وعصرنهوحتسني 

أحد أطرافه أجنبية أين تتم عملية نقل  قل الذيلك الن  هو ذ :(أو النقل الخارجي) التكنولوجي النقل الدولي .2
الفنية واملهارات غري  واخلربات نقل الطرقأي  ،خارج حدود دولة املورد Savoir-faire املعرفة الفنية
ما مل تستطع حتقيق النقل دولة أقل تقد   إىل ،علي حتقيق النقل الرأسي فيها تقدمة قادرةمن دولة م ،4احملسوسة
مل تقم هذه األخرية بإدخال أي  إذ Transfer horizontal  هنا نكون أمام النقل األفقيو  ،الرأسي هبا

 البيئية السائدة فيها،و  ،االقتصاديةاالجتماعية، تبعا لظروفها  ،تعديالت أو حماوالت لتكييف هذه التكنولوجيا
-االقتصاديمعقول من التطور  إذا توفر مستوى ،واملمارسة العمليةواكتساب بعض عناصرها من خالل التعلم 

 .Research and Development5  البحث والتطوير ومن القدرة الوطنية على -ص الصناعيوباألخ

 قنوات نقل التكنولوجيا :الفرع الثاني

بعضها يلعب دورا أساسيا يف نقل  ،الدول النامية التكنولوجيا إىلن القنوات اليت توصل هناك العديد م       
 .يا، والبعض األخر حيض بدور ثانويالتكنولوج

 :التكنولوجياكطريقة لنقل  المباشر األجنبي االستثمار: أوال

ملتعددة اجلنسيات هي أحد إن نقل التكنولوجيا عن طريق االستثمار األجنيب املباشر من خالل الشركات ا      
أو "  the internalized mechanism"أشكال نقل التكنولوجيا من خالل قناة السوق الرمسي  والذي يعترب

                                                           

 .17ص مرجع سابق،أنطنيوس كرم، 1- 
2  - OCED، l’investissement direct étranger au service du développement، paris, France, 

،.1001 p14 . 
، 1001 ،2ط ،اجمللد األول، دار الثقافة،عمان،"عقود التجارة الدولية في مجال النقل التكنولوجي"حممود الكيالين، املوسوعة التجارية واملصرفية حول  -3

 . 91ص
 .91، صنفس المرجع - 4
  .11، صمرجع سابقأنطنيوس كرم،  -5
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"intra-firm " نقل التكنولوجيا فيما بني الشركات من الشركات املتعددة اجلنسيات لفروعها أو الشركات التابعة
ة الوصول إىل جمموعة كاملة من األصول التكنولوجية والتنظيمية، واملعرفة تتيح إمكانيهلا يف البلد املضيف، حبيث 

 .1فضال عن اخلربة يف جمال التسويق والعالمة التجارية 

ميكن أن تتم عملية نقل التكنولوجيا من خالل االستثمار األجنيب املباشر عن طريق عدة صور، من أبرزها      
جات تتضمن حمتوى تكنولوجي أكثر حداثة، وكذلك انتقال العمالة اليت حتفيز التقليد و تنشيط الطلب على منت

توظ فها اجلهة املستثمرة دون فقداهنا للميزة النسبية اليت تلكها من جراء حيازة التكنولوجيا، بواسطة تقدمي أجور 
 .2ملوظفيها تفوق ما ميكن أن حيصلوا عليه من املنافسني احملتملني يف البلد املضيف

ويتوق ف حمتوى عمليات نقل التكنولوجيا اليت تتم بفضل االستثمار األجنيب املباشر من الشركة متعددة        
 :3اجلنسيات إىل أحد فروعها يف البلدان املضيفة على عدد من العوامل، من بينها

 خصائص اجملال اإلنتاجي الذي يقع ضمنه االستثمار؛ .1
يعات وقوانني حتكم التنافس، حتمي امللكية و التوظيف و توفر الشروط القائمة يف االقتصاد املضيف، من تشر  .2

 املهارات البشرية؛
 إسرتاتيجية الشركة األم اليت حتكم مسار التطوير التكنولوجي الذي تلتزم به .3

األجنيب املباشر من الشركة  االستثمارمن خالل نقل التكنولوجيا  عمليةوقد أشارت بعض األحباث إىل أن        
 :4جلنسيات إىل أحد الشركات اململوكة بالكامل مناسبة يف احلاالت التاليةدة امتعد

 عندما تكون التكنولوجيا فتية وجديدة؛ -
 ؛معقدة للتعلم واالنتشار عندما تكون التكنولوجيا  -
 .عندما تتوفر مهارات وكفاءات  التتوفر يف البلد املضيف -

                                                           
1 - Sazali Abdul Wahab, Raduan Che Rose, Suzana Idayu, Exploring the technology transfer 
Mechanisms by the Multinational Corporation: A literature Review, Asian Social Science, Vol.8, 
No.3, march 2012, p144 
 

جامعة  ضمن متطلبات احلصول على شهادة املاجستري، ، مذكرة مقدمةبالدول الناميةاالستثمار األجنبي المباشر والميزة التنافسية الصناعية  سلمان حسني، - 2
 .202، ص1000اجلزائر، 

 .202، صنفس المرجع -3
4 - Sazali Abdul Wahab and other, Op.cit, p144 
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 ة لنقل التكنولوجياالتعاقدي   اآلليات: ثانيا

 ،رض تضييق فجوة التخلف التكنولوجيبغ النامية ة النصف الثاين من القرن العشرين اجتهت معظم البلدانمع بداي
 :جمموعة من اآلليات التعاقدية تتلخص يف  تبين  إىل والتعجيل بتنميتها

 النقل التكنولوجي ليس جمرد نقل لألجهزة ،وفق هذه الطريقة :(الترخيص الصناعي) عقود ترخيص التكنولوجيا .1
العقد الذي يرخص " نقل املعرفة أيضا والطرق العلمية لإلنتاج لذلك يعرف بأنه هو بل ،أو اآلالت واملعدات

كانت حممية كرباءة سواء   ،استعمال واستغالل تكنولوجيا معينةتخدام أو باسمبوجبه املرخص للمرخص له يف احلق 
 ،1"ة معينة ولقاء مقابل معنيلك ملد  ار الصناعية وذمبا فيها من األسر  ،أو غري حممية كاملعارف الفنية االخرتاع،

األوىل تعرف باتفاقية الرتخيص التكنولوجي  الذي يغطي وسيلة نقل من براءات : وهناك نوعني من الرتخيص
اخرتاع والعالمات التجارية واحلقوق االأخرى مثل احلق يف تقدمي أو توزيع أو استخداما،وبيع املنتج، أو تصميم 

أما الثاين فيعرف باتفاقية الرتخيص الفين وهو الذي حيتوي على أحكام املساعدة التقنية، املعرفة والدراية، العملية، 
 .2انشاء عمليات تسليم املفتاح ،حقوق امللكية الفكرية

 أو وضعه تصميما آللة أو ،املشروع األجنيب طريقة جديدة للصناعة استحداث ،ويتم بأساليب متعددة منها      
غري مشمول باحلماية للملكية  أو األمر سواء كان احلق مشموال باحلماية، ىسو  ويُ  اع ابتكره أو منوذج ابتدعه،اخرت 

 .3الصناعية

 :فيما يليوتتمثل  (:عقود الحزمة التكنولوجية) التكنولوجيا عقود تداول .2
املستثمر )جنيب عقد بني الطرف األ"هي عبارة عن  turn key contrcats  عقود تسليم المفتاح في اليد .أ 

ألجنيب بإجناز مشروع امبين على أساس قيام الطرف  ،(اخل...احلكومة، املؤسسة الوطنية)والطرف الوطين ( األجنيب
تقدمي املساعدة الفنية  إىل باإلضافة ،للتشغيل واألعداد ،وتركيبها وجتريبها ،واألجهزة اآلالتوتوريد ، ستثماريإ

صيغ نقل  وأجنع يعترب من أبسطغم من أنه بالر   ،" 4ته وتدريب العمالءتام تشغيل املصنع بكامل كفا حىت

                                                           
 .176ص ،مرجع سابق وفاء مزيد فلحوط ، - 1

2 - Sazali Abdul Wahab and other, Op.cit, p141 
 .01، ص1020، 2منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، طعقد االستثمار التكنولوجي، ضى مجعة عاشور، مرت - 3
 .211، ص1001، 2، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، طعقود التنمية التقنيةعبد الرءوف جابر،  - 4
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 ال –غري املالئمة يف الغالب  - عاب عليه أنه عقد ناقل للتقنيةيُ فإنه  قتصاديا،إسواء قانونيا أو  التكنولوجيا
  للتكنولوجيا

ُ
 املبالغة يف تكاليف املشاريع؛ إىل إضافة تلقية،اليت تزيد من تبعية الدول امل

هي يف الواقع امتداد وتكملة ملضمون عقود املفتاح  les contrats produit en main عقود المنتوج في اليد .ب 
الطرف األجنيب إىل إجراء التجارب املختلفة  يعتمداليد، حيث إىل جانب ما ذكرناه يف عقود املفتاح يف اليد  يف 

 ،زمةالال حيت يكتسبوا املهارات  ،لينياحمل تدريب العمال مسؤولية من خالل حول صحة التشغيل واإلنتاج،
 ؛1كما ونوعااملتفق عليه  ولضمان  احلصول على إنتاج يتالءم واملستوي  اإلنتاج 

مر التزام حبيث يست ،يف اليد اإلنتاجوهو يأيت كتكملة لعقد  : le marche en la mainاليدعقد السوق في  .ج 
 .ليشتمل التزامه بتسويق املنتجات أو شراء جزء منها ،ليةاألو  اإلدارةوحدة صناعية وضمان  بإنشاءاملورد 

 franshise contract (الترخيص االمتيازي)عقد الفرانشيز .3

واليت طور يف  ،ميتد إىل أية فعالية اقتصادية ،هو مفهوم حديث نسبيااإلمتيازي الواقع أن مفهوم الرتخيص      
ويكون اجلهاز املطور مبثابة العمود الفقري أو املوضوع  املنتجات،أو طريقة لتوزيع اخلدمات أو  اإلنتاججماهلا جهاز 

اجلديدة اليت يسعي من خالهلا املوردون  اآلليات إحدى يعترب هوف ،2األساسي الذي يعتمد عليه حق االمتياز
الطاحمة إىل األطراف املتلقية  إىلونقل عبء خماطر االستثمار القانونية واالقتصادية  القفز على القوانني احمللية،

 ، عن املعرفة الفنيةعرب  كونه يُ   ،(حمله العالمة التجارية) حبيث خيتلف عن عقد الرتخيص ،مطالبها التكنولوجية حتقيق
احلصول  ميكن مكني التكنولوجي يف ظله حصري ألنه اللت  ا ،زائد الشعار وعناصر أخرى ،زائد العالمة التجارية
  .3االحتكار التكنولوجي قدرته علىاملدفوعة تكون على أساس   اإلتاواترية يف حمل العقد على املكونات اجلوه

 

 

 

                                                           
1 - Azzouze kerdoun, les transferts de technologie vers les payes en voie de développement, 
office des publications universitaires, ben-Aknoune, Alger,1991,p .270  

 .21، ص1001، 2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن ، ط(الفرانشايز)االستثمار في الترخيص أالمتيازيمصطفي سلمان حبيب،  -2
، للتعرف على أنواع الرتخيص أنظر 71، ص 1000، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ألعمال في عصر التكنولوجيااحممد صاحل احلناوي، حممد فريد الصحن،  - 3

 .0، ص1000، (الويبو)حسام الدين الصغري، ترخيص امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، املنظمة العاملية للملكية الفكرية: أيضا
*UNCTAD: United Nations Council for Trade and Development 
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 :وتتمثل يف :عقود نقل السيطرة التكنولوجية. 4

  (عقود المشروعات المشتركة) عقود التعاون الصناعي. أ

 أنظمة عقود املربمة بني شركاء ينتمون إىلميثل ال بأنه شكل جديد نسبيا UNCTAD - *تعرفه االنكتاد
 . وتشمل جمموعة عمليات متكاملة ومتضامنة ،وبلدان خمتلفة ،خمتلفة

االستثمار املباشر وعقود تسليم املفتاح باليد ) وقد ظهرت نضرا ملساوئ وخماطر احللول اجلاهزة لنقل التكنولوجيا
رقابة الطرف وبالتايل فضلت الكثري من الدول بالدخول يف مشروعات مشرتكة ختضع لرقابتها و  ،(باليد  واإلنتاج
 تقليل من خسائرمهاالو  ا تعظيم منافعهماميؤهله ما ،األجنيب

 ت حمال جلملة من العقود التكنولوجية،العملي عددا كبريا من اخلدمات مثللقد أفرز الواقع  :عقود الخدمات.ب
 واإلداريةيقية خدمات الدراسة اهلندسية والتقنية، اخلدمات التسو  خدمات التدريب والبحث والتطوير،وكان أمهها 
 ؛والتسيريية والتجارية

بارة عن تقدمي اخلدمات الالزمة لوضع املعرفة املنقولة موضع ف على أهنا ععر  تُ  :عقود المساعدة التقنية.ج
أو أداة لتغطية التدريب والتعليم  ونقل املعرفة والكفاءات واخلربات اليت تتيح اكتساب تكنولوجيا  ،1التنفيذ
 .2حمددة

 والتسويق مما اإلنتاجحتقيق درجة من التقدم التكنولوجي يف جمال و  ،ذه العقود يف خلق فرص عمالةاهم هتس قد
غري أنه ال يكفي هذا العقد لتأمني  ،جنبية املباشرة أو غري املباشرةيفتح الفرصة جلذب املزيد من االستثمارات األ
فنظرا لعدم توافر هذه الدول وتلك  بعة هلا،واملشروعات التا ،جمموع االحتياجات التكنولوجية للدول النامية

 ؛3روف البيئيةالظ لتالءمعاب التكنولوجيا األجنبية وتطويعها يستاملالءات التقنية القادرة على ا ىاملشروعات عل

                                                           
 .120، صبقامرجع سحممود الكيالين،  - 1
 .121، صمرجع سابقنصرية بومجعة سعدي،  - 2
 .66-60، صمرجع سابقمرتضى مجعة عاشور،  - 3
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عىن هبا تعاقد مؤسستني، األوىل أجنبية والثانية حملية، مبين على أساس أن املؤسسة األجنبية ويُ  :عقود التسيير.د
وعند انقضائها حتو ل قدرات املشروع بأكمله  ،دةن تسيري املؤسسة احمللية أو إجناز مشروع معني وذلك لفرتة حمد  تؤم  

 ؛1االنطالقة الفعلية ملؤسستهم أو مشاريعهم إىللون ليني حىت يتوص  للشركاء احمل

إدارة جزئية أو كلية ملشروعها مبقتضاها، يتم توكيل املؤسسة األجنبية من طرف املؤسسة احمللية ب :عقود اإلدارة.ه
للمشروع وشركة أجنبية لتوفري اخلدمات الفنية ( املؤسسة احمللية )تتم هذه العقود بني مالك حملي . االستثماري

الالزمة لتشغيله يف جمال اإلدارة، وعادة ما تتضمن هذه العقود توكيل املالك احمللي للشركة األجنبية حق اختاذ 
، إدارة احملاسبة، املوازنة، اإلدارة الفنية، االستخدام، بناء التنظيم، التخطيط، دارة الكليةالقرارات يف جمال اإل

 ؛2التسويقو الصيانة، املشرتيات، اإلنتاج، الرقابة، 

يل عقد أو امتياز  اإلنتاج الدو  (:المقاولة من الباطن )  عقود وامتيازات اإلنتاج والتصنيع الدولي من الباطن.و
مبوجبها يقوم أحد األطراف  ،(شركتني أو فرعني من فروعهما مثال)  عبارة عن اتفاق بني مؤسستنيمن الباطن هو 

 ،األول توريد أو تصدير قطع الغيار أو املكونات األساسية اخلاصة بسلعة معينة للطرفبإنتاج و ( مقاول الباطن )
 .3تجاريةبعالمته الإنتاج السلعة بصورهتا النهائية و الذي يقوم باستخدامها يف 

تضعها الدول يف وجه السلع النهائية  إىل التخفيف من حدة القيود التعريفية اليت عادة ما ويهدف هذا النوع
 .4وذلك بدعوى محاية الصناعة احمللية ،املستوردة

 
ُ
 السلبية لالستثماراتب اآلثار ضيفة له أن تتجن  من خالل هذا الشكل من االستثمارات، تستطيع الدول امل

اإلنتاج ة إىل هذا، تساعد عقود التصنيع و باإلضاف. أو بيئية اجتماعيةو أسواء كانت سياسية أو اقتصادية  ،رةاملباش
زيادة التدفق الداخل من النقد األجنيب الناجم عن لعديد من فرص العمالة اجلديدة، و الدويل من الباطن من خلق ا

 .5 االستثمارات األجنبية املباشرة وغري املباشرةب املزيد من ، وجذالتصدير، ورفع درجة التقدم التكنولوجي
مبوجبها تقوم مؤسسة أجنبية بدور املنف ذ لعمليات االستكشاف : التعدينلعقود المبرمة في مجال البترول و ا. 1

وحىت التنفيذ الفين لإلنتاج وذلك لصاحل مؤسسة حملية،  ،إما عن البرتول أو الغاز أو املعادن األخرى ،والتنقيب
 .األخرية تبقى تتمتع حبق امللكية واإلدارة العلياهذه 

                                                           
 .60ص ،01،1007عدد جملة الباحث، ،أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية االستثمار األجنبيبن قاتة أمساء، بن محودة حمبوب، -1

 .110، الدار اجلامعية، بريوت، بدون تاريخ، ص االقتصاد الدوليجمدي حممود شهاب، ، عادل أمحد حشيش - 2
 .61ص مرجع سابق،بن قانة أمساء،  بن محودة حمبوب، - 3

4 -Atamer turguil, diagnostic et décision stratégique, Dunod,Paris,2eme édition,1998,p544. 
 .00، ص2919جلامعة، مصر، امؤسسة شباب  ،األشكال والسياسات المختلفة لالستثمارات األجنبيةحف، عبد السالم أبو ق - 5
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خطوة أساسية لتدويل اإلنتاج، تعترب من جانب املستثمر األجنيب يف هذا السياق نؤك د أن هذه األشكال و       
قامة مشاريع تكون مملوكة بالكامل لبعض ، من خالل التمهيد إلواخرتاق األسواق الدولية مع جتنب املخاطر

أن االستثمارات غري املباشرة : " األجانب أو مشرتكة، ويف هذا الصدد ذكر عبد السالم أبو قحفاملستثمرين 
قد تستخدمها الشركات املعنية كوسيلة للتعرف على ( اخل....مثل التصدير، أو عقود اإلدارة، أو التوكيالت)

إهنا تعترب مبثابة وسائل نقل من جانب الدول املضيفة ف أما، وقياس مدى رحبيته ،واستقراره ،السوق املرتقب
التكنولوجيا، وهي أشكال رمبا كما تعتقد هذه األخرية جتن بها حتمل اآلثار السلبية اليت ميكن أن يلحقها هبا 

ر من طرف اخلرباء على أن أشكال س  املباشر، األمر الذي فُ  األجنيب املستثمر األجنيب يف حال جتسيده لالستثمار
أسها الشركات على ر و  ،عليها من طرف الشركات الدولية انت الوسيلة اليت مت االتفاقاالستثمار غري املباشر ك

 .الدول النامية لتجن ب املخاطرمتعد دة اجلنسيات و 

 اآلليات التعاقدي ة لنقل التكنولوجيامشاكل : المطلب الثالث

 املباشرة إىل البلدان النامية عن طريق االستثمارات غري عن طريق العقود أوالتكنولوجيا  تواجه عملية نقل      
 :مشاكل نذكر منهاعدة 

ستورد وإمنا الذي يُ  ،تستورد ألن التكنولوجيا تكتسب وال: السيطرة على التكنولوجيا المستوردة صعوبة :أوال
التكنولوجيا الغربية وهي مل تتلك بعد أسرار  فإذا استوردت البلدان النامية نتائج ،هو نتائج التكنولوجيا

 ؛املستوردة تبقى عبارة عن هياكل بال روح فإن نتائج التكنولوجيا ،نولوجياالتك

العلمية أو التكنولوجية على  حيث أن الطاقة :ةالبلدان النامي التكنولوجيا فيضعف الطاقة العلمية و  :ثانيا
% 91إىل % 90 املتقدمة، حيث تتلك هذه األخرية من زة لدى الدولاملستوى العاملي هي يف الوقت الراهن مرك  

 ؛من هذه الطاقة% 20إىل % 1النامية سوى  وال يبقى لدول ،من الطاقة العاملية

ُور دة حيث تستغرق املف :طئ عملية نقل التكنولوجياب   :ثالثا
مع الدول املستقبلة اوضات اليت جترها الدول امل

، إىل جانب 1طرف البلدان النامية مما يتسبب يف تأخر حتقيق نتائج املرجوة من ،للتكنولوجيا فرتة تدوم سنوات
 خمتلف امليادين عمليات النقل العشوائية اليت تتم يف غياب أي سياسة حملية سليمة خللق قاعدة حملية مستقلة يف

 محايتها من املنافسة األجنبية؛التكنولوجية، و 
                                                           

1- André Tiano, Transfert de technologie industrielle , Economica, Paris, 1981, P 36. 
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  للتكنولوجيا المستوردة التكاليف الباهظة :رابعا
وبالتايل انعدام االنسجام بني عملية  ،زناهتا املالية والتجاريةاوتو  ،ي ميزان مدفوعاهتاواليت تؤثر عل التكاليف املادية .1

وارتفاع  وبراءات االخرتاع، يف اإلتاوات اخلاصة حبقوق اإلنتاج،، واملتمثلة 1اكتساب التكنولوجيا وانطالق التنمية 
األسلوب الذي مت به نقل التكنولوجيا  حبيث أن ،2لك من الشروط املقيدةوغري ذ ،تكاليف املصانع وقطع الغيار

صول على ما إذ تستطيع احل ،3حىت اآلن يرتبط ارتباطا وثيقا بالزيادة العميقة يف مديونية بلدان العامل الثالث 
ا حكومات الدول إم   ،ت املالية اليت تقدمهامن خالل املفاوضات احلكومية واملساعدا حتتاجه من تكنولوجيا
 ؛4من خالل املنظمات احلكومية متعددة األطراف أو املؤسسات،املتقدمة وغريها من 

اليت تؤثر مبجموعة القيم والضوابط والعادات اليت تسري  Socio-culturalesالثقافية التكاليف االجتماعية و  .2
أس إىل جانب ارتفاع معدالت البطالة كون هذه التكنولوجيات كثيفة ر  ،5عليها احلياة يف اجملتمعات املستوردة هلا
 ؛6املال غري مالئمة لظروف الدول النامية

 .تكنولوجيا املنقولة ومنها التلوثال مالئمةالتكاليف البيئية الناجتة عن عدم  .3
يؤدي إىل تنامي التبعية  مما: مشكل عدم القدرة على بناء تكنولوجيا أكثر استقالال في أقل البلدان نموا   :ثالثا
 . 7القليلة املبذولة حمليا أو دوليا لتعزيز القدرات التكنولوجية احمللية و لوجية وإحباط للجهود املبعثرة التكنو 

ف العامل الثالث، واملصطدمة يف ختل   يكوهنا املتسبب الرئيس  ،هلذا املشكل وتبقى على الدول املتقدمة أن جتد حلول
  8: هيعوائق اليت ال بد من ذكرها و من المن ال  مبجموعة

أمثلة ذلك هو مصري العديد من عل عملية نقلها وانتشارها أكثر صعوبة، و معقدة، مما جية التكنولوجيا اجلديد  ..11
أبسط، أقرب )وجيا القدمية تفضيلهم للتكنول ختتفي بسبب عزوف الناس عنها، و املخرتعات اليت ما إذ تظهر حىت

  ؛(إليهم
                                                           

1 -Azzouze kerdoun, op.cit, p48. 
 .210، صمرجع سابقرشاد غنيم،  - 2
 .17،ص2997، مركز دراسات الوحدة العربية، السياسات التكنولوجية في األقطار العربيةم املتحدة للجنة االقتصادية لغرب آسيا، منشورات األم - 3

لكة العربية ، دار املريخ للنشر، املم"حل المسائل الصعبة"التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة: الملكية الفكريةمارتن هور، تعريب السيد أمحد عبد اخلالق،  - 4
 .206، ص1000السعودية،  

5-Azzouze kerdoun,op.cit,p52. 
 .77، صمرجع سابقأنطونيوس كرم،  -6
 .19، مرجع سبق ذكره، ص السياسات التكنولوجية في األقطار العربية منشورات األمم املتحدة للجنة االقتصادية لغرب آسيا، -7
 .1، ص1002، مطبعة مكتب الربيد العريب لدول اخلليج، الرياض،التكنولوجيا إلى العالم الناميرؤية في قضية نقل مىن بنت راشد الغامدي،  - 8

  http://faculty.ksu.edu.sa/m_salem98/DocLib2 :                                                                         على املوقع التايل
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الذين يبتكرون مشكل االحتكار يف سوق التكنولوجيا اليت ينجر عنه مشكل يف االتصال والتواصل بني أولئك   ..22
  ؛1املشروعات واملؤسسات يف الدول النامية ارة لدىيتلقوهنا نتيجة نقص اخلربة وامله وأولئك الذين ،التكنولوجيا

افتقار الدول النامية إىل وجود كوادر فنية و هندسية وهجرة الكفاءات ذات القدرة على االستفادة القصوى من  .3
فاع درجة تعقيد وجيا املناسبة للظروف البيئية واالجتماعية لبلداهنا بسبب ارتالتكنول اختبارالتكنولوجيا اجلديدة، أو 

 هذه التكنولوجيا؛
 .ق أهداف نقل التكنولوجيا اجلديدةغياب أو قلة مراكز األحباث املتطورة اليت تساعد يف حتقي .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .206، صمرجع سابقمارتن هور،  - 1
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 االستثمار األجنبي المباشر  اهيم عامة حولمف: المبحث الثاني

مازالت تنال قتصادية أساسية نالت و ال ينقطع بتاتا كونه ظاهرة ااألجنيب املباشر إن احلديث عن االستثمار        
 ،كذلك الدول املتقدمة أو النامية مبا فيها الدول العربيةو  ،رجال األعماللكايف من اهتمامات االقتصاديني و القدر ا

رى ألنه ميثل حاليا قضية شائكة من جهة أخو  ،ا من جهةذلك منذ بداية النصف الثاين من القرن العشرين هذو 
ه من مفهومضروري التطرق إىل ال ضوها ويف هذا الشأن نرى ان ه منمعار ت الوقت هلا مؤي دوها و غامضة يف ذاو 

 بالوقوف على يت تساهم يف حركته من منطقة ألخرىوأهم احلوافز واحملددات ال ،خالل تعريفه، والتطرق إىل أنواعه
 نسيات بسبب هيمنتها العاملية علىواملقصود هنا الشركات املتعددة اجل ،رة الرئيسية لتحريكه عرب مناطق العاملالقاط

 .احتكار التكنولوجيا العاملية

 تعريف وأنواع االستثمار األجنبي المباشر: المطلب األول

، على سبيل الذكر وليس  املباشرلبعض التعاريف اخلاصة باالستثمار األجنيب اإلشارةيف هذا السياق سنحاول     
 .ال املختلفة اليت جيري من خالهلااألشك بعض احلصر، ومن مثة  بلورة

 Foreign Direct Investment تعريف االستثمار األجنبي المباشر :الفرع األول

أو %( 10)االستثمار األجنيب بأنه مباشر حني ميتلك املستثمر  يعترب :ف صندوق النقد الدولييعر ت .1
على أن ترتبط هذه امللكية بالقدرة على التأثري على إدارة  ،كثر من أسهم إحدى مؤسسات األعمالأ

 .1املؤسسة
 ا إذا كانمباشر تعترب االستثمار األجنيب : (*OCDE) ة التعاون والتنمية االقتصاديةمنظم تعريف .1

طي إمكانية ممارسة  تع، وخاصة منها االستثمارات اليتد تأسيس روابط اقتصادية مع مؤسسةجيري قص
 :2تأثري على تسيري املؤسسة بواسطةال

  ؛إنشاء أو توسيع مؤسسة أو فرع -
 يف مؤسسة قائمة؛ املسامهة يف مؤسسة جديدة أو -

                                                           

 .1، ص1000، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، ، االستثمار األجنبي المباشرحسان خضر  1-
 *OECD  : Organization of Economic Cooperation & Development 
2 - Pierre Jacquemot, « La firme multinationale, une introduction économique », Edition economica, 
Paris, France, 1990,P 11. 
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  ؛االمتالك الكامل ملؤسسة قائمة -
 .االقرتاض على املدى الطويل مخس سنوات فما فوق -

ينطوي على تلك املستثمر األجنيب "هو الذي بأنه شر املبااألجنيب االستثمار  فعر  فيُ  عبد السالم أبو قحفأما 
هذا باإلضافة إىل قيامه باملشاركة يف إدارة املشروع مع املستثمر  ،جلزء من أو كل االستثمارات يف املشروع املعني

أو سيطرته الكاملة على اإلدارة والتنظيم يف حالة ،  joint -ventureالوطين يف حالة االستثمار املشرتك 
يته املطلقة ملشروع االستثمار، فضال عن قيام املستثمر األجنيب بتحويل كمية من املوارد املالية والتكنولوجية ملك

 .1"واخلربة التقنية يف مجيع اجملاالت إىل الدول املضيفة 

قصد باالستثمار الوافد املباشر السماح للمستثمرين من يُ "ك، ينصرف تعريفه حسب فريد النجار تأكيدا لذلو 
، أي مبعىن آخر بغرض التوظيف االقتصادي يف املشروعات املختلفة ،متغريةخارج الدولة لتمل ك أصول ثابتة و 

 .2"دخول شركاء يف شركات لتحقيق عددا من األهداف االقتصادية املختلفةتأسيس شركات أو 

من خالل نقل مفهوم  ،األجنيب املباشر يعترب وسيلة من وسائل نقل التكنولوجية فاالستثمار ،إذن        
من أنه حركة رؤوس األموال من الدول  ف االستثمار الدويلحبيث يعر   ،االستثمار ليشمل عنصر التكنولوجيا

 . 3إىل مفهوم أوسع ليشمل عناصر امللكية الصناعية واملعرفة الفنية ،"املستثمرة إىل الدول املستفيدة

إجياد قيمة اقتصادية أي  لإلنتاج بغرض إنتاج ما يف املستقبل، ف االستثمار على أنه وسيلة صاحلةعر  كما يُ       
 عد حمال لالستثمار،وبالتايل ميكن أن تُ  ،ومن ناحية مقابلة تستهدف التكنولوجيا إجياد تلك القيمة ،مضافة جديدة

 ،الية للمشروعل يف تعريف االستثمار املباشر من عملية إمناء الذمة املتلك العالقة فقد أصبح هناك حتو   على وبناء
توجيه جانب من أموال املشروع األجنيب أو خربته التكنولوجية " :من خالل حركة رؤوس األموال إىل تعريفه بأنه

وبالتايل ". أو هو عبارة عن أموال مادية وغري مادية إلنشاء مشروع أو توسيع مشروع قائم ،"خارج دولته األصلية
 4 تدفقات تكنولوجية دائز  تدفقات مالية صريح بأنهأصبح االستثمار املباشر يشتمل على شكل 

،ولوجيا عنصرا من عناصر االستثماراجتة عن اعتبار التكنكايف لتحقيق املالءة املطلوبة النغري أنه يبقي غري      
                                                           

 .21، ص2919، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، ، نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبيةعبد السالم أبوقحف - 1

 .11، ص1000، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، االستثمار الدولي والتنسيق الضريبيفريد النجار،   - 2
 .62،  ص1001 ،2ط دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، جيا،عقود نقل التكنولو صالح الدين مجال الدين،  - 3
 .291، صمرجع سابقوفاء مزيد فلحوط،  - 4



 مدخل نظري حول نقل التكنولوجيا، االستثمار األجنبي المباشر والتنمية المستدامة: الفصل األول
 

  21   

 س مال املشروع،ان من رأا كجزءا أي  تسمح هبا حيازة  بصورة قد ال ألهنا تسمح حلائزها بالسيطرة على املشروع، 
 يفسر مسلك الشركات املتعددة اجلنسيات احلائزة للتكنولوجيا واليت تقبل املشاركة يف مشروع مشرتك مبا ال وهذا ما
باعتبارها املسيطر على  ،إدارتهة على بسيطرة فعلي   لك يكون هلا عمالومع ذ ،األغلبية يف إدارة املشروعحيقق هلا 

أن هذا االستثمار يتخذ أشكاال معينة يف موال، و رؤوس األو  ،1 املشروع الناش احلصة التكنولوجية املستثمرة يف
ه يف حدود حجم رأمساله املستثمرأن يديره و عمومها تنح الفرصة للمستثمر األجنيب من   :كونه  يسري 

 زء من رأمسال املستثمر أو كله؛ملكية شرعية جل .1
 ؛% 200ر مشرتك، استثمار مملوك استثما: يت خذ هذا الرأمسال املستثمر أشكاال معينة .2
الثاين هو البلد املضيف الذي يتدفق حنوه االستثمار ، و (غري مقيم أو أجنيب)األول ميثل املستثمر تعاقد بني طرفني  .3

 ؛يف شكل رؤوس أموال أو اخلربات أو معارف يف خمتلف امليادين
تضل الصعوبة مع أنه  ،ة والتدفقات التكنولوجيةاالستثمار األجنيب املباشر عبارة عن جمموع كل من التدفقات املالي .4

 .كنولوجيا  بباقي عناصر االستثمارقائمة فيما خيص مزج عنصر الت
 أنواع االستثمار األجنبي المباشر : الفرع الثاني

بينما  ،ذلك وفقا لعدد من االعتبارات يت صل بعضها باملستثمر نفسهأشكال خمتلفة و  هذا األخري يت خذ        
نذكر بعض التقسيمات  فيما يليو  التشريعية القائمة يف البلد املضيف،خر باألوضاع االقتصادية و ق البعض اآليتعل  

 :الشائعة

املباشر ينطوي على التمل ك اجلزئي أو املطلق  األجنيب بالنسبة لعبد السالم أبو قحف، فهو يرى أن  االستثمار
خر ، أو أي نوع آأو اإلنتاج ،أو التصنع ،أو البيع ،عا للتسويقسواء كان مشرو  ،للطرف األجنيب ملشروع االستثمار
 : 2منه صن فه إىل أربعة أنواعو  ،من النشاط اإلنتاجي أو اخلدمي

   joint –venture :االستثمار المشترك :أوال

، هو مشروع االستثمار الذي ميلكه أو يشارك فيه طرفني أو أكثر من دولتني خمتلفتني بصفة دائمة         
حد أطراف االستثمار فيها ة أو تسويقية تتم يف دولة أجنبية، ويكون أن االستثمار املشرتك عمليات إنتاجييتضم  و 

                                                           
 .61، صمرجع سابق،  1001صالح الدين مجال الدين،   - 1
 . 481، ص 1001، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، اقتصاديات األعمال واالستثمار الدوليعبد السالم أبو قحف،  - 2
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ليات العقدية لنقل ز اآلوط اليت تي  نظرا للقيود والشر و  ،1شركة دولية تقوم بالتسيري بدون السيطرة الكاملة عليه
يف  بغرض الظهور كشريك متكاف ، املوردة،للوكاالت مالئمة يغ ك من أكثر الصلتكنولوجيا يعترب املشروع املشرت ا

ناعية زت املصادر الص  لك رك  ونتيجة لذ ،ستيعاب غري التشغيلامي عادة فرصة يف االجيد فيه القطر الن   وقت ال
 : 2مة على النشاطات التاليةاملتقد  

أين تنتج منتجات  ،مبعدالت سريعة نسبيا التكنولوجياحيث تتحول فيها  الصناعات املتسمة بالتقادم التكنولوجي، .1
 ميكن هلا منافسة السلع األصلية؛ شديدة النمطية ال

 ؛ختضع لتدهور مستمر يف معدالت تبادهلا الدويل الصناعات املنتجة لسلع .2
 ؛للنضوبالصناعات املعتمدة على مواد خام قابلة  .3
 ؛نسبيا منخفضةا تكون معدالت رحبيته لصناعات اليت حتتاج إىل استثمارات كبرية،ا .4
 ؛الصناعات اليت تزيد من تلوث البيئة .5
     ؛القتصادياهتا االستيعابيةومواقعها النشاطية حدود الطاقة  اإلنتاجيةالصناعات اليت تتجاوز يف سعتها  .6
يف األمناط  اإلسرتاتيجيةه املتزايد حنو التحوالت مع التوج   ،فيها اإلنتاجالصناعات اليت تتعارض أساليب  .7

 ؛automationلوجية السائدة يف األقطار األم كاألتتة التكنو 
 ؛كمصادر الطاقة  اإلسرتاتيجيةالصناعات املسامهة يف التحول عن بعض املواد  .8
 .انفتاحا واألكثرالصناعات العاملة على زيادة دمج االقتصاديات النامية خالل أهم فروعها  .9

وعلى القدرات  ،جنبية على حدود التحول التكنولوجيوتنعكس هذه النشاطات احملددة من قبل العناصر األ      
 .الذاتية لألقطار النامية يف التحكم ىف مسار االنتشار التكنولوجي

 Wholly-Owned FDI :االستثمار المملوك كليا من طرف المستثمر األجنبي: ثانيا

كثر أشكال االستثمارات األجنبية  عترب مشروعات االستثمار اليت ميلكها املستثمر األجنيب بصفة كلية أتُ         
ء فروع لإلنتاج أو قيام هذه األخرية بإنشايات، وهو عبارة عن تفضيال لدى الشركات متعددة اجلنس

ويعود ذلك إىل اخلوف من د كثريا إزاء هذا الشكل، وجند يف اجلانب املقابل أن الدول النامية ترتد   ،اخل...التسويق

                                                           

 .171، ص2919 ية، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، االسكندرية، مصر،إدارة األعمال الدولمقدمة في م أبو قحف، عبد السال 1-  
 .201-202، ص112، ص1006، عمان، األردن، 1، دار جرير، طتحليل االقتصاد التكنولوجيهوشيار معروف،  - 2
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احلذر من سيطرة احتكار و  ،بية على املستوى احمللي والعامليعنها من آثار سل ما ينتج، و التبعية االقتصادية
 . 1الشركات متعددة اجلنسيات على أسواق الدول املضيفة

 Assembly Operations :مشروعات أو عمليات التجميع: ثالثا

حيث يقوم هذا  ،)صخا/عام(الطرف األجنيب شكل اتفاقية بني الطرف الوطين و  تكون هذه املشروعات على     
يا تام الصنع، ويف بعض األخري بتزويد الطرف األول مبكونات منتوج معني لتجميعها كي تصبح منتوجا هنائ

م الداخلي املتعلقة بالتصميييم اخلربة أو املعرفة الالزمة و خاصة يف الدول النامية يقوم الطرف األجنيب بتقاحلاالت و 
ومشروعات أو عمليات ، يف مقابل عائد متفق عليه، هيزات الرأمساليةالتجللمصنع وطرق التخزين والصيانة و 

 .2ك الكامل ملشروعات االستثمار للطرف األجنيبجميع قد تأخذ شكل االستثمار املشرتك أو شكل التمل  الت  

 Free Zones : ق الحـرةمناطال: رابعا

ع مشرتكة أو مملوكة بالكامل للمستثمر هي نوع خاص من االستثمارات األجنبية املباشرة وتكون على شكل مشاري
صصة ة خمُ فهناك مناطق حر   ألخرى،من دولة  يات وأشكاهلاوختتلف مسم  ، 3أو مشاريع مملوكة للمحليني ،األجنيب

صة للخدمات وأخرى للتكنولوجيا مناطق حرة خمص   كما توجد ،ومناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة للتصدير،
 مينح لل ةحلر  ويف داخل املنطقة ا ،احلديثة

ُ
واملزايا واإلعفاءات اجلمركية بالنسبة  قامة هبا العديد من احلوافزمشاريع امل

 .4إال عند اجتيازها حدود املنطقة احلرة إىل داخل الدولة ،للبضائع

 

 

 

 
                                                           

 .171، صمرجع سابق جنبية،نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األ عبد السالم أبو قحف، - 1
 .170، صمرجع سابق ،إدارة األعمال الدولية مقدمة فيعبد السالم أبو قحف،  - 2
 .262، ص1000، 1، جملة الباحث، عدداالستثمار األجنبي المباشر كشكل من أشكال دعم التحالفات االستراتيجية لمواجهة المنافسةزغدار أمحد،  - 3

4 -Alasrag Hussien, Foreign Direct Investment development policies in the Arab Countries, 
MPRA, N83, December, 2005, p13  ) http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/2230/1/MPRA_paper_2230.pdf( 
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 االستثمار األجنبي المباشرمحددات دوافع و : المطلب الثاني    

التغريات حمد دات رئيسية ، وحتكمها من حيث التوج هات و لفةدوافع خمت إن  االستثمار األجنيب املباشر حتر كه
 .ص يف جمموعة من العوامل ختص  كال الطرفنيتتلخ  

 دوافع االستثمار األجنبي المباشر: ع األولر الف

 :يلي كما  البلـد املضيف لالستثمار األجنيب املباشردوافع كل من املستثمر األجنيب و  سنعرض 
 قة باملستثمر األجنيب، وأخرىهناك دوافع متعل   :ي المباشر لإلستثمار في الخارججنباأل مستثمردوافع ال :أوال

ميكن اعتبارها مبثابة أهداف  هناك دوافعللمشروعات االستثمارية األجنبية، كما جند أيضا  ختص الدولة املضيفة
ميكن اإلشارة إليها بإجياز  اليت، و املباشر األجنيب لتجسيد االستثمار متعد دة اجلنسيات رئيسية تدفع الشركات

 1:جوهري

 باألخص  االجتاه إىل ،يكمن يف االخرتاق اجلاد والكبري لألسواق العاملية :استثمار أجنبي يبحث عن األسواق .1
افع األول الذي جيعل من الشركات متعد دة اجلنسيات تقر ر تفضيل ، فهو الد  دول النامية ذات األسواق الكبريةال

كالعمالة   ىمهمة أخر عوامل مع  حجم السوق طر املستثمر، وإن مل يتكاملمن قبل القُ  تصديرالتدويل بدال من ال
 املاهرة مثال؛

حبيث ميكن أن تظهر تكنولوجيا  :2ما يعرف بدورة حياة المنتج التكنولوجي طالةإل استثمار أجنبي يهدف .2
واستعمال تلك املوارد يف  ل النامية،ال يفقد أسواق الدو  عمد لالستثمار يف تلك البلدان حىتفي ،جديدة منافسة

  ؛تويل عمليات البحث والتطوير التكنولوجي من جديد
هذا الشكل من  د  وقد عُ  عد من أكثر األنواع انتشارا يف الدول النامية،وهو يُ  :ستثمار أجنبي باحث عن المواردا .3

 لتنقيب عن النفط وغريه من املواد؛االستثمار من أقدم أشكال االستثمار كا
من خالل  واحتواء املعرفة الفنية والعلمية مبشاركة من ميلكون أسرار التقنية، :استثمار أجنبي يبحث عن الكفاءة .4

 ؛3واعتماد صيغ التعاون العلمي بحث عن العمالة املاهرة والكفاءة،ال

                                                           
 .16صاالستثمار الدولي والتنسيق الضريبي، فريد النجار،  ، أنظر إىل17، صمرجع سابقسليمان عمر حممد اهلادي،  - 1
 .296، ص، مرجع سابقوفاء مزيد فلحوط -2
 .61، صمرجع سابقدريد حممد السامرائي،  -3
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 النامي، وات األخرية يف دول العامليف السن األشكالقد أصبح من أهم ف :باحث عن الخدمات أجنبي استثمار .5
جتن ب  من يففيك   .دمات التقليدية كاملواصالت والكهرباء وغريهااخلفضال عن  ،والسيما خدمات التأمني والتمويل

االستفادة من التجارة و ض بشدة كل من حركات االستثمار و اليت قد تعرت لف العوائق و احلواجز احملتملة و خمت
لدول ا أو لإلفالت من ضغوطات النقابات االقتصادية يف ،الرسوملضرائب و والتسهيالت املغرية كاالقوانني 
 .املتقدمة

يف تلك ميكن ترمجة هذه الدوافع : المباشر من طرف الدول المضيفة األجنبي دوافع اجتذاب االستثمار :اثاني
 : 1ميكن تلخيص هذه الدوافع وفق ما يليو  املستدامة تنميةال إسرتاتيجيةخدمة اليت تصب كل ها يف األهداف 

ذلك من ، أو سبيل منه لتقليصها و ليةجعل املستثمر األجنيب يساهم يف إجياد حل ممكن ملعاجلة مشكلة البطالة احمل .1
 ؛ون قادرة على خلق مناصب شغلخالل إقامة مشاريع استثمارية تك

له جبع بل إقامة مشروعات كثيفة العمالة فقط، ليس هبدف ،الدول املضيفة األجنيب من طرف جتذاب املستثمرا .2
 اخل؛...والتأمني الصناعة ،قطاعات خمتلفة مثل السياحة، املصارف، ليستثمر يف 

ا خللق تكنولوجيا ذاتية من خمتلف معارفها بغية االستفادة منهعلى مستوى معني من التكنولوجيا، و دافع احلصول  .3
 ؛قتصادي مستداممن جهة أخرى لتحقيق تقد م اجهة، و 

كتساب املهارات واملعارف التكنولوجية قد يؤد ي حتما إىل حتسني الوضع ا  كدافع اجتذاب املستثمر األجنيب .4
 هلذه الدول مقارنة بالدولة األم؛ التنافسي

بناء اقتصاد تصديري ل ، أواملضيفة حمل الواردات إحالل اإلنتاج احمللي للدول دافعاجتذاب املستثمر األجنيب ك .5
 ؛قوي يسمح بتنمية جتارهتا اخلارجية

واقب مقارنة بالقروض اخلارجية، ومنعش حممودة العبة وسيلة تويلية خارجية بديلة و يعترب مبثا إذ  نظرا ألمهيته، .6
 .اخل...تكملة للموارد احملليةلالستثمار احمللي و 

 

 

                                                           
 :، ملزيد من االطالع حول النظريات املفسرة لدوافع االستثمارات األجنبية املباشرة أنظر إىل16،صمرجع سابقفريد النجار،  -1

 .221-201، ص01ة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد، جملحوافز االستثمار الخاص المباشرمنور أوسرير، عليان نذير، 
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 االستثمار األجنبي المباشرمحددات : الفرع الثاني

تؤثر بشكل بارز على توج هات تتحك م و  العوامل املتنو عة اليت املباشر جمموعة األجنيب ستثمارحد دات االعين مبيُ 
 بطبيعة احلالو  ،1إىل جانب قرارات جتسيده، و أيضا قرارات اختيار مواقعه سواء اجلغرافية أو القطاعية، تدفقاته

 :2احملددات حىت تقوم شركة باالستثمار يف اخلارججمموعة من الشروط و  تتضافرفإنه ينبغي أن 

 لدول املضيفة؛الشركات احمللية يف لة للنقل يف مواجهة اتلك الشركة ملزايا احتكارية قاب .1
لبديلة هلذه أفضلية االستخدام الداخلي للمزايا االحتكارية يف شكل استثمار أجنيب مباشر عن االستخدامات ا .2

 الرتاخيص؛املزايا كالتصدير أو 
ن الدولة اليت تنتمي إليها الشركة ، أفضل مألجنيب املباشر على مزايا مكانيةأن تتوفر الدولة املضيفة لالستثمار ا .3

 .واخنفاض تكلفتها( املواد األولية)السوق ، توفر املوارد الطبيعية  اتساعاملستثمرة، مثل اخنفاض األجور، 
، مبعىن جنيب املباشر يف الدولة املضيفةخالصة القول أن هناك الكثري من العوامل املؤثرة على قرارات االستثمار األ

، وال إىل الدولة بلد دون اآلخر ال يرجع إليها فقطاملتعددة اجلنسيات اخلاص باالستثمار يف  أن قرار الشركات
ص ألهم حمددات االستثمار األجنيب املباشر اخلاصة يلي ملخ   فيماو  ،وشروط كل من طرفا بتالؤم ة، وإمن  املضيف

 :بالدول املضيفة وهي كالتايل
 :3بالنسبة إلى الدول المضيفة :أوال

 ؛م استخدام التكنولوجيا والتحكم فيهاتعل   لرتكيز علىوجوب ا .1
بني الطرفني، وهذا حىت يتم جناح  ل مرحلة التفاوض، خالراقية دام ثقافة استثماريةوجوب الرتكيز على استخ .2

 ؛املشروع وحتقيق كفاءة عالية والوصول إىل املصاحل املشرتكة بعدالة
 .لتطورالستخدام الفعال لنتائج البحوث واوا ،للتكنولوجيا احلديثة توفري الفرص و املناخ املناسب والتطبيق اجليد .3

 4بالنسبة للمستثمر األجنبي :اثاني
  ت املتنوعة؛ملضيفة خربات إدارية يف اجملالاتوفري الشركات الدولية للدول  .1
 نشاطات اليت تفضلها الدول ملضيفة؛مراجعة الشركات الدولية أهم ال .2

                                                           
 .17، صمرجع سابقسليمان عمر حممد اهلادي،  - 1
 .10، ص1001الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة،عمر صقر،  - 2
 .21، صمرجع سابق، ستثمار الدولي والتنسيق الضريبيفريد النجار، اال - 3
 .29، صمرجعنفس ال - 4
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 عات ذات املنافسة االحتكارية؛لصنايفضل املستثمر األجنيب ا .3
تقدميها الستعدادات كبرية ملساعدة الدول املضيفة وم باالستثمار األجنيب املباشر، و قوة وحجم الشركات اليت تق .4

 اليت تعرتضها يف جمال االستثمار؛ على ختطي العقبات واملشاكل
 .تقدمي املساعدات املالية والتكنولوجية للدول املضيفة .5

 :المستدامة التكنولوجيا االستثمار األجنبي المباشر ونقل :المطلب الثالث

عد االستثمار على الرغم من مقدرة الدول النامية يف احلصول على التقنية احلديثة من خالل قنوات عدة، يُ     
األجنيب املباشر عن طريق الشركات متعددة اجلنسية من أفضل الطرق للحصول على التقنية احلديثة؛ وذلك ألن 

ا النوع من الشركات ميتلك من الوسائل واإلمكانيات املالية الضخمة اليت تسمح هلا باإلنفاق الكبرية على هذ
فعلى سبيل املثال . مشاريع البحث والتطوير، فضاًل عن مقدرهتا على التنقل بيسر وسهولة عرب احلدود الدولية

الشركات  ل هذهوكانت قيمة أصو  ،ألف شركة 11حنو  1009سية يف عام وصل عدد الشركات متعددة اجلن
 .تريليون دوالر يف الفرتة نفسها 1.1اتج احمللي للشركات ما يقارب تريليون دوالر، وبلغ الن   77.2تقدر بنحو 

 في تجسيد االستثمار األجنبي المباشر الشركات المتعددة الجنسياتدور  :الفرع األول

 ،ق االستثمارات األجنبية املباشرةألداة الرئيسية املستخدمة لتحقيتعترب ا *الشركات املتعد دة اجلنسيات ن  إ      
لك فقد وعالوة على ذ ،1حنو أقاليم العامل املختلفة وراءها االستثمار األجنيب املباشر فهي مبثابة القاطرة اليت جتر  

اشر الوارد من الدول تسيطر على ثلثي خمزون االستثمار األجنيب املب إذ ،2حمل االستثمار األجنيب املباشر حتل  
تدويل اإلنتاج و رأس "نظرا الرتباطهما مبفهوم كما أهنا جعلت منها القوة الرئيسية يف االقتصاد العاملي  ،الصناعية

اللذان يتم نقلهما من الدولة األصلية ، و من خالل إعطاء الصبغة الدولية للنشاط اإلنتاجي و رؤوس األموال" املال
ادر عن برنامج الص   1001رير االستثمار العاملي لعام حبيث يشري تق ،ن مث توسيعهما، و مإىل الدولة املضيفة

ملي السائر يف اد العأن دور الشركات املتعددة اجلنسيات آخذ يف التعاظم يف االقتصا تحدة اإلمنائي إىلاألمم امل
 110شركة تضم حنو  ألف 61حوايل  1002ذكر التقرير أن عدد هذه الشركات بلغ عام ، وقد طريق العوملة

                                                           
1 -Alasrag,Hussien, op.Cit, 2005 .p09. 

الشركات عرب الوطنية، الشركات العابرة للقارات، الشركات العابرة للقوميات، الشركات العاملية، الشركات : متعددة اجلنسيات اختذت عدة تسميات منها الشركات *
لشيوع " الشركات متعد دة اجلنسيات :"ا التسمية التاليةالدولية ، الشركات الكوكبية تبعا الختالف املختصني يف هذا اجملال مع اإلشارة هنا إىل أن نا استخدمن

 .استخدامها يف الدول النامية واملتقد مة
2 - Leonard K et autre, op.Cit, P1. 
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مليون شخص مقارنة بنحو  10ر عدد العاملني فيها حبوايل قد  ويُ  لف شركة أجنبية تابعة هلا يف شىت أحناء العامل،أ
تريليون دوالر أي ضعف قيمة الصادرات  29وقد بلغ رقم مبيعاهتا حوايل  ،2990 مليون شخص يف عام 10

واستأثرت الشركات املتعددة اجلنسيات والشركات التابعة هلا  ،2990 يف حني كان الرقمان متساويان عام العاملية،
 .1مجايل العامليبعشر الناتج احمللي اإل

خالل الفرتة ركات العاملية املتعددة اجلنسيات إىل تصاعد حجم الش" منتدى االستثمار العاملي"تشري مصادر 
 10فقبل أقل من عامني فقط كان هناك حنو . شرةوتنامي دورها يف حتريك االستثمارات اخلارجية املبا ،األخرية

ولغاية تاريخ الربع األول . ألف مؤسسة أجنبية تابعة 100ألف شركة متعددة اجلنسيات حول العامل لديها قرابة 
 1020ويف عام . ألف مؤسسة تابعة 900ألف لديهم حنو  200، وصل العدد إىل أكثر من 1021من عام 

تريليون دوالر، حيث  17ات األجنبية التابعة للشركات املتعددة اجلنسيات بنحو قدر إمجايل موجودات املؤسس
وال يقتصر دور هذه املؤسسات على كوهنا . 2990سجلت زيادة بأكثر من عشرة أضعاف القيمة احملققة عام 

ف اجلديدة، حيث مصادر للرساميل اجلديدة، والتكنولوجيا، ولالبتكار وروح التنافس، بل تعترب جماال رئيسيا للوظائ
مليون فرصة عمل عرب العامل، وهو أكثر من ثالثة أضعاف ما كانت توفره من فرص عمل يف عام  70توفر قرابة 
ويعكس دور الشركات املتعددة اجلنسيات تصاعد اجتاهات التكامل االقتصادي على املستوى العاملي،   ،2990

بلغت مبيعات املؤسسات التابعة  1020ففي عام . كما يعكس تنامي وتوسع نصيبها من االقتصاد العاملي
تريليون دوالر، أي حنو ثلث إمجايل  6تريليون دوالر، كما بلغت صادراهتا  11للشركات املتعددة اجلنسيات 

 .الصادرات العاملية

على ما  1020وقد باتت هذه املؤسسات نقطة ارتكاز أساسية لالقتصاد العاملي، والسيما وأهنا استحوذت عام  
، فيما أصبحت 2990منه لعام % 1من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، مقارنة مع أقل من نسبة % 20يتجاوز 

 .2من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل العاملي% 11قرابة  1021تثل لغاية هناية الربع األول من عام 

                                                           
1  -UNCTAD, wir, transnational corporations and export competitiveness, united nations, 
geneva, 2002. 

نحو سياسات استثمارية عربية فاعلة في التقرير السنوي الثالث لالحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية عن أوضاع االستثمار العربية،  - 2
 .9، ص1021، مواجهة وطأة االنعطاف االقليمي والعالمي والصعوبات الهيكلية

، 1001، 2، دار أسامة، عمان، األردن، طاالقتصاد الدوليعثمان أبو حرب، ): تتمتع هبا هذه الشركات أنضر اىل املراجع التاليةللمزيد حول اخلصائص اليت * 
 (.71، ص 1007، الطبعة األوىل، مصر، املكتب العريب احلديث، اإلدارة المالية في تمويل الشركات متعددة الجنسياتعبد العزيز النجار، أنظر أيضا 
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فيها معدالت الربح مع تنوع وتغيري نشاطها  ترتفع اليتاملناطق  يفوتعمل الشركات متعددة اجلنسية على االستثمار 
ومن  تتمتع هبا، اليت *وتستغل هذه الشركات العديد من اخلصائص ،مبا يتالءم وحتقيق ذلك اهلدف إنتاجهاومراكز 

األسواق  إىلوالتنظيمية املتطورة، فضال عن القدرة على الوصول  اإلداريةواألساليب  التكنولوجيم ها التقد  أمه  
ففي  زيادة عوملة االقتصاد العاملي، ا تلعب دورا حموريا يفأهن اكم" .واإلعالنمبا تلكه من وسائل الدعاية العاملية 
اتج احمللى من الن  % 16شركة أمريكية متعددة اجلنسية حنو  1000لت العمليات احمللية لنحو شك   2999عام 

من % 61وحنو  ايل الواردات األمريكية،من إمج%  17من إمجايل الصادرات األمريكية،% 61وحنو  األمريكي،
نفقات البحوث والتطوير يف الواليات املتحدة األمريكية،كما أن ما يقرب نصف العاملني بالقطاع الصناعي 

فهي تعتمد على جمموعة من احلوافز اليت تسمح هلا  .1"1000األمريكي يعملون يف مثل هذه الشركات يف عام 
ليت ميكن هلا استغالهلا لدعم كل ا "headquarter services" ها خدمات املقربتوطني يف بلد ما عن غريه ومن

 املنتجات اخلاصة يف البحث والتطوير التسويق،و من املصانع احمللية والشركات التابعة هلا واملتمثلة يف اإلدارة التوزيع 

product-specific R&D،  يف عامل الدولية إىل جانب االختالفات إخل،...احلجماقتصاديات   
endowments and technologies  التكاليف والتكنولوجيا من أجل اإلنتاج النهائي يف ذلك البلد

 .2املضيف

 التكنولوجي االحتكارالشركات المتعددة الجنسيات و  :الفرع الثاني

ال ينبغي على  هأنب اليت  تنص  ،ية الفكرية اخلضراءبامللك ىيسم   بالرغم من القوانني واللوائح يف إطار ما       
من خالل  والتطوير وهيكلهما،نتائج البحث احملصلة يف إطار صندوق البحث  احتكار الباحث أو هيئة البحث

البناء على النتائج املتأتية  لآلخرينوينبغي أن يتيح هيكل البحث والتطوير  خرتاع،إإىل محاية مبوجب براءة  اللجوء
معاجلة أوجه اخللل يف نظام امللكية الفكرية  إىلصندوق الذي يرمي هذا ال، من جهود صندوق البحث والتطوير

 . 3اإلتاحةالذي قد يعوق االبتكار أو 

                                                           
1 - Nocke, Volker and Stephen Yeaple, An Assignment Theory of Foreign Direct Investment, 
National Bureau of Economic Research(NBER),Working Paper 11003,Cambridge ,December 
2004,p1.     
2-Leonard K et all، technology transfer   ، foreign direct investement and international trade ، 
department of economics HongKong University of science and technology  ، august،1999،p2 . 

 .210، ص1021، منظمة الصحة العاملية، تقرير حول البحث والتطوير لمعالجة االحتياجات الصحية في البلدان النامية - 3
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يف بعض إن وجدت و  ،يجتري كلها يف البلد األصل إن نشاطات البحث والتطوير للشركات املتعددة اجلنسيات
  : التالية هذا لألسباباحلاالت ففي دائرة ضيقة ومستوى حمدود جدا و 

 األم؛ هي مرتبطة باإلدارة العامة للشركة، و نشاطات البحث والتطوير تثل خاصية إسرتاتيجية بالنسبة للشركة .1
التطوير توفري يد ب نشاطات البحث و ، أين تتطل  محصره يف خمابر الشركات األ التكنولوجية عامل تنافسي ينبغي .2

 ؛مؤهلة متخصصة جدا عاملة
 حبيث تصبح صاحبة التجديدات ،ي للشركات املتعددة اجلنسيات امتيازاتوالتطوير يعط ز نشاطات البحثرك  تُ  .3

مع جمموع فروعها من  تسمح هلا بتخفيض تكاليف توينها من الطلبات اهلائلة اليت تقوم هباو  ،اجلديدة من جهة
 . جهة أخرى

دد مضمون حتويل التكنولوجيا من طرف الشركات األجنبية، مث ة عوامل ثالث رئيسية حت"فبخصوص مسألة 
تتجلى و  ،األم وفروعها يف الدول املضيفة عمليات حتويل التكنولوجيا عرب االستثمار األجنيب املباشر بني الشركة

 : هذه العوامل فيما يلي

، هذا من جهة، اليت يتجسد فيها استثمار الشركات األجنبيةالنشاطات اإلنتاجية أو اخلدمية و ز اخلصائص اليت تي   .1
على وقدرة الصناعات احمللية  تكنولوجي الذي مييز تلك النشاطات،م الوثرية احلقيقية للتقد  من جهة أخرى الو 

 استخدام التكنولوجيا اجلديدة؛
 ؛اتيجية تلك الشركات والتزاماهتاالعامل الثاين الذي يتمثل يف إسرت  .2
 ،سة، محاية امللكية الفكريةللمنافالظروف القائمة يف الدول املضيفة واليت تكمن يف اإلطار التنظيمي والقانوين  .3

 .اخل...مراكز البحث االستثمار عددتشجيع حوافز 
من النقاط اليت جيب التنبيه هلا فيما يتعلق باالستثمار األجنيب املباشر الذي يتم عرب فروع الشركة األم يف         

حيان مع اإلمكانات املتوفرة حمليا صمم على أن يتفق يف معظم األالدولة املضيفة، أن التكنولوجيا املتاحة للفروع تُ 
 ،ية التوصل إىل التنافسية األمثل ضمن الشروط املتاحةتقليص األخطار بغى الشركة األم لتعظيم الفوائد، و أن تسع

هناك بالطبع إمكانات إبقاء هذه التكنولوجيا على حاهلا، عند إقالع مشرع االستثمار األجنيب املباشر، ما مل و 
 . االرتقاء مبردودهاز الشركة األم لتحسينها و حتف  تنشأ شروط جديدة 
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عندما ختشى من  ،إىل جانب هذا يف أحيان أخرى ميكن أن تبدي هذه الشركات األجنبية نوعا من التحفظ    
 
ُ
هذا الذي مينع من قيامها و  ،لةحو  إمكانية استفادة الشركات املنافسة يف الدول املضيفة من معارفها التكنولوجية امل

 .رة يف الدول الناميةيل تكنولوجيا متطو  بتحو 

عدم إمكانية انتقال التكنولوجيا، تعمد و " االحتكار التكنولوجي"لى ميزة ألجل احلفاظ عوباملوازاة و        
 ريإىل جانب توف ،الشركات األجنبية إىل منح أجور عالية ملوظفها مقارنة بتلك اليت تقدمها الشركات احمللية املنافسة

وء ذلك يتبني إذن على ضاحمللية من حماولة استقطاهبم، و  حوافز مغرية حىت ال يتسىن للشركاتحسنة و  هلم ظروف
عوامل تتحكم يف عملية حتويل التكنولوجيا أو عدمها من الشركة األم إىل فروعها يف الدول أن مث ة شروط و 

 .املضيفة

 ضيفةلدول الم  نولوجي في اعلى الوضع التكأثر االستثمار األجنبي المباشر  :الفرع الثالث

 التقنية،ئل من املعارف العلمية و الكم اهلا ،إمكانية احلصول على التكنولوجيا املباشر يتيح االستثمار األجنيب      
ستثمار غري املباشر مثل احلصول عليها عن طريق أشكال االإمكانية اخل، واليت ...اخلربات يد العاملة املتخص صة،ال

 . تبقى ضعيفة اخلدماتاملتاجرة يف السلع و أو عن طريق  ،االستثمارات املالية ،خرتاعت االبراءا ،الرتاخيص

يسمح هلا  ،الدول الناميةن طرف الدول املضيفة وخاصة منها محايته مجيع االستثمار املباشر األجنيب و تش إذن
 :1يف كونه وسيلة من خالل باالستفادة من فوائد ختص وضعها التكنولوجي، ألن أمهيته يف هذا اجلانب تتجلى

وزيادة  ،اليت ميكن من خالهلا االستفادة القصوى من ثروات البلد، و الت االستثماراوصول أحدث التقنيات يف جم .1
 تصنيعها حمليا؛ام و املردود االقتصادي خاصة عند تقليل تصدير املواد اخل

لعمل على هذه التقنيات يؤدي إىل بروز هذا ممارسة ا، و إجياد فرصة للعامل الوطين لالحتكاك باخلربات األجنبية .2
 ذه التقنيات على أيد وطنية ماهرة؛حصوله على خربة فنية عالية تكمن من ه، و العامل

ا يعود بالفائدة يف هذا ما يدعو إىل إنشاء تلك املراكز حمليا مم، و تدريبذه التقنيات مراكز حبت وتطوير و ب هتتطل   .3
 هذا املضمار؛

                                                           
، أطروحة دكتوراه، قسم جنبي في الدول العربية مع دراسة مقارنة بين الجزائر،مصر والمملكة العربية السعوديةأهمية االستثمار المباشر األفارس فضيل،  - 1

 .269-261، ص1000العلوم االقتصادية،جامعة اجلزائر،
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متطلبات تطوير تقنيات اخلدمات واملنافع العامة وزيادة الطلب  ،التكنولوجياتمثل هذه  ب على قدومسوف يرتت   .4
 عليها؛

ا يشكل مم ،األنظمة اهتمامهم جبلب أفضل التقنيات و ي إىلمرين سوف يؤد  ثإجياد آلية خلق املنافسة بني املست .5
 .كنولوجيابعدا آخر يف توطني الت

 المستدامةي نقل التكنولوجيا دور االستثمار األجنبي المباشر ف: أوال

من  ،الدول النامية نيب املباشر يف نقل التكنولوجيا إىلميكن أن نقوم بتحليل مدى مسامهة االستثمار األج      
لتفسري قيام التجارة  29661 سنة  R.vernon رميون فرنون لـ" دورة حياة املنتج"خالل االستعانة بتحليل 

دورة  يعمل على إطالةحبيث  ،ية املباشرة داخل القطاع الصناعي يف الدول الرأمساليةاخلارجية واالستثمارات األجنب
تمل ظهور منافسني تكنولوجيني وهنا حيُ  ،ينتقل املنتج التكنولوجي من منتج جديد إىل منتج ناضجإذ  ،حياة املنتج

فقد منطي خريا املنتج إىل منتج وعندما يتحول أ ،فيعتمد مالكه إىل االستثمار ليحافظ على أسواقه الدول النامية
 : تتمثل يف اآليت املراحلجموعة من تكنولوجيا تر مبال حياة أن ، مما يدلإنتاجهنفقة  ضغطيلجأ لالستثمار بغرض 

در األساسي ثل املص، أين تجد أن املنتج يف بداية حياته يتميز بتكنولوجيا عاليةوُ  إذ :فترة بزوغ التكنولوجيا  .1
السلع ذات احملتوى التكنولوجي املتطور تدخل السوق الدولية على أساس املزايا املكتسبة، ألن ألرباح الشركات، 
كنتيجة لذلك تكون أسواقها ذات أمناط احتكارية مما جيعل ة على االحتكارات التكنولوجية، و حيث تعتمد املنافس

أن الشركات األجنبية ال تيل إىل  عليها عند مستويات دخل مرتفعة، فنجدمن مث جيعل الطلب ، و أسعارها مرتفعة
 ؛نقلها خارج بلداهنا

 اإلقبال ويتم كبرية، بصورة املنتج على الطلب يزيد املرحلة هذه يف :(النمو والتصدير) مرحلة إنتشار التكنولوجيا .2
 تفقد أن قبل سريعة بصورة املنتج امتالك ميزة باستغالل املنتجة الشركة وتبدأ احمللي، السوق يف السلع شراء على
 من باالستفادة املنتوج صاحبة الشركة وتقوم اخلارجية، األسواق إىل بتصديريه الشركة وتقوم املنافسة، على قدرهتا
 على الشركة جتنيها اليت واألرباح اإليرادات وتعمل املنتوج، حتسني فتواصل اجملال هذا يف كخربهتا مقدمة الفرصة
 اإلنتاج وسائل من املزيد اقتنائها خالل من إنتاجها مبضاعفة الشركة وتقوم ،املنتج حياة دورة من املرحلة هذه إطالة

                                                           
1 - Josette peyrard,gestion financiere international,2 edition,vuibert ,paris,1999,p108. 

 .002، صمرجع سابقأبو قحف عبد السالم ، اقتصاديات األعمال واالستثمار الدويل، : حول دورة حياة املنتج أنظر أيضا للمزيد 
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 الشركة وتركز والدويل احمللي السوق لطلب استجابة اإلنتاج زيادة ويتم حديثة، منطية بطريقة املنتج لتصنيع احلديثة
 . 1وفوائدها السلعة جودة على الرتوجيية محالهتا يف املرحلة هذه يف

قصد االستفادة القصوى من األرباح االحتكارية خاصة بعد دخول التكنولوجيا  :تكنولوجيامرحلة نضج ال .3
املستخدمة إىل املرحلة الوسيطة، تبدأ هذه الشركات بنقل خطوط إنتاجها إىل خارج الدولة األم، لكن عادة ما 

ة التكنولوجية تتوفر املعرفيكون ذلك إىل أسواق الدول املتقدمة لالستفادة من ارتفاع مستوى الدخل فيها، حيث 
 النامية؛ لدولا ليسل األجنيب إىل الدول املتقدمة و يف هذه احلالة ميكن أن ينتقل رأس املابسعر تكلفة أقل، و 

جة املنافسة تنخفض أرباح الشركات نتيح التكنولوجيا املستخدمة منطية و عندما تصب :تكنولوجيامرحلة تقادم ال  .4
يف البحث عن أماكن أخرى أكثر أمهية خاصة تلك اليت تتميز بتكاليف إنتاجية  تبدأ الشركاتالشديدة بينها، 

 .هي العوامل اليت تتوفر عليها الدول الناميةتكلفة اليد العاملة وتوفر املواد األولية، و ك نخفضةم

دورة حياة املنتج: )1-1 (الشكل رقم

 
 دار اجلامعة اجلديدة، مصر، الدولى،اقتصاديات األعمال واالستثمار  عبد السالم أبو قحف،: المصدر
 .401، ص1001

 :ما يوجه كانتقادات هلذه النظرية نذكر ما يلي

                                                           
1
 .611، ص3002، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، إدارة األعمال الدوليةعلى عباس،  - 
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على الرغم من أن العديد من الصناعات كالصناعات االلكرتونية كاحلاسبات مثال تؤيد االفرتاضات اليت تقوم  .أ 
تطبيق تلك النظرية عليها، خاصة عليها هذه النظرية، إال أنه عند البحث يف تطور إنتاج منتجات أخرى يصعب 

 املنتجات اليت يُطلق عليها السلع الفاخرة مثل السيارات الفاخرة؛
كما انتقدت نظرية دورة حياة املنتج الدويل يف عدم تقدميها تفسريا مقبوال ألسباب تفضيل الشركات متعددة  .ب 

ة لتحقيق األرباح يف الوقت الذي اجلنسيات للتملك املطلق للمشروعات اإلنتاجية خارج الدولة األم، كوسيل
 .توجد فيه بدائل أخرى لالستثمار والعمليات اخلارجية كعقود الرتاخيص اخلاصة باإلنتاج والتسويق

 األخرى املنتجات حياة دورة عن الزمنية مدهتا عن ختتلف منتج كل حياة دورة إن اىل اإلشارة من هنا والبد       
 وغري إلنتاجه الالزمة التكنولوجيا وتكييف إنتاجه طريقة على التعرف وسرعة لفكريةا محايته ومدة املنتج لنوع تبعا
 .املنتج حياة لدورة الزمنية املدة من تقلل أو تزيد اليت األسباب من ذلك

 آثار االستثمار األجنبي المباشر على الوضع التكنولوجي: ثانيا

املباشر على الوضع التكنولوجي للدول املضيفة األجنيب ثمار السلبية لالستأن نلخص اآلثار اإلجيابية و  ميكن       
 : 1من خالل ما يلي

اإلبقاء على امليزة االحتكارية للتكنولوجيا، إىل جانب هذا عندما ما ترتكز غالبية  الشركات األجنبية يف طموح  .1
له أثر سليب على الوضع  نكما أ،  مهتلكةفإهنا تعمد إىل حتويل تقنيات  التطوير يف الشركة األم،البحث و مراكز 

 ؛توليد املعارف التكنولوجية فيها لكونه ال يؤد ي إىل ،التكنولوجي للدول املضيفة
ل األثر السليب غري املباشر ، هذا ما يشك  من التحكم أو استعمال التكنولوجيا املتطورة قدرة الدول املضيفةعدم  .2

خاصة دول جنوب شرق أسيا، حيث هذه نامية و بعض الدول املضيفة الباستثناء على وضعها التكنولوجي، 
 ؛قاعدة تكنولوجية ذاتية خاصة هباختلق ألخرية استطاعت أن تتحكم فيها، و ا

عندما يتسىن الوضع التكنولوجي للدول املضيفة، آثرًا إجيابيًا على  املباشر األجنيب ميكن أن يكون لالستثمار  .3
ذلك عن طريق يط قاعدهتا التكنولوجية الداخلية، و ثة، ومن مث تنشلشركاهتا احمللية من استيعاب التكنولوجيا احلدي

 ن قادرة على األقل على استيعاهبا؛تكوين كفاءات تكو التطوير، و ل تكوين مراكز البحث و تكثيف اجلهود ألج

                                                           
، مرجع سابق، ارنة بين الجزائر، مصر والمملكة العربية السعوديةأهمية االستثمار المباشر األجنبي في الدول العربية مع دراسة مقفارس فضيل،  - 1
 .201-200ص



 مدخل نظري حول نقل التكنولوجيا، االستثمار األجنبي المباشر والتنمية المستدامة: الفصل األول
 

  35   

عند قيام الدول املضيفة بالسماح بتجسيد خاصة الشركات ذات تشجيع أشكال التدويل والتعاون الدويل،  .4
املشرتك أو الشركات املشرتكة أو الشركات املختلطة، الذي تنعكس آثاره على الوضع التكنولوجي اخلاص  الرأمسال

 .التكنولوجي اخلاص هبافإن لذلك آثار إجيابية على الوضع هبا 

ري بطريقة غ األجنيب املباشر إىل جانب ما ذكرناه، هناك آثار إجيابية غري مباشرة، قد يتسبب فيها االستثمار     
من خلق قاعدة تكنولوجية داخلية، واكتساب التكنولوجيا يفة بتمكينه مباشرة على الوضع التكنولوجي للدول املض

 .احلديثة
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 التنمية المستدامة لو ح ير ظن لخدم :المبحث الثالث

التنمية -املتتب ع ملستجد ات األدبيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية يلفت انتباهه شيوع  هذا املصطلح      
واستحواذه على حيز كبري من فكر الباحثني واهتماماهتم البحثية، لذلك سنتطرق إىل السياق التارخيي  -تدامةاملس

لظهورها، قبل أن حناول إعطاء تعريف دقيق وشامل ملصطلح التنمية املستدامة، والتطرق إىل أبعادها واألهداف 
 .املتعلقة هباالتحديات ياهتا وخمتلف اليت تسعى إىل حتقيقها، ومبادئها ومؤشراهتا مث إىل اسرتاتيج

  التطور التاريخي للمفهوم التنموي :األول المطلب

وأهدافها ومؤشرات قياسها، فإنه من الضروري  فهوم التنمية املستدامة بأبعادهامن أجل التحديد الدقيق مل     
 .الوقوف على خمتلف التطورات التارخيية للمفهوم التنموي

 طور مفهوم التنميةت :الفرع األول    

بصورة أساسية منذ احلرب العاملية الثانية، حيث مل ُيستعمل  Developmentبرز مفهوم التنمية           
لربع األخري من القرن الثامن عشر، يف ا" آدم مسيث"هذا املفهوم منذ ظهوره يف عصر االقتصادي الربيطاين البارز 

وحىت احلرب العاملية الثانية إال على سبيل االستثناء، فاملصطلحان اللذان اسُتخدما للداللة على حدوث التطور 
 Economic 1التقدم االقتصادي، أو Matériel Progressاملشار إليه يف اجملتمع كانا التقدم املادي 

Progress. 
قية يف القرن التاسع عشر كانت االصطالحات وحىت عندما ثارت مسألة تطوير بعض اقتصاديات أوروبا الشر 

وقد برز مفهوم التنمية  ،Industrialization، أو التصنيع Modernizationاملستخدمة هي التحديث 
Development حيث اسُتخدم للداللة على عملية إحداث جمموعة من التغريات  ،بداية يف علم االقتصاد

اجملتمع القدرة على التطور الذايت املستمر مبعدل يضمن التحسن اجلذرية يف جمتمع معني؛ هبدف إكساب ذلك 
اسية واحلاجات املتزايد يف نوعية احلياة لكل أفراده، مبعىن زيادة قدرة اجملتمع على االستجابة للحاجات األس

                                                           
واقع : التحوالت السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر في ملتقي جدو فؤاد، التنمية املستدامة بني متطلبات احلكم الراشد وخصوصية اجلزائر، مداخلة - 1

 :على الموقع التالي وتحديات
 

http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_4.pdf 
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تغالل عن طريق الرتشيد املستمر الس ل زيادة درجات إشباع تلك احلاجات،بالصورة اليت تكف املتزايدة ألعضائه،
 . املوارد االقتصادية املتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك االستغالل

 :تعريفها كل حسب ميوله وختصصه ومن أمهها واملتخصصون يفلقد اختلف املفكرون  :التنميةتعريف  :أوال

 لك العديد من التغرياتويصاحب ذ ،التخلف إىل حالة التقدمحالة اليت مبقتضاها جيري االنتقال من العملية  .1
 ؛1اجلذرية واجلوهرية يف البنيان االقتصادي

اعتباره اهلدف الوحيد  ومن اخلطأ ،زيادة اإلنتاج يف مرحلة معينة التنمية هيلدكتور علي الدين هالل فإن ا حسب .2
أو هي عملية اللحاق بالغرب ما جيعلها تلهث وراءها مما خيل بنظامها  ،ا استخدام التكنولوجيا املتقدمةهلا أو أهن
 .2وبالتنمية اليت ترجوها ليالداخ

 مراحل تطور مفهوم التنمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية :ثانيا 

 :3التسعينات عدة تطورات خبصوص مفهوم التنمية ونوجزها فيما يليد ظهرت خالل الثمانينات و قل       

العملية »: على أهنا( UNPD)تحدة عرف التنمية البشرية طبقا للربنامج اإلمنائي لألمم املتُ  :التنمية البشرية .1
حياة طويلة العيش املتاحة أساسا يف  اخليارات حبيث تتمثل ،4«اليت يتم مبوجبها توسيع اخليارات املتاحة للناس

ده أك   وهذا ماية لتوفري مستوى املعيشة املناسب، احلصول على املوارد الضرور وصحية، احلصول على املعارف، 
بل  ،على أن مستوى املعيشة ال يقاس بالدخل الفردي واستهالك السلع( Amartia Sen)االقتصادي اهلندي 

وقد فسر . 5يقاس بالقدرات البشرية، أي ما يستطيع الفرد عمله، وأن توسيع هذه القدرات يعين حرية االختيار
أن النمو العالقة بني النمو والتنمية البشرية بالقول أن النمو ضروري للتنمية البشرية، و  UNPDتقرير 

                                                           
 . 211، ص1006، دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية،دور الموارد البشرية في تمويل التنميةمدحت القريشي،  - 1

 .21، صمرجع سابقهشام مصطفي اجلمل،  - 2
، 2، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، طفلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها: ةالتنمية المستديمعثمان حممد غنيم، ماجدة امحد ابو زنط،  - 3

 .116.111، ص ص مرجع سابق، مدحت قريشي،  117-176، ص 1007

   WWW.UNPD.ORG:أنظر املوقع الرمسي لربنامج األمم املتحدة للتنمية على املوقع -4
 .178، ص مرجع سابق التنمية، دور الموارد البشرية في تمويل مدحت القريشي، -5
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مبعىن أن التنمية  فالنمو وسيلة لكن التنمية البشرية غاية، ،البعض بعضهمااالقتصادي والتنمية البشرية متصالن 
 فهي من اجل اإلنسان ولإلنسان؛ ،1تستهدف حتقيق رفاهية البشر يف هناية املطاف

يف ميكننا حتسني معيشة الناس إن التنمية املتواصلة تنطوي على كثري من التحديات، فك :التنمية المتواصلة .2
واحملافظة على مواردنا الطبيعية يف عامل يشهد منو سكانيا يصاحبه طلب متزايد على الغذاء واملاء واملأوى والطاقة 

د النظر فـي أمناط استهالكها يب  على هذا التساؤل وهو أن تعيواخلدمات الصحية واألمن االقتصادي، ولكي جن
يع نطاق التعاون عرب وأن نعمل معا على توس ،بيئيا لنمو االقتصادي املسؤول والسليملتزم باوإنتاجها، وأن ت

ن أجل ن أجل تبادل اخلربات والتكنولوجيا واملوارد، وهذه التغيريات ميكن بل جيب حتقيقها ماحلدود توسيعا كبريا م
 ازدهار كوكبنا ورخاء سكانه؛

حبيث تعيش  ،الستخدام األمثل بشكل منصف للموارد الطبيعيةهي التنمية اليت تسعى إىل ا :التنمية المستدامة .3
فشأهنا شأن التنمية البشرية جوهرها اإلنسان ألن عيشه  ،األجيال احلالية دون أن تلحق الضرر باألجيال املستقبلية

 ؛يف وسط من احلرمان والفقر يؤدى إىل استنزاف املوارد وتلوث البيئة
فهوم نتيجة التفكري يف إجياد إسرتاتيجية بديلة للتنمية تنطلق من االعتماد على وقد برز هذا امل :التنمية المستقلة .4

( Paul Baran)ويعترب . الذات، وذلك كرد على حماولة البلدان املتقدمة فرض سيطرهتا على البلدان النامية
تتمثل يف اعتماد  فهي  .«ةاالقتصاد السياسي للتنمي»رائدا يف الدعوة إىل حتقيق التنمية املستقلة يف كتابه الشهري 

وبناء  ،اجملتمع على نفسه وتطوير قدرات أفراده مع إعطاء األولوية لتعبئة املوارد احمللية وتصنيع املعدات اإلنتاجية
على  السيطرة ،االقتصاد الوطينمع ضرورة تدخل الدولة يف  ،قاعدة علمية وتكنولوجية حملية بكل مقتضياهتا

استخدام تكنولوجيا مالئمة، مبا يضمن توزيع عادل لثمار  توسيع السوق احمللي، ،الالفائض االقتصادي بشكل فع
 ؛2التنمية

ن التنمية هي عملية حتويل اجملتمع من طرف البنك الدويل بأ 2996م عام أعلن عن هذا املفهو  :التنمية الشاملة .5
حبيث ال يتيسر   ،طرق أكثر حداثة إىل ،وطرق اإلنتاج التقليدية ،ليديةمن العالقات التقليدية وطرق التفكري التق

 .اة كالصحة والسلم وختفيف  الفقرإجناز هذه التنمية إىل إذا مشلت حتسني مستويات احلي

 

                                                           
  .35، ص 2000، 1، مصر، دار الشروق، ط التنمية في عالم متغيرإبراهيم العيسوي،  - 1

 .111-116ص مرجع سابق، ، مدحت قريشي،  16ص 11، صمرجع سابقإبراهيم العيسوي،  - 2
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 مراحل تطور مفهوم التنمية منذ هناية احلرب العاملية الثانية :1-1 الجدول رقم

 مفهوم التنمية الفترة المراحل
منتصف ستينات  هناية احلرب العاملية الثانية إىل 1

 القرن العشرين
 النمو االقتصادي =التنمية 

منتصف الستينات إىل منتصف سبعينات القرن  2
 العشرين

 التوزيع العادل+النمو االقتصادي =التنمية 

منتصف السبعينات إىل منتصف مثانينات القرن  3
 العشرين

االهتمام جبميع اجلوانب  =التنمية الشاملة
 عيةاالقتصادية واالجتما

حتقيق مستوى حياة كرمية  =التنمية البشرية وحىت وقتنا احلاضر 2990منذ سنة  4
 وصحية للسكان

التوزيع +النمو االقتصادي =التنمية املستدامة 2991منذ قمة األرض سنة  5
االهتمام جبميع +العادل للنمو االقتصادي

 .جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية والبيئية
 :ىلإ رظنأ :المصدر

 .201ص ،1009ربيع  ،06العد ،عربية اقتصاديةحبوث  ،يف اجلزائروحتدياهتا التنمية املستدامة  ناصر مراد، -2
 .35، ص 2000، 1إبراهيم العيسوي، التنمية يف عامل متغري، مصر، دار الشروق، ط  -1
 .211ص ،1006 فكر اجلامعي اإلسكندرية،دار ال مدحت القريشي، دور املوارد البشرية يف تويل التنمية، -1

 الفكر التنموي الحديث وإستراتيجية التنمية المستدامة: الفرع الثاني

لعقود عديدة خلت من القرن املاضي كان االقتصاديون والسياسيون وخمططو التنمية يـَُعرُِّفون التنمية       
بنسبة ( GNP)يادة السنوية يف الناتج القومي اإلمجايل االقتصادية بقدرة االقتصاد القومي على توليد واستدامة الز 

أو أكثر، ويأخذونه مبعدل منو نصيب الفرد من الدخل أو الناتج احمللي اإلمجايل % 7إىل % 1ترتاوح بني 
(GDP) إضافة إىل قدرة الدولة على توسيع إنتاجها مبعدالت أسرع من معدل النمو السكاين كمؤشر على ،

لية التنموية تنطوي على تغيري خمطط لبنية اإلنتاج والعمالة، تنخفض معه مسامهة الزراعة كقطاع التنمية، وهذه العم
تقليدي، بينما تزداد فيه مسامهة الصناعة وقطاع اخلدمات، وبالتايل تُركِّز التنمية االقتصادية هبذا املفهوم على 
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جة ثانوية؛ لتوصيف منافع عملية التنمية عملية تسريع التصنيع، وأحيانًا تستخدم مؤشرات غري اقتصادية بدر 
 . االقتصادية كمعدل تعليم الكبار وحتسني اخلدمات الصحية واإلسكان

خالل عقود اخلمسينيات والستينيات والسبعينيات انغمرت معظم الدول النامية يف تطبيق هذا املفهوم، ف     
ن ظلت هناك فروقًا كبرية بني السكان يف أن حتقق هدف النمو االقتصادي الكمي، ولك -بعضها  –واستطاعت 

مستويات املعيشة من ناحية توفر احلاجات الضرورية ودرجة الرفاهية، وعكست األرقام يف العديد من الدول النامية 
خاصة يف أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا الوسطى تدهورًا يف مستويات الصحة العامة ودرجة التعليم والعمر املتوقع 

د، ممَّا أثر سلًبا على مستوى إنتاجية القوى العاملة، إضافة إىل النقص املتزايد يف مستوى اإلشباع من السلع لألفرا
 . واخلدمات الضرورية

هذا القصور يف املفهوم التنموي وتطبيقاته، دفع الكثري من االقتصاديني إىل انتقاد مدخل التنمية التقليدي،       
الية لنصيب الفرد من الدخل القومي أو الناتج احمللي لتحديد حالة النمو والتنمية من وعدم كفاية املقارنات اإلمج

 .والتوجه لتبين مفهوم حديث يعرف بالتنمية املستدامة عدمها،
مفهوم التنمية املستدامة متعدد االستخدامات ومتنوع املعاين، فالبعض يرى أن التنمية املستدامة منوذج غري أن      

خمتلف عن النموذج الصناعي الرأمسايل، أو أنه رمبا أسلوب إلصالح أخطاء وعثرات هذا النموذج يف تنموي بديل 
 .املوايل طلبوهذا ما نتطرق إليه يف امل عالقته بالبيئة،

 التنمية المستدامة لو ح ةماع ميهافم :الثاني المطلب

 اهئدابم مهأ نايبتو  اهفير عت مث ةمادتسملا ةيمنتلا ةر كف زو رب ل ةيسيئر لا تاطحملا بلطملا اذه يف لو انتنس      
 :يلاتلا وحلنا لىع والبيئية ةيعامتجالاو  ةيداصتقالا اهداعبأو 

 تاريخ التنمية المستدامة ت رئيسية فيامحط: األول الفرع
 وتنميتها على املوارد واحلفاظ بالبيئة االهتمام أن حيث جديدة، ظاهرة اهتمام تثل ال املستدامة التنمية إن 
 اليت والري الزراعة أمناط على ذلك شاهد وخري القدمية، احلضارات يف الناس إليها سعى اليت األهداف من كان
 كتابات يف أيضاً  بارزة وكانت القدمية، احلضارة املصرية ويف ،)حالياً  العراق(نهرين ال بني ما بالد يف سائدة كانت

 العالقة على حتث السماوية الكتب يف إشارات وجود عن فضالً . وأفالطون أرسطو أمثال من اإلغريق الفالسفة
 القرآن خلطاب املتأمل يالحظ حيث اإلنسان، كنفه يف يعيش الذي الطبيعي اإلنساين واحمليط النشاط بني السوية
 النبوية الشريفة األحاديث عن فضالً  احلية، وكائناهتا وباألرض وتوازهنا، وعناصرها بالطبيعة مدى االهتمام الكرمي
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 االهتمام هذا أن اهلدر والتبذير، غري وتنبذ واملراعي، املاء قبيل من األرض، موارد مع الرشيد التعامل إىل تدعو اليت
 مع بالتوازي البحث، مجاعات اهتمت املاضي، حيث القرن من الثاين النصف يف إال منهجية أطراً  يأخذ يكن مل

الطبيعي،  واحمليط اإلنسانية األنشطة بني القائمة البيئة، بالعالقة على احملافظة لصاحل االجتماعي الطلب انبثاق
 الكندية اللجنة أن حيث لقرن العشرين،ا بداية يف بقوة ظهرت قد القادمة لألجيال الطبيعي املال رأس نقل فمسألة

 1.م 1915 عام يف املسألة هذه إىل أشارت قد البيئة على للمحافظة

 حول تقريراً  م 1948 عام تأسس الذي الطبيعية املوارد على للمحافظة الدويل االحتاد أصدريف نفس الشأن 
 اهنةالر   جمال املقاربة يف رائداً  التقرير هذا عتربأُ  وقد ،"م 1950 عام يف العامل عرب الطبيعة على احملافظة بيان عن"

 لرسالة األفضلية أعطت هالكن   الطبيعة على للمحافظة الوثيقة زترك   واالقتصاد، وقد البيئة بني باملصاحلة املتعلقة
ية التنم وبني الطبيعة على احملافظة بني التناقض زال حيث احملافظة، دعاة على طرأ الذي تعني التغيري جديدة

 وطيدة توحد عالقة بوجود يقر الذي التحليل هذا من انطالقاً  املستدامة التنمية مفهوم سفتأس   االقتصادية،
  .بالبيئة االقتصاد

وكانت هذه  حبلول أواخر السبعينات والثمانينات طغت على املناقشة نظريات تنموية أكثر تقدما،لكن    
وجرى حتليل أثر السياسات  وال بالنسبة للنمو والتنمية،النظريات تنطوي على وجهة نظر أكثر عمقا ومش

ونضوب املوارد  مثل الفقر والتوزيع ضمن اجلوانب االجتماعية، االقتصادية على املسائل االجتماعية والبيئية،
الية إن توقعات البيئة العاملية بينت بأنه إذا ما استمرت االجتاهات احل .االقتصادية والتلوث ضمن اجلوانب البيئية

تفوق  فستزداد الضغوط بصورة كبرية على البيئة الطبيعية غرايف واالقتصادي واألمناط االستهالكية،و يف النمو الدمي
وقد تضيع املكاسب البيئية والتحسينات الظاهرة نتيجة ازدياد التلوث . ا االستيعابية للموارد الطبيعيةقدرهت

 .واستنزاف املوارد الطبيعية
هو عندما أنش  ما أطلق عليه بنادي روما  لظهور االهتمام بالبيئة وبالتايل بالتنمية املستدامة،لعل أول فكرة     
دعا  عدد من العلماء واملفكرين واالقتصاديني وكذا رجال أعمال خمتلف أحناء العامل، حيث ضم   ،2961سنة 

 .2النمو يف الدول املتقدمةهذا النادي إىل ضرورة إجراء أحباث ختص جماالت التطور العلمي لتحديد حدود 

                                                           
، 1001، 2، اللجنة الدائمة للسكان، الدوحة، طاإلنجازات والتحديات: التنمية المستدامة في دولة قطرنواز عبد الرمحن اهلييت، حسن إبراهيم املهندي،  - 1
 .22ص

، المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة إشكالية التنمية المستدامة وأبعادها، مداخلة فيعمار عماري،  - 2
 .11-16، ص1001جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 
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و  املوارد الطبيعية، الذي شرح فكرة حمدودية( حدود النمو)أصدر نادي روما تقريره الفريد  2971يف عام      
، و أن استنزاف املوارد بيعية لن تفي باحتياجات املستقبلفإن املوارد الط أنه إذا استمر تزايد معدالت االستهالك

، حقول رواسب املعادن ) املوارد غري املتجددةو ( ي ، الغابات ، مصايد األمساك ارع ، املراعاملز ) املتجددة  البيئية
 .يهدد املستقبل( ي ، طبقات الفحم النفط و الغاز الطبيع

 بستوكهومل عقد البيئة الذي حول املتحدة األمم مؤتر يف حبثها مت قد النزعتني بني للتوفيق حماولة أول وكانت 
 صاش إينياسي العاملني قبل من للبيئة املصاغ املالئمة التنمية مفهوم انبثاق املؤتر شهد يثح م، 1972 عام

 خاصة عناية ويويل   البيئة، حيرتم للتنمية منوذجاً  مقدمة اهتمامهم يف هؤالء ويضع ،وآخرين سرتونغ وموريس
 ويعتمد 1.البيئة وحلماية االجتماعية الةللعد مالئمة االقتصادية وجيعل التنمية الطبيعية، للموارد الفعال بالتسيري
 األهداف بتحقيق األربعة التالية اجملاالت يف التدخالت تسمح حيث ومؤسساتية، جداً  إرادية مقاربة هؤالء
 2:البيئة ومحاية االجتماعية والعدالة االقتصادي النمو يف املتمثلة ،الثالثة

 املوارد؛ استعمال يف التحكم .1
 امللوثات؛ استعمال ويف النفايات إنتاج يف تحكمت نظيفة تقنيات توظيف .2
 االقتصادية؛ النشاطات ملوضع معقول حصر .3
 .الطلب حساب للحاجات على األفضلية اختيار مبعىن واالجتماعية البيئية العوائق مع االستهالك أساليب تكييف .4

صدرت 1980 و يف عام م،ن املوارد حمدودة احلجهت إىل أونب   ،هزت أزمة البرتول العامل 2971عام  يف أما
حتقيق التوازن بني ما حيصده اإلنسان من  هت هذه الوثيقة األذهان إىل أمهيةوثيقة اإلسرتاتيجية العاملية للصون، نب  
 .العطاء موارد البيئة و قدرة النظم البيئية على

 العاملي تقرير االحتاد يف باملفهوم اجلديد االهتمام برز م1981عام يف وحتديداً  الثمانينات عقد مطلعمث ومع 
 األوىل للمرة مت حيث ،"على البيئة للمحافظة العاملية اإلسرتاتيجية" ب  واملعنون الطبيعية املوارد على للمحافظة

 باالعتبار األخذ مع اإلنسانية احلياة لتطوير نوعية الدائم السعي" هي واليت املستدامة للتنمية حمدد تعريف وضع
 الدولية اإلسرتاتيجية تقرير يف جاء ما أمهية من بالرغم ، ولكن"وإمكاناته احلياة حيتضن ذيال البيئي النظام قدرات

 للبيئة العاملية اللجنة إعالن مع جاءت املستدامة التنمية ملفهوم احلقيقية الوالدة غري أن البيئة، على للمحافظة

                                                           
1 - Beat Burgenmeier, Economie du développement durable, 2ème édition, édition de Boeck, 
Bruxelles, 2005, p. 41. 
2- Catherine Aubertin, Franck-Dominique Vivien, Le développement durable: enjeux politiques, 
économiques et sociaux, IRD éditions, France, 2005, p. 33. 
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الذي  م، 1987عام ادرالص    (Our Common Future) املشرتك مستقبلنا" لتقريرها املعنون والتنمية
تشري فيه إىل ضرورة اإلقالع عن شكل التدمري السابق وتبىن رؤى واسرتاتيجيات التوافق بني النمو االقتصادي 

-ومحاية البيئة اليت تدهورت على خمتلف األصعدة  ،"توزيع الدخل بشكل متساوي" الصناعي والعدالة االجتماعية
مبا يتناسب مع جشع الربح ومصاحل الشركات االحتكارية الذي ال ينتهي يف النظام  -قليمية والدولية الوطنية واإل

 اليت التنمية" بأهنا التنمية املستدامة عرفت من خالله  وقد ،اخل...وضمان حق األجيال الالحقة  ،الرأمسايل العاملي
  .1"تهتلبية احتياجا على القادمة األجيال بقدرات اإلخالل دون احلاضر احتياجات تليب

عام ( السويد)عقد يف استوكهومل  ألولا؛ استكملت األمم املتحدة عقد ثالثة مؤترات دولية ذات أمهية خاصة
عام ( الربازيل ) عقد يف ريو دي جانريو  لثانيا، اإلنسان حتت اسم مؤتر األمم املتحدة حول بيئة 2971
لذي برزت فيه فكرة التنمية املستدامة أو املتواصلة  ، اة حول البيئة والتنميةاملتحد حتت اسم مؤتر األمم 2991
القرن احلادي و العشرين  برنامج العمل يف)لة ووضع املؤتر وثيقة مفص  من قواعد العمل الوطين و العاملي،  كواحدة

الزراعة ، ) به يف جماالت التنمية االقتصادية  تضمنت أربعني فصال تناولت ما ينبغي االسرتشاد( 12)أجندة : 
 يف مشاركة قطاعات اجملتمع يف مساعي، و (التعليم و الصحة ) والتنمية االجتماعية ( الصناعة ، املوارد الطبيعية 

سبتمرب  يف( جنوب إفريقيا) انعقد يف جوهانسبورغف الثالثأما ، التنمية ويف احلصول على نصيب عادل من مثارها
، لرياجع حصيلة استجابة العامل لفكرة التنمية امةم املتحدة حول التنمية املستدحتت اسم مؤتر األم 1001
 : 2وذلك من خالل املتواصلة،

 ؛2991 والصادر عن مؤتر األمم املتحدة والبيئة عام 12م احملرز يف تنفيذ جدول أعمال القرنتقومي التقد   .1
 ؛استعراض التحديات والفرص اليت ميكن أن تؤثر يف إمكانات حتقيق التنمية املستدامة .2
 ؛اإلجراءات املطلوب اختاذها والرتتيبات املؤسسية واملالية الالزمة لتنفيذها اقرتاح .3
 .حتديد سبل دعم البناء املؤسسي الالزم على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية .4

 ،عن تطور مفاهيم العامل واستيعاب العالقة بني اإلنسان و احمليط احليوي الذي يعيش فيه تغري األمساء يعرب   إن  
 إىل فكرة 2991التنمية إىل فكرة البيئة و  2971إذ أن التطور من فكرة بيئة اإلنسان  ،ميارس نشاطات احلياةو 

ال تقتصر على أثار حالة  ذلك أن العالقة بني اإلنسان والبيئة، ينطوي على تقدم ناضج، 1001اصلة التنمية املتو 

                                                           
 .70، ص291 7ترمجة حممد كامل عارف، عامل املعرفة، الكويت،  تقرير مستقبلنا المشترك،اللجنة العاملية للبيئة والتنمية،  - 1
مرجع املؤتر العلمي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، مداخلة يف إشكالية التنمية المستدامة وأبعادها،  عماري عمار، - 2

 .11-16ص سابق،
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آخر هو أن البيئة هي خزانة املوارد اليت حيوهلا  قة وجه، إمنا للعال2971البيئة على صحة اإلنسان كما كان الظن 
 .الوسائل التقنية األكثر استدامة إىل ثروات العلمية و  له من املعارفمبا حص  ، و اإلنسان جبهده

 وشائعة التداول واسعة اآلن قد باتت املستدامة التنمية فإن ميالده، وتاريخ املفهوم أصل كان مهما لكن   
 التنمية املستدامة، الزراعية التنمية" وبدأت تدخل يف أي ختطيط اسرتاتيجي تنموي ،املعاين وعةومتن االستعمال
كوهنا تنمية تفاعلية حركية  ،"1إخل...املستدامة التنمية السياحية، املستدامة البشرية التنمية املستدامة، الصناعية

 .2والتنمية االقتصادية البيئةاملوارد و البشر  :خذ على عاتقها حتقيق املواءمة بني أركاهنا الثالثةتأ
 (تاديحلتوا تيايجاتتر ساال، ئصصالخا ) التنمية المستدامة يفعر ت: الثاني الفرع

سنحاول إعطاء تعريف دقيق وشامل ملصطلح التنمية املستدامة والتطرق إىل خصائصها مبادئها، أبعادها      
.واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها

  

 : التنمية المستدامة يفعر ت: أوال 
ه على أنه لكي نطور مفهوما متفقا عليه للتنمية تعريفات التنمية املستدامة جيعلنا ننبهإن تعدد مفاهيم و 

شري إىل أن مفهوم التنمية كما ن. كا للشيء املراد استدامتهفإنه جيب أن يكون هناك فهما مشرت  ،املستدامة
  .ول إىل مفهوم تنموي شاملاملستدامة يُعد يف إطاره العام مفهوما بيئيا مث حت

 الستينات بني مفهومي التنميةق االقتصاديني خالل اخلمسينات و ر  مل يف :التنميةو  الخلط بين النمو. 1
Development    النموو Growth  مصطلح التغري  إىل فقد استخدم البعض هذين املصطلحني إضافة

اتج القومي للداللة م مؤشر متوسط نصيب الفرد من النوأستخد ،وعلى أهنما مرتادفان ،ى مبعىن واحدالطويل املد
أي زيادة االستثمار املنتج يف  ،لطاقة اإلنتاجية لالقتصاد الوطينكما ويعين كال املصطلحني زيادة ا ،على أي منهما
تحقيق ولكنه غري كايف ل ،مو قد يكون ضروريفالن البشرية إلنتاج الدخل احلقيقي يف اجملتمع،املادية و اإلمكانيات  

 :اجلدول  كما يلي وفق همامسألة التفريق بني العام واخلاص تقودنا إىل ضرورة التفريق بينأن  إال   ،3التنمية 
 
 

                                                           
1 - Jean Paul Marechal, Bétrice Ouenault, Le développent durable : une perspective pour le 21ème 
sciècle, press universitaire de revues, Rennes, 2005, p. 63. 

 .11، صمرجع سابقسحر قدوري الرفاعي،  - 2
 .177ص.1001/1001، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، النظرية االقتصادية الكليةأمحد رمضان نعمة اهلل،وآخرون،  -3
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 الفرق بني التنمية والنمو : (2-1) جدول رقم

 التنمية  النمو 
حتقيق معدل الزيادة يف الدخل  النمو يشري إىل

ي أو القومي أو نصيب الفرد من الدخل القوم
كما أنه  الناتج القومي خالل فرتة زمنية طويلة،

 .يهتم بالكم

التنمية أمشل من ذالك فهي تتضمن النمو أي معدل الزيادة يف 
الدخل القومي أو نصيب الفرد من الدخل القومي أو الناتج القومي 
خالل فرتة زمنية طويلة مضاف إليها التغريات الواسعة يف اهلياكل 

التشريعات  التجارية، ،الثقافية،االجتماعية اجية،االقتصادية، اإلنت
 .كما هتتم إيل جانب الكم بالكيف ،  واألنظمة

النمو يشري إىل الزيادة الثابتة أو املستمرة اليت 
 .حتدث يف جانب معني من جوانب احلياة 

التنمية عبارة عن حتقيق زيادة سريعة وتراكمية ودائمة عرب فرتة من 
 .الزمن 

حركة النظام االقتصادي الذي يسري يصف النمو 
 .وفق آليات السوق العفوية،تلقائي

تصف التنمية  حركة النظام االقتصادي الذي بسري وفق التخطيط 
 .من جانب الدولة

 .ينطبق على الدول النامية تنميةمفهوم ال .مفهوم النمو ينطبق على الدول املتقدمة 
النمو يشري إىل التغري يف حجم النظام 

 .قتصادياال
التنمية تعين الرتكيز على التغريات يف هيكلة القطاعات األكثر 

 .ديناميكية
 :ىلإ رظنأ :المصدر

 .بتصرف 11-11، ص1006 دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية، ،دور الموارد البشرية في تمويل التنمية هشام مصطفي اجلمل، -2
 .110-171ص ،1001/1001 اإلسكندرية، الدار اجلامعية، ،يةالنظرية االقتصادية الكلرمضان نعمة وآخرون،  -1

كما أن بة الفقر عرب إعادة توزيع الثروة،والعمل على حمار  ،لتنمية جيب أن تتضمن تنمية بشرية وبيئية شاملةإذن ا
لنفايات، التنمية االقتصادية وإن كانت تراعي املعايري البيئية للموارد الطبيعية أو تعمل على التقليص من إنتاج ا

تتعلق بنوعية النمو وكيفية توزيع  فالقضية إذن ن اهنيار البيئة يف األجل الطويل،فإهنا ال تكون كافية للحيلولة دو 
 .منافعه وليس جمرد عملية توسع اقتصادي ال تستفيد منه سوى أقلية
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 :التنمية المستدامة  .2
 :من أشهر تعريفات التنمية املستدامة جند 

احتياجات جمتمع احلاضر بدون  تليبالتنمية اليت " اليت تعترب التنمية بأهنا :بروتالند للتنمية املستدامة  تعريف هيئة
 .1"اخلاصة احتياجاهتم املقبلة لتلبيةقدرة األجيال ب املساس

التقين  وتوجيه التغري ،الذي يعترب أن التنمية املستدامة هي إدارة ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية :تعريف الفاو
 .2واملؤسسايت بطريقة تضمن حتقيق واستمرار إرضاء احلاجات البشرية لألجيال احلالية واملستقبلية

( 10)ما يقارب  -املختص بدراسة موضوع التنمية املستدامة-2991أما تقرير املوارد العاملية الذي نشر عام 
اجلانب ، اجلانب االقتصادي راد دراسته وهيحسب املوضوع امل 3إىل أربعة جوانب أساسية تعريف هلا مت تصنيفها

 .وأخريا اجلانب البيئي ،اجلانب التكنولوجي، االجتماعي
وإحداث  املوارد الطبيعية،ة إجراء فحص يف استهالك الطاقة و تعين التنمية املستدام: من الجانب االقتصادي . أ

ع مستوى ذا توظيف املوارد من أجل رفكائدة يف االستهالك واإلنتاج، و حتوالت جذرية يف األمناط احلياتية الس
 ؛املعيشة واحلد من الفقر

ووقف تدفق األفراد على املدن من  ،يقصد هبا العمل لبلوغ  استقرار النمو السكاين: من الجانب االجتماعي . ب
من املشاركة يف خاصة يف الريف وحتقيق أكرب قدر  ،خالل  تطوير ورفع مستوى اخلدمات الصحية والتعليمية

 ط للتنمية؛التخطي
لألرض الفالحة االستخدام األمثل وهي تثل  فتعين محاية املـوارد الطبيعيـة والزراعية واحليوانية، :يعلى الصعيد البيئ . ت

 املوارد املائية؛و 
أفاض بعض املؤلفني يف توسيع تعريفها لتشمل حتقيق التحول السريع يف القاعدة  فقد :على الصعيد التكنولوجي . ث

تستخدم تكنولوجيات منظفة  بنقل اجملتمع إىل عصر الصناعات النظيفة اليت ،ارة الصناعيةالتكنولوجية للحض
 .، والضارة باألوزوناحلابسة للحرارةحلد األدىن من الغازات امللوثة و ، وينتج عنها اللبيئة

 يف اعتبارها تلك املستدامة هو إلسرتاتيجية التنمية وضوحاً  األكثر التعريف فإن آنفاً، ورد ما ضوء على        
 مفكرو درج اليت التنموية األمناط من واحدة ليست التواصل وهي عوامل وتتلك باالستقرار، اليت تتسم التنمية

                                                           
1 - Jacques Fialaire, Les stratégies du développement durable, L’HARMATTAN, Paris,  2008, p27. 

، جملة علوم إنسانية كلية استراتيجيات والسياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت االقتصادية والتكنولوجية بالجزائركربايل بغداد، محداين حممد،   - 2
 .21-22، ص1020، 01دجامعة وهران ، العد-العلوم االقتصادية، علوم التسيري والعلوم التجارية

 .21-22، صالمرجع نفس - 3
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 تشمل هي بل املؤسسية، أو البيئية، أو الثقافية، أو االجتماعية، أو التنمية االقتصادية، مثل إبرازها، على التنمية
بعني  تأخذ تنمية فهي هبا، وتقوم البشرية باملوارد وتنهض ومواردها باألرض هضتن تنمية األمناط، فهي هذه كافة

 .الطبيعية باملوارد التمتع يف القادمة األجيال وحق الزمين البعد االعتبار
 المستدامة  التنميةخصائص : ثانيا

 1:ها عن التنمية مبفهومها التقليدي وهيتتمتع التنمية املستدامة مبجموعة من اخلصائص واملميزات اليت تيز     
لى مصري فهي تنمية تنصب ع إذ تتخذ من البعد الزمين أساسا هلا، ،فهي تنمية طويلة املدى :االستمرارية .1

 ومستقبل األجيال القادمة؛
فيها، خاصة املوارد القابلة للنفاذ واملتجددة مبا يضمن حق األجيال القادمة : تنظيم استخدام الموارد الطبيعية .2

 ؛احلفاظ على احمليط احليوي يف البيئة الطبيعية مبا يضمن استمرار احلياةو 
النظام االجتماعي، والنظام ، هي النظام االقتصادي، بني أهداف خمتلفة لثالث أنظمة أساسية :والتبادل التكامل .3

ستثمارات واالختيار ت االاستخدام املوارد، واجتاها تكاملة تقوم على التنسيق بني سياساتتنمية مفهي ، البيئي
ق التنمية جيعلها تعمل مجيعها بانسجام داخل املنظومة البيئية مبا حيافظ عليها وحيق  التكنولوجي النظيف، الذي 

 .املتواصلة املنشودة
 استراتيجيات التنمية المستدامة وتحدياتها :ثالثا

 حيث احلديث التنموي الفكر على ترتكز اليت والنظريات األفكار جمموعة املستدامة التنمية إسرتاتيجية تعين     
 على وإمنا فقط، التصنيع وتوجهات االستثمار على تقتصر فال التنمية، إلسرتاتيجية الشامل باملفهوم لألخذ تيل

  : التالية لألسباب نظرا. والبيئية والبشرية والسياسية واالجتماعية االقتصادية جوانبها خمتلف يف التنمية شروط

 الذايت؛ االقتصادي النمو حالة إىل الركود حالة من اجملتمع نقل هو للتنمية اسرتاتيجيات وضع من اهلدف .2

 تتطابق أن ميكن ال أنه يعين وهذا والبيئية، والسياسية واالجتماعية االقتصادية بالظروف تتأثر اإلسرتاتيجية إن .1
 آنفا؛ املذكورة للشروط وفقا دولة كل مقاص على منها واحدة كل تـَُفصل إذ املستدامة، للتنمية إسرتاتيجيتان

                                                           
مداخلة يف املؤتر العلمي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة  مساهمة التنمية البشرية في تحقيق التنمية المستدامة،سلمى قطاف، رمية خلوطة،  - 1

 .112، صاالستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم واالقتصاد،جامعة فرحات عباس سطيف
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 مفردات واختبار وضع يف مهم والسياسية واالجتماعية االقتصادية احلياة يف الدولة عليه تقوم الذي الدور إن  .1
 .اخلاصة مشاريعها خالل من منظم دور تلعب متدخلة، دولة إىل حارسة، دولة فمن ، التنمية اسرتاتيجية

 1:إستراتيجيات التنمية المستدامة .1
 على الفقر وحتسني البيئة احمليط؛ لنمو االقتصادي بالقضاءبربط اجتاهات ا :النمو التراكمي .أ 
 ؛بأقل قدر من الطاقة الكثيفة، وبالتوفيق مع التنمية االجتماعية :النمو االقتصادي النظيف .ب 
يدين، يقلل من الفاقد ويزيد من قاعدة املستفالذي من خالل ترشيد االستهالك  :توليد الوظائف وفرص العمل .ج 

 ؛مث االستثمارزيادة االدخار  هبدف
من خالل تشجيع اإلنتاج كبري احلجم  :أخذ المتغيرات البيئية بعين االعتبار في اتخاذ القرارات االقتصادية .د 

 ؛بعيدا عن تلوث اهلواء واملياه
من خالل  إلطالة أعمار املنتجات واملواد وختفيض استهالك الطاقة، :إعادة توجيه التكنولوجيا وإدارة المخاطر .ه 

وتساهم يف تفعيل دور التعليم والتدريب والتوعية  ،شراكة واملشاركة يف تبادل اخلربات واملهاراتزيادة فرص ال
والبحث عن أساليب جديدة تزيد من توليد توظيف املعرفة العلمية وتداخل حقوهلا من خالل  ،لتحفيز اإلبداع

 فرق البحث العلمي؛
من خالل املسامهة  والبيئة النظيفة ،شاملة واملواصفات العامليةخلدمة اإلنتاج باجلودة ال :ترشيد العلوم والتكنولوجيا .و 

ورسم السياسات التنموية برؤية مستقبلية أكثر توازنا  ،وبلورة األهداف ،ووضع االسرتاجتيات ،يف حتقيق اخليارات
 .وعدال

 :ها، ومن أمههال من تأثري التحديات اليت تضعف حتقيقها وتقل  هناك العديد من  :2 تحديات التنمية المستدامة .1
  ؛اط االستهالك واإلنتاج غري املستدامةأمن تغيري .أ 
وإعادة هندسة املنظمات واألسرة ملواجهة الصراعات واملنافسة  ،نشر ثقافة إدارة اجلودة الشاملة واملواصفات العاملية .ب 

 ؛اخلارجية
 ؛ضمانات حقوق األجيال القادمة يف املوارد والتنمية املتواصلةتوفري    .ج 
اجلهود  وتعزيز ،الة للدول النامية داخل مراكز اختاذ القرار واملؤسسات االقتصادية الدوليةوفع   اركة كاملةتأمني مش .د 

  ؛للقوانني املعمول هبا اليت هتدف إىل جعل دواليب االقتصاد العاملي أكثر شفافية وإنصافاً واحرتاماً 
                                                           

1- www.educdz.com/oldsite/thread10331.htm .  
2 - www.educdz.com/oldsite/thread10331.htm. 
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التصحر يتلف  استنفاذ األرصدة السمكية، مر،تناقص بيولوجي مست ،لبيئة العاملية تعاين من التدهورال تزال ا .ه 
تزايد حدوث الكوارث  واآلثار الضارة لتغيري املناخ باتت واضحة، مساحات متزايدة من األراضي اخلصبة،

 ؛1الكرميال يزال تلوث اهلواء واملياه والبحار حيرم ماليني األشخاص من العيش  الطبيعية،
رة لرأس املصد  ( الصناعية)خلقت فرصا ذهبية لبعض البلدان التحديات،بعدا جديدا إىل هذه  أضافت العوملةوقد  .و 

( الفقرية)إال أهنا خلقت أيضا خماطر لبلدان أخري ،ت البشرية أو التقنية املتقدمةأو اإلمكانيا ،املال والتكنولوجيا
عوملة منصفة هناك دعوات عديدة جلعل ال لكلذ .وزيادة مستويات الفقر من خالل تعميق التفاوت يف الدخول،

 ؛ومستدامة وغري مقصية
على  املتحدة األمم مصادقة التحدي وكاالتمن خالل عدم  املستدمية التنمية فكرة  الليربايل النظام تناقضات يفال .ز 

 دعائم أحد اجلنسيات متعددة الكربى البيئة، وطبيعة أعمال الشركات على باحلفاظ من املعاهدات املتعلقة الكثري
 على االقتصادي للحساب املطلقة األولوية أعطت أهنا كما...واهليمنة واالندماج الربح ومنطق الليربايل النظام
 مع اسرتاتيجيه يتناىف ما وهو الطبيعية الثروات تدمري على كبري أثر له كان اجلديد العنصر هذا القصري، املدى
 . 1 املستدامة التنمية

 مستدامةالتنمية ال وأبعاد أهداف ،مبادئ :الفرع الثالث

 :2املبادئ اليت قام عليها مفهوم التنمية املستدامة تتمثل فيما يلي إن: المستدامة التنمية مبادئ: أوال

املشاركة الشعبية، التوظيف األمثل الديناميكي  استخدام أسلوب النظم يف إعداد وتنفيذ خطط التنمية املستدمية، .1
لتوازن البيئي والتنوع ا دية، والتخطيط اإلسرتاتيجي هلذه املوارد،عمر املوارد االقتصااستطالة  للموارد االقتصادية،

 البيولوجي؛
مبدأ القدرة على البقاء والتنافسية، احلفاظ على مسات وخصائص  التوفيق بني حاجات األجيال احلالية واملستقبلية، .2

 اج واالستثمار واالستهالك؛يعة، وكذلك حتديد وتطوير هياكل اإلنتالطب
دئ أخري كمبدأ حتديد األولويات بعناية القائم علي التحليل التقين لآلثار الصحية واإلنتاجية جانب مبا إىل .3

مبدأ  مبدأ االستفادة من كل دوالر للتمكن من حتقيق اجنازات أكثر مبوارد حمدودة، وااليكولوجية ملشكالت البيئة،

                                                           
 .1، ص1001/ 09تقرير مؤتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جنوب افريقيا،   - 1
،  1007  2، عمان األردن ، ط ،دار الصفاوأدوات قياسهافلسفتها وأساليب تخطيطها : التنمية المستديمة عثمان حممد غنيم ، ماجدة ابو زنط ،  - 2

 .11ص
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 ،دام أدوات السوق حيثما كان ممكناتخاس اغتنام فرص حتقيق الربح لكل األطراف أي بعض املكاسب يف البيئة،
 .1مبدأ العمل مع القطاع اخلاص وإدماج البيئة من البداية مبدأ االقتصاد يف استخدام القدرات اإلدارية والتعليمية،

 أهداف التنمية المستدامة: ثانيا
ميكنه أن يستنتج  ،ر عنه من برامج وملتقيات علميةإن املتتبع لفلسفة مصطلح التنمية املستدامة وما نش     

 :2يليفيما مية هلذه العملية واملتمثلةاألهداف الساجمموعة 
 السياسات وتنفيذ التخطيط عمليات طريق عن املستدامة التنمية حتاول :للسكان أفضل حياة نوعية تحقيق .1

 على اجلوانب الرتكيز خالل من، وروحياً  ونفسياً  واقتصادياً  اجتماعياً  اجملتمع يف السكان حياة حتسني نوعية التنموية
 هبدف حتقيق االستدامة االجتماعي؛ ومقبولة عادلة وبصورة الكمية ال للنمو، النوعية

 النظم مع وتتعامل والبيئة السكان نشاطات بني العالقة على املستدامة تنص التنمية :الطبيعية البيئة احترام .2
 البيئة الطبيعية بني احلساسة العالقة تستوعب تنمية بساطةب إهنا اإلنسانية، احلياة أساس أهنا على الطبيعية وحمتواها

 ؛وانسجام تكامل عالقة تكون كي العالقة هذه تطوير على وتعمل املبنية، والبيئة
 جتاه باملسؤولية األفراد إحساس تنمية خالل من ذلك ويتم :البيئية بالمشكالت السكان وعي تعزيز .3

 برامج إعداد يف مشاركتهم طريق عن هلا املناسبة احللول خلق يف الفاعلة ةعلى املشارك وحثهم البيئية، املشكالت
 ؛وتقييمها هبدف حتقيق االستدامة البيئية ومتابعتها وتنفيذها املستدامة ومشروعات التنمية

 دموار  أهنا على الطبيعية املوارد مع املستدامة التنمية تتعامل :الطبيعية للموارد الرشيد االستغالل تحقيق .4
 عقالنية هبدف حتقيق بصورة وتوظيفها استخدامها على وتعمل تدمريها، أو دون استنزافها حتول لذلك حمدودة،

 .االستدامة االقتصادية
 بأمهية السكان توعية طريق عن ذلك ويتحقق :المجتمع أهداف يخدم بما الحديثة التكنولوجيا ربط. 5

 وحتقيق اجملتمع حياة نوعية حتسني يف منها واجلديد املتاح استخدام وكيفية التنمية، لعملية املختلفة التكنولوجيات
 واآلثار املخاطر هذه تكون أن األقل على أو سالبة، بيئية وآثار خماطر ذلك ينجم عن أن دون املنشودة، أهدافه
 .3ال تدمر البيئة واستحداث تكنولوجيا نظيفة وتوجيه التكنولوجيا حنو تقليل األخطار ومحاية البيئة ،عليها مسيطراً 

                                                           
، مداخلة ضمن امللتقي العلمي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد التنمية الشاملة المستدامة المبادئ والتنفيذخبابة عبد اهلل،  - 1

 .71-71، جامعة سطيف، اجلزائر، ص1/0/1001-7املتاحة،
 .10-29، ص مرجع سابقعثمان حممد غنيم، ماجدة امحد أبو زنط،  - 2
 .222، ص1009 مرجع سابق،ناصر مراد،  - 3
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 عملية مضامني تنطوي على واليت االستدامة، مبفهوم اخلاصة الرئيسة األهداف جمموعة التايل الشكل يوضح
  .املستدامة للتنمية كامنة

 ةاالستدام مبفهوم اخلاصة الرئيسة األهداف جمموعة: 2-1 الشكل رقم

 
، 2، طاإلنجازات والتحديات: التنمية المستدامة في دولة قطريم، اهلييت، املهندي، حسن إبراه نواز عبد الرمحن :المصدر

 . 27ص ، 1001اللجنة الدائمة للسكان، الدوحة، 

من أجل بلورة هذه األهداف : واالجتماعية واالقتصادية االيكولوجية القيم بين توازن المستدامة التنمية :ثالثا
  :     جيب توافر جمموعة من العناصر تتمثل فيما يلي 

، 26واملبدأ  8 إىل 3 من املبادئ يف جانريو ريودي إعالن ضمن أساسية بصفة وضعها مت رئيسة عناصر
 1:اآليت تتضمن للتنمية املوضوعية والعناصر

 الطبيعية؛ للموارد عقالينال االستخدام .1
 االقتصادية؛ التنمية مع البيئية احلياة اندماج .2
 التنمية؛ يف احلق .3
 القادمة؛ واألجيال احلايل اجليل نيب للموارد العادل التوزيع .4
 .التلوث بنفقات التلوث يف املتسبب حتميل .5

                                                           
1 -  Alain Jounot, 100 questions pour comprendre et agir le développement durable, AFNOR 
publications, France, 2004, P. 4. 



 مدخل نظري حول نقل التكنولوجيا، االستثمار األجنبي المباشر والتنمية المستدامة: الفصل األول
 

  52   

 ويف القرار يف اختاذ العام باالشرتاك اخلاصني17 و 10 املبدأين يف تتمثل فإهنا :اإلجرائية العناصر أما
 واالقتصادية واالجتماعية بيئيةال االعتبارات موازنة فيه يتم إىل مستقبل تدعو املستدامة فالتنمية .العام البيئي التقييم
 تتطلب مستدام حياة منط بناء إىل اهلادفة اجلهود فإن ولذلك، .احلياة نوعية التنمية وحتسني حتقيق إىل السعي عند

 1:هي رئيسة جماالت ثالثة املتخذة يف اإلجراءات بني تكامل إحداث

 متكامالً  هنجاً  ترابط، من بينها مبا حالياً، لقائمةا العاملية االقتصادية النظم تتطلب :والعدالة االقتصادي النمو .2
 .الركب عن جمتمع أم دولة أية ختلف عدم ضمان مع األجل، طويل منو مسؤول لتهيئة

من  القادمة، األجيال أجل من الطبيعية واملوارد العاملي البيئي الرتاث على للحفاظ :والبيئة الطبيعية الموارد حفظ .1
 .التلوث وإيقاف املوارد، استهالك من للحد اقتصادياً  مستدامة إجياد حلول خالل

 وخدمات الصرف واملاء الصحية والرعاية والطاقة والتعليم والغذاء العمل إىل اإلنسان حيتاج :االجتماعية التنمية .1
   .الصحي

بيئية،العدالة الفعالية ال)ومنه ال يتم حتقيق التنمية املستدامة إال من خالل التقاء العناصر الثالثة الرئيسية 
 .اليت تشمل وجهات نظر االيكولوجيني واالقتصاديني وعلماء االجتماع (االجتماعية،محاية البيئة

 المستدامة التنمية تحقق التي الرئيسة العناصر:  3-1رقم شكل
 

 

 

 

 

   

source:Louis Guay ,laval doucet doucet,luc boutillier,Guy Dedailleul , les 

enjeux et les défis du devloppement durable : connaître, décider et agir, les 

presses universitaires Laval, France, 2004, p. 16.  

                                                           
1 - Farid BADDACHE, Le développement durable tout simplement, EYROLLE éditions, Paris, 
2008, pp. 12-13. 
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تضمن تقدمي حلول  تأخذ بعني االعتبار التوازن   إسرتاتيجيةجيب تبين ( 1-2) فحسب الشكل السابق رقم
 تفوق إحدى ليعكس التوازن صياغة إعادة أو الثالثة العناصر بني نالتواز  عدم ألن بني البيئة واالقتصاد واجملتمع،

 اجملاالت من أو أكثر واحد تعرض بسبب البيئة محاية حتقيق فشل عن يسفر قد األخرى  على النظر وجهات
 .املستدامة للتنمية الثالثة العناصر يف املضامني املتأصلة لتأكيد متواصلة جهود بذلت وقد .لإلخفاق

هي كل من األبعاد  ،للتنمية املستدامةأربعة أبعاد حامسة ومتفاعلة  هناك :المستدامة التنمية بعادأ :رابعا
 :(0-2) رقم التايل ميكن تلخيصها يف الشكل االقتصادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية
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 أبعاد التنمية املستدامة :(4-1 ) الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :ىلإ رظنأ :المصدر
استراتيجيات والسياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت االقتصادية والتكنولوجية كربايل بغداد، محداين حممد، -2 

 . 9-1، ص1020، 01جامعة وهران، العدد-، جملة علوم إنسانية كلية العلوم االقتصادية، علوم التسيري والعلوم التجاريةبالجزائر
مداخلة ضمن امللتقي العلمي الدويل حول التنمية املستدامة  ، املؤتراالستدامة ىمية من النمو إلالتنفايل نبيلة،  -1          

 .116-111ص ، جامعة سطيف، اجلزائر،1/0/1001-7والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة،

ا تعزيز من شأهنهناك ارتباط وثيق فيما بني هذه األبعاد املختلفة، واإلجراءات اليت تتخذ يف إحداها       
ومن ذلك مثال أن االستثمار الضخم يف رأس املال البشري، والسيما فيما بني  األهداف يف بعضها اآلخر،

 المستدامة التنمية أبعاد

 األبعاد االقتصادية:

حصة االستهالك الفردي تقليص  -
 من الموارد الطبيعية؛

 الطبيعية، ف تبديد المواردإيقا - 

 معالجة التلوث؛ -

 تقليص تبعية البلدان النامية؛ -

 المساواة في توزيع الموارد؛-

 ؛الحد من التفاوت في المداخيل -

 .تقليص اإلنفاق العسكري

 

 :البعد االجتماعي والسياسي

تثبيت النمو  - 
 الديمغرافي للسكان ؛

االستخدام الكامل للموارد  -
 البشرية؛

توفير أفضل خدمات صحية  -
 وتحسين التعليم والصحة ؛

اتخاذ  األسلوب الديمقراطي -
 .والمشاركة في الحكم

 

 :األبعاد التكنولوجية

استعمال تكنولوجيات  -
 ؛الصناعية أنظف في المرافق

بالتكنولوجيات  األخذ-
المحسنة وبالنصوص 

 ؛القانونية الزاجرة

 ؛الحد من انبعاث الغازات -

دون تدهور طبقة  الحيلولة-
 .األزون

 

 :األبعاد البيئية

 إتالف التربةالحيلولة دون  -
المبيدات؛وتدمير  واستعمال

 الغطاء النباتي والمصايد؛

حماية الموارد  -
الطبيعية،صيانة المياه؛ تقليص 

 مالجئ األنواع البيولوجية؛

حماية المناخ من االحتباس  -
 .الحراري
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الفقراء، يدعم اجلهود الرامية إىل اإلقالل من الفقر، وإىل اإلسراع يف تثبيت عدد السكان، وإىل تضييق الفوارق 
ور لألراضي واملوارد، وإىل السماح بالتنمية العاجلة واستخدام مزيد وإىل احليلولة دون مزيد من التده ،االقتصادية

 .من التكنولوجيات الناجعة يف مجيع البلدان

 مؤشرات قياس التنمية المستدامة: المطلب الثالث
 يف واملؤسسات الدول تقدم أو تراجع مدى تقييم يف املستدامة التنمية Indicators مؤشرات تساهم      
 القرارات من العديد ، واختاذعنه املقارنة مع الغري ينجم ما وهذا فعلية، بصورة املستدامة التنمية حتقيق جماالت
 كما يساعد يف توفري معلومات كمية أو نوعية ،واالجتماعية والبيئية االقتصادية حول السياسات والوطنية الدولية

 . حياة الفردىل حتقيق أهداف حتسنيتساعد يف وضع السياسات وإعداد خطط هتدف إ

 :هذه املؤشرات جتدر بنا أوال التطرق إىل التعريف مبصطلح أو مفهوم املؤشر قبل التطرق إىل

مت اختيارها من بني جمموعة من البيانات أو  ، اليتعن إحدى البيانات أو املعطيات" عرف املؤشر على أنه عبارةيُ 
 .ا تثله قيمتهاوأمهية م من أجل خصوصيتها، املعلومات اإلحصائية املهمة،
وهو مقياس يلخص معلومة تعرب  "أداة تصف بصورة كمية موجزة وضعا أو حالة معينة" كما يعرف أيضا على أنه

 .القراروهو جييب على أسئلة حمددة يستفسر عنها صانع  عن ظاهرة أو مشكلة معينة،
خدم للتعبري ويست معدل أو نسبة،فإن هذا األخري متغري كمي يتحدد بقيمة مطلقة أو  ويف تعريف شامل للمؤشر،
حساسا يف استجابته لتغريات احلالة  ميكن التنبؤ به، دقيقا، 1وجيب أن يكون املؤشر ،عن ظاهرة أو قضية ما

بشكل مباشر أو غري مباشر نوعية  وأخريا أن يعكس السهولة النسبية يف مجع البيانات واستخدامه، املعنية،
 .ملستدامةالبيئية وعملية التنمية ا الظروف

 المؤشرات االجتماعية :الفرع األول
 :2تعكس مستوى املعيشة ونوعية حياة اإلنسان وهي تتمثل فيما يلي  

 أي نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر، أو نسبة السكان العاطلني عن العمل؛: مؤشر الفقر .1
  رجل؛حساب معدل مشاركة املرأة مقارنة بال: المساواة في النوع االجتماعي .2

                                                           
اجلماهريية العربية الليبية -مداخلة يف املؤتر اإلحصائي العريب الثاين، سرتالمؤشرات البيئية كجزء من مؤشرات التنمية المستدامة، خيس عبد الرمحان رداد،  - 1

 .76ص ،0/22/1009- 1الشعبية االشرتاكية العظمى،
، املؤتر العريب السادس لإلدارة البيئية، منشورات املنظمة التنمية البشرية ومقومات تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، عبد الرحيم حممد عبد الرحيم - 2

 .21-22.ص -، ص1007العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 
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 احلالة الصحية لألطفال؛ :حالة التغذية .3
 معدل وفيات األطفال حتت مخس سنوات؛ :الوفاة .4
 نسبة السكان الذين حيصلون على مياه صاحلة للشرب؛ :مؤشر المياه النقية .5
 نسبة السكان القادرين على احلصول على مرافق صحية؛ :الرعاية الصحية .6
 نسبة التعليم لدى الكبار؛ :األمية الصف اخلامس ابتدائي؛ نسبة األطفال احلاصلني على :مستوى التعليم .7
 .نسبة مساحات السقوف يف األبنية لكل شخص :السكن .8

 اإلنتاج وأمناط االقتصادية البنية قضايا املؤشرات هذه وتشمل: المؤشرات االقتصادية :الفرع الثاني
 :1واالستهالك

 :يلي مبا اديةاالقتص البنية مؤشرات أهم تتمثل :البنية االقتصادية .1
 ؛فيه االستثمار ونسبة اإلمجايل، احمللي الناتج من الفرد نصيب خالل من قياسه وميكن :االقتصادي األداء . أ

 ؛واخلدمات للسلع التجاري بامليزان تقاس :التجارة . ب
 من ذلكوك اإلمجايل، القومي إىل الناتج الداخلية أو اخلارجية املديونية نسبة حتساببا عادة يقاس :المالي الوضع . ت

 .اإلمجايل القومي بالناتج مقارنة عليها احلصول أو يتم تقدميها اليت الرمسية اإلمنائية املساعدات نسبة خالل
  :باآليت واالستهالك اإلنتاج أمناط مؤشرات أهم وتتمثل: أنماط اإلنتاج واالستهالك .2

 ؛(اإلنتاج يف املواد اخلام استخدام كثافة مبدى وتقاس) املادة استهالك .أ 
 ؛(للفرد السنوي الطاقة استهالك احتساب خالل من وتقاس) الطاقة استخدام  .ب 
 النفايات؛ تدوير وإعادة واملنزلية الصناعية النفايات إنتاج بكميات وتقاس) النفايات وإدارة إنتاج  .ج 
 .املواصالت بنوع مقارنة سنوياً  الفرد يقطعها اليت باملسافة وتقاس) واملواصالت النقل .د 

 

 

                                                           
، ملتقى دويل حول التنمية املستدامة والكفاءة  اإلطار النظري للتنمية الشاملة المستدامة ومؤشرات قياسهااية، سهام حرفوش، إميان صحراوي، ذهبية رمية بوب - 1

 .221-221، ص ص 1001اإلستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري سطيف، اجلزائر، أفريل 
 .201، ص  1006العربية ، قطر ،وأيضا  نوزاد عبد الرمحان اهلييت ، جملة الشؤون 
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 المؤشرات المؤسسيةلمؤشرات البيئية و ا:ثالثالفرع ال

 :1يلي فيما البيئية واملؤشرات القضايا تتمثل :المؤشرات البيئية: أوال
 قياس كثافة انبعاث ثاين أكسيد الكربون يف اجلو؛: التغير المناخي .1
 مؤشر استهالك املواد املضرة بطبقة األزون؛ :تدهور طبقة األزون .1
 كثافة انبعاث الغازات امللوثة؛يتم قياسها من خالل   :جودة الهواء .1
 من خالل مؤشر إنتاج النفايات احمللية؛: إنتاج النفايات .0
 كثافة استعمال مصادر املياه؛  :مصادر المياه العذبة .1
 كثافة استعمال املصادر الغابية؛: المصادر الغابية .6
 كثافة استعمال الطاقة؛  :المصادر الطاقوية .7
، (نسبة مساحة املناطق احملمية مقارنة باملساحة الكلية)األنظمة البيئية  ؤشراتيتمثل يف حساب م: الحيوي التنوع .8

 . 2 (نسب الكائنات احلية املهددة باالنقراض)األنواع 
واليت حتسب انطالقا من  كما أن هناك من يطلق عليها اسم مؤشرات التكنولوجيا :3المؤشرات المؤسسية: ثانيا

مؤشر انتشار  مؤشر انتشار التكنولوجيا املتطورة، اع التكنولوجي،مؤشر اإلبد) حساب املتوسط احلسايب جمموع
 .4((اجلدارة) مؤشر درجة التأهيل البشري التكنولوجيا القدمية،

 :ميكن استخدام املؤشرات التالية إضافة لذلك           
 :الحصول على المعلومات .1
التصاالت السلكية والالسلكية يف أي يعد أعم مقياس لدرجة تطور ا: نسمة 200خطوط اهلاتف الرئيسية لكل  . أ

 ؛بلد
 ؛نسمة 200يف اهلاتف النقال لكل  املشرتكون . ب

                                                           
1-Direction de l’environnement de l’OCED, indicateurs clès de l’environnement de l’OCED, 
Paris, 2004, p.08. 

2 - UNEP,Global Environment Outlook: environment for development (GEO-4), summary 
for decision makers, United Nations Environment Programme(unep) publication, 2007,p12-13. 

  .221، ص مرجع سابقحرفوش سهام، صحراوي إميان، بوباية ذهبية رمية،  - 3
قتصاد ، امللتقي الدويل حول التنمية البشرية وفرص االندماج يف امؤشرات التنمية البشرية المفهوم، األساسيات، الحسابيوسف قريشي، الياس بن ساسي،  - 4

 .16، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، ص20/01/1000-9املعرفة والكفاءات البشرية، 
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إن عدد احلواسب الشخصية املتاحة لسكان بلد معني يعد مقياسا لقدرته : نسمة 200احلواسب الشخصية لكل  . ت
 ؛على اللحاق باالقتصاد العاملي وتعزيز إنتاجيته

 .مدى مشاركة الدول عصر املعلوماتيقيس : نسمة 200مستخدمو اإلنرتنت لكل  . ث
 : 1مؤشر العلم والتكنولوجيا .2
 ملني يف البحث والتطوير لكل مليون نسمةاعدد العلماء واملهندسني الع . أ

 .اإلمجايلالبحث والتطوير بنسبة مئوية من الناتج القومي  اإلنفاق على . ب
 :2يةلقياس تطور القدرات التكنولوجية على املقاييس التالكما يعتمد أيضا 

 املنجزة حمليا لكل ألف من السكان؛ نسبة براءات االخرتاع . أ
 ؛نسبة براءات االخرتاع املستوردة إىل نسبة براءات االخرتاع احمللية . ب
اخنفض حجم  إذ كلما والواردات التكنولوجية، تطور رصيد ميزان املدفوعات التكنولوجي من حيث الصادرات . ت

 .درجة التقدم يف االعتماد التكنولوجي على الذات العجز يف هذا امليزان كان ذلك دليال على
 .التكنولوجية الصادراتإىل مجلة  تطور نسبة املكون احمللى من املدخالت التكنولوجية . ث

احلاجة املاسة إىل حتديد مؤشرا  املعضلة الرئيسية الباقية فيه هوبالرغم من انتشار مفهوم التنمية املستدامة إال أن         
وهذا ما يرتتب  ،تقييم مدى تقدم الدول واملؤسسات يف جماالت حتقيق التنمية املستدامة بشكل فعليو  قياس من ميكن

وإعطاء صورة  جهة، من عليه اختاذ العديد من القرارات الوطنية والدولية حول السياسات االقتصادية واالجتماعية
 .من جهة أخرى لالستثمار املباشر يف تلك الدولةواضحة وحقيقية للمستثمر األجنيب من أجل اختاذ املبادرات األوىل 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .12، صمرجع سابقسلمان عمر عبد اهلادي،  - 1
 .69اهرة، ص، الق2، ط1001، مكتبة مدبويل، اآلثار السلبية للعولمة وآثارها على الوطن العربي وسبل مواجهتهاعبد الرشيد عبد احلافظ،  - 2
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 خالصة الفصل

، املباشر األجنيب االستثمارعن طريق  املتأتيةنقل التكنولوجيا وخاصة تلك إن االهتمام الواضح مبوضوع       
اء ليعكس حقيقة وجل دول العامل ج ،(اهلادفة إىل تعظيم األرباح)واحتكارها من قبل الشركات املتعددة اجلنسيات 

 .املستدامة التنمية إسرتاتيجيةدعم  يف يعترب كأحد العوامل املهمةنقل التكنولوجيا معينة أن 

املباشر يتدفق للدول املضيفة يف أشكال خمتلفة تتخذ إما صورة االستثمارات اململوكة  االستثمار األجنيبإن       
وقوانني  ، مرهونة من حيث التطبيق بسياسات املشرتكة تبالكامل للمستثمر األجنيب أو يف صورة االستثمارا

اليت  لنقل أو محاية هذه التكنولوجيات،، تعددة اجلنسيات نواياها احلقيقيةالشركات امل الدول املضيفة واسرتاجتيات
 .االستثمار األجنيب املباشر قناة رئيسية لتجسيد تعترب

 إحراز تقدم متزامن يف أربعة أبعاد على األقل، هي حيتاج حتقيق هدف اسرتاتيجيه التنمية املستدامة إىل
، واإلجراءات اليت يق فيما بينهاهناك ارتباط وثإذ  ألبعاد البيئيةا األبعاد االجتماعية والسياسية،األبعاد االقتصادية، 

 . تتخذ يف إحداها من شأهنا تعزيز األهداف يف بعضها اآلخر

رغبة الشركات متعددة تتحدد حسب مدى  تثمار األجنيب املباشرطريق االس ن نقل التكنولوجيا سواء عنإ  
 ،يف البلد املضيف نب إسرتاتيجية التنمية املستدامةجاهزيتها وفاعليتها لتحقيق جوااجلنسيات يف نقلها من جهة، و 

 .تناوله يف الفصل الثاين من هذا البحثسنحاول  وهذا ما

 



 

 

 

ستثمار نقل تكنولوجيا اال

على جنبي المباشر وأثرها األ

 استراتيجية التنمية المستدامة

 الفصل الثاني
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 تمهيد

 ال يتجزأ من البناء االجتماعي والثقايف واالقتصادي  أن ينكر أن التكنولوجيا باتت جزءال أحد يستطيع       
س بل بات التطور التكنولوجي هو املقياس الذي من خالله يقا ،، ليس هذا فحسبألي جمتمع حديثوالبيئي 

احلصول عليها مبختلف و  مة واملتخلفة المتالكها،لك تسعى غالبية الدول املتقد، لذالتقدم والتطور يف أي بلد
 .لها لتحقيق التنمية املنشودةالطرق اليت تؤه  

 تيجيات اجلديدة اليت بادرت خمتلفأحد االسرتا إسرتاتيجية التنمية عن طريق االستثمار األجنيب املباشر تعترب     
 اخلربات واملعارفخاصة ومعنوية  ،يةماد إمكاناتجيلبه معه من  ااالستفادة مم لغرض الدول يف تبنيها،

م وتقد   بأهنا حتمل معها دائما الفوائد واالجيابيات، يري فيها البعض ، هذه األخرية اليتت املتطورةالتكنولوجياو 
أو  ،إجياد مصادر طاقوية بديلة متكننا من حبيث، ايل فهي خالية من أية آثار سلبيةوبالت ،احللول جلميع املشاكل

وتطويعها ملصلحة السيطرة على الطبيعة ومن مثة تسمح لنا ب استهالكا للموارد،وتقنيات أقل تلوثا و  آالت استعمال
شبحًا خميفاً  بأهنا البعض اآلخر يرىأن جند  ىمن جهة أخر لكن  ، لل وواب  االستدامة املتواصلةيف اإلنسان
لبيئَة هدُد اي ال ،لدان املستقبلة هلاعلى الب وخيمة -سواء أتت هذه اآلثار بشكل مباشر أو غري مباشر -آثاره

العوملة  بأخذ بعني االعتبار لروف شىت جماالت احلياة إىل تد ليصل يف يومنا هذابل مي ،بالتلوِث واخلراب فق 
 .وبيئي اجتماعيو  واليت قد حتمل أثارا كبرية على الدول اليت جتد نفسها يف مأزق حضاري  ،املطلقة غري املقيدة

وما هو  ،عموما ي تقدمه لنا التكنولوجياالشيء الذ التعرف على ماهية يف هذا الفصل اوللك سنحلذ      
عن طريق االستثمار األجنيب  ولوجيا اجلديدة املنقولة لناالثمن الذي ينبغي علينا أن ندفعه مثنا مقابل تلك التكن

 اآلثارض لبعض التعر  ك من خالل وذل ،اوتوجهاهت الوقوف على األمهية العاملية هلذه الظاهرةقبل  املباشر خاصة،
بدءا   ،التنمية املستدامة ذات الصلة بإسرتاتيجيةعن نقل التكنولوجيا يف بعض القطاعات اإلسرتاتيجية الناجتة 

 .اجلانب البيئي وأخريا ،اجلانب االقتصادي باجلانب االجتماعي،
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 مةالمستداالتوجهات العالمية لنقل التكنولوجيا  :المبحث األول

يف لل تشابك االقتصاد العاملي وانفتاح أكثر االقتصاديات  -ب حتقيق إسرتاتيجية التنمية املستدامة يتطل        
ا القدرات العلمية لعناصره)قدرات الدولة  ،ات احلالية والتطورات املستقبليةالرب  مابني الرهان -انغالقا يف السابق

التفوق  مثال االبتكار التكنولوجي،)ر فاعلية يف املنافسة الدولية ومتطلبات احملي  التنافسي األكث، (البشرية
املادية الضرورية لتحقيق لتزامات التكنولوجية واملالية و ، واليت متكنه من حتقيق اال...(البحث العلمي التكنولوجي،

خالل هذا وسنتطرق من  وخلق على أساسها فجوة تكنولوجية مع خمتلف الدول األخرى، ،1التنمية املستدامة
مث طبيعة  حتقيق التنمية املستدامة وكيفية معرفة قيمة التطور التكنولوجي جملتمع ما،املبحث إىل أمهية التكنولوجيا يف 

والتحديات اليت تواجه تفعيل تلك العالقة من خالل معرفة طبيعة ونوايا االستثمار األجنيب  العالقة ما بينهما،
 .التنمية املستدامة مالءمتها وإسرتاتيجيةومدى  ،املباشر من جلب تلك التكنولوجيات

 التوجهات العالمية إلنتاج ونقل التكنولوجيا: األولالمطلب 

ول يف ميدانه تسابقا واسع تتسابق الد ،لقد أصبح التقدم التكنولوجيا مسة أساسية من مسات هذا العصر        
مبحض الصدفة بل على أساس التزاوج بني اإلنتاج كما أن هذا التسابق مل يعد يتم بصورة عفوية أو  ،النطاق

نفس إدارة الوحدات مما جعل العلم يزاول يف وحدات حبوث جيري تنظيمها وإدارهتا ب ،العلمي واإلنتاج املادي
لك اهتمت كل من أجهزة الدولة واملشروعات اخلاصة  يف الدول املتقدمة بالعلم والتكنولوجيا لذ ،االقتصادية

 . د االستثمار الذي يعود من ورائهاالقتناعها بعائ

 (فجوة تكنولوجية أم تبعية تكنولوجية؟) :النظام التكنولوجي العالمي: الفرع األول

فإننا ندرك على الفور أن العالقات التكنولوجية بني األقطار الغنية  إذا نظرنا إىل النظام التكنولوجي العاملي
 :2حقيقتني أساسيتني مها ىوالفقرية ترتكز عل

كل التطورات التكنولوجية يف قبضة األقطار الصناعية اليت متتلك معظم حبوث العامل ومقومات   وقوع .1
 التنمية،

                                                

 .153ص ،مرجع سابقهوشيار معروف،  1- 
 .13ص، مرجع سابق آدم مهدي أمحد، ،321ص ،قمرجع ساب رشاد غنيم،: أنظر إىل كل من - 2
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كها شركات خاصة وحتمي هذه امللكية عن طريق أن معظم التكنولوجيات العاملية تطورها أو متل   .2
 .ربح الرأمسايلال نقلها حول العامل، وخضوعها ملنطقتنظيمات قانونية خمتلفة تتحكم يف شروط 

 :التبعية التكنولوجية: أوال

على خمتلف التكنولوجيات احلديثة بسبب امتالكها لإلمكانيات املادية واملالية  األقطار الصناعيةلسيطرة  نظرا      
معظم علمائها ومهندسيها إلنتاج التكنولوجيا يف لل  واستخدام ،عظم حبوث العاملم الالزمة اليت تسمح هلا بشراء

 ،ة النقل التكنولوجي أحادي اجلانبوسياد لتدعيم النظام الرأمسايل العاملي، ،patoligo م احتكار القلة نظا
ونسبة مسامهة القطاع اخلاص والقطاع العام يف بعض  ،جمال البحث والتطوير على إلنفاقا يبني التايلواجلدول 

 .2001دول العامل خالل عام 

ونسبة مسامهة القطاع اخلاص والقطاع العام يف بعض دول  جمال البحث والتطوير على معدل اإلنفاق (:1-2) جدول رقم
 2001العامل خالل عام 

الناتج )لبحث والتطوير ا اإلنفاق على الدولة
 (%المحلى اإلجمالي 

 % نصيب الجهات األخرى

 أخرى الصناعة الحكومة
 5 52 91 9.4 اسرئيل
 10-20 10-55 10-20 1.11 السويد
 1.1 11.1 35.1 1.14 ناليابا

 3.5 11.1 29.1 1.91 كوريا اجلنوبية
 5.4 11.9 21.1 2.13 الواليات املتحدة

 1.4 24.9 12.1 3.19 روسيا
 5 10.9 29.1 3.91 الصني
 4.2 52.9 11.9 2.04 فرنسا
 5.9 11.9 21.1 2.51 أملانيا

 ،قطاع التعدين والصناعات المرتبطة في الوطن العربيالبحث والتطوير ودوره في تنمية  ،وآخرونطه اخلوالدة : المصدر
 .921ص ،21/30/2030-25 اجلماهريية العظمى، طرابلس، ،عريب احلادي عشر للثروة املعدنيةاملؤمتر ال
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أنشطة  النظر إىلإذ ب ،العاملي يف هذا اجملال اإلنفاقمن جمموع  صناعيةهناك تباين بني الدول النامية والدول ال    
اليابان كوريا اجلنوبية، -ناعية ذات الدخل املرتفع التطوير على الصعيد الوطين جمتمعة جند أن الدول الصالبحث و 

من ناجتها احمللي %9.1و %3.5تنفق مجيعا ما يرتاوح بني  -مشال أوربا وغرهبا الواليات املتحدة األمريكية،
اليت تتسم يف القطاعات  وخاصة  ، %9.1نسبة إلسرائيل بنسبة  ،كانت أعلىاإلمجايل على البحث والتطوير

 بريا يفففي الواليات املتحدة األمريكية يلعب القطاع الصناعي دورا ك، متزايدة من أجل النمو االقتصادي بأمهية
مصاريف البحث والتطوير على مستوي  إمجايلمن  %11.9حيث بلغت مسامهته بنشاط البحث والتطوير، 

حني بلغت مسامهة احلكومة واالحتادية واجلامعات والكليات واملعاهد حوايل  يف الواليات املتحدة األمريكية،
تصدرت قائمة الدول األوروبية الداعمة للبحث واالبتكارات، وذلك التوايل، يف حني على  %5.4و 21.1%

لسويد ا: بالنسبة إىل نواجتها القومية، فجاءت النسب اليت خصصتها تلك الدول للبحث والتطوير على هذا النحو
 ، 2.09%، فرنسا% 2.53أملانيامث  ، 1.11%

 دول جنوب وشرق آسيا أمهية متزايدة للبحث والتطوير، فقد رفعت كوريا اجلنوبية نسبة إنفاقها على تويل  كما 
من % 0.5، أما الصني فقد خططت لرفع نسبة إنفاقها على البحث والتطوير من %3.47البحث والتطوير إىل 

 .2001سنة  % 1.48م إىل3445لي يف العام إمجايل الناتج احمل

 عد  كما يُ ،  % 3.14فال يتجاوز إنفاقهم على البحث والتطوير أكثر من ، (2-2جدول رقم)أما الدول العربية 
٪ من جمموع 10ل الرئيس لنظم البحث العلمي يف الدول العربية، حيث يبلغ حوايل القطاع احلكومي املمو  

وذلك على عكس  ،٪ من مصادر خمتلفة1قطاع اخلاص، و٪ لل1وير مقارنة بـالتمويل املخصص للبحوث والتط
يف اليابان  %11.1الدول املتقدمة وإسرائيل حيث ترتاوح حصة القطاع اخلاص يف متويل البحث العلمي ما بني 

عن ومعظم الدول العربية ال تظهر أرقاًما وإحصاءات  ،66.4٪ يف إسرائيل والواليات املتحدة األمريكية52و
، واألردن %0.2، إذ بلغ بالكويت لهر شيء من ذلك فيكون غري مطمئن الباحثني والبحث العلمي، فإذا

، كما أن مجلة الباحثني يف الوطن العريب هم %...0.34، ومصر %0.2، وسوريا %3.14، وتونس 0.19%
 إحصائيات صادرة ويف ،ألف دوالر 11ألف باحث، وتكلفة الباحث الواحد يف السنة ال تتعدى  31أقل من 

باحث، يف الوقت الذي تصل فيه النسبة يف  131فإنه يقابل كل مليون عريب  2001عن اجلامعة العربية يف العام 
  .باحث لكل مليون شخص 9500الغرب إىل 
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 .2001الشركات لبعض الدول العربية عام إنفاقعلى البحث والتطوير وترتيب  اإلنفاقمعدل  (:2-2) جدول رقم

 اإلنفاق على البحث والتطوير الدولة
 (%الناتج المحلي اإلجمالي)

نصيب الفرد من اإلنفاق على البحث 
 والتطوير بالدوالر األمريكي

إنفاق الشركات على 
 دولة 131البحوث ترتيب 

 91 501 3.14 تونس
 41 2015 0.15 املغرب
 324 33210 0.1 ليبيا

 301 3222 0.19 األردن
 19 21413 0.1 قطر
 313 553 0.2 ريةسو 

 300 4111 0.2 الكويت
 59 915 0.34 مصر

 19 3402 0.3 السعودية
 ،البحث والتطوير ودوره في تنمية قطاع التعدين والصناعات المرتبطة في الوطن العربي ،وآخرونطه اخلوالدة  :المصدر
 . 911ص 21/30/2030- 25 اجلماهريية العظمى، طرابلس، ،عريب احلادي عشر للثروة املعدنيةاملؤمتر ال

ل الرئيسي للبحث العلمي يف الدول العربية، حيث يبلغ القطاع احلكومي هو املمو  يعترب  ،من جهة أخرى     
. للقطاع اخلاص% 20-30نسبة املخصص للبحوث والتطوير مقارنة بمن جمموع التمويل  %40-10حوايل 

-10القطاع اخلاص يف متويل البحث العلمي ما بني بينما جند عكس ذلك يف الدول املتقدمة حيث ترتاوح حصة 
 .%20-30٪ واإلسهام احلكومي يرتاوح بني 40

بالتأكيد  ى، أعلزيادة إنفاقها بدرجة كبرية ىمات الوطنية يف الدول النامية علومن هنا ينبغي أن تعمل احلكو     
ل أال يزداد تباعد موقعها خلف إذا كان هناك أم ،%3.5ويقرتب من  ل، بمن الناتج احمللي اإلمجايل%3من 

عن العلوم يف العامل لعام ( يونسكو)ر تقرير منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة وحذ   .1الدول الصناعية
املتأيت من العائدات « املال السهل»وقال التقرير إن  ،اإلنفاق العلمي يف العامل العريبم من تبعات وعف 2030

سيف ذي حدين بالنسبة إىل البلدان العربية، ففي حني ساعدت هذه األموال على تنمية البنية  النفطية هو مبثابة
                                                

 ،"إستراتيجية لبناء قدرات العلم والتكنولوجيا على الصعيد العالمي"األكاديميات نحو مستقبل أفضلتقرير اجمللس املشرتك بني  امساعيل سراج الدين،  1-
 .21ص ،2005 ،3ط ،103العدد اإلسكندرية، اجمللس األعلى للثقافة،
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بقيت التنمية القائمة على العلوم والتكنولوجيا مهمشة حىت اآلونة األخرية، ويف املقابل »األساسية يف املنطقة 
وذكر معهد . «حيث اإلنفاق على الدفاعتعترب بلدان املنطقة من الدول اليت حتتل املراتب األوىل يف العامل من 

مليار  49م بلغ 2004يف عام ستوكهومل ألحباث السالم أن حجم إنفاق الدول العربية على صفقات السالح 
دن والسعودية غري أن التقرير أشار أيًضا إىل أن تصاعد األعمال اإلرهابية يف بلدان مثل اجلزائر ومصر واألر  ،دوالر

قد فاقم األوواع، وتسبب يف أن كثري من الدول وجهت مواردها حنو قضايا أمنية والزال ، يف فرتة من الفرتات
  1.وعسكرية ما زاد من اإلنفاق على الدفاع على حساب املوارد املخصصة للتنمية

هذا الرتكيز يف اإلنتاج التكنولوجي لدى البلدان املتقدمة راجع إىل عدم التكافؤ اهلائل يف توزيع املوارد  إن  
فقد بلغت نسبة الرباءات الصادرة من هذه  ،بلدان النامية والبلدان الصناعيةاملخصصة إلنتاج التكنولوجيا بني ال

يف حني كانت الدول االشرتاكية  على املستوي العاملي،من جمموع الرباءات %15.1حوايل 3414الدول يف عام 
إمنا  ،ات نقل التكنولوجيا إىل البلدان الناميةمن براء% 15علما بأن حوايل %1.9والدول النامية  %1.1حوايل 
هو مووح يف اجلدول رقم   األمر كثريا حسب ماومل يتغري  ، اص قانونية تابعة للدول الصناعيةر لصاحل أشختصد  
وجمموع  2004لة عامليا يف دائرة االخرتاع األمريكية سنة ح عدد براءات االخرتاع املسج  الذي يوو  ( 2-1)

 .2004سنة  ع على مدار التاريخبراءات االخرتا 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 :، متوفر على الراب (منشورات اليونسكو)املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة  األمماملوقع الرمسي ملنظمة  ،حممدأمحد أبو زيد  1-
http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=4652 

http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=4652
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 2002عدد براءات االختراع المسجلة عالميا (: 3-2)جدول رقم 

 براءات االختراع
 املرتبة العاملية اجملموع الكلي 2004 الدولة
 3 11215 1192 تايوان
 2 113111 15503 اليابان

 1 2120112 12112 الواليات المتحدة
 9 31204 3909 إسرائيل

 5 51.411 1.594 ريا الجنوبيةكو 
 4 122011 4000 ألمانيا
 31 320211 1390 فرنسا
 24 3305 351 ماليزيا
 51 9154 114 الهند

 53 112 22 السعودية
 10 331 1 مصر

 309 31 0 الجزائر
املؤمتر  ،في الوطن العربيالبحث والتطوير ودوره في تنمية قطاع التعدين والصناعات المرتبطة  طه اخلوالدة وأخرون، :المصدر

 .993ص ،21/30/2030- 25 العظمى، اجلماهريية طرابلس، ،عريب احلادي عشر للثروة املعدنيةال

العاملي وما  الفرتة الراهنة أن النظام التكنولوجي حىتو  ،تقدم الذي لهر يف السبعيناتميكن القول ومع ال إذن
ومعظم النتائج  ،شكالت اليت تواجهها البلدان الناميةالعامل هو سبب جل امل ىمستو  ىصاحبه من حتديات عل

ف اليت لهرت يف العالقات االقتصادية الدولية ذات عناصر تكنولوجية خطرية مل تكن مبثابة حل ملشكلة ختل  
كز ا كان النم  السائد للعالقات يف النظام الرأمسايل العاملي بني دول املر وإمن  ، لدان النامية واخلروج من أزمتهاالب

فهو ليس سوى إعاقة لتنميتها   Samir Amin ومسري أمني  Frankودول اهلامش كما يري كل من فرانك
 .  تدعيم لتبعيتها االقتصادية وهيمنتها التكنولوجية وان اختلفت آلياهتاو 
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تدابري الطريق القيود و دت اجتاهات الطلب على صادرات الدول النامية عن مة حد  ، فإذا كانت الدول املتقد  هلذا
كم بإمدادها من خالل التح ،هو العرض للناتج الصناعيأحكمت قبضتها على اجلانب اآلخر و فإهنا  ،احلمائية

فزيادة على أعباء التكلفة التكنولوجية على الدول النامية، فإن املقومات  ،التكنولوجيةو  ،باملقومات املالية
األوىل  ،أو املنتجات التكنولوجية كلها استجلبت من اخلارج املهارات التكنولوجيةالتكنولوجية سواء منها املعارف و 

 .انتقال اخلرباءالية و الثانية عن جتارة السلع الرأمسو  licences et contratsالتعاقد عن طريق الرتاخيص و 

تل التبعية التكنولوجية حت أو/والطلب، فإن السيطرة التبعية يف جمايل العرض و أو /و يطرةومن بني عناصر الس     
يث أن تعظيم الفائض حب .مركزا حامسا يف شبكة العالقات اإلنتاجية غري املتكافئة ومن النظام الرأمسايل العاملي

حتكار المصادر الرتاكم الرأمسايل أصبح بتحقيق اواق وومان مصادر املواد اخلام و توسيع األساالقتصادي و 
 .1التبعية التكنولوجية أو/والتكنولوجي أو عرب السيطرة 

 الفجوة التكنولوجية: ثانيا

ا أهنا أخذت يف االتساع كم رهيبة بينها وبني الدول املتقدمة، الدول النامية من فجوة تكنولوجيةتعاين      
مبعين أصبح التقدم مقصورا على مناطق قليلة نسبيا يف العامل وهي البلدان الصناعية املتقدمة، وترجع هذه ، تدرجييا

 : 2امل تقسم إىل جمموعتنيالفجوة إىل عدد من العو 

 :العوامل المسببة للفجوة التكنولوجية فهي .1

 ؛لتخلف احلضاري القائم بني البلدان املتقدمة والناميةا .أ 
 ؛احملليةأو  واقع التعليم يف الدول النامية الذي يقف عائقا يف جمال تطوير التكنولوجيا املستوردة .ب 
 .تكنولوجياالاحلكومات يف جمال البحث العلمي و وآلة دور  .ج 

 :تعميق الفجوة التكنولوجية والمتمثلة في ىالعوامل المساعدة عل .2

 ؛تدهور األوواع االقتصادية  يف الدول النامية .أ 

                                                
 .292ص  ،3419دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت  تحدي التكنولوجي الغربي،ال، العالم الثالث و ىسيع عبد الشفيع دمحم -1

 .313-319ص ،مرجع سابق رشاد غنيم، 2-
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ى وبالتايل عدم االطالع عل ،ناميةسياسة االنغالق والعزلة االقتصادية اليت تتبعها الكثري من الدول ال .ب 
 ؛الصناعياملستجدات التكنولوجية اليت جتري يف العامل 

من احتكار السوق العاملي لفرتة زمنية  ارغبة الدول املتقدمة يف احتكار التكنولوجيا احلديثة اليت تسمح هل .ج 
ومن مث احتكار املعلومات وإعاقة نقل أو  ،اكتساب امليزة النسبية املتمثلة يف التفوق التكنولوجيو معينة، 
 ع احلديث يؤدي يف الواقع إىل نشأة فجوة تكنولوجيةاالخرتا ألن ، د التكنولوجيا إىل الدول الناميةتقلي
 لصاحل هذا البلد مقارنة مع غريه من البلدان، ( M.V.Posner 1"نر ز بو لمنوذج الفجوة التكنولوجية )

ت إىل العامل حسب انتقال تلك التكنولوجيا ة معينة قد تقصر وقد تطولوتستمر هذه الفجوة مد  
حجم التكنولوجيا السائدة يف :جمها بثالث حمددات رئيسية هيفوفقا لألنكتاد يتأثر ح اخلارجي،
األمر  ،2وأخريا إمكانيات تدفق التكنولوجيا إىل الدول املختلفة ؛إمكانيات القيام بابتكارات؛االقتصاد

  .التبعية التكنولوجيةها إىل نوع جديد من الذي ال يؤدي إىل تنمية البلدان النامية بل إىل جر  

 ومدى مساهمة االستثمار األجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا ياس التقدم التكنولوجيق: انيالث الفرع

 قياس درجة التقدم التكنولوجي: أوال

خاصة ًا على اعتبارات قدرات التصدير و إذا كان قياس األداء االقتصادي يف السنوات األخرية يعتمد كثري      
اخلرباء من حساب مؤشر يقيس درجة التقدم التكنولوجي صون و املختحمتوياته التكنولوجية، فإنه ميكن اليوم 

Indicator of Technologicol Development « ITD »  تقييم مسامهة كل بلد يف " هو يسمح بو
دون أن  ،هو مؤشر مركب يقيس املنجزات، اجلهود املبذولة والوسائل املستعملةو " إبداع و استعمال التكنولوجيات

و  ،...(اخلطوط اهلاتفية عدد براءات االخرتاع، احلواسب،) ،املباشرة املتعلقة بتطور بلد ما يعتمد على املقاييس
 [3، 0]علما أن اجملال هو  0.5ن أكرب م ITDلكي يعترب بلداً ما رائدًا يف التكنولوجيا جيب أن يكون مؤشره 

3. 

                                                

أداة لحماية "اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة عبد السالم خلويف، ملزيد من املعلومات حول نظرية الفجوة التكنولوجية لبوزنر راجع 1- 
 .339ص ،01العدد ،إفريقياجملة اقتصاديات مشال  ،يا أم الحتكارها؟التكنولوج

 ،2010 ،الكويت املعهد العريب للتخطي ،،  السنة التاسعة ،45العدد جسر التنمية، ،اإلمكانيات التكنولوجية والنمو االقتصادي،  حممد سيد أبو السعود - 2
 .9ص
جامعة  جملة العلوم اإلنسانية، ،ألجل التنمية المستدامة :األنظف اإلنتاجي القطاع الصناعي في تحقيق دور وأهمية التطورات التكنولوجية ف قطاف ليلى، - 3

 .309ص ،2032ماي  ،25العدد حممد خيضر بسكرة،
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من  احلقيقة يصعب تقييم كل يف :ددة الجنسيات في نقل التكنولوجياقياس دور الشركات المتع: ثانيا  
ولقد كشف  مؤشر وحيد يقيسها بطريقة مشولية، دوال يوج التكنولوجيا واالبتكار يف إطار املعامالت االقتصادية،

وبناء تاريخ طويل من البحوث التجريبية عن عدد من العوامل الدولية اليت تشكل عملية التغيري والتعلم التكنولوجي 
 :1يتوقف على عاملني ،اإلنتاجيةومنو القدرات 

لتكوين عالقات  املتعددة اجلنسياتمدى استعداد الشركات استرياد السلع الرأمسالية و  :العامل األول .1
عرب قياس كمية التكنولوجيا  ،امهتها يف تطوير قدراهتا التقنيةمبا يف ذلك مس ،تبادلية مع الشركات احمللية

حجم ودرجة تقدم التكنولوجيا املستوردة، حجم : مثلاليت مت نقلها لبلد ما بواسطة مؤشرات معروفة 
ونات ونوع االستثمار األجنيب الداخل ومدى تفاعل وتكامل التكنولوجيا املستوردة مع خمتلف مك

 ؛املنظومة الوطنية لالبتكار
ى قدرهتا الذاتية على التكنولوجيا، أي مدتلك قدرة الشركات احمللية على استيعاب  :الثانيالعامل  .2

طريق املنافسة حيث جترب الشركات  سواء عن ،من التكنولوجيا املتوافرة يف الشركات األجنبية فادةاالست
عملوا يف  أنأو توليف عمال سبق  ،احمللية على حتسني قدرهتا التنافسية باستخدام تكنولوجيا حديثة

 .إخل...ونقل التكنولوجيا الرتخيص ،اإلنتاجعالقات نبية، أو عن طريق شركات أج

نقل التكنولوجيا يرتب  بعوامل مؤسسية تتعلق حبجم الشركة وجمال نشاطها الرئيس ونوع  أن كما    
 االستثمار األجنيب املباشر سطةانقل التكنولوجيا بو  أنهنا البد من التأكيد على .التكنولوجيا اليت تطورها

تستفيد من  أنات حبثية تستطيع سيكون له أثر أكرب يف حالة وجود بيئة علمية جيدة يف البلد املضيف، وقدر 
ن تبادل الدراسات والبحوث احمللية مع الشركات عرب الوطنية عاماًل مهماً أهذه التكنولوجيا وتطويرها، كما و 

أم ا يف حالة عدم وجود قاعدة علمية حبثية فإن االستفادة من نقل التكنولوجيا يكون ، يف زيادة التفاعل بينهما
تكون حمدودة، أي القدرة  تأثرياهتا التنموية أنة اإلنتاجية وختفيض تكلفة اإلنتاج، أي مقتصراً على زيادة القدر 

 .حمدودة تكون أو توليدها ب التكنولوجياإكتساعلى 

                                                

1 - rapport sur la technologie et l’innovation, innovation, technologie et collaboration sud-sud, 
UNCTAD, 2012, p6. 
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ميكن تقييم نشاط نقل التكنولوجيا بني البلدان مبا يعرف بدليل  :1التكنولوجيالمدفوعات ميزان : ثالثا
ث يتيح تسجيل األموال املتعلقة بامللكية الفكرية، وعندما ال يعتمد حبي" ميزان املدفوعات التكنولوجي"

للمقارنة بني البلدان اليت تستخدم طرائق متشاهبة لتجميع البيانات، ميكنه أن يزود مبعلومات عن نشر 
 ويشمل ميزان املدفوعات التكنولوجي شراء وبيع التكنولوجيا غري اجملسدة،. التكنولوجيا والقدرة التنافسية

ومنها حقوق امللكية  والرتاخيص واملساعدة الفنية، كما يشمل املدفوعات اليت ال تتعلق بالتكنولوجيا مثل 
وهذه هي حالة .وهو ال يتدخل يف التبادالت التكنولوجية اليت ال يكون فيها مدفوعات)اخلدمات اإلدارية 

لك، ينتج حنو ثلثي جمموع القيم املسجلة وعالوة على ذ. االتفاقات اخلاصة بتبادل الرتاخيص أو بنقل الدراية
 (.يف ميزان املدفوعات التكنولوجي من نقل التسعري، الذي هو ممارسة شائعة يف الشركات املتعددة اجلنسيات

تتوفر يف بلدان االسكوا أو يف البلدان العربية إال قلة من البيانات حول ميزان املدفوعات أنه ال  غري
ل تقييد للمحليني وخمططي السياسات، والسيما عند ختطي  نقل التكنولوجيا وحتليل يشكل عام التكنولوجي، مما
 .يف املنطقة واإلنتاجيةالقدرة التنافسية 

 "البيئة والتنمية المستدامة"نقل التكنولوجيا األجنبية في إطار عملية :الثاني طلبالم

 ،تكون يف صاحل الدول املصدرة هلا إن نقل التكنولوجيا وإنتاجها حتكمه جمموعة من الضواب  غالبا ما
را ملا تتميز به من خصائص قد ال تتوافق مع طبيعة ولروف الدول املستقبلة هلا، أو لغياب النوايا احلقيقية ظن

 .لنقلها

 لتنمية المستدامةا دعم إستراتيجيةفي  الحديثة أهمية التكنولوجيا : األول الفرع

الدولية اليوم العتماد التكنولوجيا لتحقيق فكرة التنمية  هناك عدد من األسباب اليت تدفع األسواق
املستدامة، حيث تشمل هذه األسباب احلاجة السياسية ملفهوم التنمية املستدامة الستيعاب النمو االقتصادي، 

ل إىل توافق يف اآلراء بشأن احلد من النمو للتوص   3442فضال عن فشل احلكومات يف مؤمتر قمة األرض عام 
ة واحلد من األثر البيئي  أو االستهالك، ما أفضى إىل حقيقة استخدام التكنولوجيا لتحقيق التنمية املستدامالسكاين

                                                
، األمم املتحدة، نيويورك، مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار في المجتمع المبني على المعرفةمنشورات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربىي أسيا،  - 1

 .21، ص2001
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ملواجهة التحديات الكربى، مثل تغري املناخ، وتغذية السكان الذين يتزايد عددهم، وتلبية الطلب املتزايد و  ،للموارد
 .اخل...على الطاقة ومعاجلة األمراض

 عاهدات واللوائح المعنية بنقل التكنولوجيا المستدامةبعض الم :أوال

التكنولوجيا املستدامة احتلت حيزا مناسبا يف تقرير بروتالند  وخمتلف املعاهدات واللوائح  جند بأن 
 ت الكثري منها على ورورة نقل التكنولوجيانص   واليت ،إخل...املعنية بالبيئة االتفاقيات واإلعالنات الدوليةو 

 :نذكر أمهها،  الدول النامية أو األقل تطورامن الدول املتقدمة إىل ةاملستدام

ينبغي أن تتعاون الدول يف تعزيز وبناء القدرة الذاتية على التنمية " :اليت نصت على أنه :ة األرضإعالن قم   .1
ير التكنولوجيا وبتعزيز تطو  عن طريق تبادل املعارف العلمية والتكنولوجية، بتحسني التفاهم العلمي، املستدامة،

 .1...(وتكييفها ونشرها ونقلها
يف التنمية م التكنولوجي د بدور التقد  الذي يشد   2001النمو املستدام والتنمية الشاملة  اسرتاتيجيات :تقرير النمو .2

نظرا العتماد تقدم  أصبحت قيمة املعرفة تتزايد يف االقتصاد العاملي، حبيث ،املستدامة يف احلاور واملستقبل
واليت ميكن استريادها وجلبها من بقية  واألفكار اجلديدة، شكل رئيسي على اإلبداع والتقنياتقتصاديات املتقدمة باال

 .2 هانقل استحداثها أي  بدال من (مثل االستثمار األجنيب املباشر أو التعليم األجنيب) العامل
الذي مثل نقل التكنولوجيا  ،3442وا عام عقد يف ريو دي جانري  والذي :مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية .3

عدم ب 11طالبت جمموعة الحبيث . ملطلبني الرئيسيني للدول الناميةوشكال ا ،تني الرئيستني فيهواملوارد املالية املسأل
ألن ممثلي الدول املتقدمة كانوا شديدي  د يف حقوق امللكية الفكرية بالنسبة للتكنولوجيا املالئمة للبيئة،التشد  
بينما كانوا يقبلون تشجيع منح شروط متييزية لنقل التكنولوجيا املالئمة ، ه املسألة ورفضوا املوافقة عليهاساسية هلذاحل
 .3للبيئة

يه يف مؤمتر األمم برنامج العمل للتنمية املستدامة الذي مت تبن   23قد دعا الفصل املتعلق باألجندة ل : 21األجندة  .1
والتوصل للمعلومات  ا املالئمة للبيئة للدول الناميةمل لدعم ومتويل احلصول على التكنولوجيللع املتحدة للبيئة والتنمية،

                                                
 .341ص ،مرجع سابق سالفة طارق عبد الكرمي الشعالن،  - 1
 ..205ص ،2004، 91العدد جملة حبوث اقتصادية عربية، ،ت النمو المستدام والتنمية الشاملةاستراتيجيا :تقرير النمو إيناس حممد اجلعفراوي، -2

 .321-321ص ،مرجع سابق مارتن هور، - 3
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 هلا التطبيق الكاملأن إذ  ،لكية الفكريةقوق املاحل طب باملوافقة املتبادلة على شرو إال أنه طال .1العلمية والتقنية
 .2 كنولوجيا من مضمونهتزام بنقل التسيشكل عقبة وخمة أمام نقل التكنولوجيا ويفرغ االل

على ورورة التعاون عن طريق الشراكات على مجيع األصعدة  لقد أكد :مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة .5
 من عن طريق تسري إقامة شراكات طوعية مبتكرة ليتسن  و  اخلاص والقطاع العام، مبا يف ذلك الشراكات بني القطاع

 تكنولوجياتاستخدام  من حيث ،ا ومقبولة اجتماعيا وسليمة بيئياية اقتصاديخالهلا الوصول بطريقة ميسورة وجمد
أو يف احلاالت اليت  وكذلك يف اسرتاتيجيات التنمية املستدامة، ،يف مجيع االسرتاتيجيات والربامج القطاعية ةستدامم

ت البشرية واملؤسسية القدرا وتنمية ،مثل املساعدة التكنولوجية والتقنية واملالية مبختلف الطرقينطبق فيها ذلك، 
وتطوير تكنولوجيات أفضل للمركبات وخمتلف وسائل النقل تكون أسلم بيئيا وميسورة ومقبولة  ،ىأخر وطرائق 
 .3مع تقدمي مساعدة تقنية ومالية للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادياهتا مبرحلة انتقالية ،اجتماعيا

 والنمو االقتصادي المستدامة تنميةفي ال التكنولوجياأهمية  :ثانيا

فبقدر التطور التكنولوجي يف بلد ما  ،(أخذ وعطاء) تعترب العالقة بني التكنولوجيا والتنمية عالقة تأثري متبادل     
حبيث تعرتف األونكتاد بالدور اجلوهري للعلم والتكنولوجيا يف التنمية  بقدر ما يتحدد معدل التنمية فيه،

جتماعية وبصورة خاصة يف تعجيل تنمية الدول النامية، وهذا ما أكدته اجلمعية العامة لألمم االقتصادية واال
 :4املتحدة بعرض العديد من توصياهتا حيث ذكر يف إحداها

 ؛تعجيل التنمية يف الدول النامية أن عملية تبادل ونقل املعلومات التكنولوجية متثل واحدة من أهم وسائل -
ية االقتصادية والتكنولوجي لتعجيل التنم جزء من التقدم واالبتكار العلمي لكل دولة حق يف امتالك -

حبيث أصبحت تشكل ميزة تنافسية يف األسواق بدال من األشكال التقليدية القائمة ، واالجتماعية فيها
 ؛سعار القائمة على تدنية التكاليفيف منافسة األ

 

                                                
1 -Rapport spécial du GIEC, questions méthodologiques dans le transfert de technologie, publié 
pour le group d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat(GIEC),2000 ,p03. 

 .392ص مرجع سابق، مارتن هور، - 2
  .31، ص2002 جوهانسربغ، مستقبلنا المشترك، تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ،  - 3

 .341ص ،مرجع سابق وفاء مزيد فلحوط،، - 4



أثرها على إسرتاتيجية التنمية املستدامةملباشر و نقل تكنولوجيا االستثمار األجنيب ا: ينثاالفصل ال  

 
 

74 
 

  :المستدامة التكنولوجيا والتنمية .3

 اإلبداعاتيرى أن كل  ،يسمى بالثورة الصناعية ريخ التكنولوجيا احلديثة اليت واكبت مااملتتبع لتا إن         
وأن الدافع لتطوير التكنولوجيا إمنا  قد نبع من حاجات قائمة للناس أو اجملتمع أو الدولة، والتقدم التكنولوجي

 ،رية أو تأمالت علمية حبتةفليس هناك تكنولوجيا نامجة عن رفاهية فك هو دافع التنمية وتوسيع يف السوق،
ا نافعة ألن ليس هناك تكنولوجي إىلهلذا فإن هناك الكثري من االبتكارات العلمية مل تر النور ومل تتحول 

أو ألن حتقيق النفع االقتصادي منها غري جمد بل إن هناك  ،دورها يف التنمية غري واوح أو أن ،حاجة إليها
جماال  يه التكنولوجيا أوة صالحيتها دون أن يكون هلا فاعلية يف توجاآلالف من براءات االخرتاع تنتهي مد

حىت تكون  تكنولوجيةلكن التنمية املستدامة على الصعيد العاملي تتطلب تغيريات  .1تطبيقيا يفيد الناس
لنقل هبدف التخفيف من تغريات املناخ واختاذ تدابري إوافية  يف كل البلدان النامية واملتقدمة سليمة بيئيا، 

لتلبية احتياجات حملية وقطاعية  ،بيئة لالتحول القتصاد مراع ل، و 2اتكنولوجيات التخفيف والتكيف معه
، 3وتوفري حوافز وآليات تيسري نشرها التطبيقات مبا يقلص تكاليفها إىل حد كبري، ىوحتسني مستو  حمددة،

 :يلي  نوجزها فيما بالرغم من جمموعة احلقائق اليت رافقت تطورها، واليت

الرتاجع النسيب ألمهية املوارد الطبيعية واملواد اخلام يف العملية اإلنتاجية واالجتاه حنو االعتماد أساسا على  .أ 
 ؛اخلربة واملعرفة الفنية

اإلخالل باألشكال التقليدية للتخصص وتقسيم العمل على املستوى العاملي، حيث كانت تتمتع الدول  .ب 
باملواد األولية، بينما تتمتع الدول الصناعية املتقدمة مبزايا نسبية يف إنتاج  النامية مبزايا نسبية يف التموين

، غري أن هذا التخصص وتقسيم العمل اختل بسبب التحوالت اجلذرية اليت حدثت املنتوجات الصناعية
ايا النسبية يف نسب املزج بني العوامل املختلفة للعملية اإلنتاجية، ما أدى إىل حدوث تغري كبري يف توزيع املز 

  ؛على املستوى العاملي
                                                

جامعة امللك عبد  سلسلة حنو جمتمع املعرفة، معهد البحوث واالستشارات، ،تحقيق التنمية الوطنيةتطوير التقنية ودورها في أسامة بن صادق طيب وآخرون،  - 1
 .30ص ه،3921 اإلصدار السابع، جدة، العزيز،

2 - Rapport spé cial du GIEC, questions méthodologiques dans le transfert de technologie, 
op.Cit. p03. 

األمم  ،2033 ،التحول التكنولوجي الكبير من أجل اقتصاد مراع للبيئة دراسة الحالة االقتصادية واالجتماعية في العالم حدة،األمم املت منشورات  - 3
 :متوفر على الراب  ،1ص نيويورك، املتحدة،

www.org/esa/policy/publications/publications.htm 
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تعدد األنواع املنتجة من السلعة الواحدة نتيجة اختالفها يف اجلودة والنوعية ومستوى اإلتقان، باإلوافة إىل  .ج 
، بل وأحيانا مسامهة عدد كبري من الدول ت يف إنتاج أجزاء السلعة الواحدةمشاركة عدد كبري من املؤسسا
وبالتايل لهور عدد كبري من  ،سيم العمل بني البالد املختلفة لنفس السلعةيف إنتاجها، ومن مث لهر تق

السلع االستهالكية املعمرة أو اآلالت أو املعدات يف قائمة الصادرات والواردات لنفس البلد، وهذا ما 
بتقسيم العمل داخل السلعة  أو، (Intra-Industrie)يعرف بتقسيم العمل داخل الصناعة الواحدة 

، وهذا ما أدى إىل زيادة درجة االعتماد املتبادل يف القطاع اإلنتاجي (Intra- Produits)ة الواحد
 ؛صناعات ذات التكنولوجيا العاليةوخاصة ال

يتم نقل التكنولوجيا من أجل إسرتاتيجية طويلة األجل لزيادة القدرة التنافسية لتحقيق األهداف املتعلقة   .د 
نتاج، حتسني نوعيته اإلنتاج ورفع مستوى اخلدمات، اختصار الوقت الالزم لإل ماجملهود البشري الالز تقليل ب

نفس القدر  إلنتاج نفس الكمية من السلعة، إنتاج نفس الكمية املنتجة من السلعة باستخدام قدر أقل أو
 .1من املدخالت 

 :التكنولوجيا والنمو االقتصادي .2

بلدان أثبتت أن للعلوم والتكنولوجيا الدور ال إن الكثري من البحوث والدراسات القتصاديات عدد من           
وقد أدت هذه النتائج إىل  ،الصناعية املتقدمة والبلدان الصناعية اجلديدة األكرب يف النمو االقتصادي للبلدان

 .Rقبل قيام املفكر االقتصادي روبرت سولو  ، حبيث2يف مفهوم دالة اإلنتاج التقليدية  إعادة النظر
Solow( 50سنوات) على النظرية الكالسيكية اجلديدة  *ال عامل التقدم التكنولوجيبإدخ( néo-

classiques ) كانت العملية اإلنتاجية تعتمد على عاملني 3451للنمو االقتصادي يف حبثه املنشور عام ،
س إوافة إىل رأ)حبيث يعد التقدم التكنولوجي (. كعامل من عوامل النمو)رئيسيني، هي العمل وتراكم رأس املال

 املصدر األساس للنمو االقتصادي يف األجل الطويل، التقدم التكنولوجييف منوذج سولو للنمو هو ( املال والعمل

                                                
 :متوفر على املوقع ،1ص ات ماحنة الرخصة،مشاكل نقل التكنولوجيا واالشرتاطات التجارية للشرك -1

http://www.tpegypt.gov.eg/ArStudies/d_teglenoga.pdf 
التكنولوجية أو استريادها  اتيةيعين تغريا يف املعرفة اخلاصة باإلنتاج وذلك بإدخال التحسينات يف املنتج القدمي أو لهور منتج جديد سواء من خالل تعزيز قدرهتا  الذ *

 (395ص، مرجع سابق ،مدحت القريشي)تكيفها مع بلداهنا ونقلها مع
 .93ص ،مرجع سابق أنطونيوس كرم، - 2

http://www.tpegypt.gov.eg/ArStudies/d_teglenoga.pdf
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 ) مع األخذ يف عني االعتبار  التحسينات التكنولوجية املتعلقة باملؤهالت والتقدم احملرز فيما يتصل باالبتكار
(Alaya.20041 . 

القتصاد أن ينمو بشكل مطرد ومستمر حىت وإن مل حيدث أي تغيري يف  فمن خالل التقدم التكنولوجي، ميكن ل
يف املقابل كان  ،اإلنتاجكميات عناصر اإلنتاج األخرى، وذلك عن طريق  رفع الكفاءة وزيادة اإلنتاجية لعوامل 

هذه  فرتوتيعاب على هذه النظرية أهنا مل تقدم تفسريات منطقية ملصادر التقدم التقين والتكنولوجي، حيث ا
نظرية النمو "يأيت من مصادر خارج نطاق النموذج؛ لذلك كان يطلق عليها  كنولوجيالنظرية أن التقدم الت

هذا األمر جعل بعض االقتصاديني ويف مقدمتهم بول  théorie de la croissance Exogène "اخلارجية
 رومر 

 , P. Romer (1986) lucas  grossman et helpman) ديدة ترب  النمو االقتصادي نظرية ج ونيطرح
 théorie de la croissance" نظرية النمو الداخلية"بالتقدم التكنولوجي مباشرة وبصفة داخلية، مسيت بـ 

Endogène  الذي ميكن  ،التكنولوجيا يف النمو االقتصادي الدور املركزي لرتاكم ونشر ىمت الرتكيز علأين
هذه النظرية اليت شجعت خمتلف البلدان البحث  ،لتكنولوجيا واملعرفةل اخلارجية ااحلصول عليه من خالل العوام

الذي يساهم يف   (Alaya et autre.2009 ) على قنوات نقل التكنولوجيا ومنها االستثمار األجنيب املباشر 
د ألن النمو االقتصادي مل يع، 2من خالل توليد ونقل التكنولوجيا حتقيق النمو االقتصادي يف األجل الطويل
ت التغريات التكنولوجية أكثر قوة ديناميكية حامسة مشجعة للنمو حمرتبطاً فق  بعوامل اإلنتاج التقليدية، بل أصب

 . 3االقتصادي

 Leonard K ,Cheng, larry, Dand يف لل العديد من احلقائق يعترب كل من  إىل جانب ذلك و 

GuofuTan)  لوجيا االستثمار األجنيب املباشر مرادفا لنقل التكنوmanagerial skill)4)، ود شروط طبعا بوج

                                                
1 - Honoré Ahishakiye , Impact des investissement directs étrangers sur la croissance 
économique au burundi, revue de  l’institut de développement éconoique (RIDEC),P3 disponible sur 
le lien http://spip.idecburundi.org/IMG/pdf/Honore_Impact_des_investissements_directs_etrangersx.pdf) 
2- Honoré Ahishakiye  ,op.cit.p3. 

 ،3ط اململكة العربية السعودية، الرياض، العيبكان، ،نظرة جديدة للنمو االقتصادي وتأثره باالبتكار التكنولوجي  تعريب علي بوعمشة، شرس،.فريدريك م   - 3
 . 329 ص  ،2003

4 - Leonard K et autre, op.cit, p1. 
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لعناصر من جمموع مسامهة كل ا %15 ذلك أن الدراسات احلديثة تشري إىل أن نسبة، معينة يف الدولة املضيفة
 ،فهي إحدى ركائز الثالثة اليت يستند إليها التطور االقتصادي واالجتماعي للدول النامية الداخلة يف عملية التنمية

فبالرغم من األمهية اليت يلعبها االستثمار فهي تبقي الوسيلة اليت متكن حائزها  ارة والتمويل والتكنولوجيا،وهي التج
إذا ما أحسن نقلها وجماهبة الشروط  ،ما يطلق عليه باحللقة الفاسدة للتبعية االقتصادية rompreمن كسر  

 .1لدول الكربىالتقييدية اليت تفروها الشركات املتعددة اجلنسيات وحكومات ا

 النمو لب ء نتيجة بالغة، أمهية العربية ومنها النامية الدول إىل التكنولوجيا نقل عملية تكتسب هنا من       

 قاربالت عوامل من قوياً  عامالً  عاملياً  التكنولوجيا نشر يف اإلسراع ويعد الدول، هذه يف مستواه ووعف التكنولوجي

  .العاملي االقتصادي واالستقرار املستدامة لتنميةا بلوغل أساسياً  وهدفاً  العاملي،

 تحديات التطور التكنولوجي وعالقته بإستراتيجية التنمية المستدامة :الثانيالفرع 

 :فيما يلي إسرتاتيجية التنمية املستدامة  وتؤثر على تواجه التكنولوجيا احلديثة اليت  تحدياتتتمثل جمموعة ال      

 :العالمية التكنولوجيا سوق باحتكارقة التحديات المتعل: أوال

 الدول صادرات يف تزداد املعرفة صادرات نسبة أن على املؤشرات وتدل املعرفة، اقتصاد حنو العامل هتوج   .أ 
 ؛%10 إىل الدول بعض لدى النسبة هذه وتصل املتقدمة

 األولية املواد قيمة نسبياً  تتناقص وبالتايل واخلدمات، السلع يف املعرفية، املضافة والقيمة املعرفة، قيمة تعالم    .ب 
 Comparative( التفاولية أو) النسبية امليزات اخنفاض إىل تدرجيياً  يؤدي وهذا العاملة واليد

Advantages اجلنسيات متعددة الشركات توجهاىل جانب  ؛العربية ومنها النامية للدول Multi-

National Enterprises (MNEs) ـث والتطويربحال عوملة من نوع إىل R&D ؛ 
 بسبب ،اخلاص القطاع شركات من قليل عدد وومن الدول من قليل عدد يف التكنولوجيا توليد تركيز يزداد .ج 

  )، أو عمليات االندماج واالستحواذ  Les alliances stratégiques اإلسرتاتيجية التحالفات عمليات
(fusions-acquisitionاملعتمدة واخلدمات الصناعات فعاليات تلفخم يف الكربى الشركات هبا تقوم اليت 

 ؛ العاملية االقتصادية للتكامالت نتيجة تكنولوجية تكتالت بروزو  ؛املتقدمة التكنولوجيا على

                                                
 .91 ص ،مرجع سابق صالح الدين مجال الدين، - 1
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 حكومات نشاط يزداد كما وباحلماية، بالسرية التكنولوجيا إحاطة وحنو االنغالق حنو العاملية املعرفة نظم تتجه .د 
 عن طريق  الفكرية ملكيتها حقوق على حتافظ لكي للتكنولوجيا املالكة اشركاهت لدعم املتقدمة الدول

WIPO,TRIPs)) من نوعاً  احلاالت بعض يف نشهد أننا حىت. عاملياً  احملافظة هذه تطبيق يف ومساعدهتا 
 والطاقة الفضاء تكنولوجيات يف Protectionism و Technonationalism التكنولوجي التعصب

 تفاقيةاال اعتماد نتيجة التكنولوجيا لتوليد املؤسسي اإلطار يف تغيري من خالل، وغريها ويةاحلي والتكنولوجيا
 ؛1امللكية حبقوق ملتعلقةا بالتجارة اخلاصة

 الدول ألكثر متوفر غري وهذا ،التكنولوجيا احتكار ود للحماية وتنظيمات بقوانني املتقدمة الدول حسل  ت .ه 
 .التكنولوجيا نقلشراء و  على والتعاقد التفاوض إطار بتنظيم بعد تقم مل اليت العربية الدول ومنها النامية

 المستدامة تكيف التكنولوجيا لخدمة التنميةو  نقلالتحديات المتعلقة ب :ثانيا

ستمرارية الطاقة الضرر تساعد على ا بريئة األمر، أول النفع عظيمة التكنولوجية الوسائل بعض تبدو قد 
 ،وأرخص تكلفة وأقل تلوثا ،لتكاليف من خالل إنتاج بدائل مشاهبة ومن مواد أكثر فاعليةتدنية اوتقليل التلوث و 

وهذا ما دفع أكثر بتطلعات  ،قد تساهم يف ارتفاع مرونة اجلهاز اإلنتاجي ويف تقليل تكاليف اإلنتاج والتسويق
 أورارًا هلا أن تبني والتكنولوجية العلمية املعارف تطور معغري أنه  ،2املستهلكني وزاد من متابعة تغريات أذواقهم

 عام وطبقت م، 1928 عام اكتشفت واليت (وفلوروكربون يونالكلور الفر مركبات مثل علينا خفية جسيمة
 ما وسرعان التربيد، صناعة يف تستخدم كانت واليت الكربيت أكسيد وثاينل األمونيا ملركبات كبديل م، 1930
 سبًبا تكون قد املركبات هذه أن علمنا عاًما مخسني وبعد آمنة، مركبات رهاباعتبا عديدة استعماالت هلا اكتشفت

ك لهرت جمموعة من للذ، األسرتاتوسفري يف األوزون بطبقة تضر وهي العاملية البيئة قضايا من واحدة يف
وكيفية  تدامة،وإسرتاتيجية التنمية املستغليب اجلانب النفعي هلذه التكنولوجيات مبا يتوافق التحديات حول كيفية 

 : ميم االستفادة من فوائدها لتشمل الدول الفقرية أيضا ونوجز هذه التحديات فيما يليتع

اآلثار  يصعب يف كثري من احلاالت التغلب على بعض :التغلب على تأثيرات التكنولوجيا السيئة .3
أو التخلص ا اآلخر كما ال ميكن عالج بعضه ،إسرتاتيجية التنمية املستدامة على كنولوجياالسلبية للت

                                                
 .331ص ،مرجع سابق عبد السالم خملويف، - 1
 .153-152ص ،مرجع سابق هوشيار معروف، - 2
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فلم يعد ميض يوما جديدا إال ويثبت  ،ما هو جديد تكنولوجيا مفيد للناسفليس صحيح أن كل ، منه
وميكن أن نشري  ،انبية ألساليب اإلنتاج اجلديدةآلثار اجلاحثون األخطار املتولدة عما يسمى العلماء والبا

أثر ، تولدة من البرتول والغاز الطبيعيامل، أو تلك النووية الطاقة يلة بالغة الداللة وهبعض األمث إىلهنا 
 ؛1باملبيدات احلشرية نتيجة معاجلة اخلضر والفواكه اإلنسانالكيماويات اليت تدخل جسم 

يعتقد الكثري من اخلرباء يف إمكان وقف معظم  :تقييم التقنية قبل تطبيقهاو  منع التأثيرات الجانبية .2
، مث تقدير آثارها على ااختباره خالل ، منعلى اجملتمع والبيئة ا احلديثةاآلثار اجلانبية الضارة للتكنولوجي

 ؛ملستدامة قبل البدء يف استخدامهاإسرتاتيجية التنمية ا

على الدول الصناعية املتطورة، ومن تقتصر فوائد التكنولوجيا إىل حد بعيد  :نشر فوائد التكنولوجيا .3
  .ا، غري موزعة بالتساوياملتطورة نفسهالعجيب أن مزايا التكنولوجيا، حىت يف الدول 

اليت تفلت من أن  -بسبب طبيعة التكنولوجيا les obstacles majeurغري أنه يبقي هناك جمموعة من العوائق 
 سر تطور االستثمار الدويل من أنهوهذا ما يف ،هارات ومعلومات فنيةإذ أن معظمها م تكون عنصرا ماديا جمردا،
إىل مفهوم أوسع ليشمل عناصر امللكية الصناعية " دول املستثمرة إىل الدول املستفيدةحركة رؤوس أموال من ال

الناجتة عن اعتبار التكنولوجيا  ري كايف لتحقيق املالءة املطلوبةغري أنه يبقى غ،  know-howواملعرفة الفنية 
صورة قد ال تسمح حبيازة أي ألهنا تسمح حلائزها مبمارسة السيطرة على املشروع ب عنصرا من عناصر االستثمار،

جزء كان من رأس مال املشروع وهذا ما يفسر مسلك الشركات احلائزة للتكنولوجيا واليت تقبل املشاركة يف مشروع 
بسيطرة فعلية  لك يكون هلا عمالومع ذ ،ة يف إدارة املشروعألغلبيمبا ال حيقق هلا ا  société conjointمشرتك

، بالرغم من أنه يوجد من يعترب 2ا املسيطرة على احلصة التكنولوجية يف املشروع الناشئباعتباره ،على إدارة املشروع
هذه شريطة أن ال تبقي  ،يعترب وحده القادر على حتقيق نقل فعلي للتكنولوجيا *بأن االستثمار التكنولوجي
مار األجنيب يف مشروط لالستثال  المن مرحلة االنتقال الكثيف و  وهبذا يتم االنتقال ،التكنولوجيا أسرية يف إطاره

 .3مرحلة االنتقاء املنظم لالستثمارات الدول النامية إىل

                                                
 .310ص ،مرجع سابق السيد رشاد غنيم، - 1
 .11ص ،مرجع سابق ال الدين صالح الدين،مج - 2
 عقد تسليم املفتاح، ومن صوره عقد الرتخيص الصناعي، ،"يقصد بعقد االستثمار التكنولوجي توليف املعرفة التكنولوجية بطريقة ميكن أن تدر دخال على املستثمر *

 .90ص ،مرجع سابق أنظر مرتضى مجعة عاشور، ،"عقد املساعدة التقنية
 .90ص ،مرجع سابق مجعة عاشور، مرتضى - 3
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 االستثمار األجنبي المباشر وإستراتيجية التنمية المستدامة :بحث الثانيالم

الواقع إال أن  البد وأن يرتكها االستثمار األجنيب املباشر، جيب التسليم بأن  مثة أثار سلبيةبالرغم من أنه       
ألخرى مغريا اجتاهات  تدفقاته على املستوى العاملي من سنةمن جهة وتزايد العلمي يؤيد آراء النظرية احلديثة 

 .من جهة أخرى م إسرتاتيجية التنمية  املستدامةاليت تربز أمهيته يف دع تدفقاته تبعا لظروف االقتصاديات املضيفة،

 ودورها في التنمية المستدامة ثمارات األجنبية المباشرةة لالستحاجة البلدان النامي :األول المطلب
 بل ميتد ليشمل  ،ن لالستثمار األجنيب املباشر أمهية كبرية ال تقتصر فق  أنه مصدر متويلي أو تكنولوجيإ

 : ال وهذا ما يتبني من خالل ما يليكل ماله تأثري على هنج التنمية مستقب
 ستثمارات األجنبية المباشرةة لالحاجة البلدان النامي :الفرع األول

بشدة على التعجيل بالتنمية االقتصادية من خريين أن البلدان النامية ركزت و من املالحظ يف العقدين األ
ليصل إىل مستوى الدول املتقدمة، إال أن أغلب هذه الدول تعاين من نقص  ،أجل زيادة الدخل احلقيقي للفرد

ووآلة نصيب الفرد من  بسبب نقص االدخار، ،التنمية يف البلدان النامية رؤوس األموال الوطنية الالزمة لعملية
إىل جانب  ،1إخل...هروب رؤوس األموال إىل اخلارج األصول الرأمسالية مقارنة بنصيب الفرد بالبلدان املتقدمة،

 ،...رتاعنقص براءات االختخلف الشديد يف أساليب اإلدارة والتسيري، و الضعف احلاد يف التكنولوجيا، وال
كونه يشكل أحد مصادر التمويل املتاحة   ،له أمهية كبرية خاصة من اجلانب التمويلي  املباشراألجنيب االستثمارف

إلسراع أو زيادة إنتاجية املوارد املستخدمة، وبالتايل ا أو يساهم يف تشغيل املوارد املعطلة، لالستخدام من جهة،
لك من خالل ما جيلبه من تكنولوجيا وذ ادة الكفاءة للموارد احمللية،ياليت تضمن ز  ،مبعدل التنمية االقتصادية

 . التكنولوجيا املستدامة خاصة ،2متطورة
فرة رأس املال العيين كاملعدات تع به من و هلذا تولدت احلاجة إىل رؤوس األموال األجنبية ملا تتمو 

ية املوارد اإلنتاجية، وإقامة قاعدة صناعية كالتكنولوجيا احلديثة، األمر الذي يساعد على تنم اآلالت، والفينو 
 .تصلح أساسا الرتكاز التنمية عليها يف تلك الدول

 

                                                
 .32-9ص ،2001 ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبيةنزيه عبد املقصود مربوك،  - 1

2-Hemes N ,and Lensink R ,foreign direct Investment, Financial development and economie 
growth,the journal of development studies ,vol  40, No1,october2003,p142-143. 



أثرها على إسرتاتيجية التنمية املستدامةملباشر و نقل تكنولوجيا االستثمار األجنيب ا: ينثاالفصل ال  

 
 

81 
 

 إستراتيجية التنمية المستدامة  تحقيقجدوى االستثمار األجنبي المباشر في أهمية و  :الفرع الثاني

لتكنولوجيات املتطورة اليت يساهم االستثمار األجنيب املباشر يف دعم إسرتاتيجية التنمية املستدامة نظرا ل
 .الدول املضيفة له إىلميكن أن ينقلها 

 :1أهمية االستثمار األجنبي المباشر في تحقيق التنمية المستدامة :أوال

ويف جماالت  نظرا ملا قيل بشأن أمهية التعاون الدويل يف اجملال االقتصادي الذي يكون بطرق خمتلفة،
ر الذي ميكن أن يلعبه االستثمار األجنيب املباشر يف حتقيق التنمية املستدامة فإن هناك من ذهب  إىل الدو  ،متنوعة

أو قيامه باالستثمار املستدام الذي يعجل يف دفع  ،يف جلب ا لتكنولوجيات املستدامة إذا ما حتدثنا عن دوره
 .ات املعيشة ألكرب عدد من األفرادومن مثة ترتفع مستوي عجالت اقتصادنا بسرعة أكرب،

أنه يساهم يف  اجلنسيةن آخر، يرى املؤيدون لالستثمار األجنيب املباشر خاصة عن طريق الشركات متعددة مبع
حتسني ختصيص  ،املنافسة)ريات هيكلية إما أفقية إحداث التأثريات اهليكلية اليت تكون عن طريق إحداث تغ

ق سامهة يف االبتكار يف السوق احمللى ومن مثة حتقيوبالتايل امل( الرواب  مع املشرتين واملوردين  )أو عمودية ( املوارد
 .2 النمو االقتصادي وحتسني الرفاه

 laقد كان اهلدف من االستثمار األجنيب املباشر هو جلب الرؤوس األموال للمسامهة يف النمو االقتصادي ل  

croissance économique  ندرة  املفهوم السائد آنذاك يرجع إىلألنla rareté  إال أن   ،املالرؤوس
وى لتحقيق االستثمار خالل األعوام األخرية  أثبتت أن األولوية املعطاة لرؤوس األموال مل تعد ذات جدالتطورات 
إىل تعقد  ىة واالجتماعية والتنظيمية مما أد، نظرا لظهور نظام معقد ناتج عن التحول يف البنية العقلياملرغوب فيه

شل خط  بحت التكنولوجيا من ومن العناصر اهلامة اليت حتدد جناح أو فأساليب وأثار االستثمار حبيث أص

                                                
أمهية : أنظر أيضا.291-221ص جامعة اجلزائر، ،2009-30العدد -جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة  ، االستثمار المباشر األجنبيفارس فضيل،  - 1

 ،2001 بريوت، ،3ط دراسات الوحدة العربية، ،المعوقات والضمانات القانونيةاالستثمار األجنبي  دريد حممد السامرائي، ":االستثمار األجنيب املباشر 
 .11-90ص 

2 -Fabienne fortanier ,foreign direct investment and host contry economic growth ,does the 
investor’s country of origin play a role ?,Transnational Corporations,Vol.16 ,No.2(August 2007)  
p 91 . 



أثرها على إسرتاتيجية التنمية املستدامةملباشر و نقل تكنولوجيا االستثمار األجنيب ا: ينثاالفصل ال  

 
 

82 
 

إىل   من الدولومن هنا توجهت الكثري، 1إذا مل تستطع السيطرة على التكنولوجيا الالزمة ،التنمية يف الدول النامية
 : 2الل  ما يليمن خ  يته يف حتقيق التنمية املستدامةرا ألمهظنتشجيع وحتفيز  االستثمار األجنيب املباشر 

 ؛لك لتمويل عمليات التنميةمصدر لتدفق رؤوس املال وذ .1
 تنمية أنشطة البحث والتطوير يف الدولة املضيفة؛، و نقل التكنولوجيا االستثمار األجنيب املباشريتيح  .2
 ؛(طبيعية بشرية، مالية،)االستغالل األمثل للموارد احمللية املتاحة  ىيساعد عل .3
 ؛واليت تعاين من الركود االقتصاديالفقرية تنمية وتطوير املناطق  .1
 .بطالةناصب شغل واحلد من مشكلة اليساهم يف حتقيق التنمية االجتماعية من خالل خلق م .5

 تحقيق  إستراتيجية التنمية المستدامةفي  دوى االستثمار األجنبي المباشر ج: ثانيا
أمهية وجدوى االستثمار األجنيب حول لقد اختلفت نظرة كل من املدرسة الكالسيكية والنيوكالسيكية  

 :3املباشر يف حتقيق التنمية املستدامة على النحو التايل
 :الكالسيكيةالنظرية  .1

الفائز بنتيجتها هو  ،مبثابة مباراة من طرف واحد فإن االستثمارات األجنبية من وجهة نظر الكالسيك    
ستند وجهة نظرهم إىل جمموعة من املربرات ميكن وت ،دة اجلنسيات وليست الدول املضيفةالشركات املتعد

 :تلخيصها فيما يلي

إىل جانب ميل الشركات املتعددة  ،بعض الدول ؤوس األموال األجنبية املتدفق إىلصغر حجم ر  .أ 
 اجلنسيات إىل حتويل األرباح إىل بلداهنا األصلية بدال من إعادة استثمارها يف الدول األصلية؛

اجلنسيات بنقل التكنولوجيا اليت ال تتواءم مستوياهتا مع متطلبات التنمية قيام الشركات املتعددة  .ب 
، إىل جانب أن استرياد ونقل املهارات من اخلارج قد تماعية والثقافية بالدول املضيفةاالقتصادية واالج

 ؛ضيفةالبشرية يف الدول املأو تدمري املوارد  ،يؤثر إىل حد كبري على استخدام وتنمية املهارات احمللية

                                                
 .13ص ،مرجع سابقمجال الدين صالح الدين،   - 1
مداخلة يف امللتقي الدويل حول  ،"دراسة حالة الجزائر" :االستثمار األجنبي المباشر كإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة بن سديرة عمر، بوهزة حممد، - 2

 .102ص ،2001 اجلزائر، جامعة فرحات عباس سطيف، احة،التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املت
 ،نظريات التدويل و جدوى االستثمارات األجنبية عبد السالم أبو قحف، ،109-101ص مرجع سابق، بن سديرة عمر، بوهزة حممد،  :راجع كل من- 3

  .10ص ،مرجع سابق سليمان عمر اهلادي،، 312-324ص ، 2003 اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة،
. 
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كما أن للشركات األجنبية دورا يف تشويه ثقافة البلدان اليت تعمل فيها من خالل إدخال أمناط من  .ج 
 ؛ال تتالءم ومتطلبات التنمية املستدامة ،االستهالك غريبة عن ثقافات البلد وعاداته

 خلق الطبقية االجتماعية نتيجة لألجور املرتفعة عن نظريهتا يف الشركات الوطنية؛ .د 
 :ؤثر بصورة غري مباشرة على سيادة الدولة واستقالهلا من خاللقد ي .ه 

دولة اجتماعية، إىل جانب ميل الشركات األجنبية  ىيف الدول املضيفة علاعتماد التقدم التكنولوجي  -
وقيام هذه الدول برتكيز أنشطة البحوث والتنمية يف  ،التكنولوجيا املتطورة من ناحية احتكار إىل

 ؛ (research and development)الدولة األم 
الكثري من  شركات قد متارس الشركات األجنبيةخلق التبعية االقتصادية أو اعتماد الدولة األم على ال -

 ؛تبعية سياسيةاألحزاب السياسية وهذا ما خيلق  الضغوط على

 النظرية الحديثة .2

أي الشركات متعددة اجلنسيات  تقوم هذه النظرية على افرتاض مفادها أن كال من طريف االستثمار،    
كالسيك بأهنا مباراة من طرف فرتوه الاوالدول املضيفة تربطهما عالقة املصلحة املشرتكة عكس ما 

وأن املكاسب احملصلة تتوقف إىل حد كبري على سياسات واسرتاتيجيات وممارسات الطرف اآلخر  ،واحد
يساعد على حتقيق فهو حسب وجهة النظرية و  ،ميثل جوهر وأساس العالقة بينهما بشأن االستثمار الذي

 :يلي ما
، رؤوس األموال)تاج النادرة مثل تساعد االستثمارات األجنبية املباشرة على توفري عوامل اإلن .أ 

، تنمية للعملخلق فرص جديدة إىل جانب  ، (إخل...اخلربات واملهارات اإلدارية احلديثة التكنولوجيا،
 ؛ية يف الدول الناميةملوارد البشر وتدريب واستغالل ا

تعلق  اإذخاصة  ،مصدرا جيدا وفعاال لنقل التقنيات التكنولوجية احلديثة واملتطورة إىل الدول املضيفة .ب 
 ؛(وصناعة البرتولاستخراج ) األمر ببعض أنواع الصناعات االستخراجية

 ولة املضيفة؛إلنتاج واخلدمات داخل الداتكاملية بني قطاعات ملسامهة يف خلق عالقات اقتصادية ا .ج 
 .سني ميزان مدفوعات الدول املضيفةحت ،الوارداتختفيض حجم  خلق أسواق جديدة للتصدير، .د 
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 :تزايد أهمية االستثمار األجنبي المباشر على المستوى الدولي :الثاني المطلب
 ،يعاملحترير االقتصاد ال بسبب ،يادة مستمرة يف السنوات األخريةز  يب املباشراالستثمار األجن لقد عرف

جلديد واكتمال أقطاب النظام االقتصادي العاملي ا ،إنشاء املنظمة العاملية للتجارةو ، وزيادة اإلنتـاج العاملي والتجـارة
 .حبيث أصبحت معظم الدول مستضيفة له، صندوق النقد الدويل سابقاالذي حظي بالبنك العاملي و 

 تطور حجم تدفقاته الداخلة والخارجة:  الفرع األول

أن تدفقات االستثمار  ،التنمية لالستثمار العامليتقارير األمم املتحدة للتجارة و  يف هذا الصدد تشري إحصائيات   
إذ بعدما كانت تقدر قيمته يف سنة السبعينات  ،األجنيب املباشر شهد تزايدا ملحولا خبصوص تدفقاته الصادرة

بليون 300مث إىل  ،لنصف األول من الثمانيناتبليون دوالر خالل ا 50بليون دوالر تضاعف إىل  21.5حنو 
مث ليواصل  2004سنة  3315.3صل إىل يف العشرية األخرية لي عارتف ،1 3440-3415خالل الفرتة من

 ،2000تريليون دوالر سنة  3.1لغت فيما يتعلق بتدفقاته الواردة فب أما ،2033سنة  3149.9ارتفاعه اىل
 وأزمة الديون السيادية يف منطقة اليورو االقتصادية العاملية، األزمةمن تداعيات بالرغم  تواوعاامل لتواصل االرتفاع

من جتاوز املستوى الذي   2033متكنت عام  و، 2030تريليون دوالر يف عام 3.29على نطاق العامل لتصل 
ريليون ت 3.53إىل حنو  2033عام % 31بنسبة ، 2001كانت عليه بعد انفجار األزمة املالية العاملية عام 

  .2تريليون دوالر 3.91البالغ  2001 – 2005دوالر، أي أهنا بالكاد جتاوزت املتوس  السنوي للفرتة 

أن نرجع الزيادة الكبرية يف االستثمارات األجنبية املباشرة العاملية يف السنوات األخرية إىل العديد من  ميكن
 :3العوامل أمهها

 ؛معدل االدخار إىل التمويل اخلارجي يف وقت اخنفض فيه الزيادة الكبرية يف حاجة الدول النامية .1
مرين بأسعار مشجعة على اجتاه العديد من الدول اليت تعاين من كثرة الديون إىل عملية بيع الديون للمستث .2

 ؛االستثمار

                                                
 .13ص  ،مرجع سابق روا عبد السالم، - 1
 .5ص ،سابقمرجع ، ربية عن أوواع االستثمار العربيةالتقرير السنوي الثالث لالحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد الع - 2
أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم  ،لعالمية الراهنةسياسة االستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات ا ، عبد القادر بابا - 3

 .54ص ،2001/2009 جامعة اجلزائر، التسيري،
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نتيجة قيام التكتالت  استخدام االستثمار األجنيب املباشر كوسيلة لتاليف القيود اجلمركية اليت وجدت .3
    ؛قتصاديةاال

تزايد عدد الدول اليت بدأت يف فتح اجملال أمام تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة وخاصة تلك  .1
 ؛ليت بدأت يف تطبيق برامج اخلصخصةالدول ا

اجتاه دول شرق آسيا إىل إتباع إسرتاتيجية ذات توجه انفتاحي، وانتهاج سياسة مرنة لسعر الصرف،  .5
 ؛السوق فيما خيص األسعار واألجور ىوعدم تدخل الدولة يف قو 

بسبب ، ةاألمريكياليت تعد يف الوقت احلاور احلقل األول لالستثمارات  أوربا الشرقيةفتح أسواق دول   .6
 .1إخل...وتوافر العمالة املاهرة والرخيصة السياسات التحريرية،

 التوجه الجغرافي: الفرع الثاني
من  ملختلف دول العامل حسب األمهية دة لالستثمار األجنيب املباشرالتدفقات الصادرة و الوار ميكن معرفة    

 : (9 -2) خالل اجلدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 .9،2032تقرير االستثمار العاملي ص - 1
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 (2033-2004)العاملي  الواردة لالستثمار األجنيب املباشرالتدفقات الصادرة و : (1-2) الجدول رقم

 الصادراالستثمار األجنبي المباشر  الوارداالستثمار األجنبي المباشر 

 2033 2030 2004 2033 2030 2004 نطقةامل

 3149.9 3953.9. 3315.3 3529.9 3104.0 3341.1 العامل

االقتصاديات 
 املتقدمة

مليار 
 دوالر

ا مليار  %
 دوالر

مليار  % مليار دوالر % مليار دوالر % مليار دوالر %
 دوالر

% 

101.2 50.1 131.1 91.1 191.4 94.3 151.1 11.0 414.1 11.2 3211.
5 

11.0 

االقتصاديات 
 النامية

 إفريقيا

 آ.ش.ج،ش

 شرق أسيا

 غرب أسيا

أمريكا الالتينية 
 والكارييب

534.2 

 

52.1 

201.1 

92.9 

11.1 

394.9 

91.1 

 

9.9 

31.2 

1.5 

5.5 

32.5 

 

131.1 

 

91.3 

249.3 

13.1 

51.2 

311.9 

91.3 

 

1.1 

22.0 

2.9 

9.93 

1.1 

 

119.9 

 

92.1 

115.5 

11.4 

91.1 

231.0 

99.4 

 

2.1 

22.0 

2.1 

1.2 

39.2 

211.5 

 

1.2 

311.1 

31.9 

31.4 

59.1 

22.1 

 

0.1 

35.0 

3.9 

3.5 

9.1 

900.3 

 

1.0 

291.0 

31.1 

31.9 

334.4 

21.1 

 

0.5 

31.1 

0.4 

3.3 

1.1 

111.1 

 

1.5 

214.4 

35.2 

25.9 

44.1 

 

21.2 

 

0.2 

39.2 

0.4 

3.5 

5.4 

االقتصاديات 
 االنتقالية

12.9 1.0 11.1 5.1 42.2 1.0 91.1 9.2 13.1 9.2 11.3 9.1 

 

Source: world investment report, 2012, UNCTAD, p38. 

األجنيب عرف سيطرة الدول املتقدمة  اجتاه االستثماريتضح أن أعاله ( 1-2)رقم من خالل اجلدول 
نيب ن االستثمار األجحصة الدول املتقدمة مدرت قُ حيث  ،روسةاملدعلى احلصة الكبرية منه يف كل السنوات 

على  الشركات والفروعواالندماج عرب لشراء عرب احلدود  ، كما أثرت عمليات ا% 50.1بنسبة  الوارد املباشر
زيادة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر من االحتاد األورويب، إوافة إىل أن ارتفاع قيمة الني حس ن من القوة 

وهو ما نتج عنه مضاعفة تدفقاته  ،ت املتعددة اجلنسيةشركاعرب الكثاين مستثمر  الشرائية للشركات اليابانية
واالندماجات يف أمريكا عرب احلدود شراء الاخلارجة من االستثمار األجنيب املباشر مع ارتفاع صايف عمليات 

 %11.0بنسبة  2004سنة  دوالر مليار 151.1ارتفع من مستوى التدفقات الصادرة أما على  ،الشمالية
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جند أن االحتاد  2032فحسب تقرير االستثمار العاملي  ، 2033سنة  دوالر ارملي3211.5 ليصل إىل
اجملسدة  لالستثمار األجنيب املباشر بنسبة  قويةيابان تشكل ثالثة أقطاب رئيسية و الو  ،األورويب، أمريكا الشمالية

صادر من الواليات االستثمار األجنيب املباشر الحيث شكلت  ،ن حجم التدفقات العاملية الصادرةم %10تفوق 
إذ قامت الواليات املتحد ة األمريكية بإعادة استثمار  ،مليار دوالر 141املتحدة األمريكية  لوحدها حوايل

وقد سامهت دول االحتاد األورويب وأمريكا ، عائداهتا اليت زادت من حيازات النقدية األجنبية للشركات عرب الوطنية
 .الشمالية واليابان يف هذا االرتفاع

سنة 49.3 %بنسبة  مليار دوالر 534.2 فقدرت نسبة التدفقات الواردة بقيمة  لدول الناميةلالنسبة ب.3
 ،%31.2دول شرق وجنوب شرق آسيا بنسبة  حيث رجعت النسبة الكبرية منها إىل موزعة على بقية  ،2004

، ا النوع من االستثمارات األجنبيةذجللب هها السياسات املتبعة من طرفك إىل طبيعة املناخ االستثماري و يرجع ذلو 
 من تلقي ما يقرب منفيها  متكنت وللمرة األوىل  %91مليار دوالر أي بنسبة  131.1بقيمة   2030 مقابل 

مستويات كما ولدت هذه البلدان ،  ألجنيب املباشر على صعيد العاملنصف التدفقات الداخلة من االستثمار ا
أي ما يعادل مليار   2004 سنة% 22.1بنسبة   الستثمار األجنيب املباشرقياسية من التدفقات اخلارجة من ا

وجه الكثري منها  إىل  اليت ،%21.2بنسبة  مليار دوالر 111.1 إىل  2033 ليصل سنة ،دوالر 211.5
ون وأمهية التعا يف اجلنوب وهذا ما يبني أمهية البلدان النامية بالنسبة لالقتصاد العاملي من جهة، ىبلدان أخر 

فقد استحوذت على نسبة   2033أما يف سنة  .1واالستثمار بني اجلنوب واجلنوب بالنسبة إىل التنمية املستدامة
مليار دوالر  119ليصل إىل  % 33من مجلة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إذ ارتفع بنسبة  % 95

سنة مابني   % 1لدميقراطي على يف حني استحوذت االقتصاديات اليت تشهد عمليات االنتقال ا ،أمريكي
ويعود ارتفاع تدفقات االستثمار يف االقتصاديات النامية حسب التقرير إىل زيادة تدفقات  ،2033و 2004

 .أمريكا الالتينية والكارييب واالقتصاديات االنتقاليةآلسيا ومنوها يف 

بقيت أفقر الدول تعاين من الركود  حيث ،2033بينما سجلت تدفقات االستثمار إىل إفريقيا اخنفاوا يف سنة  
، مليار دوالر أمريكي 35لتصل إىل  % 33يف االستثمار األجنيب املباشر لترتاجع تدفقات االستثمار إىل نسبة 

 120ويتوقع التقرير أن يستمر االستثمار األجنيب املباشر يف االرتفاع يف االقتصاديات االنتقالية والنامية ليصل إىل 

                                                
 األمم املتحدة للتجارة والتنمية،مؤمتر  ،غير القائمة على المساهمة في رأس المال ،أشكال االنتاج الدولي والتنمية  ، 2033تقرير االستثمار العاملي  لعام - 1

 .9ص االونكتاد،
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مليار دوالر يف الدول  410و 110وتزداد لتبلغ بني  ،مليار دوالر يف السنة احلالية 300مريكي ومليار دوالر أ
 .2039مليار يف االقتصاديات االنتقالية يف بداية سنة  350و 330وما بني  ،النامية

الل مؤمتر الذي نشر خ1 2032ووفقا لتقرير االستثمار العاملي لعام  مشال أفريقيا فإن يف دول ويف املقابل .2
 مليار 42.7إىل  2030مليار دوالر يف  91.3األمم املتحدة للتجارة والتنمية، فإن االستثمارات تراجعت من 

، وكان السبب الرئيسي تراجع تدفقات االستثمار بسبب االوطرابات السياسية واالجتماعية يف مصر 2033يف 
لتصل إىل % 25طقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة وليبيا حتديدا، بينما زادت التدفقات االستثمارية على من

، حيث شهدت الدول يف وس  مليار 11.1البالغة  التارخيية ، لتقرتب من ذروهتا2033مليار دوالر يف  11.4
األجنيب الصادر حيث تراجع من  لإلستثمارنفس الشيء  ،وغرب أفريقيا زيادة يف املشروعات االستثمارية

 ؛2030نة س% 21.2اىل 2030سنة 21.1%

على املستوى العريب جند أنه على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدول العربية جلذب االستثمارات األجنبية أما  .3
املباشرة من خالل منحها احلوافز واإلعفاءات اجلمركية والضريبية، فإن نصيب الدول العربية من إمجايل هذه 

ت االوطرابات اليت ترافقت مع التحوالت أد   حبيث، حمتشما ال ولى املستوى العاملي ما زال وئياالستثمارات ع
ض اإلقليمية األخرية إىل حدوث نزوح يف االستثمارات احمللية واخلارجية، مما جعل صايف التدفقات الرأمسالية تنخف

، كما يتأثر كذلك بشكل خاص كل من لبنان واألردن بسبب قرهبما من 2033عام % 40بنسبة قدرت بنحو 
وقد شهدت مصر تراجعا حادا يف تدفقات االستثمارات  ،ت انعكاسات األزمات فيها عليهماا واحتماالسوري

 1.9مليون دوالر فق ، مقابل  111، واليت بلغت لألشهر التسعة األوىل من العام 2033اخلارجية املباشرة عام 
طقة العربية يتمتع ببيئة جاذبة عددا من دول املن رغم أن،  2 2030مليار دوالر للفرتة املماثلة من عام 

لالستثمار، غري أن عدم اليقني وغياب االستقرار السياسي يف عدة دول عربية ال تزال تؤثر كثريا على مزاج 
ن ها مالتوقعات املتفائلة، يف حال متكنوتشري  ،املستثمرين احملليني واإلقليميني والدوليني وعلى قراراهتم االستثمارية

                                                
 .9ص ،(أونكتاد)، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية نحو جيل جديد من سياسات االستثمار، 2032تقرير االستثمار العاملي لعام  - 1

2 - ESCWA, survey of economic and social developments in the escwa region, 2011-2012, April 
2012. 
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نتقالية وإطالق ورش اإلصالحات اهليكلية، إىل إمكانية تدفق االستثمارات اخلارجية املباشرة إىل جتاوز املراحل اال
 .1، وهو املستوى احملقق يف منتصف العقد املاوي2039مليار دوالر حبلول عام  21حنو 

  التوجه القطاعي :الفرع الثالث

فهي ختتلف حسب طبيعة والقوانني أو  ،لقطاعات اليت حيبذ االستثمار األجنيب املباشر فيهال بالنسبة
 حبيث تشري بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية اليت يستثمر فيه، تواجد الثروات الطبيعية املناسبة لنشاطه

ارتفاع تدفقات االستثمار حول التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية املباشرة إىل  2032لعام " األونكتاد"
، (الصناعة)ين االقطاع الثو  ،(الزراعة والتعدين) الرئيسي أو األوىلالقطاع  :باشر يف كل القطاعات الثالثةاألجنيب امل

 :،كماهو مووح يف اجلدول التايل(اخلدمات)القطاع الثالث و 

 (2033-2005) التوزيع القطاعي ملشاريع االستثمار األجنيب املباشر (:5-2)جدول رقم 

 (النسبة المئوية) الحصة (اتمليارات الدوالر )القيمة  
 الخدمات التصنيع الرئيسة الخدمات التصنيع الرئيسية العام

 متوس 
2005-2001 

310 210 120 1% 93% 53% 

2001 210 410 3310 30% 92% 91% 
2004 310 530 110 31% 14% 94% 
2030 390 120 940 33% 50% 14% 
2033 200 120 510 39% 91% 90% 

 Source: world investment report, 2012, UNCTAD.p8. 

بعد أن  2033نالحظ انتعاش االستثمار يف قطاع اخلدمات يف عام ( 5-2)من بيانات اجلدول رقم 
الذي أوحى على مدى العقد السابق أكثر أمهية هذا األخري ، %14بنسبة  2004هب  بشكل حاد يف عام 

حبيث كان نصيبه يف أوائل . أمام االستثمار األجنيب املباشر خرييعود ذلك لتحرير هذا األو  ،يف اإلنتاج الدويل

                                                
 .33-31ص مرجع سابق، التقرير السنوي الثالث لالحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية عن أوواع االستثمار العربية،- 1
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كان هذا النصيب 3440السبعينات يبلغ فق  ربع رصيد االستثمار األجنيب املباشر على نطاق العامل، ويف عام 
 .1 دائما على حساب اخنفاض القطاع األويل %10كان قد ارتفع إىل حنو   2002أقل من النصف، وحبلول عام 

مليار دوالر، وقد  200قلب االستثمار يف القطاع الرئيسي االجتاه السليب للعامني املاويني ليصل إىل  كما
ارتفعت حصة كال القطاعني بشكل طفيف على حساب التصنيع الذي يبقي حيقق أكرب استهداف للمشاريع 

 .مقارنة بالقطاعني الرئيسي واخلدمي

إىل أن الدول املتقدمة وخباصة أمريكا وأوروبا، تستحوذ على " تاداألونك"تشري بيانات من جهة أخرى         
فإن  أما الدول النامية ومنها الدول العربية، معظم االستثمار األجنيب املباشر املوجه إىل القطاعني الثاين والثالث،

ا تلك الدول االستثمار األجنيب املباشر املتدفق إليها قد جاء باألساس لتمويل برامج اخلصخصة اليت شهدهن
  فطيةالدول غري النبالنسبة  وعمليات التحرر املايل واالستثماري يف صناعات تدرج ومن القطاعني الثاين والثالث

فحني تركزت  ،احلصة األكرب القطاع النفطيوالعكس بالنسبة للدول النفطية أين مثل االستثمار األجنيب يف 
الدول األفريقية، يف القطاع األويل وخباصة النف  علما بأن صناعات االستثمارات املوجهة للدول األقل منوا وبعض 

 .2قد بدأت تتسم بأمهية ملموسة خالل الفرتة القريبة املاوية ،دمات مثل العمل املصريف والتمويلاخل

يف ارتفاع مشاريع االستثمار األجنيب املباشر هي الصناعات  إسهاماعموما فإن أكرب مخس صناعات 
 ،والنقل( الكهرباء والغاز واملاء)واملرافق  والكيماويات خاصة الصناعة الدوائية، ،(التعدين والبرتول) االستخراجية
والفحم والبرتول والوقود  ،والصناعات الكهربائية وااللكرتونية ،واإلنتاج اإلعالمي ،النشر والطباعة ،واالتصاالت

 . 3(خدمات النف  والغاز احلقليةاليت قادها بشكل كبري قطاع )وغريها من اخلدمات  ،النووي

لذلك سنحاول تناول بقدر من التفصيل اخلمس القطاعات األوىل اليت عرفت تدفقا كبريا إليها من 
 جانب االستثمار األجنيب املباشر 

 

                                                
1 -Rapport sur l investissement dans le monde¨-la montée en secteur des services, Nation unies, 
New York et Genève, 2004, p19. 

 /يوليو، جملة جسر التنمية، املعهد العريب للتخطي ، الكويت، السنة الثالثة، 31، العددف وقضايايتعار  -االستثمار األجنبي المباشرعيسى حممد الغزايل،   -2
 . 1، ص2032، تقرير االستثمار العاملي باللغة االجنليزية  لسنة 1، ص2009متوز

3 - world investment report, 2012, Op. Cit. p31 
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 التنمية المستدامةإستراتيجية و نقل التكنولوجيا عن طريق االستثمار األجنبي المباشر  :لثلثاالمبحث ا

القطاع تتوقف على طبيعة ثار ستثمار األجنيب املباشر هلا عدة آية نقل التكنولوجيا عن طريق االإن عمل
دراسة وهدف املستثمر األجنيب من االستثمار فيه وهو ما سنحاول معرفته من خالل  ،االسرتاتيجي املنقولة إليه

دعم بيف بعض القطاعات ذات الصلة ا عن طريق االستثمار األجنيب املباشر التكنولوجينقل آثار  بعض وحتليل
 قياسها، حبيث توجد آثار مباشرة ميكن قياسها، وأخرى غري مباشرة ال ميكن التنمية املستدامة اسرتاتيجيهحتقيق 

 .هر إال بعد مدة زمنية طويلة تظباعتبار  أن التكنولوجيا ذات آثار تراكمية ال وتقييمها على املدى القصري

 راالستثمار األجنبي المباش لنقل تكنولوجيا ار االجتماعيةاآلث :المطلب األول    

ا عن طريق التكنولوجيالذي ميكن أن يرتتب عن نقل ر  هذا املبحث على دراسة وحتليل آثنركز يف 
 :على النحو التايل، و اجلانب االجتماعيعلى الستثمار األجنيب املباشر ا

  التوظف والبطالة األثر على :األولالفرع 

الدول النامية جاهدة إىل القضاء على مشكلة البطالة أو احلد منها، ولبلوغ هذا فتحت غالبية سعى ت      
 .للعمل  زايدةعلى أمل خلق فرص جديدة ومت لباب أمام االستثمار األجنيب املباشرا

 االيجابية اآلثار :أوال

ت تكامل رأسية وأفقية بني أوجه يؤدي إىل خلق عالقا، بتكنولوجياهتا املتطورة إن وجود الشركة األجنبية 
تشجيع املواطنني على استخدام التكنولوجيا احلديثة  و من خالل  ،النشاط االقتصادي املختلفة يف الدولة

وهذا سيؤدي إىل زيادة . إنشاء مشروعات لتقدمي اخلدمات املساعدة الالزمة، أو املواد اخلام للشركات اجلديدة
 :تسمح بتحقيق األهداف التالية  إنشاء مشروعات استثمارية جديدةيفاليت متكنها من التوسع  العوائد

حبيث تسمح بتعيني نسبة كبرية من العمالة يف املشروع األجنيب إذا كانت هذه  فرص جديدة للعملخلق  .1
 ؛ع مستوى املعيشة يف البلد املضيفومن مثة املسامهة يف رف التكنولوجيا املنقولة كثيفة اليد العاملة،

هلا، مبا مثة رفع املستوي العلمي والفين  احلديثة، ومنستخدام التكنولوجيا ا لعمالة احمللية علىتدريب ا .2
غالبا ما املستثمرون األجانب ن أل، ذات قدرات تنافسية خلق تكنولوجيا حملية أوعلى تطوير  يساعد
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أو تسرب تلك بسبب تدريب العمال،  هتم الفنية ألنفسهمصعوبة يف االحتفاظ مبعرفتهم وخرب جيدون 
 ؛ 1املعارف خارج حدود الشركة

تبين مفهوم املسؤولية  النشاطات التجارية باملسامهة يف التنمية املستدامة من خالل أصحاب التزام .3
اجملتمع ككل لتحسني مستوى عائالهتم واجملتمع احمللي و و  امع مولفيه حبيث تعمل االجتماعية

إذا تعلق األمر بنوعية التكنولوجيا  ،2"نمية يف آن واحدالتجارة وخيدم الت معيشة الناس بأسلوب خيدم
،لكن وحسب الدراسة القياسية حتقيق إسرتاتيجية التنمية املستدامة ومدى استجابتها لدعم املستعملة

اليت قامت هبا منظمة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ألكرب مائة شركة متعددة اجلنسيات غري 
أو على   شركات ال تقوم بأداء جيدبأن أغلبية ال 2001الستثمار العاملي لسنة مالية مشلها تقرير ا

 .3األقل مقبول فيما خيص حقوق اإلنسان
 السلبية اآلثار :ثانيا

قد يؤدي استخدام التكنولوجيا املتقدمة سواء كانت أساسية أو مساعدة إىل اختفاء بعض أنواع املهارات  .1
 ؛عدم ثبات العمالة املومسية ، أو قد يؤدي وجودها إىلالتقليدية

قد يتم االستغناء عن عدد كبري من العمالة  :لبطالة الناجتة عن التكنولوجيا وإجياد ولائف غري مرويةا .2
 أو ؛4احمللية يف حالة ما مت استعمال التكنولوجيا املتطورة كثيفة رأس املال واليت ختتصر مراحل اإلنتاج

هذا األمر  ،البطالة االحتكاكية أو الفنيةلنا وجيا احلديثة اليت تولد يف التعامل مع التكنول تخلفكنتيجة لل
إىل جانب عدم منح ، 5اليت يتنايف مع املعايري اإلنسانية اليت يسعى مفهوم التنمية البشرية إىل حتقيقه

والتولف يف الدول  يبني نسب البطالة( 1-2) واجلدول رقم ،ل الشعور بالروا أو حتقيق الذاتالعما
 2033-2000قدمة املت

                                                
 .21ص ،2001،  نيابة عن جلنة النمو والتنميةالبنك الدويل/البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ،"استراتيجيات النمو المطرد والتنمية الشاملة"تقرير النمو  - 1

2 - La Banque mondiale, opportunités et options pour les gouvernements de promouvoir la 
responsabilité sociale en Europe et en Asie centrale, Document de travail, Mars 2005,p. 

: دراسة مقارنة: تقييم أثر  االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في االقتصاديات المغاربيةبي وض حممد العيد،  - 3
 .352، ص.2030/2033كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف،  رة ماجستري،، مذك"تونس،الجزائر، المغرب

دراسة ميدانية بمؤسسة صناعة  ،-حالة الجزائر –أثر نقل التكنولوجيا وانعكاساتها على التشغيل في ظل التحوالت إلى اقتصاد السوق  بشتله خمتار، - 4
جامعة منتوري  كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم شعبة علم اجتماع التنمية، ،سطيف -العلمة–س والمراقبة أجهزة القيا
 .44ص ،2005/2001 بقسنطينة،

 .15ص ،3،2004ط عمان، اخلليج، دار ،التنمية البشرية المستدامة والنظم التعليمية دمية حممد وصوص، املعتصم باهلل اجلوارنة، - 5
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  2033-2001والتولف يف الدول املتقدمة  يبني نسب البطالة :(6-2) الجدول رقم

  %    معدل البطالة 1112 1112 1112 1112 1121 1122

 الدول المتقدمة 8.2 8.5 8.2 2.1 2.8 2.2

 الواليات المتحدة 6.9 6.9 8.5 0.9 0.9 0.9

 ومنطقة اليور 5.8 7.9 7.7 0.9 19.9 19.1

 ألمانيا 19.1 5.5 7.9 7.7 7.1 9.9

 فرنسا 0.1 5.6 7.5 0.8 0.5 0.7

 إسبانيا 9.5 9.1 9.5 7.5 5.6 5.6

 المملكة المتحدة 8.6 8.6 8.9 7.8 7.0 5.9

 اليابان 6.1 9.5 6.9 8.1 8.1 6.8

 كندا 9.9 9.1 9.1 5.9 5.9 7.8

 عالدول األسيوية حديثة التصني 9.7 9.6 6.9 6.9 6.1 9.9

  %نمو التوضف 1112 1112 1112 1112 1121 1122

1.8 -1.2  -1.1  الدول المتقدمة 2.8 2.5 1.8 

9.9 -9.9  -9.5  -9.8  الواليات المتحدة 1.0 1.1 

9.9 -9.9  -1.5  منطقة اليورو 1.9 1.5 9.0 

 ألمانيا 9.7 1.7 1.9 9.1 9.8 1.9

9.9 9.9 -1.1  فرنسا 1.9 1.6 9.9 

9.6 -9.9  -1.9  إسبانيا 1.0 1.9 9.5 

9.8 9.9 -1.9  المملكة المتحدة 9.0 9.7 9.7 

-1.9  -9.6  -1.9  -9.6  اليابان 9.6 9.8 

1.8 1.6 -1.9  كندا 1.5 1.6 1.7 

1.5 1.6 -9.9  الدول األسيوية حديثة التصنيع 1.8 1.9 1.1 

 131، ص2032، صندوق النقد العريب، لموحدالتقرير االقتصادي العربي ا: المصدر

خاصة الدول اليت تعتمد على استخدام التكنولوجيا البطالة يف العامل  نسبةيف يالحظ استمرار التفاقم       
 % 5.1مقابل 2033عام % 1.4الدول املتقدمة من   يف العاطلني نسبة، حبيث يووح اجلدول زيادة املتطورة
األزمة العاملية  انتقالالدول خاصة مع ،باملقابل فإن هذه النسبة عرفت ارتفاعا ملموسا يف خمتلف  2001عام 
،  %4.5 بفرنسا وأقصى حد كان يف منطقة اليورو بنسبة %4.1بإسبانيا و% 1.1أين وصلت إىل  2004سنة 
إىل أن   عرف االجتاه العام للتوليف إىل التناقص فقد  ف فإنه مل يعرف منوا واوحا يف ذلك،ليلك يف التو كذ

حيث بلغت  ،2001وواع أثناء األزمة العاملية اليت لهرت بوادرها سنة مع تأزم األ 2004كانت سلبية سنة 
دول وال اسبانياكل من   حمافظةمقابل  2001 عام %3.1مقابل  2033 عام%0.0منطقة اليورو النسبة يف 

 %0.1مقابل  2001عام  %3.1و %3.1 باملتوس  حيث بلغت النسبة ،حديثة التصنيع على ذلك
إىل جانب نقل البطالة وتصديرها إىل البلدان ذات املستويات املنخفضة يف  وايل،وعلى الت 2001عام  %3.5و
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االستثمار واملوارد البشرية واخنفاض التولف يف التصنيع ويف صناعات اخلدمات وعدم اجتذاب االستثمارات 
 .للعمالة الرخيصة

الطلب على   اخنفاضلتايل كما أن تألية العمل قد يؤدي إىل تقليل الطلب على العمل األقل مهارة، وبا .1
 ؛املاهر نتيجة التطور التكنولوجي الدول الكثيفة العمل غري متوجات

عمالة احمللية وبالتايل عدم االهتمام بتدريب ال أجانب،عمال  التكنولوجية توليف د يرافق هذهق .2
 ؛1لن تساعد على منو القدرة التكنولوجية الذاتية ؛ وبالتايلواستعماهلا

ينقل االستثمار األجنيب تكنولوجيا حديثة للدول املضيفة ولكن قد تكون غري مناسبة سواء من حيث  قد .3
 ؛الفنية تعقيداهتاأو من حيث  تكلفتها

 ؛قد تقتصر التكنولوجيا املستخدمة على املشروع فق  دون نقلها للعمالة احمللية  .1
بسبب جعل  ،العابر للحدود اإلجرامب ىيسم ارتفاع نسب اإلجرام كنتيجة حتمية للبطالة ولهور ما .5

 ؛2املعلومات متاحة الكرتونيا يف يد العصابات اإلجرامية مصدر هتديد لألمن الوطين 

 األثر على القيم والهوية الثقافية :الثانيالفرع 

عرفة،  كثيفة امل  التكنولوجيةو  ،االتصاالتو  ،املعلوماتيةو  ،املعلوماتيف  صناعية ثالثة يشهد العامل حاليا ثورة 
رؤوس ياة االقتصادية من حركة السلع و قت عوملة  مجيع جوانب احلهذه الثورة عم   ،3كأداة لتحقيق عاملية االقتصاد

باخلصوص يف جانبها و  اوأصبحت هلذه الثورة التكنولوجي ،(األدمغة)اليد العاملة املؤهلة اخلدمات و األموال و 
 :اآلثاردي العاملي اجلديد، حيث ترتب عنها العديد من دورا حموريا يف تشكيل النظام االقتصا علومايتامل

 

 :ةاإليجابياآلثار : أوال

                                                
 .13ص ،مرجع سابق سلمان عمر عبد اهلادي، - 1
 .95ص ،مرجع سابق أدم مهدي أمحد، - 2
 ،2030شتاء- 2004خريف/94-91العددان  ،حبوث اقتصادية عربية ،توجه االقطار العربية نحو اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات ،كمال رزيق -3
 .310ص
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انعكست يف لهور أمناط جديدة  اليت املعلومات األمهية النسبية األوىل يف عملية اإلنتاج،احتالل املعرفة و  .1
زيع حبيث يتم تو ،  intra - firmتقسيم العمل داخل السلعة الواحدة  مثل لتقسيم العمل الدويل

 ؛قا العتبارات الكفاءة االقتصاديةتلفة وفخم لسلعة الواحدة على دولإنتاج األجزاء املختلفة من ا
قيام التحالفات إلقليمي، بل و ادماج االقتصادي و االنإىل تكون التكتالت االقتصادية و  االجتاه .2

يف عامل االتصال نتيجة للثورة  العوملة تأدواأحد اإلسرتاتيجية بني الشركات املتعددة اجلنسيات 
حتالف اسرتاتيجي بني الشركات منذ بداية عقد  9200من أصل  % 42حيث اتضح أن  ،واملواصالت
هتميش الدول  ما يساهم يف ، هذا1الواليات املتحدة األمريكيةاالحتاد األوريب و بني كان التسعينات  

 ؛أكثر املنفردة والضعيفة

واالجتماعية والثقافية  االقتصاديةدفع عملية التنمية يف  االتصاالت واملعلومات تكنولوجياتساهم   .3
بني األفكار وتبادل اخلربات وتعزيز احلوار  اللتقاءكمفتاح   اعتبارهاكما ميكن وبناء الدولة العصرية،

  :على النحو التايل احلضارات إذا أحسن استغالهلا،

لصناعية أو نقل الصور عن بعد تعزيز أنشطة البحث والتطوير من خالل استخدام تكنولوجيا األقمار ا .أ 
 . 2ومنح فرص للمناقشة ومتابعة األخبار واألحداث واملسابقات وخمتلف التطورات

متكننا من معرفة بعض املؤشرات املتعلقة حبدوث الكوارث اليت تؤثر على اإلنسان والبيئة واالقتصاد  .ب 
 أو إيقافها؛ وبالتايل أخذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لذلك سبقا للتخفيف منها

معينة مستندة إىل التكنولوجيات احلديثة، فضاًل عن  تمداخالحتسني أداء املؤسسات اخلاصة من خالل  .ج 
 ؛دة تشمل مدن وحاونات التكنولوجيااستحداث أمناط مؤسسية جدي

تصاد يف االقتعزيز بناء القدرات يف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، هبدف حتقيق أهداف التنمية املستدامة  .1
تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جماالت اإلدارة العامة واألعمال حبيث  ؛القائم على املعرفة

والبيئة باستعماهلا يف احلد من  االنبعاثات  والزراعة والعلم التجارية والتعليم والتدريب والصحة والعمالة

                                                
 .331، ص 3445الرابع، الكويت، لثالث والعشرين، العدد الثالث و ، جملة عامل الفكر، اجمللد اأي هيكل للنظام الدولي الجديدف حىت، ناصيف يوس - 1
 .21ص ، 2001 اجلزائر، عني مليلة، دار اهلدي، ،قضايا االعالم في زمن العولمة بين التكنولوجيا وااليديولوجيا ،حممد شطاح - 2
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املائي  والنقل معاجلة األمن الغذائي،  املناخ،ومساعدة البلدان على التكيف مع اآلثار املرتتبة على تغري
  1...والتزود باملياه

يف احلفاظ على السيادة الوطنية إذا تعلق األمر باملعدات احلربية ونقل التكنولوجيا الالزمة  املسامهة .5
أصبحت املعرفة ، إذ لتطويرها وتتحقق هذه الفوائد إذا ما كان هناك حسن اختيار للتكنولوجيا 

بني الدول ووسيلة للدولة يف الدفاع عن سلطتها ومكانتها يف  االجتماعيوجية هي أساس التدرج التكنول
أصبحت فيه التبعية التكنولوجية  أينويف االحتكار العاملي   hierachie sosial التدرج االجتماعي 

يف طياهتا أخطار  من صور التبعية التكنولوجية اليت حتمل ىياسة االستعمارية وجمرد صورة أخر البديل للس
 ؛2والتجويع وبث اخلالفات الداخلية يف الدول النامية وفيما بني تلك الدول ذاهتا اإلفقار

 :اآلثار السلبية: ثانيا

باعتبار التنمية عملية بناء حضاري تضمن التواصل الثقايف والسياسي واالجتماعي واالقتصادي  
وبني مشاريع  املشروع الذي حيقق التغري التنموي الصحيح،حىت نستطيع التميز بني و  ،والتطور احلضاري لألمة
ألن التجربة قد  ،وزيادة حدة التناقضات الداخلية ،تعميق التبعية للدول املتقدمة إىلالتحديث اليت هتدف 

وعف املرتكز احلضاري عكس البلدان  إىلبينت بأن فشل جهود التنمية يف  البلدان النامية يعود بشكل كبري 
نقل التكنولوجيا  لذلك فإن ،3 ((.ةاليابانيالتجربة ) مدت يف تنميتها على املنطلقات احلضارية الذاتيةاليت اعت
أي أهنا عملية نقل حضاري للمعرفة إذ تتميز بطبيعة اجتماعية تارخيية  عملية نقل املعرفة التكنولوجية، هي

لضروف بيئية اجتماعية واقتصادية وسياسية أي أهنا تنشأوفقا  تتغري مع تغري اجملتمع وتقدمه ورقيه احلضاري،
كما أنه يتجسد فيها روح  لتحقيق احتياجات جمتمع هذه البيئة ومن مث فهي تتغري بتغري اجملتمع وقدراته، ما،

 .4وشخصية كل جمتمع وأسلوبه يف التطور

                                                
منشورات االحتاد الدويل لالتصاالت باالشرتاك مع أمانة املبادرة  ،استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمعالجة مسألة تغير المناخ ،كيث ديكرسن    - 1

 .2،ص2033العاملية لالستدامة االلكرتونية ،فيفري 
 .292ص ،مرجع سابق صالح الدين مجال الدين، - 2
 .304، ص3ط القاهرة، ،2001 دار الفجر للنشر والتوزيع، ،في االقتصاد اإلسالمي المنهج التنموي البديل صاحل صاحلي، - 3
 .15ص  مرجع سابق، بشتله خمتار، - 4



أثرها على إسرتاتيجية التنمية املستدامةملباشر و نقل تكنولوجيا االستثمار األجنيب ا: ينثاالفصل ال  

 
 

97 
 

اجلديدة،  ولوجياعل قنوات االتصال مع التكنالتكنولوجيا اجلديدة، ومدى تفا توقيت إدخال جيب معرفة ومنه
بصورة فعالة إىل الناس لكي حتقق  وتوجهات احلكومات والسياسات حنو استخدام تلك التقنيات اجلديدة

 :يلي تتجلى مظاهرها فيماوحتول دون حتقيق النتائج السلبية لعوملة لربالية  الفائدة منها، 
 ؛التمكني للنزعة املادية على حساب النزعة الروحية .1
ساسية تقوم على التطوير تستند إىل حبوث أ يا مبثابة ناتج هنائي لعملية طويلة ومعقدة،تعترب التكنولوج .2

 ؛1اليت أنتجتها والثقافية االجتماعية واالقتصادية والسياسية الظروفومن مث يصعب فصلها عن  ،والتطبيق
اليت تواصل  نسياتنشاط الشركات املتعددة اجل خالل ، مناخلصوصية التارخيية واجملتمعية للتكنولوجيا حمو .3

، "ميكن لألعمال أن تنجح الفتوحات، حيث فشلت"وبشعار جديد  مهامها االستعمارية يف ثبوت جديد،
شركة متعددة 35حبيث تشري اإلحصائيات بأنه من بني ،"األورو أمريكية"حماكاة احلياة  اليت تتيح فرصة
وقد أعطت البلدان الصناعية  ،واالتصالتنش  يف  تكنولوجيا اإلعالم  شركات أمريكية 30اجلنسية هناك 

من الناتج القومي لتطوير األحباث والدراسات %1أمهية إسرتاتيجية هلذا القطاع وأصبحت ختصص له سنويا 
أفاد االحتاد  من جهة أخرى فقد؛2%0.1يف حني ال يتجاوز ما يرصد يف اجلنوب نسبة  ،يف هذا اجملال

يف العامل تضاعف يف السنوات اخلمس  االنرتنت مستعمليدد أن ع 2030الدويل لالتصاالت يف أكتوبر 
 إىلينتمون  دحيث أن غالبية املستعملني اجلد ،2030املاوية وأنه سوف يتجاوز عالمة املليار الثاين يف 

مليار عام  3.9املنزل من  يف اإلنرتنت إىلالذين ميلكون النفاذ  األشخاصوارتفع عدد ، البلدان النامية
 .3البلدان النامية إىلفق  من هؤالء ينتمون  %31.5غري أن  ،2030مليار يف عام 3.1ابة إىل قر  2004

 modernisationحبجة التحديث  ،"أمركة العامل" والرتويح لفكرة الثقافة العامليةحمو اخلصوصية الثقافية  .1
ملساس الكبري باهلوية واتغري سليب يساهم يف عمليات التغريب  إحداثمن خالل  .للنماذج الثقافية التقليدية

حبيث أن هذا املزج بني 4ويروج لعادات استهالكية سيئة، داهتا،ختالف معتق جبلبه إليها لقيمية الوطن والشخصية

                                                
د جامعة حمم كلية اآلداب والعلوم االنسانية والعلوم االجتماعية، جملة العلوم االسالمية، ،المفقود" السوسيوثقافي" تحويل التكنولوجية والبعد العقيب لزهر، - 1

 .9ص ،2005فيفري بسكرة، خيضر،
 .10.10ص ص ،نفس المرجع - 2
 .2ص ،نفس المرجع كيث ديكرسن،  - 3
 .11ص ،2005ماي ،2العدد جامعة فرحات عباس سطيف، جملة اآلداب والعلوم االجتماعية، ،القيم الثقافية ودورها في نقل التكنولوجياحممد مقداد،  - 4
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إذ بات من  الثقافة والتكنولوجيا هو نتاج التحوالت اجلذرية واهليكلية اليت طرأت على اجملتمعات املعاصرة،
 ؛1يا أو بني التنمية والتقنيةالصعب الفصل بني التطور والتكنولوج

 ةدييالتقشروطها  خالل فرضمن  ،لالبتزاز والضغوط هاتعروبيقلل من سيادة الدولة بالتدخل يف سيادهتا و  .5
 .جانب مساعدهتا لرجال األحزاب والسياسة الذين يرعون مصاحلها إىل ،2فيما يتعلق بعنصر التكنولوجيا

 :ية اإلداريةاألثر على اإلدارة والتنم: ثالثالفرع ال

تلعب دورا رئيسيا يف حتديد ( أو كعنصر من عناصر التكنولوجيا)الشك أن اإلدارة كأحد عوامل اإلنتاج       
تزايدت أمهية االستثمار لذلك  ت األعمال واالقتصاد الوطين ككل،إنتاجية كل من منظمااملركز التنافسي، و 

 اليت تتطلب عمالة ماهرة وبنية  ات التكنولوجيا املتطورةذات يف جمال األنشطة األجنيب املباشر منذ التسعين

 :3ثالث اسرتاتيجيات أساسية من االستثمار يف البلدان النامية هو حتقيق اهدفهوأصبح  أساسية متطورة،

 ؛ خدمة السوق احمللية للبلد النامي .1
 ؛تجاتتعتمد على قدر بسي  من املدخالت احمللية مع توجه تصديري يف عدد حمدود من املن .2
باعتبار أن املنتجات اليت  التميز بقدر كبري من االندماج بني االقتصاد احمللي واالقتصاد العاملي، .3

 ت؛العاملي للشركات متعددة اجلنسيا تصنع يف البلدان النامية هي جزء من اهليكل اإلنتاجي

دارية مع غريها من مشكالت مشكلة نقص الكوادر اإل تضافرتبالنسبة للدول النامية بصفة خاصة فقد أما       
عدم توافر عناصر اإلنتاج من حيث الكم واجلودة يف ختلف هذه الدول عن ركب التقدم، وبالتايل ميكن القول أنه 
يزداد طلب الدول النامية على خدمات ومساعدات الشركات متعددة اجلنسية لسد جانب اخللل والقصور 

يف املنظمات العاملة  ،تلف املستويات التنظيمية واألنشطة الوليفيةوالنقص يف املهارات والكوادر اإلدارية يف خم
 :لنسبة لإلدارة والتنمية يف كثري من اجملاالت منها ميكن حتديد إسهامات الشركات متعددة اجلنسية با
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 االيجابية اآلثار:أوال

ة يف لهناك زيادة ملحو حبيث جند أن  :تنفيذ برامج التدريب والتنمية اإلدارية يف الداخل ويف الدول األم .1
بلغ حجم املعونات الفنية  2009ففي عام  ،األمهية النسبية للمعونات الفنية مقارنة باألعوام السابقة

وتتناول  ،الصايف ملعونات التنمية الرمسية اإلمجايلمبا يقدر بنحو ربع  ،بليون دوالر34القائمة بذاهتا حوايل 
أو  من خالل استقدام اخلرباء األجانب، ة قدرات الدول الناميةاصة بتنميهذه املعونات مجيع األنشطة اخل

واألكثر تأثريا على املدى دعم القدرات للسكان احملليني يف الدولة املتلقية للمعونة وهو النوع األهم 
باشرة يف بالرغم من أن هذه املعونات كانت حمل الكثري من االنتقادات املتمثلة يف التكلفة الغري امل ،البعيد

ملكاتب االستشارية والفنية املوكل إليها تنفيذ للخرباء املبعوثني، وا الباهظةاألتعاب  ،صورة العمالة املقابلة
 ؛1الطالب للدراسة هبا إرسالعند "نزيف للعقول"أهنا مرتبطة حبدوث  كما املعونة الفنية،

أن الشركات الوطنية  ة إىلألدلة التطبيقيحيث أشارت ا ؛قدمي أو إدخال أساليب إدارية حديثة ومتطورةت .2
ق لك عن طريوذ ،ق تقريبا يف نظريهتا األجنبيةاستطاعت تنمية منتجاهتا وأساليب إدارهتا على النحو املطب

 ؛2إخل...كوريا اجلنوبية هونغ كونغ، تايوان، ك جليا يف دول مثللوقد لهر ذ ،التقليد واحملاكاة
 ؛األساليب اإلدارية احلديثة من خالل التقليداستفادة الشركات الوطنية من نظريهتا األجنبية ب .3

 ؛لوقوف أمام منافسة الشركات متعددة اجلنسيةل طنية يف تنمية املهارات اإلداريةإثارة محاس الشركات الو و 

يساهم يف حتسن ميزان املدفوعات من خالل التخفيض من مظاهر التبعية التكنولوجية للمشروعات  .1
وخلق فرص عمل لفائدة املستخدمني  ة فعلية يف االقتصاد الوطين،من خالل خلق قيمة مضاف ،احمللية

 .3اإلنتاجتكنولوجيا جديدة يف عملية  إدخالاحملليني عن طريق 

 

 

 

                                                
أوراق عمل املؤمتر حول املعونات واملنح الدولية  ،االتجاهات الحديثة في إدارة المعونات التنمية الرسمية مع بداية األلفية الجديدة ليلى مصطفى الربادعي، - 1
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  السلبيةاآلثار  :ثانيا

بوجه عام يف  طر الذي قد حيي  بالشركات الوطنية والتنمية اإلداريةجيب عدم جتاهل بعض جوانب اخل
 االستثمار األجنيب املباشرعن طريق  املتطورة واملستدامة تكنولوجياالاحلصول على  نامية رغبة منها يفالدول ال
 :1مثال

بينما تظل قد يؤدي إىل ارتفاع مستوى األجور واحلوافز اليت تقدمها الشركات الوطنية للعمل باألوىل  .1
 ؛األخرية تعاين من هجرة

والتهرب من  الرتاخيص أيضا مقابل إتاوات، ومنح على سبيل املثال بيع التكنولوجيا بأسعار مغاىل فيها، .2
 ؛توية لتحويل العملة األجنبيةواستخدام أساليب مل دفع الضرائب،

نظرا لعدم رغبة  ،لك بزيادة معدالت النمو االقتصاديع األجنيب يف التنمية الوطنية وذيساهم املشرو ال قد  .3
لك ذ .ير والتعاون مع البلد املضيفطو الشركات املتعددة اجلنسيات بقيام أي نشاط يف جمال للبحث والت

ألن هدفها متكني الدول النامية من استعماهلا دون إنتاجها أي اكتساب التمكني التكنولوجي واالحتفاظ 
 ؛محاية لسرية خمزوهنا التكنولوجي لرعاياها واإلدارية العليابالولائف الفنية  واحملافظة على الولائف الفنية 

كما أهنا مفرووة عليها إما قانونيا أو باستعمال أساليب   ،ولوية يف التنميةتقدمي مشاريع ليست هلا أ .1
 .زيادة حجم االستهالكالعادات االستهالكية الغربية من أجل ملتوية، تعمد لنشر 

 األجنبي المباشر االستثمارتكنولوجيا  البيئية لنقلاآلثار : الثاني طلبالم

 ،حلل معضلة التنمية االقتصادية يف الدول النامية مع مراعاة جوانب البيئة يعد االستثمار األجنيب املباشر بديال     
ألن الوقائع تشري أنه يؤدي يف كثري من األحيان إىل مشاكل بيئية خطرية لتلك البلدان بسبب االستغالل غري 

 ،ال خيدم البيئة الذيفرط لبيئة ونتيجة للتصنيع املو نقله لتكنولوجيا غري مالئمة ل الرشيد و هدره للموارد الطبيعية،
الصناعات  استخراج البرتول، ،الناحية البيئية مثل التعدين حبيث جنده يركز االستثمار يف اجملاالت احلساسة من

حبيث جند بأن بعض  ،إخل...لصناعات املتعلقة بالزراعةوا دباغة اجللود، العمليات الكيماوية، كيماوية،البرتو 
فتستخدم بعض  ،الناميةقوم باستغالل وعف املعرفة التكنولوجية يف بعض الدول الشركات املتعددة اجلنسيات ت

                                                
 .300ص مرجع سابق، أدم مهدي أمحد، ،330ص ،مرجع سابق مرتضى مجعة عاشور، - 1
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( تلوث وتدمري واختالل وتوازن) املشاريع حقال لتجارهبا هروبا من بلداهنا األصلية اليت تعاين مشاكل بيئية كبرية
 .وحفالا على سالمة و صحة شعوهبا

 البيئةعلى  أثار االستثمار األجنبي المباشر :األولالفرع 

إىل  ،نقل التلوث من البلدان أكثر تشددا يف جمال احملافظة على البيئة تعمل على  الشركات األجنبيةإن       
بسبب  إماو  ،على البيئة دون االكرتاث مبخلفات هذه الصناعات تبحث عن مصدر لتحصيل إيراداتإما بلدان 

وميكن تلخيص أهم أدوار هذه الشركات  ،ماراتوالقدرة على تقييم تلك االستث ،خاطر التلوثنقص الوعي مب
 :يف التدهور البيئي كما يلي

 تدمير طبقة األوزون :أوال
الغازية املدمرة لطبقة األوزون، كانت شركة  االنبعاثاتإلهناء  3411قبل التوصل إىل اتفاق مونرتيال 

العاملية، ولكنها حتولت اآلن  CFCمن غازات الكربون املكلور املفلور % 25دوبونت األمريكية تطلق حوايل 
ويف نفس هذا اجملال الزالت بعض . لتصبح املنتج العاملي األول للغازات البديلة املستخدمة يف عملية التربيد

وال تزال  ،الشركات الكيماوية الكبرية يف العامل تنتج مبيد بروميد املثيل الذي يساهم يف تدمري طبقة األوزون أيضا
  .1عثرة أمام تطبيق بنود بروتوكول مونرتيال اخلاص مبنع إنتاج هذه املواد هذه الشركات تقف حجر

واجهت صعوبات يف احلصول على تكنولوجيا  إذ ،وركربون مثاال جيدا يف هذا الصددو تقدم حالة بديل للكلوروفل
HFC134 ,A ت فهذه التكنولوجيا تغطيها براءا ،وروكربونالذي يعد أفضل بديل متاح لبعض غازات فل

كما أن الشركات اليت متتلكها ليست مستعدة ألن تنقلها دون أن تكون هلا األغلبية يف   ،األسرار التجاريةو  االخرتاع
 االتفاقاتيثري احلرية فيما يتعلق بالتكنولوجيا املالئمة بيئيا هو أنه يف لل  وما، رقابة على ملكية الشركة اهلنديةال

ورغم أن بعض  ،مرة واحدة االتكنولوجيمات بسحب استخدام بعض أنواع مواد البيئية املتعددة األطراف توجد التزا
اليت تدعم الدول النامية يف هذه العملية فاملسألة اجلوهرية تتمثل يف أن التكنولوجيا تظل حتت اهليمنة  إجراءات

                                                
 .131، ص2001، 3األهلية للنشر والتوزيع، عمان األردن، ط ،العالم ليس للبيع، مخاطر العولمة على التنمية المستدامة باتر حممد علي وردم، - 1
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حقوق امللكية  لتخفيف من معايريلقدمت اهلند ثالث اقرتاحات  ويف هذا الشأن ،1ألصحاب الرباءة االقتصادية
 :2يف من أجل استخدامها على نطاق عاملي تتمثل ،الفكرية املتعلقة بالتكنولوجيا املالئمة للبيئة

ومن مثة  ية البيئة أو حتسينها،لكي تعمل على وقا ،أن يسمح حبرية إنتاج واستخدام مثل هذه التكنولوجيا .1
 ؛لية لإلبراءالتكنولوجيا من القابهذه الدول األعضاء أن تستثين هذه  ىعل

إذا كان هذا اإلبراء حدث بالتوافق  جيوز للدول األعضاء أن تلغي الرباءات اليت سبق منحها للتكنولوجيا، .2
 ؛س وخيضع للمراجعة القضائيةمع اتفاق باري

إىل مثال  (سنة20) أن يسمح للدول األعضاء أن ختفض مدة براءات االخرتاع من احلد األدىن احلايل .3
 .التكنولوجيا املالئمة للبيئة خالل فرتة أقصر ىيسمح يف احلصول عل أو مبا ،سنواتعشر 

إذ أن األورار اليت حتدثها  يعترب التغري املناخي هو التحدي العاملي اجلوهري،: التغير المناخي  :ثانيا      
يف  إسهامارا هي األقل تقتصر على البلد الذي تنبعث منه واحلقيقة أن البلدان األكثر فق الغازات الدفيئة املنبعثة ال

 .3دفاعية ود عواقب تغري املناخ عاجال وليس آجال  إجراءات إىلوقد حتتاج  قد تعاين منها أكثر، ،هذه املشكلة

 والمشعة الملوثات العضوية الثابتة :ثالثا  

 خلطورةجمموعة مواد كيماوية عضوية صناعية شديدة اتسيطر الشركات الكيماوية الكربى على إنتاج         
ومعظمها يتم إنتاجه  ،وتؤدي إىل تسمم الكائنات احلية ومنها اإلنسان ،ال تنحل طبيعيا يف البيئة وغريبة عن البيئة

 . كمخلفات لدورات إنتاج صناعية أخرى

 إنتاجالسليمة معا يف الصناعات احلربية النووية و  من خالل الشركات متعددة اجلنسيات تساهمكما 
مثل أجهزة احلاسوب واأللياف  ،صدر اجلديد لتلوث صناعة التقنيات اإللكرتونية احلديثةاملاملشعة  املخلفات

باإلوافة  .ء مظاهر التلوث البيئي يف العاملمن أسو  اليت تعترب مياه عادمة شديدة السمية االصوتية اليت من خملفاهت
ما حتتويه من ملوثات و  ،جهزة التالفةإىل العناصر اليت تدخل يف تركيب األجهزة وعدم وجود مرافق للتخلص من األ
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ون وبالتايل يك ؛املوارد بسرعة وترفع نسب التلوث ميكن أن يتم نقل تكنولوجيات متقادمة تستهلك  ،بيئية
 ؛1(توازنال اختالل تدهور، تلوث،) كل البيئية الثالثا من خالل املش اراواالستثمار األجنيب 

 إقامة مشاريع تضر بصحة اإلنسان :رابعا

ملفهوم األمن  اليت تفتقرقد ارتبطت النهضة الصناعية للعامل املتقدم بتصدير التلوث إىل البلدان النامية ل
فضال عن عمليات إعادة التوطني للتكنولوجيا امللوثة للبيئة اليت تقوم هبا الدول املتقدمة والشركات املتعددة  ،البيئي

إىل تصدير الصناعات اليت تستهلك الطاقة الكثيفة مثل  ىعالواليات املتحدة األمريكية تس أن ذإ ،2اجلنسيات
إىل دول العامل النامي لكي تتفرغ الشركات العاملة هبا  ،صناعات األملنيوم والبالستيك والورق والزجاج واألمسنت

 .3ملعلومات أو التكنولوجيا فحسبإىل التخصص يف إنتاج ا

 مية النظيفةالتن األجنبية وآلياتالتكنولوجيا  :الفرع الثاني

: كلته مثلاملفاهيم اليت على شا يف الوقت احلايل و  األعمالأن كثرة طرح موووع أخالقيات ال شك و 
نتيجة  إال، ما هي إخل...التنمية املستدامةمواطنة الشركات و  ،احلوكمة ،املسؤولية البيئية ،املسؤولية االجتماعية

يها كربيات الشركات العاملية، فقد وجدت هذه األخرية اليت تسببت فالفضائح ملمارسات اخلاطئة و لسلسة من ا
صورهتا يف قطاع هلا أن تفقد مسعتها و ة، كما املنظمات غري احلكوميسها حتت وغوطات اجملتمع احمللي و نف

املفاهيم املذكورة حتت املسميات و جرائمها لتغطية  لةاملبادرات املضل، فكان التفكري بالقيام بسلسلة من األعمال
 .لهور املبادرة اجلديدة املعروفة بآلية التنمية النظيفة فما هو املقصود منها؟مضافا إليها ،سابقا

هبدف  تعد أوىل الوسائل اليت استحدثها بروتوكول كيوتو للحد من لاهرة التغري املناخي، آلية التنمية النظيفة      
 ،باملشاريع السليمة بيئيا ىالنظيفة أو ما يسمشاريع التنمية مساعدة الدول النامية على التطور من خالل إنشاء م

، حبيث تشري احلقائق الراهنة  إىل أن هذه السوق قد حترك باليني 4على إحراز التنمية املستدامةتساعد اليت 
ويف هذا السياق  ،زيادة تدفق رأس املال االستثماري األجنيب للدول النامية إىلمؤدية يف ذلك  الدوالرات سنويا،

وعات آلية التنمية النظيفة فرصا متعددة ملختلف األطراف الفاعلة كتعزيز التنمية املستدامة عن طريق تقدم مشر 
                                                

.13ص ،مرجع سابق سليمان عمر اهلادي، - 1  
 .19ص ،مرجع سابق دمية حممد وصوص، املعتصم باهلل اجلوارنة، - 2
 .13ص ،مرجع سابق صالح الدين مجال الدين، - 3
 .312-313ص ،نفس المرجع سالفة طارق عبد الكرمي شعالن، - 4
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ويف  ،ها يف التلويثقوميكن للدول أن ترفع حصة حقو . 1إخل...الفرص التجارية نشر التكنولوجيا، االستثمار،
مية اليت ال متتلك وسائل احلصول عليها، وتقوم التكنولوجيات غري امللوثة لصاحل البلدان النانقل املقابل تستمر يف 

الفكرة على منح مرونة أوسع للبلدان املصنعة يف تفعيل التزاماهتا مع حث البلدان النامية على املسامهة يف جمهود 
 . محاية البيئة مقابل التعهد هلا مبكاسب تكنولوجية ومالية للدول اليت تستضيف هذه املشروعات

 املستدامة ةللتنمي أهدافهابعض  إدراكنامية عناية كبرية هلذا االقرتاح ألنه يساعدها على ولقد أولت الدول ال
إخل، عن طريق تعزيز ...واالستخدام احملسن لألراوي ،واملاء األنظف ،واء األنقىاهلك  ،اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا

وتولد يف الوقت ذاته  ،فيها ل الصناعية وقطاعات األعمالاالستثمارات الصديقة بيئيا من حكومات الدو 
 :وتتمثل يف.2خفووات انبعاثات معتمدة ميكن استخدامها بواسطة الدول أو الشركات املستثمرة 

 نقل تكنولوجيا متطورة إلقامة مشاريع صناعية  تتالءم وإسرتاتيجية التنمية املستدامة؛ .1
 جلب تكنولوجيا تساهم يف إنتاج الطاقة البديلة؛ .2
 والتحكم يف التلوث،  جلب تقنيات للتقليل .3
 دخول الشركات املتعددة اجلنسيات يساهم يف تنشي  البنية األساسية يف املناطق النائية ؛ .1
 .ب جبلب تقنيات املعاجلة املتطورةإقامة مشاريع لتحسني الشر   .5

ي، وكثريا ما غري أنه يبقي دائما النقد الرئيسي هلذه املقرتحات يتجسد يف صعوبة تطبيقها على الصعيد العامل      
أو بالرفض واملعاروة من قبل الدول املتقدمة وخاصة الواليات املتحدة  التظليل،مظاهر و  يتم مواجهتها باملماطلة

 .أو معدومة األمريكية، وهذا ما جيعلها حمدودة نسبيا،

 راألجنبي المباش الستثمارا لنقل تكنولوجيا االقتصادية اآلثار: الثالثالمطلب 

يف بناء اإلدراك التام لدور املعرفة والتكنولوجيا نتيجة  عميقة،ملوووع حيتاج إىل حتاليل اقتصادية إن هذا ا      
 على لك فسوف نركز يف هذا الفصللذ دراسة كما أنه ليس من أهدافنا،وهذا ليس من أهداف ال اقتصاد معريف

مهية اليت تنتج عن نقل التكنولوجيا األجنبية، معرفة األمعنية  على ثالثة زوايا دراسة أثر نقل التكنولوجيا األجنبية 
ومدى سرتاتيجية التنمية املستدامة إو األجنيب املباشر  االستثمار تنتج عن نقل تكنولوجيااآلثار اليت ميكن أن  مث 

                                                
 .41ص ،2009، 2ط مصر، وزارة الكهرباء والطاقة ، ،وإرشادات آلية  التنمية النظيفةمعلومات ترمجة ماهر عزيز بدروس، ،كايوون ىل-مايونج - 1
 .35ص ،نفس المرجع- 2
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بدراسة بعض القطاعات اليت تعرف تدفقا كبريا لالستثمار األجنيب لنمو االقتصادي املستدام حتقيق امسامهتها يف 
وأخرى مهمشة تستوجب تشجيع نقل قطاع النقل،  ،قطاع الصناعة، قطاع الطاقة :ممثلة يف كل من باشرامل

 .بدرجة أوىل قطاع الزراعة، قطاع املياه، قطاع الصحة :ممثلة يف هبا  واالستثمار فيها لالرتقاءالتكنولوجيا 

 الصناعةاالستثمار األجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا في قطاع  :األولالفرع 

م الصناعي أي مسألة السل دأ احلاجات البشرية،التنمية املستدامة بتأكيدها على مب إسرتاتيجيةتطرح        
لكن الطبيعة تضع حدودا جيب حتديدها واحرتامها يف جمال . احلاجات اليت يتكفل النظام االقتصادي بتلبيتها

 .ذلك هو التسيري والتوليف األحسن للرأمسـال الطبيعـي واهلدف من وراء كل  ،األجنيبستثمر من قبل املالتصنيع 
 الصناعة التكنولوجيا وتطور :أوال  

 النهضة االقتصادية هو االجتاه إىلأن وسيلتها للحاق بركب التقدم و  قد أدركت الكثري من دول العامل
ا تستطيع الدول النامية أن تظل أحد اآلليات الرئيسية اليت من خالهلاليت  ،احلديثة نقل التكنولوجياالصناعة و 

 :من أجل األيت تستمر يف عمليات التصنيع

تتحرر من تبعيتها للدول  ما تستورده حىتعلى ليس ما تصنعه و  ىلحتقيق الكفاية الذاتية باالعتماد ع .1
ن يتم املنتجات املطلوبة يف البلد النامي نفسه، بدل أ تصنيعخالل من ، السياسيةسيطرهتا االقتصادية و و 

 ؛دادها من الشركة األماسرت 
سواء  اإلنتاجاستخدام التكنولوجيا يف التصنيع ميكن من التمتع مبيزات وفورات احلجم الكبري يف  إن  .2

م جدا للحج منخفضةمما مينح أسعارا  ،بشراء كميات كبرية من املواد اخلام أو الوقود أو مواد التغليف
 ؛1التكلفة للوحدة وجعل سعرها منخفضا ومنافسا مما يؤدي إىل نقص ،الكبري يف املواد اخلام وغريها

كمية بتقليل   زيادة وحتسني الكفاءة اإلنتاجية وتوفري الوقت واجلهد واملال مما يقلل من تكلفة السلع   .3
 .ويؤدي إىل تقليل سعرها وحتسني نوعيتها  ،املواد املفقودة أو التالفة واملهدور أو الضائع

  ؛مستقلةلدخل الفرد يضمن له حياه كرمية وهادئة و  ىأعل ىق مستو حتقييشة األفراد و مع ىرفع مستو   .1
 العلمي؛و  االقتصاديالنامي يف اجملالني لكبرية بني دول العامل املتقدم و تضييق الفجوة ا .5
 اإلنتاجية؛للدولة ورفع مقومتها الداخلية و النهضة امللموسة  الوصول إىل  .6

                                                
 .44ص ، 2009مصر، االسكندرية، شباب اجلامعة، ،العولمة وأثرها في البطالة والفقر التكنولوجي في العالم الثالث عباس حممود صالح، - 1
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 ؛موارد احمللية، البشرية واملاديةأفضل للالسماح بنمو أكرب للصناعات احمللية وباستغالل  .7

 .التغيرات في الهياكل الصناعية :ثانيا

 ،الشركات حتسني أداءيف التطور املعريف والتكنولوجي يف جماالت الكمبيوتر واالتصاالت  لقد ساهم 
 :ممثلت يف اآليتهلياكل الصناعية تغريات متعددة يف ا حداثة قدراهتا التنافسية وبالتايل إزيادو 

فنتيجة للتطور  :ظهور الشركات العمالقة باالندماج بين الشركات وبشراء الشركات الصغيرة .1
كذلك اجتهت ،  لتحسني قدراهتااملعريف والتكنولوجي اجتهت عدد من الشركات الكربى إىل االندماج 

ستفادة الشركات األكرب إىل شراء الشركات الصغرية الناجحة وهتدف عمليات االندماج والشراء إىل اال
والتطوير  وذلك لدعم البحوث ،ولتحسني القدرات االقتصادية ،من التكنولوجيا واملعرفة املتقدمة

قامت كل من شركة بوينج وشركة لوكهيد مارتن   2000فمثاًل يف عام  ،وحتسني أساليب التصنيع
يون بل 31.1بني شركة بوينج وماكدونال دوجالس بلغ قيمته  3441كذلك حدث اندماج يف عام 

 . 1دوالر أمريكي

أدى حتسن االتصاالت إىل اختزال املسافات عرب  :انتشار الشركات الصناعية المتعددة الجنسيات .2
لالستفادة من  ،العامل وأمكن للشركات الصناعية نقل أجزاء من نشاطاهتا إىل دول أخرى من العامل

  . 2ر والتسويقأفضل أو لروف أفضل لالستثمالوجيا وجود ميزات أفضل مثل وجود تكنو 

قد حلق بالتطور يف أتوماتيكية التصنيع تطور آخر مع انتشار ف :ةاألوتوماتيكيازدياد االعتماد على  .3
مث حلق هبا  ،يف التسعينيات E-Commerceشبكات اإلنرتنت عرف بالتجارة عرب اإلنرتنت 

 E-Financingوالتمويل عرب اإلنرتنت  E-Manufacturingالتصنيع عرب اإلنرتنت 
 .ملالحقة التطورات يف التصنيع ويف االحتياجات التمويلية للمشروعات

 

 
                                                

1  - Boeing Completes, Mc Donnell Douglas Merger, The Boeing Company, available at:  
(www.Bocing.com/news/releases/1997). 
2 - Steven Hunted, Michael Mealier, International Economies, 3rd Edition, Harper Collins college 
publishers, 1995, PP 296. 297. 
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 نقل التكنولوجيا واالستدامة الصناعية :لثاثا

 االستثمار األجنبي المباشر وقطاع الصناعة .1

التكنولوجيا نقل حوادث اهنيار السدود، التلوث الصناعي، واملخلفات السامة، و ) جرائم البيئة تقد برز ل           
 ،ائقا أمام تنمية الدولأساسي يقف ع يكتحد (ائية االنسكابات الكيميو  املصانع، واحلرائق، وانفجار، جنبية األ

 :تؤدي إىلواليت  لتأثريات السلبية اليت قد تنجر عنها املباشرة، نتيجة ل وجهودها يف جذب االستثمارات األجنبية

ار األجنيب املباشر على قطاعات اقتصادية قد يسيطر االستثم :يةالصناع اتقطاعأهم الالسيطرة على  .أ 
ى سبيل املثال يسيطر االستثمار األجنيب املباشر على ثالثة ففي فرنسا عل ،معينة داخل البلد املضيف

من قطاع  %11ويف بلجيكا يسيطر على  أرباع قطاع صناعة الكمبيوتر ومعدات تشغيل املعلومات،
جدول رقم ) صناعة تتعلق باحلياة البشرية مثل صناعة الدواء كما أهنا تتحكم يف أهم  ؛الكهربائياهلندسة 

نتاجية اليت تكتنفها األسرار اإل 1وكثيفة رأس املال من الصناعات كثيفة التكنولوجيا تعترب اليت (2-1
 من األدوية ال تزال يف إطار املدة الزمنية اليت ثريكال ، إىل جانب أن هناكوحقوق امللكية الصناعية

حتقيق تنمية صحية مستدامة لإلنسان باعتباره ، تقف حاجزا أمام قية حقوق امللكية الفكريةاتفا حددهتا
حدث  فيما كان نصيب من حاول كسر هذا االحتكار القصف بصواريخ مثل ما ،نواة التنمية وهدفها

ممارسات إرهابية تصدر عن  أو عن طريق. متحججة بأنه مصنع نووي السودانصنع الشفاء يف مب
 . إليها تنتمي اليتت الدولية الكربى أو الدول الشركا

 

 

 

 

 

 
                                                

 مرجع سابق ،حممد رؤوف حامد،أنظر أيضا 23،ص 2001ري العلمية للنشر،عمان، األردن، بشري العالق، التسويق الصيدالين، اليازو  - 1
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 2033-2002 متويل البحث والتطوير حسب الدول :(7-2)رقم  الجدول

 إيطاليا اليابان ألمانيا فرنسا سويسرا بريطانيا السويد أ.م.و الدولة

كنسبة من الناتج 
الداخلى الخام 

حسب 
 (%)الدول

20.1 19.9 19.7 12.1 11.2 9.5 8.1 5.3 

Source :plan stratégique a long terme 2002-2011,groupe saidal 

أن الدول املتقدمة  توىل  جندهتيمن عليه الدول املتقدمة؛ حبيث صناعة األدوية على املستوى الدويل  إن
أما  ،%  20.1أ  نسبة .م.حيث بلغ يف و ،على قطاع الدواء لتحقيق تنمية صحية مستدامة لإلنفاقأمهية كبرية 

بعض املستجدات اخلاصة بتوجيهات التسيري اإلداري وقد يعود هذا االحتكار بسبب . %34.4السويد فبلغ يف 
 :1يف النقاط التالية املتمثلألدوية على الصعيد العاملي و صناعة الواالقتصادي، 

نذ وهي متزايدة م، بني الشركات فيما بينها أو بني الشركات وخمابر البحوث اإلسرتاتيجيةالتحالفات  -
 ؛حبثية تطويرية أو ألهداف تسويقيةوهي تنشأ من أجل أهداف  ،يف املتوس %  21التسعينات مبعدل 

 االستحواذوهتدف عمليات االندماج بني الشركات أو عمليات  :االندماج بني الشركات العاملية الكربى -
جالكسو مسيث  )وهي ، حيث تسيطر الشركات الثالثة األوىل االحتكارإىل زيادة القدرات التنافسية و 

من حجم السوق العاملي، ويقدر نصيب كل من الشركة %  31.11على ( كالين، فايزر، ومريوك
 ؛لى التوايل من حجم السوق العامليع%  1.0و%  1.1األوىل والثانية بـ

 ؛يف الدول النامية%  40وهي تنتشر بنسبة تفوق  تزايد االهتمام باألدوية اجلنيسة -
ب االعتبارات ركات املتعددة اجلنسية وللمختربات الدولية أصبح هو املسيطر على حسااهلاجس املايل للش -

السمنة  كأدوية  ةمن خالل ختصيص مبالغ كبرية للتسويق واإلشهار عن األدوية املرحب ،البشرية واألخالقية
                                                

   . 2005، القاهرة، واإلسرتاتيجيةمركز الدراسات السياسية  ة، جملالصناعات الدوائية العربية في مواجهة متغيرات البيئة الدولية ،حممد رؤوف حامد - 1
نوعي للدواء محاية براءات اخرتاعها، فتصبح بالتايل متاحة للتصنيع دون إذن من أصحاب الرباءات، وميكن بيعها باالسم ال هي تلك اليت زالت عنها :األدوية اجلنيسة*

.وليس باالسم التجاري  
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ومون بتنويه يقهبا الدعاية  مندويب ،كما أن حياةللهدد أدوية األمراض املبدال من  ،وحماربة التجاعيد
تستثمر أكثر يف  ت، إىل جانب أهنا أصبحفق  من األورار اخلطرية احملتملة لألدوية% 1األطباء عن 

 ؛(نوعية املستهلك) األدوية الباهظة الثمن واليت هلا أسواق ومستهلكني خارج العامل الثالث
وية، فإنه جيري تقصري مستمر بفعل التطور العلمي والتكنولوجي يف جمال صناعة األد: متديد فرتة احلماية -

( 20)ره فرتة حلماية براءات االخرتاع كحد أدىن قد اتفاقية الرتبساملنتجات، ومعن أن تضع لدورة حياة 
، حيث تنتهي دورة حياة املنتج قبل مرور العشرين عاما حسب نوع املنتوج، وبالتايل يكون هناك عاما

 .أخر فرتة االستفادة العامة للبلدان الناميةمتديد للحماية بدون مربر، وهو ما يؤدي إىل ت

وطبيعة ، 1من جهة  واإلعالنبسبب قدرهتا التكنولوجية وخربهتا التسويقية  :ذاء الصناعات المحليةإي .ب 
ت ليساليت تتميز بأهنا  ،إلقامتها يف الدول الناميةالشركات املتعددة اجلنسيات اليت تتوجه الصناعات 

 : 2تتميز على العموم بأهنابل  ،ويرصناعات متعلقة بالبحث والتط

أما  تقادمة تكنولوجيا مثل صناعة النسيج والغذاء واإلطارات واملالبس،مأو  صناعات قدمية أو مريضة، -
و حىت يف الصناعات اليت تبدو حيوية  ؛الصناعات ذات التقنية العالية والدقيقة فتحتكرها الدول املتقدمة

 ؛من العملية اإلنتاجية فق  من هذه السلع هو مرحلة معينة إال أن ما ينقل  ومتقدمة التقنية،

واألملنيوم  كصناعات احلديد والصلب، صناعات كثيفة يف استهالك الطاقة ويف استهالك املواد اخلام، -
 ؛  وبناء السفن واألمسدة الكيميائية

 ؛صناعات ملوثة للبيئة مثل تكرير النف  -

وتؤدي ، مثل األمحاض والكيماويات اليت تفرزها املصانع :التلوث الصناعي نسب رتفاعا المساهمة في .ج 
لك مشكلة تصريف من املصانع النووية واألهم من ذ لك التسرباتوكذ ،واألهنار تلوث البحريات إىل

وقلة أو عدم  ،التوسع يف استعمال األمسدة الكيميائية واملبيداتبسبب  ،النفايات النووية والكيماوية
مثلما حدث يف   ،ت ملعاجلة املخلفات الناجتة عن نشاطات اإلنسان املختلفةوجود األساليب والتقنيا

 إحدى مدنBHOPAL ( 3419) بوبال وكارثة ،3411مدينة سيفسزو االيطالية عام   كارثة

                                                
 .13ص ،مرجع سابق سلمان عمر عبد اهلادي، - 1
 .92-39ص ،مرجع سابق عبد الرشيد عبد احلافظ، - 2
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وغريه من  Methyl Isocyanateطنا من غاز  90تسرب وقع هبا حادث  اليتهذه األخرية  ،1اهلند
مدينة يف  تعمل( Union Kurbayd)أجنبية   التابع لشركةات اآلفات الغازات القاتلة من مصنع مبيد

عند تسرب الغاز بالتخلي عنه خملفة وراءها كميات وخمة من السموم  قامت اليت ،اهلنديةبوبال 
 ،حىت يومنا هذا اإلصاباتال يوقع ساما ماز  إرثابوبال خمزونا ملوثا من املياه و  كما تركت لسكان  ،الفتاكة

 األطفالنسمة يف حمي  موقع املصنع حيث يواجه جيل جديد من  ألف 24من  أكثرم ويعيش اليو 
كارثة كيميائية على   أسوأتلك  إذ كانت الصناعي السام على حياهتم وصحتهم اإلرثانعكاسات 

 .جراء التعرض املباشر للغاز 1500و 3500 عدد القتلى بني اإلطالق، حبيث قدر 

 الطاقة المباشر ونقل التكنولوجيا في قطاعنبي االستثمار األج: الثاني فرع ال

إذا أخذنا يف االعتبار أن التقدم السريع يف جمال التكنولوجيات النظيفة للوقود األحفوري قد مت يف الدول         
بالوصول إىل الصناعية، فإن نقل التكنولوجيا وتبادل املعلومات سيصبح ذا أمهية كربى من أجل اإلسراع 

إحداث النقلة يف الدول النامية كي تصبح قادرة على خدمة و  ،وتطوراً للوقود األحفورىنظافة أكثر تكنولوجيات 
 .وصيانة املعدات مث جتميعها وصناعتها مستقباًل، وذلك هبدف حتقيق االكتفاء الذايت والسالمة يف جمال الطاقة

جيات التقليدية، ورفع كفاءة الطاقة كما أن هذه االبتكارات وما ميكن أن حتققه من خفض يف تكلفة التكنولو 
ول الصناعية واستخدام الطاقات املتجددة، يعتمد بصورة كبرية على السياسات واالستثمارات اليت تضعها الد

ستخدام الطاقة املتجددة أثر معروف يف محاية البيئة نتيجة ملا حتققه الأن خاصة إذا علمنا ، لتحقيق هذه األهداف
حيث من املتوقع أن تبلغ االنبعاثات الناجتة عن الوقود  ومنه التلوث البيئي، ،الغازاتمن خفض انبعاثات تلك 

 .2الغازات األخرى إىل باإلوافة ،2031مليون طن من غاز ثاين أكسيد الكربون سنة  340 حوايلالتقليدي 

 التكنولوجيا واستدامة قطاع الطاقة نقل :أوال

هلائل، وتعالم دور البرتول يف احلضارة احلديثة بربوز بعض الشركات والتقين ا االقتصاديقد مسح التطور ل   
قدراهتا  املالية الكبرية، وتنظيمها، وحتكمها ل  نظرا ،ع البرتول يف خمتلف مناطق العاملالعمالقة كمسيطرة على قطا 

                                                
 .32ص ،ابقمرجع س سليمان عمر حممد اهلادي، - 1
كلية احلقوق والعلوم  ،جملة الباحث عرض تجربة ألمانيا، :أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة ألجل التنمية المستدامةحممد ساحل، ،حممد طاليب - 2

 .205ص ،2001، 1العدد  ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، ،االقتصادية
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املورد غري  امة هذادور كبري يف استد فهي تلعب، لذلك التنقيب على النف  واستخراجه ونقله تكنولوجيا يف
 .املتجدد

 إحدىيعترب التحكم يف تكنولوجيا الطاقة  :1السيطرة التكنولوجية في األجل الطويل والضغط على األسعار .3
 حبيث االسرتاتيجيات الطويلة األجل اليت تتبعها الشركات البرتولية العاملية للسيطرة على السوق العاملية للطاقة،

نظرا واإلنتاج والتكرير،  االستخراجوجيا احلديثة تعقيدا وتكلفة بالنسبة لكل من تتحكم متاما يف أكثر أنواع التكنول
 .أموال وخمة يف البحث عن أنواع التكنولوجيا وطرق تنميتها لتوفري بدائل للبرتول يف األجل الطويلإلنفاق 

 تجاه البيئة اومسؤولياتهاآلثار البيئية لنشاط شركات البترول العالمية . 2
من أن معظم شركات البرتول العاملية متتلك مقومات مالية وبشرية وخمة ختول هلا حتمل على الرغم 

مسؤولياهتا جتاه البيئة، غري أن الواقع العملي يؤكد أن هناك فرقا جوهريا بني ما تتبناه من تصرحيات وسياسات 
 . خاصة حبماية البيئة وبني نتائج أعماهلا

 بالدول المضيفة وليةلصناعة البتر شركات ااآلثار البيئة ل . أ

حسب إحصائيات األمم املتحدة فإن تأثري الشركات متعددة اجلنسيات يف جمال الطاقة يساهم حبوايل ف          
والغاز ( البرتول)تضاعف أنشطة حرق الوقود السائل نتيجة CO2 العاملي الكربون أكسيد من إنبعاث غاز% 50

صانع املختلفة، واملخلفات النامجة عن تسيري املركبات ووسائل النقل الطبيعي حملطات توليد الطاقة احلرارية وامل
من جهة أخرى الذي ينتج من معامل تكرير البرتول، ومن   SO2املختلفة، أو غاز ثاين أكسيد الكربيت  

حمطات الطاقة احلرارية واألفران اليت تستخدم املازوت كوقود، والنشاطات الصناعية كمصانع االمسنت ومصانع 
اليت ميكن من التأثريات البيئية أخرى جمموعة ، إىل جانب 2الورق، واحرتاق الفحم، وتوليد الكهرباء، وصهر املعادن

 :، واليت نوجزها فيمايليالنف  واستخراجه ونقله استكشاف أن ختلفها الشركات األجنبية جراء عمليات

تقوم هذه إذ د مناطق تواجده، يحتدو  دام وسائل وتكنولوجيا متطورة جدا للبحث عن البرتولاستخ -
ببناء األرويات إىل بيئة بعيدة، و ( مليون باوند 2يفوق وزهنا )نقل جتهيزات كبرية جدا بالشركات 

                                                
دويل الثالث حول منظمات ، امللتقى الاط شركات البترول العالمية ومدى تحملها لمسؤوليتها تجاه البيئةاآلثار البيئية لنشحممد يعقويب، حممد زيدان،  - 1

 .31ص ،2032فيفري  35-39املسؤولية االجتماعية، يومي و األعمال 
 ،2001ربيع /92العدد حبوث اقتصادية عربية، ،اآلثار البيئية لنشاط المؤسسات الصناعية ودور نظم االدارة البيئية في الحد من مخلفاتها عاشور مزريق، - 2
 .310ص
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إزالة الغابات، ختريب النظام البيئي، التلوث على حساب  على نوعيته، االختباراتات وإجراء واملضخ
، التأثري على (خاصة الطيور والكائنات البحرية)احليوانية  البيئي واملائي، التأثري الطويل األجل على احلياة

 ؛والعاملون يف الصناعة البرتوليةصحة اجملتمعات 
كميات معتربة من املياه، واليت يتم تلويثها   استخدامتساهم عملية التنقيب على البرتول واستخراجه يف  -

ؤثر بشكل دائم على تلوث حبري يو تلوث كميائي للبيئة من  ينتج عنه ورميها إىل الطبيعة، وهذا ما
  ؛وصحة اإلنسان حني استهالكها زهنا،توا احلياة البحرية البيئية أواستمرارية 

عملية تنظيف الصهاريج الكبرية لناقالت البرتول أو  النفايات البرتولية،نتيجة التلوث البحري الروتيين  -
 ؛يف البحر فريغهاكيميائية وتالواد املو  الضخمة، من البواقي النفطية باملاء

إخل، ...العديد من حوادث التسربات النفطية، سواء كانت عرب األنابيب أو السفن، أو وسائل النقل الربية -
تسربا  10فخالل العشرين سنة املاوية شهد العامل أكثر من . اليت تؤثر بشكل مميت على النظام البيئي

 ثالث تسربات هبذا احلجم كل ث واحدة إىلماليني غالون أو أكثر لكل منها، حيث حتد 30نفطيا بـ 
ويساهم يف هذه النسبة املخيفة عدد قليل من حوادث التسربات الكبرية، حيث أنه من عام  ،عام

مليون طن متسرب،  3.3تسرب نتج عنها أكثر من  191حدث حوايل  3444إىل عام  3440
 . حوادث كبرية فق  30تسببت فيها ( %15)منها  110000

 :(8-2 )رقم  املوايل يل أهم مناطق العامل املعروفة بوقوع حوادث التسربات النفطية يف اجلدولوميكن متث
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 توزيع مناطق حدوث التسربات النفطية يف العامل(: 8-2)الجدول رقم 

 عدد الحوادث المنطقة

 211 خليج املكسيك

 390 مشال شرق الواليات املتحدة األمريكية

 321 البحر األبيض املتوس 

 301 اخلليج الفارسي

 15 حبر الشمال

 10 اليابان

 52 حبر البلطيق

 94 اململكة املتحدة

 14 ماليزيا وسنغافورة

 11 مشال وجنوب السواحل اإلسبانية/ الساحل اجلنويب لفرنسا

 12 كوريا

 ،ى تحملها لمسؤوليتها تجاه البيئةاآلثار البيئية لنشاط شركات البترول العالمية ومد حممد يعقويب، حممد زيدان،: المصدر
 .32ص ،2032فيفري  35-39يومي  ،االجتماعية املسؤوليةمنظمات األعمال و  امللتقى الدويل الثالث حول

يتضح من خالل هذا اجلدول أن حوادث التسربات تتوزع عرب خمتلف مناطق العامل تقريبا، ونالحظ كذلك أن 
ومنطقيت البحر األبيض املتوس  واخلليج الفارسي،  ،(خليج املكسيك)أهم مواقع حدوثها هي القارة األمريكية 

والنقل على  واالستخراجالتنقيب  استثماراتواليت تعترب مناطق نفطية مهمة يف العامل، وتتواجد فيها وحتتكر 
، "شيفرون"وشركة " شل"، شركة "BP"، شركة "إكسون موبيل"مثل شركة  ،مستواها أهم شركات البرتول العاملية

 .وعليه ميكن القول أن هذه الشركات تتحمل معظم التجاوزات البيئية لنشاط البرتول
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 وجهة نظر شركات البترول العالمية لمسؤوليتها تجاه البيئة  . ب

تعمل معظم شركات البرتول العاملية على جعل أنشطتها اإلنتاجية غري مضرة بالتوازنات البيئية، وهي يف سعيها  
لضمان ثقة مواردها وخططها املستقبلية،  تالءمرتاتيجيات بيئية قصرية وطويلة األجل لذلك تقوم بتسطري إس
  :1إىل تروجلذلك جندها  وأنشطتها املرحبة، استثماراهتااملتعاملني فيها واستدامة 

فيضها، معايري أداء محاية البيئة وحتليل املخاطر البيئية لعملياهتا وختعتماد دارة اجليدة آلثارها البيئية بااإل -
 النظيفة؛األمثل للطاقة والطاقات  االستعمالو .حلماية مناطق البيئية احلساسة

 (VOCS)واملواد العضوية ( SO2)أوكسيد الكربيت  وانبعاث، CO2ختفيض آثار غاز  -
 على البيئة؛وغريها  (NOX)إنبعاث أوكسيد النيرتوجني   -
وجتنب  ،، واحملافظة على نظافة املياهسربات النفطيةيف عملياهتا، حماربة الت النظيفةللمياه  استعماهلاتقليل  -

  .ومعاجلتها عند املوقع النفايات املضرة،
يساهم يف االزدهار االقتصادي حىت يكون النقل مستداما جيب أن ) ةاملستدام يف وسائل النقل االستثمار -

هالك ث إمجايل استتستحوذ على ثل ، خاصة وأهنا( 2"واالجتماعي دون اإلورار بالبيئة وصحة اإلنسان
عناصر التنمية االجتماعية واالقتصادية، تساهم يف تقريب أحد  من أهنا مفبالرغ الطاقة يف أي دولة،
خلطرية يف وجهها اآلخر تعترب من امللوثات اإخل، فإن ...ل البضائع والسلع واألشخاصاملسافات ويف نق

كميات هائلة من الغازات وتلوث ها لء، أو بإطالقحتدثه من وجيج ووووامن خالل ما  يف اجملتمع،
جل ومان أفضل يف أداء خدمات النقل أمن و  . 3اهلواء وهذا ما يتعارض وأبعاد التنمية  املستدامة

احلد من انبعاث  ومن مثة والتقليل من املسري غري الالزم للمركبات وبالتايل احلد من استهالك الوقود،
النظم الحديثة في ريع شراكة أجنبية بغية االستفادة من الدخول يف مشايستلزم ، فإن األمر الغازات

  :4واملتمثلة يف مجال إدارة خدمات النقل

                                                
 .31-05صمرجع سابق،  حممد يعقويب، حممد زيدان، - 1
 .211، ص2001، دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية، دور الموارد البشرية في تمويل التنميةهشام  مصطفى اجلمل، هشام مصطفى اجلمل،  - 2
 .51، صنفس المرجع - 3
 . 112.  191، ص ص  2001، القاهرة، المفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل واللوجيستياتالشني، عبد القادر فتحي  - 4
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 تكمن أمهيته يف استخدام أكثر من وسيلة من وسائل النقل يف صورة متكاملة : النقل متعدد الوسائط
وبالتايل احلصول على الستفادة من املزايا اليت تتمتع هبا كل وسيلة من حيث التكلفة والسرعة واألمان ل

 ؛خدمة نقل بتكلفة اقل وجبودة أعلى مع االستخدام األمثل لوسائل النقل
 يتناول هذا النظام تطوير وتطبيق جمموعات خمتلفة من التقنيات املتقدمة يف خمتلف  : نظم النقل الذكية

  .(اخل...حتديد السرعات الكامريات، نظم إدارة عوادم الغازات، نظم إدارة املرور،) جماالت النقل الداخلي
 الزراعةفي قطاع تكنولوجيا الاالستثمار األجنبي المباشر ونقل  :الثالثالفرع 

لذلك فإن الضرورة تستلزم التكنولوجيا من أحد العوامل اليت تساهم يف تطوير القطاع الزراعي  تعترب
كأحد عوامل ت اليت ينقلها يف هذا القطاع  خمتلف التكنولوجيا نالتعاون مع املستثمر األجنيب املباشر لالستفادة م

 .حتقيق األمن الغذائي

 المستدامةة التكنولوجيا والزراع :أوال

 لقد كانت كيفية حتقيق االستدامة يف الزراعة حمل جدل بني العديد من العلماء واملزارعني واألعمال،
املتزايدة من الغذاء والكساء مع تطلبات حبيث تؤثر االستدامة على اإلنتاج الكلي، الذي جيب أن يزيد للوفاء بامل

، األمر الذي يتطلب املزيد من التعاون و اقامة شراكات خمتلفة بني خمتلف لعاملعدد سكان ال املتزايد رتفاعاال
 .الدول، وعلى خمتلف املستويات لنقل التكنولوجيا الزراعية املستدامة كأحد العوامل املساعدة

منظمة األغذية والزراعة الدولية عندما طرحت مفهومها  لقد اعتربت :تدامةتعريف التنمية الزراعية المس .3
إدارة وصيانة املوارد الطبيعية األساسية حبيث تضمن "على أهنا  3411للتنمية الزراعية املستدامة عام 

 تعمل على صيانة عن طريق إسرتاتيجيةاملؤسسات والتقنيات املتطلبات اإلنسانية احلالية واملستقبلية، 
وتعترب  ".موارد األرض واملياه واملوارد الوراثية النباتية كما جيب أن تكون مقبولة تقنيا واقتصاديا من اجملتمع

التنمية الزراعية مستدامة عندما تكون ممارستها سليمة بيئيا وناجحة اقتصاديا وعادلة اجتماعيا ومالئمة 
 .1ثقافيا وإنسانيا وتعتمد على منهج علمي شامل

                                                
واقع وآفاق،  :يف إطار امللتقى الوطين األول حول التنمية احمللية يف اجلزائرمداخلة ، ، ضرورة تنمية المناطق الريفية من أجل تنمية محلية متوازنةفريدة لرق   - 1

 .1.، ص35/09/2001-39برج بوعريريج،  :عياملركز اجلام



أثرها على إسرتاتيجية التنمية املستدامةملباشر و نقل تكنولوجيا االستثمار األجنيب ا: ينثاالفصل ال  

 
 

116 
 

ينتج عن إنتاج التكنولوجيا الزراعية احلديثة  :اليجابية والسلبية للتكنولوجيا الزراعية الحديثةاآلثار ا .2
 :1ياحمللية واملستوردة، جمموعة من االجيابيات، وأخرى من السلبيات تتناول بعضها فيما يل  بنوعيها

 :االيجابية اآلثار  . أ
 العديد من التغريات االجيابية لهور -
واليت قد حتسن  من خالل إجياد أراض  زراعية جديدة اإلنتاجية، وحدوث حتسن يف إشباع حاجات الزراع  -

من خالل استخدام التقنية املعاصرة واحلديثة لزيادة اإلنتاج، ، أو من انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون
يت تستشعر ال اجملسات استخدام استخدام البذور احملسنة، والتحول حنو احملاصيل ذات القيمة العالية، وأ

وبالتحكم يف كميته  وخمتلف األجهزة اليت  تسمح بقياس نسبة السماد يف الرتبة، نسبة الرطوبة يف الرتبة،
 .واختيار نوعته املالئمة للرتبة عن طريق احملصول املزروع عن طريق الكمبيوتر

 :األثار السلبية . ب
 عدم القدرة على استيعاب بعض املبتكرات التكنولوجية؛ -
 إليها فيلجئونفسي للزراع غري القادرين على متلك التكنولوجيا احلديثة مع شعورهم باحتياجهم الصراع الن -

البدائل القريبة منها لتفادي خمتلف أشكال  أو استئجار( غالبا ما تكون غالية الثمن)إىل استئجار امليكنة 
 املنافسة؛

إىل بعض التغريات االجتماعية ؤدي كما ت؛الزراعية طاردة للعمالة بعض املبتكرات التكنولوجيةتعترب  -
مع بعض العادات والتقاليد الريفية أو مع  السالبة ومنها وعف الرواب  االجتماعية، إىل جانب تصادمها

 ؛مفهوم احلالل واحلرام مما يتسبب يف فشل املبتكر
البيئي يف جمال املبتكرات التكنولوجية إىل زيادة تلوث البيئة والتأثري على التوازن  يؤدي استخدام بعض  -

واملاشية واألمساك، ولهور بعض األمراض اخلطرية  كالسرطان نتيجة احلشرات وتسمم كثري من الطيور 
 .استخدام بعض أنواع املبيدات

 

 
                                                

،  2003، 3، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية، االسكندرية، طتكييف التكنولوجيا الزراعية الحديثة لمتطلبات التنمية في الدول الناميةحممد عمر الطنوىب،   - 1
 .11. 51ص ص 
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 في مجال الزراعة يااالستثمار األجنبي المباشر ونقل التكنولوج: ثانيا

 هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات على االستثمار الزراعي.1

 تسيطر الشركات متعددة اجلنسيات على كل عناصر سلسلة اإلنتاج والتسويق الزراعي احلديث يف العامل،       
عن أالف حاالت الوفاة  واملسئولةموع مبيدات الزراعية يف العامل من جم% 40شركة بإنتاج  20وتقوم حوايل 
على املواد " أفنيش"و" مونسانتو"اثية العمالقة مثل ر وتسيطر شركات اهلندسة الو ، التلوث البيئي يف العاملوالتسمم و 

على الرغم من أن حماصيل العضويات املعدلة وراثًيا تبشر بزيادة غلة احملاصيل زيادة  _ الوراثية الزراعية املعدلة وراثيا
كات  وتسيطر شر  - إزاء طريقة الزراعة اجلديدة العديد من األشخاص واحلكومات يساورهم القلق إال أن هائلة

على مساحات شاسعة من األراوي الزراعية يف العامل النامي " كارجيل" و "نستله"و "فيلب موريس"ثل مكربى ك
ومثل الزراعة التصديرية تتسبب عادة يف تدمري القاعدة  إلنتاج حماصيل تصديرية مثل القطن، املوز، الكاكاو، التبغ،

 ذه الشركات الكربى اليت تستنزف املوارد الطبيعية البيئيةالزراعية التقليدية للدول النامية واالعتماد على ه

 بيعت األراوي اخلصبة كاملة للشركات الدولية العاملة يف اجملال الزراعي، يف الربازيل على سبيل املثال،  
وبالتبعية غادر الكثري من الفالحني أراويهم حنو املدن الكربى أو حبثا عن أراوي جديدة من خالل إزالة 

تبحث عن إقامة مصانع يف  CAP.و NIKE وبالتايل الدوران يف دائرة يف غاية اخلطورة،شركات مثل ات،الغاب
وحيث ال مكان هناك لوجود احتادات للعمال أو اشرتاطات رعاية  األماكن اليت ميكن فيها دفع أقل أجور ممكنة،

الناتج عن إزالة الغابات  global warning األمر الذي يساهم يف لهور مشكالت ارتفاع حرارة الكون، صحية
 .  وفقدان التنوع اجليين وانتشار النفايات النووية وخماطرها الطبيعية والتلوث الصناعي

 :غير المتوافقة كنولوجياالتنقل  .2

آثارا  تدمريية قد  املنقولة عن طريق االستثمار األجنيب املباشر التكنولوجياتميكن أن يكون لعدم توافق 
يؤثر فق   فعلى سبيل املثال فإن تأثري املواد الكيماوية الزراعية ال الزراعي حبد ذاته، اإلنتاجنظام متتد إىل خارج 

على املوارد الزراعية الطبيعية بل قد يؤدي إىل تدمري املوارد الطبيعية على مساحات واسعة وتؤثر على الفعاليات 
تشار األمراض واملوت فيما لو مل يتم استخدامها ان إىلاملعتمدة على تلك املوارد ويف بعض األحيان قد تؤدي 

آثار سلبية على البيئة  إىلكما أن هناك دليل على أن تلك التقانيات والتنمية الزراعية تؤدي ،  بالشكل املالئم



أثرها على إسرتاتيجية التنمية املستدامةملباشر و نقل تكنولوجيا االستثمار األجنيب ا: ينثاالفصل ال  

 
 

118 
 

ورورة تواجد  لذلك يستلزم األمر  ."بتأثري البيت البالستيكي"العاملية بشكل عام مثل مشاركة الزراعة فيما يسمى 
ز إرشاد قادر على نقل املعلومات إىل حيث تطلب، وبالطريقة اليت حتقق فاعليتها، والبد من الرب  بني جها

تشجيع االستثمار العام يف البحوث  من خالل  ،1يف جمال حتسني األراوي البحث الزراعي واإلرشاد الزراعي
    .تحقيق األمن الغذائي املستدامل راوي وإصالحها وحتسينها وحفظها،اهلادفة إىل استيعاب مفاهيم تدهور األ

 :قطاع المياه لتحقيق التنمية الزراعية والبشرية المستدامة األجنبية فيتكنولوجيا القل ضرورة ن .3

إقامة شراكات خمتلفة على  الألمن الزراعي تستوجب حتقيق األمن املائي وذلك من خالل إن مشكلة حتقيق
أو أجنبيا لتوفري املاء الصاحل للشرب، فمن خالل نقل التكنولوجيا خمتلف املستويات داخليا وخارجيا، حمليا 

األجنبية املتطورة ميكن توفري أكرب قدر ممكن من املياه املعاجلة للسكان وتفادي الكثري من األمراض الناجتة عن 
ياه والقطاعات الضغوط والتحديات وإدارة العالقات املتشابكة بني قطاع املالكثري من ومواجهة  ،املياه امللوثة
من أجل إجياد حلول مستدامة متكن تلك الدول من احملافظة على مواردها املائية وتنميتها،  ألخرى،ا التنموية

يلة خاصة يف جماالت التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بالكفاءة املطلوبة ومن االسرتاتيجيات طو 
 : النماذج على سبيل املثال ال احلصر، منهاوميكن اإلشارة هنا إىل بعض ، املدى لقطاع املياه

انتهاج سياسة زراعية جديدة تقوم على حتقيق أقصى قدر من التوازن بني األمنني املائي والغذائي عن طريق  .أ 
وإحالل نظم الري احلديثة، وتعظيم االستفادة من  ،التقليل من الزراعات ذات االستهالك املائي العايل

 من الغذائي؛لتحقيق األ اهلامشية يف الزراعة ويف ختفيف الضغ  على خمزون املياه اجلويفاملياه املعاجلة واملياه 
توليف التقنيات واحللول املبتكرة يف خفض استهالك املياه يف الوحدات السكنية والتجارية، وووع  .ب 

 ،مان جودهتااءة استخدام املياه وووتطبيق مواصفات وطنية تتوافق مع أفضل املواصفات العاملية لتعزيز كف
 .وحيتاج توفري هذه التقنيات إىل شبكات معلومات فاعلة، وبيانات موثوقة، وآلية الختاذ القرار

 

 

                                                
 .13، صمرجع سابقحممد عمر الطنويب،   - 1
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     :الصة الفصلخ

ال  ،متعددة اجلوانبر جمموعة من اآلثار التكنولوجية ميكن القول بأن لالستثمار األجنيب املباش ا سبقمم      
 قتصادية،اإل جتماعية،اإل خرىاألوانب اجلإىل  بل متتد، (املواردستنزاف ا، ثالتلو ) تقتصر فق  على اجلانب البيئي

ألدلة الكافية على مدى صدق قلتها وعدم توفر األسباب اليت تؤدي إىل حدوثها ونقص امن رغم البالسياسية، 
كتسبوا القدرة اليت ي لوية ملنظومة العلوم واملعارف حىتالعمل على إعطاء أو  ى الدول املضيفة لهم علتً حتُ  ،بعضها

 علىمنافعها مضارها و ومعرفة  ،، والتفاوض بشأن احلصول عليهايهمإلن اختيار التكنولوجيا املنقولة متكنهم م
  .كوهنا ذات آثار تراكمية  اسرتاتيجيه التنمية املستدامة

يطرة على تستخدم التكنولوجيا كسالح يف مواجهة الدول النامية للس اتن الشركات متعددة اجلنسيإ    
تعمل ز سيطرهتا على أسواق هذه الدول و إذا جلأت لنقل التكنولوجيا فإهنا تستخدم هذا النقل لتعزيو  ،اقتصادياهتا

فال ميتد تأثريها إىل  ،القطاعات املنقولة إليها خمتلف يف نفس الوقت على إبقاء هذه التكنولوجيا حتت سيطرهتا يف
لتفرض العديد من الشروط  ،تتمتع به من مركز احتكاري يف هذا اجملالجممل النسق اإلنتاجي احمللي مستغلة ما 

  .املقيدة على التكنولوجيا املنقولة تضمن بقاء التكنولوجيا املنقولة ومن حدود نوعية معينة ال تتعداها
بد من فإنه ال  -اجيابية كانت أو سلبية  -بغض النظر عن طبيعة تلك اآلثار اليت قد خيلفها نقل التكنولوجيا 

حبيث ال سبيل إىل العودة إىل  ،حيتم علينا مسايرته مبختلف الطرقالقول أن اجملتمع احلديث هو جمتمع تكنولوجي 
يف الدول النامية، اليت  اآلن  املستخدمة خمتلف التكنولوجيات توليدأو اكتساب و  نقلبل جيب العمل على  ،راءالو 

التنمية ، ألن ات املتاحة يف البلدان الصناعيةالتكنولوجي ث منكثريا ما تكون أقل كفاءة وأكثر تسببا يف التلو 
بالتكنولوجيات احملسنة، وكذلك بالنصوص القانونية اخلاصة بفرض العقوبات يف  املستدامة تعين اإلسراع باألخذ

جنيب ونيته ، ومدى استعداد املستثمر األة حتقيق النفع االجيايب منها علىتتوقف درج ، غري أنهاجملال وتطبيقها هذا
وتوفري الشروط املالئمة لذلك من قبل الدولة املستقبلة هلا من  ها،تعزيز املهارات وتطوير يف نقلها من جهة، ومدى 
  . الفصل الثالث من هذا البحث نحاول معرفته يفجهة أخرى، وهذا ما س
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 :تمهيد

هي أقصر طرق التنمية لعامل النامية والفقرية، فأحد األهداف الرئيسة لدول ا احلديثة يعترب  نقل التكنولوجيا        
، اقات اإلبداعية الوطنيةالط واالزدهار، وهي جسر العبور من التخلف والتبعية إىل التطور واالكتفاء وإطالق
والتجاري والعوملة االقتصادية؛  خصوًصا يف هذا العصر الذي يتجه فيه العامل صوب مزيد من االنفتاح االقتصادي

املتطورة إنتاًجا وتطويرًا واستخداًما عنصرًا حامسًا يف القدرة  دة املنافسة ويصبح امتالك التكنولوجياحيث ستزداد ح
   .طريق االستثمار األجنيب املباشرخاصة تلك املتأتية عن  ،ورعلى النماء والتط

مما يسر مع بداية القرن اجلديد أن العديد من الدول النامية خاصة الدول العربية تنبهت هلذه الظاهرة        
واضحة ملنظومة العلوم إسرتاتيجية اليت تبدأ بالطبع بصياغة سياسة و وأخذت باختاذ اإلجراءات اجلادة، 

، واألهم من ذلك وضع آليات لتنفيذها تشتمل على برامج وطنية حمددة ختخََّصصخ هلا املوارد املادية والتكنولوجيا
الجتذاب املستثمر األجنيب املباشر بغية  والبشرية وحيدد هلا توقيت لإلجناز، واألمل معقود على جناح هذا املبادرات

 .اليت ينقلها معهمة واملستدا  االستفادة من التكنولوجيات احلديثة

ى عليف جمال نقل تلك التكنولوجيا دراسة األثر الذي ميكن أن خيلفه االستثمار األجنيب املباشر هبدف       
وماليزيا يف جمال نقل  اجلزائركل من اخرتنا هلذا النهج تقدمي جتربة   دول املضيفة،بال إسرتاتيجية التنمية املستدامة

يمهيته  يف ااجمال أل األجنيب املباشر بعد إدراكهما ستثمرامل وكيفية تعاملهما مع ،املستوردةأو اجلاهزة  التكنولوجيا
من بصفة عامة له ضيفة على اسرتاتيجيات التنمية  املستدامة يف البلدان امل هآثار ومن مث حتديد  ،خاصة التكنولوجي

 .احللول املمكنة العمل على حتديد املشاكل وتقدمي من أجل  ،الدراسة على الدولتني املختارتنيخالل إسقاط 
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  في كل من الجزائر وماليزياونقل التكنولوجيا التنمية المستدامة  إستراتيجية :المبحث األول

نقل  التكنولوجيا يف عملية التنمية عملت كل من اجلزائر وماليزيا علىالبالغة اليت تلعبها أليمهية لنظرا         
يد، ال يف من الصيغة العقدية املمثلة يف صيغة املفتاح بدء ،مبختلف الطرق املمكنة  التكنولوجيا األجنبيةتساب كوا 

عقود قبل التوجه إىل يف شكل  التقنية وغريها من أشكال احلصول على التكنولوجيا املنتج يف اليد، عقود املساعدة
 .ر للحصول على خمتلف التكنولوجيات اليت ينقلها معهفتح األبواب وتقدمي التسهيالت لالستثمار األجنيب املباش

 التنمية المستدامة في كل من الجزائر وماليزيا إستراتيجية: المطلب األول

تسعى كل من اجلزائر وماليزيا إىل تبين مفهوم االستدامة كخيار اسرتاتيجي من خالل التخطيط املبين على        
 منهمالكل دولة و  ،الدولة خالل فرتة زمنية طويلة إليههتدف  ما إىللالنتقال باالقتصاد الوطين أسس مستدامة 

 :وهذا ما نتناوله يف العناصر التالية املفهوم خمتلف يف تبين هذا ومنهج تصور

 التنمية المستدامة في الجزائرإستراتيجية  :الفرع األول

الثمانينات اهتمت  لتنموية فمنذ االستقالل حىتقضايا البيئة يف الربامج القد كانت احلكومة اجلزائرية هتمل         
على االستهالك املكثف صناعاهتا فكانت تعتمد  بالتنمية االقتصادية،ومل تدرج البيئة يف املخططات التنموية،

ضعف  الدميغرايف،النمو  تدين مستويات مجع النفايات وتسيريها، ،(وقطاع البرتوكيمياء احلديد والصلب،) للطاقة،
جمموعة من  مباشرة االستقالل بعد قبل أن تنتهج ،1إخل...التلوث برامج إعادة التطهري واستغالل مياه الصرف،

 أساسها يف ركزت واليت خمتلفة، مراحل على تنمويةوبرامج   شكل خمططات على جاءت واليتالتنموية  السياسات
 عن البحثللتنمية و  احلديثة املفاهيم وانتشار اجلديد االقتصادي النهج إىل اجلزائرية الدولة انتقالضرورة  على

 . اجلزائر يف الوطنية ااجماالت ملختلف ومشوهلا استدامتها وطرق مصادر
 :2ثالث حماور أساسيةإىل تكريس التنمية املستدامة  حول إلسرتاتيجية الوطنية اجلزائرية اليت ترمي وقد متحورت ا      

 .االقتصادية إلنشاء الثروات، خلق مناصب الشغل ومكافحة ظاهرة الفقر املنتشرة بعث التنمية .1
احملافظة على البيئة وتثمني األنظمة البيئية، من خالل احلفاظ على املوارد الطبيعية احملدودة كاملياه،  .2

 .واألراضي الفالحية، الغابات والتنوع البيئي
                                                           

 .122، صمرجع سابقناصر مراد،  - 1
 .22، صمرجع سابقكربايل بغداد، محداين حممد،   - 2
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أمثل للنفايات، عمليات التطهري وخمتلف  سني اإلطار املعيشي للسكان من خالل تسيريحت .3
 .الشبكات

قانون احملافظة وتثمني  هلذا الغرض صدرت سلسلة من القوانني من بينها تسيري ومراقبة وإزالة النفايات،          
من جهة أخرى مت تكييف النصوص ، الساحل، قانون احملافظة على البيئة، قانون احملافظة على املناطق اجلبلية

 .نونية السارية املفعول مع مستلزمات احملافظة على البيئة والتنمية املستدامةالقا
ويف نفس السياق قررت احلكومة تطبيق برنامج استثماري لإلنعاش االقتصادي خالل الفرتة          .1

بغية هتيئة األرضية الالزمة إلعادة انطالق النشاطات االقتصادية والنمو وتعزيز  2221-2222
مليار دج أي حوايل  525مببلغ إمكانيات التنمية املستدامة، هذا األخري الذي خصص له غالف مايل 

مليار دوالر أمريكي  11مليار دج أي ما يعادل  1.211مليار دوالر أمريكي، ليصبح يف هناية الفرتة  7
، وقد متم بالربنامج التكميلي لدعم .بعد إضافة مشاريع جديدة له و إجراء تقييمات ملشاريع سابقة

مة ، حبيث ساهم يف التخفيف من االنعكاسات الفاسدة ألز 2222-2225االقتصادي  اإلنعاش
جمهود إنعاش النمو  من أجل مواصلةعميقة وخلق الظروف املالئمة إلسرتاتيجية حقيقية للتنمية املستدامة 

الربط بني اجلانب االقتصادي واجلانب االجتماعي حبيث يرتكز ، و النشاط وتكثيفه يف مجيع قطاعات
خصصت له مبالغ مالية  التوازن اجلهوي، إنشاء مناصب الشغل، برنامج اإلنعاش على مكافحة الفقر

مليار  2.152مليار دوالر أمريكي، لتصبح يف هناية الفرتة  112مليار دج أي  5.725أولية مبقدار 
مليار دوالر أمريكي بعد إضافة عمليات إعادة التقييم للمشاريع اجلارية و خمتلف  132دج أي حوايل 

( 2212-2212)ثماري للفرتة إىل جانب  وضع خمطط مخاسي است، التمويالت اإلضافية األخرى
هبدف  .1مليار دوالر أمريكي 251أي ما يعادل  مليار دج21.212الذي يستلزم نفقات بقيمة 

، وإطالق مشاريع أخرى تساهم ياه من جهةالنقل وامل يف قطاعخاصة ملشاريع اجلاري اجنازها استكمال ا
 .2من جهة أخرى يف ترقية االستثمارات العمومية وتنمية البالد

 

                                                           

، جملة الباحث، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة قاصدي ، سياسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر و أثرها على النموحممد مسعي - 1
 .741، ص12/2212، العدد -ورقلة –مرباح 

 .22اجلزائر، ص ،0274 -0272برنامج التنمية الخماسي بيان اجتماع جملس الوزراء،  - 2
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 إستراتيجية التنمية المستدامة في ماليزيا: الفرع الثاني

تعد ماليزيا إحدى أهم الدول اإلسالمية اليت استطاعت أن تتخطى التخلف وتنطلق إىل فضاءات واسعة من      
ألف   332التنمية بدءًا من االقتصاد مرورًا بالتعليم والتكنولوجيا وانتهاًء بالصحة والثقافة، حبيث تبلغ مساحتها 

، وطبيعة البالد جبلّية 2212مليون نسمة سنة  22.3وعدد السكان وأغلبيتهم من املسلمني يصل إىل 2كم
فقط من الدخل القومي، إال أن ماليزيا واليت كان %  5ومعظم أراضيها ال تصلح للزراعة وتساهم السياحة بنسبة 

 155عاماً إىل  25وصلت جتارهتا اليوم وبعد  مليون دوالر2.5ال يتجاوز  1275تبادهلا التجاري مع العامل عام 
عرفت كيف تتحول من اقتصاد زراعي وريعي يعتمد على  كما أهنامليار دوالر؛   152مليار رينجت أي حوايل 

تصدير املواد األولية إىل اقتصاد صناعي يدعم قطاع التصدير الذي أصبح يشكل موردا أساسيا للعملة الصعبة، 
ر تدرجيي لقطاع اخلدمات على حساب القطاع الزراعي الذي اخنفضت نسبة مسايمهته وصاحب هذا التحول تطوي

، بينما القطاع %12إىل % 22من ( 1222-1272(سنة  22خالل % 12يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 
 واستنادا إىل صندوق .خالل نفس الفرتة% 27إىل % 32الصناعي نسبة مسايمهته يف الناتج احمللي ارتفعت من 

من حيث  32صنف االقتصاد املاليزي من أكرب االقتصاديات العاملية باحتالله للمرتبة ( 2211)النقد الدويل 
، بالرغم من تأثرها بليون دوالر أمريكي  212.23تعادل القوة الشرائية مع الناتج احمللي االمجايل املقدر ب

 .1(2212 -2221) ية التاسعةباألزمة العاملية كباقي الدول اليت تزامنت مع اخلطة املاليز 

جهة أخرى متكنت من جتاوز خمتلف األزمات اليت كانت تصيبها واليت من أيمهها األزمة املالية اليت ضربت  من     
فيما اخنفضت القيمة الفعلية للعملة الوطنية %  2.2-دول جنوب شرق آسيا، أين حققت معدل منو سليب 

من األزمة بأقل اخلسائر  ، فقد اختذت تبين سياسة ترشيد وختطيط اقتصادية سايمهت يف اخلروج%22بنسبة 
وبدون االنصياع ألوامر املؤسسات املالية العاملية، بل وحققت جناحات فريدة وسجلت معدالت منو رائعة بلغت 

، ومن الظواهر الواضحة اليت حتققت يف ظل االستقرار واالنتعاش االقتصادي الذي 2222وذلك عام % 5
ردات، وتوفري احلماية الصناعية الوطنية، خالل السـنوات ، حبيث اتبعت سياسة إحالل الوا1227أعقب أزمة 

العـشر األوىل بـعد االستقالل برتكيز الـدعم احلـكومي يف املـقام األول عـلى الصناعات اإلحـاللية للـمـواد املستوردة 
                                                           

1 -derrick tanggapan and other , the relation between  economic growth and foreign direct   

investment in malaysia: analysis based on location advantage theory, international journal of 

economics and management sciences, vol.1, no.2,  2011.p24. 
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س التـصدير وذلك لينتقل الدعم فيما بعد إىل ســياسـات أكـثر انـفـتاحـًا السـتقطاب الصناعات القائمة عـلى أسـا
م، من خالل خلق املشاركة التعاونية بني القطاع اخلاص وموظفي احلكومة مما خلق احلافز 1271ابـتداًء مـن عـام 

 :إلتباع أسلوب التخطيط اإلسرتاتيجي منهجا للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية على النحو التايل

 :مت تنفيذ أربع خطط تنمية هي(  1222 – 1271) مشروع التنمية االقتصادية األول  .1
حيث اجتهت التنمية يف ماليزيا لالعتماد على دور كبري ( 1275 -1271) اخلطة اخلماسية األوىل  -

للقطاع العام والبدء يف التوجه التصديري يف عمليات التصنيع، وقد حتقق هلا ذلك مع هناية عقد 
 .نياتالسبعي

موجة جديدة من الصناعات : واليت ركزت على حمورين يمها (1251-1222) اخلطة اخلماسية الرابعة -
  .اليت تقوم بعمليات اإلحالل حمل الواردات، والصناعات الثقيلة يف إطار ملكية القطاع العام

عام  ذ إسرتاتيجيةفيتم تنفيذه لتمهيد ااجمتمع لتنفي( 2222 –1221)مشروع التنمية االقتصادية الثانية  .2
واليت تستهدف وضع ماليزيا يف مصاف الدول الصناعية من خالل الرتكيز على االستثمارات  2222

 .احمللية واألجنبية واستخدام التكنولوجيا الغري ملوثة للبيئة ورفع مستوى التعليم والتدريب
يجيات والربامج تعمل من خالهلا الدولة بدمج االسرتات:(2225-2221)خطة ماليزيا الثامنة  .3

واملشروعات الرامية لتحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية للنمو املدعوم ودعم النمو االالقتصادي وإجياد 
 .جمتمع متحد يقوم على املساواة مع إعطاء أولوية أكثر للتنمية الصناعية

اليت تشدد فيها بشكل خاص على حتسني مناخ االستثمار (: 2212-2221)ماليزيا التاسعة  خطة .2
برتكيز أكرب على جذب التكنولوجيا العالية، السيما يف جماالت الزراعة، وتعزيز قدرهتا التنافسية، 

بية متطلبات الصناعات التحويلية، اخلدمات، حتسني الكفاءة يف اخلدمة العامة، تنمية املوارد البشرية لتل
 .جديدة

لمراجعة التدرجيي لاحلكومة برناجما حبيث أطلقت : (2215 -2211)اخلطة اخلماسية العاشرة  .5
٪ من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 3امليزانية إىل  العجز يفدف هو جعل هب لإلعانات للحد من اإلنفاق،

 nouveau"( NMS)" منوذجا اقتصاديا جديدا"إىل ذلك، مت إطالق  باإلضافة. 2215
modèle économique") )،ومضاعفة نصيب  لتشجيع االبتكار وحتقيق مكاسب يف اإلنتاجية

 .لسكاهناعلى املدى الطويل لتحسني الوضع االقتصادي  2222الفرد من الدخل حبلول عام 
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ذاته، وأنه لكي لقد كانت مبادرات التنمية يف ماليزيا مدعومة بفلسفة أنه ال ميكن اعتبار النمو هدفا يف حد 
 Equitableتستفيد كل قطاعات ااجمتمع، ينبغي أن يوجد النمو دائما جنبا إىل جنب مع مبدأ التوزيع املنصف 

وسريعة، إىل جانب  Sustainableقد التزمت ماليزيا هبذا اهلدف من أجل حتقيق تنمية اقتصادية مستدامة و 
 .1 تماعية وحتسني البيئةهدف توفري قدر أكرب من املوارد لصاحل التنمية االج

 وماليزيا  الجزائركل من في  األهداف اإلنمائية لأللفية : الثالفرع الث
كخطوة أساسية لبلوغ أهداف   تلك األهداف ماليزيا لتحقيقميكن أن نعرض اسرتاتيجية كل من اجلزائر و      

تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، التعليم،  مكافحة الفقر،: يفواملتمثلة  2215إىل غاية  التنمية املستدامة
 إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية، االستدامة البيئية، التنمية الصحية، 

 مكافحة الفقر :أوال
كافحة الفقر يف نشاطات التضامن الوطين، مل اجلزائرإسرتاتيجية ت تتمحور لقد  :مكافحة الفقر بالجزائر .1

املساعدات املباشرة للفئات احملرومة، إىل جانب إسناد وتقدمي  املساعدة على التشغيلوالشبكة االجتماعية وبرامج 
 نسبص يتقل مبا ساهم يف ،وزارة التضامن الوطين مهمة جديدة متمثلة يف مكافحة الفقر واإلقصاء االجتماعي

 .2 2225سنة % 5.7إىل 2222سنة %12.1إىل1225سنة  %12.1من وفق خط الفقر الوطين  الفقر 
، ومن بني 1272كان تقليص الفقر يف قمة أجندة التنمية القومية املاليزية منذ  :مكافحة الفقر بماليزيا .2

زيادة مساعدات املنظمات غري احلكومية، ، و  برامج لتنمية الفقراء املعدمنيهو وضع إجراءات ختفيض نسبة الفقر 
برامج تقليل الفقر يف ماليزيا يف التقليل العنيف للفقر ، حيث جنحت  3اإلنفاق احلكومي الفيدرايل لتخفيض الفقر

سنة  %5.1  سكان حتت خط الفقر إىلنسبة ال الشامل، برغم أن الفقر الريفي ال يزال باقيا نسبيا، حيث بلغت
وارتفعت توقعات احلياة  ،1225يف عام %  5.7سبة الفقراء نمقابل  2212عام  %3.1مث إىل   2225

 .4(2211)سنة  72لديهم إىل 
 

                                                           

1 - pour plus de précision, voir: national economic advisory council, new economic  model for Malaysia, part1 

,Federal Government Administrative centre, 62652, PutraJaya, p31(www.neac.gov.my). 
 .327ص ،2212التقرير االقتصادي العريب املوحد، صندوق النقد العريب،  - 2
، نشر مشرتك بني البنك "التحول في المؤسسات والنمو ونوعية الحياة " التنمية المستدامة في عالم دائم التغير ،2223تقرير عن التنمية يف العامل  - 3

 .152، ص2223للرتمجة والنشر، الدويل  ومركز األهرام 
327، ص2212، سابق مرجعالتقرير االقتصادي العريب املوحد،  -  4  
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 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةالتعليم و : ثانيا
م الوسائل أحد أه باعتبار أن التعليم :بالجزائر تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةالتعليم و  .1

التعليم شرعت اجلزائر بسن سياسات للنهوض بقطاع فقد التنمية املستدامة،  يةاستمرار املساعدة على تطبيق و 
لتحسني جودة التعليم وتقليص األمية مبنح التعليم كافة املوارد واإلمكانيات الضرورية من اجل التكفل بالطلب 

مليار دينار جزائري هلذا القطاع يف  552خصصت اجلزائر مال يقل عن ف االجتماعي يف جمال الرتبية والتعليم،
، 2215لبلوغ أهداف األلفية من اجل التنمية يف أفق  2212-2212برنامج االستثمارات العمومية للفرتة 

وأكثر من  2212 -2222مليون خالل الفرتة  3.3حيث مت بلوغ عدد أطفال الطور االبتدائي أكثر من 
نسبة تدريس بينما  مليون تلميذ بالنسبة للطور الثانوي1.17مليون تلميذ يف الطور املتوسط وأكثر من  3.25

فيما يتعلق برتقية املساواة بني  ،2222يف سنة % 27.21سنوات قد بلغت 1م األطفال الذين يبلغ سنه
قدر  2222 -2225ن توزيع املتمدرسني على أساس كل جنس بالنسبة لسنة فإاجلنسني ومتكني املرأة  

يف الطور %57.25يف الطور املتوسط و% 25.72لدى األطفال يف الطور االبتدائي و% 27,35ب
  ب خمتلفة وبنسبة تقدرمليون امرأة جزائرية تشغل مناصب هامة يف قطاعات 1.25من أكثر  كما أنالثانوي،
5.11%. 

منذ بالنسبة ملاليزيا فقد اعتربت التعليم  :بماليزيا تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةالتعليم و  .2
يؤدي إىل سرعة ارتقائها سلم التطور الذي نصر موحد لعناصر األمة ، وعلتنمية يف بناء الدولةهو قائد ااالستقالل 
بلغات عديدة لتحقق حاجات كل مجاعة  توفر احلكومة تعليما جمانيا يدوم أحد عشر عاما لذلك احلضاري،

من كل من جتاوز الستة أعوام مسجلني يف %  22، وبينما جند أن التعليم ليس إجباريا، إال أن أكثر من عرقية
جزء من مسعى ماليزيا ك(  2212- 2221)ة التنمية للفرتة بني عامي كما تركزت خطاملدارس االبتدائية،

لبناء اقتصاد أكثر ذكاء ال تقتصر ميزته التنافسية على اخنفاض  2222البلدان املتقدمة حبلول عام ب للحاق
 .1التكاليف فقط

  : التنمية الصحية: ثالثا
املستدامة وأحد العوامل املسايمهة يف  باعتبار الصحة احد مؤشرات التنمية :التنمية الصحية بالجزائر .1

على تسريع اإلصالح الصحي لتقريب الصحة من املواطن  عملت السلطات اجلزائرية  حتقيقها فإن

                                                           

 .، دون ترقيممرجع سابق ،قراءة في تجربة التنمية بماليزيا أبو سلطان، - 1
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 حبيث قدرت نسبة  اإلنفاق على الصحة والرتكيز على الوقاية والعالج وحتسني نوعية اخلدمات الصحية، 
كما ارتفع عدد األطباء لكل مئة ألف    2222سنة  %5.5قدرت ب األمجايلمن إمجايل الناتج احمللى 

 كما انطلقت منذ،  22121-2222للفرتة طبيب  152إىل  1222طبيب سنة  22نسمة من 
بناء مستشفيات ومصحات عرب  ،مليارات أورو 23يف برنامج مخاسي لالستثمار العمومي قدره  2225

 22وفرت استثمارات ب ، كما سنوياألف حالة  15الوطن لتقليص رحالت العالج يف اخلارج إىل 
وتظهر هذه اجلهود من ، املخطط التوجيهي للصحة يف اجلزائر ضمن 2225-2222ورو للفرتة أمليار 
سنة %  31.2بعدما كانت  2225سنة % 12.2تراجع نسبة الوفيات لدى األطفال إىل  خالل

يف  51.2تقريبا كذلك تراجعت نسبة الوفيات لدى األمهات بشكل حمسوس حيث بلغت ،2222
،كما انتقلت نسبة الوالدة يف الوسط 1222سنة 122222يف  215بعد ما كانت  122.222
اختذت احلكومة يف جانفي ، كما 2222يف سنة % 27.2إىل  1222سنة %7.1املدعم من 

 .قرار مبنع استرياد األدوية  املصنوعة حمليا، هبدف تشجيع الصناعة الصيدالنية  2222
على حتسني صحة  1257لقد تركزت برامج التنمية يف القطاع الصحي منذ : ة بماليزياالتنمية الصحي .2

كل املاليزيني، من خالل توفري منظومة متكاملة وشاملة من خدمات صحية عالية اجلودة؛ فقد بلغ 
 1221اإلنفاق على اخلدمات الصحية، من خالل برامج التنمية الفيدرالية اليت تزايدت خالل الفرتة من 

من إمجايل اإلنفاق على القطاع االجتماعي، %  12بليون ماليزي، مبعدل  3.1لتصل إىل  2222 –
 2225 – 2221من إمجايل اإلنفاق احلكومي على التنمية، وتزايدت امليزانية خالل خطة %  3.7و

وقد  من إمجايل ميزانية التنمية،%  5من ميزانية القطاع االجتماعي، و%  12.7بليون مبعدل  5.5إىل 
اخنفاض معدل وفيات األطفال الرضع على حتسني الصحة إىل  أدت برامج الصحة يف ماليزيا، وما تنفقه

يف الفرتة من  12، وإىل 1222يف عام  13إىل  1257مولود حي يف عام  1222لكل  71من 
 252وكذلك، تناقص معدل وفيات األمهات على طول النصف قرن املاضي من  ،2225 – 2222

يف  ها جاء ترتيبلذلك  ،2222عام  2، و1222يف  22إىل  1257مولود حي عام  1222لكل 
اجلزائر اليت جاء  عن متقدمة 22تصنيف منظمة الصحة العاملية اجممل أداء املنظومة الصحية هبا يف املرتبة 

 .51ترتيبها 
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مما جعلها  2212و 1222ما بني " ارتفاعا معتربا"على العموم سجل مؤشر التنمية البشرية يف اجلزائر        
 2213حسب تقرير برنامج األمم املتحدة للتنمية املعد لسنة " اليت هلا تنمية بشرية عالية"تصنف ضمن الدول 

حني ماليزيا  يف 2222نة س 2.125مقارنة ب 2212 سنة 2.713بلد ب  157عامليا ضمن  23مبرتبة 
سنة  2.712مقابل    2212سنة  2.712وقدرها دليل التنمية البشرية  12حققت يف نفس التصنيف املرتبة 

 .مع العلم أن القيمة القصوى للمؤشر تقدر بالواحد الصحيح 2222

البشرية إال أن نسبة األمية  لكن بالرغم من حتسن اإلطار املعيشي للفرد اجلزائري واجلهود املبذولة يف التنمية      
من  %22.7سنة من ما نسبته  22إىل  15بني الفئة العمرية ما بني تبقى مرتفعة بشكل ملفت لالنتباه إذ تقدر 

وهو رقم مرتفع ال يعكس اجلهود املبذولة يف قطاع  ،22221سنة  %7.5 إىل نسبة 1222إمجايل السكان سنة 
سنة  15بالنسبة املئوية من فئة )حبيث بلغ معدل إملام البالغني بالقراءة والكتابة الرتبية، إذا ما مت مقارنته مباليزيا، 

بينما قدر معدل التسرب من التعليم % 23.1مقارنة مباليزيا %72.1ب 2212-2225مابني سنة ( فما فوق
 .2213حسب تقرير التنمية البشرية لسنة  %2.3 يف حني بلغت مباليزيا %5.3تدائي حوايلاالب

 :التنمية في كل من الجزائر وماليزياإقامة شراكة عالمية من أجل و  االستدامة البيئية: رابعا
من خالل جمموعة من احلوافز  املراقبة التلوث وتطويره ةمتكامل أنظمةبإنشاء  وماليزيا اجلزائركل من قامت   لقد   

ه، لتحسني إطار املعيشة الغرض منها محاية املوارد الطبيعية، واتقاء كل أشكال التلوث البيئي ومكافحت، والقوانني
، عن طريق تطوير أنظمة جتارية ومالية موحدة وخالية من مجيع أنواع مشرتك، ومحاية البيئة يف إطار ونوعيتها

اليت حتتاج إىل مساعدات واليت تعاىن من مشاكل سياسية وجغرافية حتد من  إىل الدول املساعداتالتمييز، وتقدمي 
 .قدرهتا على املنافسة يف ظل النظام االقتصادي العاملي

  (2012-7692)تقويم نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية  :المطلب الثاني  

كان اهلدف األول الذي حددته منظمة األمم املتحدة يف بداية الستينات لعملية نقل التكنولوجيا من   لقد       
هو تقدمي مساعدة خالصة هلا  (البلدان النامية)إىل البلدان اليت ال متتلكها ( البلدان املتقدمة) البلدان اليت تنتجها

وقد مت إنشاء  التخلف وااللتحاق بقافلة البلدان املتقدمة، لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وإزالة كل مظاهر
منظمة ) جهازين من قبلها هبدف إدارة عملية نقل التكنولوجيا واإلشراف عليها لضمان جناح املهمة ويتمثال يف 
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ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  ،1212سنة  UNCTAD))  األمم املتحدة للتجارة والتنمية
(UNIDO )ورغم تدفقها من ذلك الوقت  أشرفا على كثري من مشاريع نقل التكنولوجيا، اللذان 1215ة سن

 تستطع أن تكون األرضية العلمية ملوبشكل مكثف إىل الدول النامية فإن القطاع الصناعي هبا مل يتطور و 
األغلبية )الزالت واضحة  وأن مظاهر التخلف والتكنولوجية اليت تسهم يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية،

وأن  ال يوجد يف احلقيقة إال عملية استرياد بني مصدر ومستورد،:"Nawaz sharifوقد عرب عن ذلك  ،(منها
املتتبع حلركة نقل التكنولوجيا بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة ال يالحظ إال بائعا ال مقدما وال يالحظ إال 

 ، 1"مشرتيا ال مستقبال

البلدان  منالكثيفة التكنولوجيا العالية  حتدث زيادة مستمرة يف واردات السلع ،يف إطار هذه اإلجتاهات العامةو     
اجلنوب فإننا جند أن أكثر من  فبإلقاء نظرة فاحصة على الكثافة التكنولوجية املتزايدة للواردات بني بلدان النامية،

يف املتوسط من مجيع املنتجات العالية للتكنولوجيا اليت تستوردها البلدان النامية كمجموعة كانت بلدان  53%
 (منخفض عايل، متوسط،)مبقارنة مستوى الكثافة التكنولوجية، و (1-3اجلدول رقم ) 2212نامية أخرى يف عام 

عالية وكثافة تكنولوجية حصة  مهارات إىل من الواردات املصنعة اليت حتتاج هناكلواردات البلدان النامية كانت 
وتعزز هذه االجتاهات املفهوم الذي يفيد  مهارات متوسطة وكثافة تكنولوجية، أكرب من املنتجات اليت حتتاج إىل

والسيما إىل بلدان  ،يالتكنولوجيا على املستوى العاملبأن البلدان النامية تتزايد قدرهتا على تصدير سلع كثيفة 
 .2باجلنو 

 

 

 

 

 

                                                           

 .125، ص2222، فرباير27السنة الرابعة، العدد ، جملة التجديد، اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا،نقل التكنولوجيا إلى البلدان اإلسالميةحممد مقداد،  - 1
2 - rapport sur la technologie et l’innovation, op.cit, p9. 
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الواردات من السلع الرأمسالية الكثيفة التكنولوجيا العالية واليت جيري احلصول عليها من  (:7-3)الجدول رقم 
 (2212 -1225) اإلقليميةالواردات حبسب ااجمموعة  إمجايلالبلدان النامية كنسبة مئوية من 

 

 املستوردون/ البلدان

 املستوردون

البلدان 
 النامية

البلدان 
 املتقدمة

البلدان 
 األخرى

البلدان 
 النامية

البلدان 
 املتقدمة

البلدان 
 األخرى

1225 2212 

 2.73 21.23 53.22 1.25 72.27 24.85 البلدان النامية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
 الكارييب

21.21 73.31 2.27 32.12 15.35 2.51 

 2.11 22.72 55.12 .. .. .. اجلنوب االفريقي

 7.32 25.21 27.12 12.11 37.71 52.13 جنوب آسيا

 2.51 22.52 52.11 2.23 51.12 22.23 جنوب شرق آسيا

 1.22 33.52 12.17 2.17 57.12 22.12 شرق آسيا

source: rapport sur la technologie et l’innovation, 2012, unctad, p10 

لدرجة  حبيث تعتمد الدول النامية يف تطوير صناعتها الوطنية على التكنولوجيا املستوردة من الدول الصناعية،     
أنه قد يصعب القيام بتنفيذ خطط التنمية دون تدفق التكنولوجيا من اخلارج كأحد ركائز النهوض باملشروعات اليت 

اليت يدرجها غالبا موردو التكنولوجيا يف عقود نقل  تقيديةيف ظل شروط تعسفية و  ا تلك اخلطط،تتضمنه
التكنولوجيا مع املشروعات املتلقية للدول النامية من بينها جند حظر إدخال التحسينات أو التعديالت على 

 أو احلصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة هلا أو منافسة للتكنولوجيا حمل العقد، ،الظروف احملليةالتكنولوجيا لتالءم 
صناعات ذات تكنولوجية إىل جانب أهنا  ،1إخل ...أو تطويرها  قييد حرية املستورد يف استخدام التكنولوجيا،ت

                                                           

 .5، صمرجع سابقجالل  وفاء  حممد دين،  - 1
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فقدت مزاياها النسبية إال أن الطبيعة االحتكارية للسوق الدولية التكنولوجية كلف الدول النامية مبالغ باهظة عند 
فة استرياد التكنولوجية بالبالد النامية بلغت أن تكل ONUDIفحسب تقدير مصادر اليونيدوا ، استريادها

اليت ترتاوح املسترتة و حقة وغري املباشرة و أن هذا التقدير ال يضم التكاليف املل، مع العلم 1275بليون دوالر عام 
بسبب االندفاع يف  ،1من الدخل القومي للبالد النامية %2هو ما يعادل ما بني بليون سنويا و  12و  1بني ما 

لعملية نقل  آنذاكوميكن تفسري جلوء دول العامل الثالث املتقدمة مبختلف الطرق والوسائل، نقل التكنولوجيا 
 :2التكنولوجيا إىل األسباب الثالثة التالية واليت توحي بالفهم غري الصحيح لعملية النقل التكنولوجي

 ة من التكنولوجيا؛إن صانعو القرار يرغبون يف استخدام نوعية معين .1
 ؛النمط املستورد غري متوفر حالياإن  .2
 وجيا أقل تكلفة من إنتاجها حمليا؛العتقاد أن عملية نقل التكنولا .3

بينت دراسة للبنك الدويل أن التأثري الرتاكمي لنقل التكنولوجيا ومنوها يف العامل العريب خالل عقود الستينيات  وقد
بل إن االقتصاد . والسبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي مل يكن له أي تأثري إجيايب على منو االقتصاد العريب

دول العامل من عائدات نقل التكنولوجيا يف دعم منوها العريب عرف معدل منو سالب يف حني استفادت كل 
بالطبع مل يكن اخلطأ يف نقل التكنولوجيا، وإمنا يف السياسة واآللية اليت اتبعت يف النقل وحماولة  االقتصادي،

 :يف العالقات التجارية يف حصر السمة االحتكارية للتكنولوجياميكن و  .التوطني

 اخلدمات التكنولوجية؛لسوق الرأمسايل يف جتارة السلع و تبعية أغلبية الدول النامية ل -
من مت التحكم يف أسعارها و  ،ت يف السوق الدويل للتكنولوجيةلسيطرة الكاملة للشركات املتعددة اجلنسياا -

 .وشروط بيعها

 

 

 

                                                           

 .211، صمرجع سابق، عبد الشفيع عيسىحممد  - 1
 .52، صمرجع سابقبشتله خمتار،  - 2
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 الصيغ التعاقديةطريق  التكنولوجيا عنتجربة كل من الجزائر وماليزيا في مجال نقل  :ثالثالمطلب ال

لقد جلأت كل من اجلزائر وماليزيا يف بادئ األمر إىل نقل التكنولوجيا عن طريق الصيغ التعاقدية قبل التوجه       
 . إىل الصيغ املتعلقة بالشراكة والتعاون مع املستثمر األجنيب املباشر

 (7692-7612) تجربة الجزائر في مجال نقل التكنولوجيا :الفرع األول

الصناعة "اعتمدت اجلزائر عند استقالهلا منوذج اقتصاد مستقل وطين،هبدف بناء      
من أجل االرتقاء بااجمتمع اجلزائري من حالة التخلف  « industrie-industrialisantes  »"واملصنعة

املزري املوروث عن الفرتة االستعمارية يف مجيع امليادين، وذلك بإقامة قاعدة صناعية ضخمة وحديثة من أجل 
من الرتكيز على إحداث تصنيع سريع وباعتماد تكنولوجيات حديثة فانطلقت اجلزائر كباقي الدول النامية 

االجتماعية واالقتصادية   البينوهدم ، هبدف تكوين قاعدة صناعية حملية متكاملة ومستقلة  ،يلةالصناعات الثق
 .املكرسة للتخلف

  (7692-7612)الفترة  نظرة عامة للتنمية السياسية الجزائرية واستيراد التكنولوجيا في: أوال
مبسط  هنج  الذي يشمل بناء قواعد التصنيع اختار املسؤولون اجلزائريون لضمان املرحلة األوىل من التطوير      

الذي    (indépendante, intégrée et autocentrée) وحنو الداخل متكامل، مستقلخللق اقتصاد 
 ،القات املكثفة مع الدول الصناعيةمع الرتكيز بشأن شراء املعدات ونقل اخلربات على الع، كان اهلدف الثابت

 :1أن منيز سياستها الكتساب التكنولوجيا يف تلك الفرتة على ثالث مالمح رئيسية ممثلة يف وميكن
 ؛ضمان امللكية والسيطرة على التكنولوجيا إىلسياسة قومية هادفة  -1
 ؛جتعل الدولة العامل الرئيسي لسياسة التصنيع والتنمية التكنولوجية اليتية وهى سياسة دول -2
 .التكنولوجيا عن طريق العقود التجارية الدوليةسياسة امتالك  -3

 نقل التكنولوجياو  عقود التصنيع :ثانيا
باعتماد  ،1217مع بداية سياسة التصنيع أي منذ املخطط الثالثي نقل التكنولوجيا لقد بدأت اجلزائر ب       

املساعدة التقنية أمال يف إرساء القاعدة  تسليم املنتج، خمتلف أنواع عقود نقل التكنولوجيا مثل عقود تسليم املفتاح،

                                                           

1 - Bouzar Chabha, op.cit, p2. 
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والتبعية التكنولوجية لشريك واحد  وتفادي االحتكار ،جتماعي وحتقيق التحول االشرتاكياملادية للتقدم والتطور اال
 مقابل املساعدة ، فقد دفعت اجلزائر يف1وجتنبا للشروط التعجيزية اليت تضعها الدول املصدرة أمام الدول املستوردة

مليار  17.35فقط مبلغ وقدره  1275-1272أهم طرق نقل التكنولوجيا للجزائر من سنة نية كأحد و التق
املنجزة من قبل  اإلحصائياتفحسب  ،2دينار جزائري ضاربة بذلك رقما قياسيا مقارنة بني البلدان النامية األخرى

B. Murgue  وحتليلF. Yachir ، الصيغة تشكل اليت ( تسليم املنتج تسليم املفتاح،)  فإن عقود
٪ من عقود استرياد التكنولوجيا يف السنوات  5 شكلت للعقود الكاملة لتحقيق اإلنتاج صناعيالكالسيكية 

 .12753-1272٪ يف السنوات  52، و1273-1272٪ يف السنوات  27، و1211-1212
، نظام املخططات هنائياعطيل تنفيذ مت ت 1251سنة مع بروز بوادر األزمة النفطية وتراجع سعر النفط ف   
دخلت اجلزائر يف مرحلة التسيري الراهن للميزانية العامة للدولة، ومل تستطع اجلزائر مذ ذلك إىل يومنا هذا من و 

نفطية منذ أكثر إعداد إسرتاتيجية تنموية واضحة املعامل واألهداف ومبخططات دقيقة، رغم حتسن مداخيل البالد ال
لنحو يؤكد كثري من الباحثني اجلزائريني على مدى تركز الشركات املتعددة اجلنسيات وعلى هذا امن عشرية كاملة، 

من خالل عقود نقل التكنولوجيا ، %52كحد أدىن و%52يف فروع الصناعة الوطنية والذي يرتاوح  ما بني 
 . 4للجزائر

 مشكالت النقل التكنولوجي في الجزائر :ثالثا
أو ما  واألوضاع احمللية املالئمة سواء ما يتعلق باملوارد البشرية واخلربة الفنية املؤهلة،مل تراع الظروف الداخلية     

 :5نوردها فيما يلي، مما أفرز عدة مشكالت يف فرتة قصرية من الزمن، يتعلق باملوارد الطبيعية اليت تزخر هبا
 
 

                                                           

خمرب علم اجتماع االتصال للبحث والرتمجة، جامعة منتوري، ، التكنولوجيا المستوردة وتنمية الثقافة العمالية بالمؤسسة الصناعية، ميينة نزار، علي غريب - 1
 .52-75، ص2222 قسنطينة، اجلزائر،

 .225-227، ص مرجع سابقالسيد رشاد غنيم،   2-
3- pour plus de précision, voir:  
-Bouzar Chabha, Op.cit., P21. 
-http://www.ummto.dz/IMG/pdf/cbouzar_communication_maroc.pdf. 

 .225-227، ص مرجع سابقالسيد رشاد غنيم،   4-
 .55-51، صمرجع سابقنزار، علي غريب، ميينة  - 5
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 :مشكالت النقل التكنولوجي بالمؤسسة الصناعية. 7
وإيمهال أية مبادرة داخلية لتشجيع الطاقات احمللية  األجانب يف استرياد التكنولوجيا،العتماد الكلي على ا -

 ؛أو أهنا ذات طابع إداري فقطالبحث العلمية  افتقارها ملراكزوهذا نتيجة  وإبراز دورها يف هذه العملية،
ل وهضم حقوقهم وهتميش العما اإلدارينيتضخم أيمهية  إىلسبب النظام التكنولوجي املتبع يف املؤسسات  -

 حفز على ظهور عالقات تنافر بنهم؛ وفقدان أخالقيات األعمال،مما القانونية،
انسجام شخصيته  موعد عدم تكييف العامل مع نظام اآللة، وقد يعود ذلك إىل ،رتفاع نسب الغياباتا -

 مع متطلبات التكنولوجيا املستوردة وقواعد عملها؛
إضرابا يف  715وصلت إىل إذ  وخباصة يف الثمانينات، التصنيع،رتفاع نسبة اإلضرابات وانتشرت رقعة ا -

 ؛1272إضرابا يف سنة  22بينما كان العدد ال يتجاوز  ،1252سنة 
 :لقد نتج عن التصنيع عدة مشاكل اجتماعية منها :مشكالت النقل من الناحية االجتماعية. 0

وقسنطينة  الواليات الكربى كاجلزائر ووهرانمتركز يف  عملية التصنيع بأسلوب النقل التكنولوجي، إن -
 ؛املناطق الريفية واجلنوبية إىل هذه املراكز الصناعية  بروز اهلجرة من إىلمما أدى ...وعنابة

حيث أصبحت  لزيادة املتسارعة للهجرة وعدم انتظامها،كان سببا يف إحداث كثافة سكانية يف املدنا -
سنة  %33مقارنة بنسبة  ،1277سكان اجلزائر سنة  من جمموع%22املدن اجلزائرية متثل نسبة 

 إخل؛...األمية ،، انتشار األحياء القصديريةتلوث البيئة :مثلبروز مشاكل فرعية جانب  إىل ،1211
دت عملية التصنيع إىل تكوين طبقة عمالية عريضة على حساب الكفاءة املهنية والتحكم التكنولوجي أ -

 ا أميني قليلي اخلربة بالصناعة؛نو ألن أغلب العمال اجلزائريني كا
مثل  يف تنمية الصناعة التقليدية اجلزائرية، يسايمهواجذبت املصانع عدد كبري من احلرفيني الذين كانوا  -

 ؛خلا...األواين الفخارية األلبسة الصوفية، والنحاس، صناعة اجللود
جاء يف املواثيق الرمسية للسياسة التصنيعية هو توطني الصناعة  قد كان من أهداف التكنولوجيا حسب مال         
حيث تؤكد على تقهقر يف اإلنتاج وتبعية  ،وتطويره ولكن النتائج أصبحت عكس ذلك اإلقتصاد الوطينخلدمة 

 .التصنيع يف القضاء على املناطق الزراعية اخلصبة ةسايمهم غذائية كاملة نتيجة
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 ماليزيا في مجال نقل التكنولوجياتجربة  :الفرع الثاني  

تعترب ماليزيا من بني الدول اليت بادرت إىل نقل التكنولوجيا مبختلف الطرق، لعلمها بالدور الكبري الذي         
 .ميكن أن تلعبه يف عملية التنمية

 نظرة عامة للتنمية الماليزية واستيراد التكنولوجيا: أوال

سيوية اليت اعتمدت فكرة حتقيق منو اقتصادي على املدى الطويل عن طريق إدخال تعد ماليزيا من الدول اآل       
وأن الطريق هلا هو االستثمار األجنيب املباشر  ،لتحقيق التنمية على املدى البعيدالتقدم التقين والتكنولوجي، 

إلنتاج سلع تكنولوجية  دور البحث والتطوير، كزت على القطاع الصناعيأن ماليزيا ر  السيماالرتباطه باإلنتاج 
، ثالث عقود أثناءإلليكرتونيات يف العامل ي ااكرب مصدر من بني تصبح ماليزيا  أن أدىالذي  األمر متطورة، 

 :هي كاأليتو  مرتفع، اقتصاديـــــق معدالت منو ددات الثالث الالزمة لتحقياحملالسيما بتوفر 
 ؛املال البشري ورأساملال املادي  رأسمبا يف ذلك  ،يف الدولة اإلنتاجحتقيق تراكم يف عناصر . 1
عن تشجيع املنافسة الداخلية "فضال ،رد فيما بني القطاعات االقتصاديةكفاءة يف ختصيص املوا  إحداث. 2

 الصادرات؛والرتكيز على اسرتتيجية التصنيع املعتمدة على تشجيع 
 .التحسينات املستمرة يف التكنولوجيا إجراء. 3

احلكومة املاليزية أيمهية اكتساب وتوطني وتوليد التكنولوجيا فضاًل عن إدارهتا ومصادر نقلها وتسخري أدركت  حبيث
ذلك مع ما يتالءم مع متطلبات التنمية االقتصادية يف ماليزيا واليت عّدت إحدى عوامل جناحها إذا مل تكن هي 

 :2من خاللاليت ميزت دول جنوب شرق آسيا  1*"الطائر اإلوز"األساس يف ذلك واليت تعد تطبيق فعلي لنظرية 

                                                           

تقوم جتربة التنمية الصناعية يف دول جنوب شرق آسيا بصفة عامة ودولة ماليزيا بصفة خاصة على « Flying Geese Paradigm» :نموذج األوز الطائر 1-
« بروس كمنگز»م مث ذاع صيتها على يد 1237كاماتسو كانامه يف عام ما يعرف بنظرية سرب األوز الطائر واليت سبق أن وضع تصوراً هلا العامل اإلقتصادي الياباين أ

 كنظرية بديلة شكلت إخرتاقاً لنماذج التنمية الصناعية اليت طرحها الغربيون  1252يف 
ئدة ويليها السرب األول الذي يضم كوريا متثل النظرية التنمية اإلقتصادية يف دول شرق آسيا بأسراب األوز الطائرة، حيث تأيت يف مقدمة السرب اليابان بإعتبارها القا

وتفصل بني كل سرب والذي .. ماجلنوبية وتايوان وهونج كونج وسنغافورا مث السرب الثاين ويشمل ماليزيا وتايالند واندونيسيا، أما السرب الثالث فيضم كمبوديا وفيتنا
كمال  :إىلمن املعلومات حول النظرية أنظر  ملزيد).منط التطور اإلقتصادي يف كل دولةيليه مسافة حتددها سرعة السرب ومقدار علو طريانه وهو ما يعكس مرحلة و 

، أنظر 12/2222/، أحباث إقتصادية،العدد السادسدور نظرية اإلوز الطائر اآلسيوية في الصناعة الجديدة في الجزائر للتحول إلى الهيكل التصديريعايشي، 
 .(2221، 12، جملة العلوم االنسانية، العددقلمة في جنوب شرق آسيا في إطار نموذج اإلوز الطائراألمبارك بوعشة، األخضر ديلمي، : أيضا
 بريوت، –األسكوا  –اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا  ،(07)نحو اكتساب التكنولوجيا في الوطن العربي مع تغيرات بداية القرن حممد مرايايت،  - 2

 .3، ص2227األمم املتحدة، 
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عن طريق نقلها وتوطينها وذلك بنقل مصنع ملنتج أو عّدة منتجات والتدرب على  :اكتساب التكنولوجيا. أ
تشغيل وتسويق منتجاته وفق عقد ترخيص قانوين حمددًا املمارسات املتعلقة بتعديل عملية اإلنتاج ويف السوق 

ار خدمة وطرق تأمينها ويتم ذلك بإدارة نقل التكنولوجيا كدور تكميلي عن طريق اختياملتاحة ويف املواد املست
 :وتتمثل عقود نقل التكنولوجيا باآليت، واقتناء واستعمال التكنولوجيا

 ؛(فروع الشركات)األجنيب املباشر  الستثمارا -
 ؛لتدريب واخلدمات اإلدارية واألشرافا -
 تفاقية حق املعرفة؛ا -
 العالقات التجارية؛ تفاقية براءات االخرتاع أو استعمالا -
 ؛(ليد أو منتج باليد أو سوق باليدكتسليم املفتاح با)لرتاخيص الصناعية ا -
 .الفنية والتحالفات اإلسرتاتيجية قود املعونةع -

 من خالل :توطين واستيعاب التكنولوجيا. ب

 ؛واليت تقوم بإحداث تعديالت جزئية وحمددة على املنتج أو العملية اإلنتاجية  :هلندسة العكسيةا -
 طويع التكنولوجيا؛ت -
 ؛(مع عمليات التنمية املستدامة)الئمة التكنولوجيا مع البيئة م -
 .ك احلزمة التكنولوجيةف -

وذلك بإجياد تكنولوجيات جديدة مبتكرة أو متطورة حملياً ميكن بواسطتها تصنيع منتجات  :توليد التكنولوجيا. ج
 .اليت عدت جوهر العملية اإلنتاجيةمستحدثة منافسة عاملياً وهذا ما مييز التجربة املاليزية 

 البنية التحتية التكنولوجية في الجزائر وماليزيا: الفرع الثالث

را للمشاكل اليت واجهتهما ظنهبدف وضع قاعدة متينة لربنامج ترقية البحث العلمي يف اجلزائر وماليزيا         
مت  من جهة أخرى، جلب االستثمار األجنيب املباشرأجل  ومن من جهة،أثناء نقل التكنولوجيا عن طريق العقود 

لتحقيق  ربامج وطنيةال جمموعة من املؤسسات العلمية وانتهاج جمموعة من إنشاءعلمية قائمة على  إسرتاتيجيةتبين 
 .ذلك
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 أنشطة البحث العلمي والتطوير في الجزائر دعم بناء القدرات المحلية و  تراتيجيةاس :أوال

ر التكنولوجي يف اجلزائر للضعف منظومة البحث العلمي والتطوي اهتدت 1225خالل الفرتة اليت سبقت     
من الناتج الوطين اخلام، واألمر الذي نتج عنه العديد من  0.28 االستقرار، إذ مل ختصص هلا سوىعدم و 

 :1السلبيات منها

 ؛لة اإلنتاج العلمي من منشورات وجمالت ودراسات علميةق -
 املعهد الوطين للملكية الصناعية؛قلة براءات االخرتاع املسجلة من طرف الباحثني لدى  -
 .املبتكرة يف مراكز البحث والتطويرضعف النماذج  -

يتعلق بالقانون والربنامج اخلاص بالبحث آنذاك وعلى هذا األساس، اعتمدت اجلهات الوصية تشريعا جديدا 
 :يهدف أساسا إىل الذيالعلمي والتطوير التكنولوجي 

 اعد العلمية والتكنولوجية للبالد؛تدعيم القو  -
 والتطوير؛الوسائل الضرورية للبحث حتديد وتوفري  -
 تثمني نتائج البحث؛و   ترقية العمل على -
من الناتج احمللى % 2.1تنفق اجلزائرألنشطة املتعلقة بالبحث والتطوير، حبيث دعم ومتويل الدولة لكل ا -

أن هدف البحث م، لتؤكد 2213وفقًا لتقرير التنمية البشرية ( 2225-2212)للفرتة اإلمجايل 
لك ، وذ، العلمية، والتكنولوجية للبالد، االجتماعية الثقافيةاالقتصاديةكمن يف حتقيق التنمية والتطوير ي

للبحث مقسمة بني برامج برناجما للبحث والتطوير حيز التطبيق ( 25)عن طريق وضع مخسة وعشرون 
لتثمني نتائج البحث  إصدار عدة مراسيم تنفيذيةو، وأخرى للبحث املتخصص ،ما بني القطاعات

، إىل جانب انشاء جمموعة من 2وإنشاء خمابر البحث العلمي وتنظيمها وسريها والتطوير التكنولوجي
 :اهليئات ممثلة يف

أسندت هلا جمموعة من املهام لالرتقاء بالبحث  ،2222رة منتدبة للبحث العلمي سنة إنشاء وزا •
 .العلمي

                                                           

، ورقة مقدمة ألشغال امللتقى الدويل حول التنمية البشرية وفرص االندماج يف واقع وآفاق أنشطة البحث والتطوير في بعض البلدان المغاربيةحممد قويدري،  - 1
 .172، ص2222اقتصاد املعرفة، جامعة ورقلة، 

 .171، صالمرجع نفس - 2
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إدخال جانب  إىل ،العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي املديرية 2225 يف سنة إنشاء •
 م العايل والبحث العلمي باجلزائر؛تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف قطاع التعلي

 تائج البحث والتطور التكنولوجي؛الوكالة الوطنية لتقييم ن  •
قامة برامج التوأمة مع اجلامعات األجنبية وحتسني وسائل التوثيق إو  ركز تطوير التكنولوجيا املتقدمة،م  •

 ؛طلبة مع اخلارج وانفتاح أكرب على هذا العاملاملتوفرة لصاحل ال
 1حتويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث اجلامعي إىل وكالة موضوعاتية للبحث يف العلوم والتكنولوجيا •

 .2212يناير سنة  2املوافق ل 1233املؤرخ يف صفر عام  12-12مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 
 ماليزياأنشطة البحث العلمي والتطوير في دعم بناء القدرات المحلية و  استراتيجية :ثانيا

يف اعتبار التعليم السالح القوى يف مواجهة التحديات  ماليزيا لقد متحورت اسرتاتيجيه بناء القدرات عند          
 :2اإلجراءات التاليةواجلهل باختاذها التخلف  سة وحمكمة، للخروج منواألزمات باعتماده على منهجية مدرو 

من امليزانية القومية على التعليم، وهي % 22يزيد عن  أنفقت ماحيث على التعليم  اإلنفاقزيادة نسبة  .1
فيما كانت % 1ال تتجاوز فيه نسبة األمية اآلن أكثر من  ، لذلكالدفاعنسبة تزيد على ما ننفقه على 

 ؛% 23وتبلغ نسبة التعليم يف ماليزيا حالياً % 31يف املاضي تبلغ 
بناء القوة العاملة اليت ل، والتنمية وليس على مواضيع أدبية التأكيد كان على دراسة العلوم والتكنولوجيا .2

للتمييز يف أداء العاملني ليزية نظاما بتقرير جوائز وحوافز احبيث وضعت احلكومة امل ،حنتاجها لتطوير البلد
يف اخلدمة املدنية بالتحديث واالبتكار وتطبيق التكنولوجيا لالرتقاء مبستوى اخلدمات مبا يؤدي إىل 

 .3العمالء وإرضاء اإلنتاجيةاالقتصاد يف اجلهد والوقت والتكلفة ورفع الكفاية 
وهلذا نظرت إىل العوملة سيادة الوطنية للدولة املاليزية، عربان عن تأكيد الإن العلم والتكنولوجيا جيب أن ي .3

التقدم  مبنظار احلذر حبيث يتم اختيار ما يتناسب مع تطلعات وتوجهات وقيم ااجمتمع املاليزي؛
  ؛احلكومة والقطاع اخلاصالتكنولوجي جيب أن يتم من خالل املشاركة بني 

                                                           

 .22، ص2212، اجلزائر، 27الرمسية اجلزائرية، العدد اجلريدة - 1
 ..، دون ترقيم، مرجع سابقعبد الرحيم عبد الواحد - 2
 .2، وزارة املالية، مجهورية مصر العربية، ص2227ااجملد األول، اإلدارة املركزية للبحوث املالية والتنمية اإلدارية، جملد البحوث املالية، - 3
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االعتماد جيب أن يتم على التكنولوجيا املبتكرة وليس املنقولة كهدف  النوالتطوير االهتمام بالبحث .  .2
من الناتج احمللى اإلمجايل وفقًا لتقرير التنمية البشرية % 2.1 طويل املدى، وتنفق ماليزيا ما يقارب

 ؛م2222يف سنة % 1.2وهي تسعي إىل نسبة ، م2213
م، 1273وزارة العلم والتكنولوجيا واالبتكار منذ سنة  زارة مستقلة من ضمن الوزارات تسمىإنشاء و  .5

 :لتختص بالبحوث والدراسات يف جمال العمل والتكنولوجيا، وهي تشرف على العديد من املؤسسات أيمهها
من اسرتاتيجيات بعيدة املدى لتطوير " تشكل جزء اليت :(1985)ة املاليزية لألنظمة اإللكرتونية املؤسس .أ 

 ؛يف جمال اإلليكرتونيات وتقانة املعلومات اليزيةالقدرة الداخلية امل
حث وتشجيع التقنية احلديثة ودعم الشركات إىل دف هت اليت :(1988)وادي التكنولوجيا يف ماليزيا  .ب 

 نافسة القوية يف السوق العاملية؛املعتمدة على تقنية مبتدئة لدعمها يف مواجهة امل
هبدف تسويق البحوث املتعلقة بعمليات التطوير : (1992)مؤسسة تطوير التكنولوجيا املاليزية  .ج 

 ؛التكنولوجي
حتديد االجتاهات الصناعية الرئيسة على الصعيد إىل هتدف : (1992) املؤسسة املاليزية للبحوث والصناعة .د 

 التصنيع وتقدمي اخلدمات التقنية؛ الوطين عن طريق مشاركتها يف تقنية البحوث والتطوير فضالً عن عمليات
 ؛يف الصناعات املنتجة للتصديروالكوادر تمويل وتدريب املهندسني ل (1993)ية املوارد البشرية صندوق تنم .ه 

السياسات املتعاقبة يف جمال العلم والتكنولوجيا وتنمية املوارد البشرية  حول ن ما يالحظ بصفة عامةإ        
وان هذا االلتزام مل تقم به  ،باخلطط اليت وضعتضرورة االلتزام حرص القيادات املاليزية على مجيع املستويات على 

املؤسسات التابعة للدولة فقط، وإمنا كان للقطاع اخلاص دور رئيسي وحموري يف هذا ااجمال باعتبار القطاع اخلاص 
شاريع له القدرة على حتديد أي من التكنولوجيا القابلة للتسويق من عدمها، وبالتايل جتنيب احلكومة الدخول يف م

ولوجية ال ميكن تسويقها، عكس ماكان باجلزائر اليت مل يكن أي مسايمهة للقطاع اخلاص يف دعم البحث تكن
ملطلوب من خالل مقارنته مباليزيا، حبيث العلمي هبا والذي كان من قبل القطاع العام ولكنه مل يرقى إىل املستوى ا

 .املهام املنوطة هبا تبقى خمتلف اهلياكل العلمية املنشأة جمرد هياكل التقوم مبختلف
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 في كل من الجزائر وماليزيا مؤشرات العلم والتكنولوجيابعض  :ثالثا

بناء قاعدة علمية تؤهلها لتحضري الظروف الستقبال املستثمر األجنيب اجلزائر من أجل  جمهوداتبالرغم من       
وهذا ما يتبني من  ،اإذا مت مقارنتها مباليزي نظرا لإلمكانيات املتوفرة هبا املباشر إال أهنا ال ترقى إىل املستوى املطلوب

 (2-3)مؤشرات اجلدول رقم 
 والطاقة االبتكارية يف كل من اجلزائر وماليزيا التنافسية الكامنة: (0-3)رقم جدول 

 نسبة مئوية: الوحدة
 التنافسية الكامنة

 /الدولة
 المؤشر

 البنية التحتية
 التقانية

مؤشر التنافسية  مؤشر الطاقة االبتكارية المال البشري رأس
 الكامن

 الترتيب

 00 2.33 2.79 2.49 2.39 الجزائر 
 9 7..2 .2.4 9..2 3..2 ماليزيا

 الطاقة االبتكارية وتوطين التقانة
 /الدولة

 المؤشر
نسبة الصادرات 

التقانة  ذات
 العالية

نسبة واردات 
المعدات واآلالت 
من اجمالى 

 الواردات

تدفق االستثمار صافي 
 األجنبي المباشر

نسبة الطلبة 
المسجلين في 

العلوم 
 والتكنولوجيا

على  اإلنفاق
البحث العلمي 

والتكنولوجيا  
 كنسبة من الناتج 

 0.00 0.51 0.08 0.63 0.03 الجزائر
 0.20 0.96 0.23 0.68 1.00 ماليزيا
 /الدولة

 المؤشر
عدد الباحثين 
 لكل مليون ساكن

براءات  عدد
 االختراع

عدد المقاالت العلمية 
 والتقانية

مؤشر الطاقة 
بتكارية اإل

 وتوطين التقانة

 الترتيب

 24 0.16 0.02 0.00 0.04 الجزائر 
 4 0.45 0.05 0.038 0.12 ماليزيا

 .53ص ،51ص ،2212العربية  تقرير التنافسية  :المصدر 
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التطوير من نسبة  إنفاق اجلزائر على البحث و أوال تدين   :(2-3)رقم  السابق نالحظ من خالل اجلدول      
مما باملقارنة مع ماليزيا  كنولوجياإمجايل الناتج الكلي باإلضافة إىل تدين رتبتها بشأن الطاقة االبتكارية وتوطني الت

وهذا  ،ارنة مباليزيامق تفعيل عملية البحث العلمي وتطوير األداء التكنولوجياآلليات  املتبعة لفعالية  على عدم يدل
دول من خالل بيانات اجل مالحظتهاواملمكن ما ينعكس على حجم طلبات تسجيل براءات االخرتاع للمقيمني 

 (.2212-2223) الذي يبني طلبات تسجيل براءات االخرتاع للمقيمني للفرتة( 3-3)رقم 

 (2212-2223) طلبات تسجيل براءات االخرتاع للمقيمني (:3-3)جدول رقم 

 2212 2222 2225 2227 2221 2225 2222 2223 السنة/البلد
 51 / / 52 55 52 55 32 اجلزائر
 1.233 1.232 515 172 531 522 522 371 ماليزيا

                  Source :data.world  bank.org 

براءة لكل سنة مقارنة مباليزيا اليت  57باملتوسط باجلزائر طلبات تسجيل براءات االخرتاع للمقيمني تقدر عدد    
براءة سنة  371تعرف اجتاه يف االرتفاع من سنة ألخرى على مستوى درجة التغري والعدد املقدم إذ ارتفعت من 

 .براءة سنويا 173مبتوسط  2212براءة سنة  1.233إىل  2223
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التنمية المستدامة في  استراتيجيهبعض اآلثار التكنولوجية لالستثمار األجنبي المباشر على : المبحث الثاني
 الجزائر وماليزيا

هو  من أهم األسباب  قبول رؤوس األموال األجنبية ودخول الشركات األجنبية يف بعض الدول النامية أصبح     
ملتعددة اجلنسيات قد تعمد أيضا أحيانا إىل الدخول ،كما جند يف املقابل أن الشركات ااحلصول على التكنولوجيا

يف املشروعات املشرتكة عن طريق االستثمار املباشر دون منح الرتاخيص إذا كانت هذه الدول من أهم أسواقها أو 
 وخشية أن يالقي منافسه يف أسواقه الدولية ،دون رقابة منها" كنولوجياتاحملافظة على سرية ال"  خوفا من انتشارها 

 .أو الداخلية وفقداهنا لألسعار واملواصفات الفنية ملنتجاهتا
 االستثمار األجنبي المباشر في كل من الجزائر وماليزيا :المطلب األول

من مثة احلصول على و على توفري البيئة املناسبة لالستثمارات األجنبية اجلزائر وماليزيا  كل من  حرصت     
 .إليها اوجذهب ه جليا يف إصدار العديد من القوانني اخلاصة بتحفيز  ويتجلى هذا التكنولوجيا املستدامة

 أمام االستثمار األجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا لجزائريا فتح االقتصاد  :الفرع األول

واألحكام اليت وضعها املشرع تلك التشريعات بنود من خالل هذا العنصر سوف نتطرق إىل بيان أهم      
 :وذلك على النحو التايلاجلزائري لتشجيع دخول املستثمر األجنيب وتعظيم االستفادة منه، 

 الستثمار األجنبي المباشر إصدار القوانين وإنشاء مجموعة من المؤسسات لتشجيع ا :أوال

حاولت اجلزائر يف بداية استقالهلا متويل عملية التنمية من خالل رؤوس األموال األجنبية باعتبارها تفتقد      
هلذا عملت على استبقائها وتشجيعها من خالل إصدارها اجمموعة من القوانني واملؤسسات  الستثمارات وطنية،

 :الوصية لتشجيعه ميكن تقسيمها على مرحلتني

أصدرت اجلزائر أول نص تشريعي : تح االقتصاد  الجزائري أمام االستثمار األجنبي المباشرفرحلة قبل م .7
دعوة لالستثمار إعادة بعث النشاط االقتصادي و حيث كان يهدف إىل  1 1213يتعلق باالستثمارات سنة 

واإلبقاء على رؤوس  جلب ازات جبائية ومالية من شاهنا األجنيب املباشر اإلنتاجي حيث جاء هذا النص بعدة امتي

                                                           

 .23املتضمن االستثمارات، اجلريدة الرمسية رقم 21/27/1213الصادر  277-13قانون رقم   1-
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هبدف حتديد اإلطار املنظم ملسايمهة رأسا املال  1إىل جانب قوانني أخرى ؛موال األجنبية املوجودة باجلزائراأل
إن  ضمان حق االستثمار للقطاع اخلاص من ناحية وكذا حتديد ااجماالت والقطاعات اليت ميكنه االستثمار فيها،و 

واليت  ،لالقتصاد الوطينهذا األمر خّص تدخل القطاع اخلاص سواء الوطين أو األجنيب بالقطاعات اإلسرتاتيجية 
ضمان التحويل احلقيقي للمعارف واخلربات العلمية والتكنولوجية و  ؛تعود بالنفع االجتماعي وتزيد من ثروة األمم

إال أن هذا القانون أظهر عدم  .ين اليت ميكنه االستثمار فيهاحتديد ااجماالت وامليادو وتكوين اإلطارات اجلزائرية 
 .فعاليته وذلك ألن املستثمر األجنيب فّضل االحتفاظ مبعارفه وخرباته ومنه مت تعديلها

 املتعلقة 2املقصود هنا جمموعة القوانني: مرحلة فتح االقتصاد  الجزائري أمام االستثمار األجنبي المباشر. 0
ااجمال أمام  بتبين اجلزائر اقتصاد السوق كخيار اقتصادي بكل ما يتطلبه من حترير للتجارة اخلارجية وفتح

 :من خالل منها بإلغاء البعض منها وتعديل البعض األخر ،األجنبيةاالستثمارات 

غري خمصصة  يل أية نشاطات اقتصاديةو لغري املقيمني بتحويل رؤوس األموال إىل اجلزائر لتم الرتخيص -
للشركات  1221املتعلق باحملروقات يف نوفمرب  12-51إثر القانون رقم خول على ، للدولة صراحة

 ؛التنقيب على البرتول والغازو األجنبية باالستثمار يف اآلبار البرتولية الثانوية 
ت اإلنتاجية تشجيع االستثمار الوطين واالستثمار األجنيب بدون متييز وكذا االستثمار يف كل النشاطا -

شخص معنوي معني أو ألي  واخلدمية باستثناء االستثمارات املخصصة صراحة للدولة أو ألحد فروعها،
 ؛الليونة اإلدارية عن طريق سياسة احلوافز اجلبائية واملالية و  ؛صراحة بنص تشريعي

 ،لتطوير االستثمارالوكالة الوطنية ) عدة أجهزة تسهر على اجلانب التنظيمي لقانون االستثمار إنشاء -
جل دعم الوكالة الوطنية للوساطة وضبط العقار من أ،كالة ترقية ودعم ومتابعة االستثماراتو 

 ؛(...االستثمار
                                                           

رقم ريدة الرمسية ت االقتصادية اخلاصة اجلاملتعلق باالستثمارا 21/25/1252املؤرخ 11-52قانون رقم ، ال15/22/1211بتاريخ  252-11األمر رقم  - 1
املتعلق بتوجيه االستثمارات اخلاصة الوطنية، اجلريدة  25-55قانون رقم ال ة املختلطة، املتعلق بالشركات االقتصادي 25/25/1255املؤرخ 13 -55قانون ، 32

 .12الرمسية رقم 
 .املتعلق بالنقد والقرض كتكريس ملبدأ االنفتاح على االستثمار األجنيب املباشر 12/22/1222مؤرخ يف  12-22قانون  - 2
اجلريدة الرمسية )واملتضمن القانون التجاري  1275-2-21املؤرخ يف  52-75يعدل ويتمم األمر رقم  1223املؤرخ يف أفريل  25-23املرسوم التشريعي رقم -

 (.1223. 27رقم 
املتضمن قانون اإلجراءات املدنية  1211يونيو  5املؤرخ يف  152-11يعدل ويتمم األمر رقم  1223أفريل  25املؤرخ يف  22-23املرسوم التشريعي رقم  - 
 ، (1223. 27ية رقم اجلريدة الرمس)
 .27رقم ، جريدة رمسية، املتعلق بتطوير االستثمار 2221اوت  22املؤرخ يف  23-21األمر  -
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 ،2222املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  21-22باألمر ومن أهم التعديالت احلالية هو ما تعلق         
اجناز االستثمارات األجنبية إال يف إطار شراكة متثل فيها املسايمهة  عدم إمكانية"منه  55 ورد يف املادة حيث

شكل عائقا حقيقيا أما الشركات اليت هلا  وهذا ما ،1"على األقل من رأس املال االجتماعي %51الوطنية املقيمة 
 .يف االستثمار املباشر يف اجلزائررغبة 

 المناطق الحرة :ثانيا
الذي نص عليها املرسوم  322-22حددت بواسطة املرسوم التنفيذي  احلرة يف اجلزائرإن أسباب إقامة املناطق    

املنتوجات املصنعة ناطق احلرة هو ترقية الصادرات من اهلدف من اللجوء إىل امل 12-23:التشريعي حتت رقم
ت الوطنية وجذب االستثمارا واحلصول على العملة الصعبة باإلضافة إىل خلق مناصب عمل ونقل التكنولوجيا

 .2، وبالتايل املسايمهة يف النمو االقتصادي للبلد املضيفواألجنبية
 :الخوصصة :ثالثا
الستثمار عل الدولة أكثر جذبا لالسوق هي اليت جت إصالحاتوحترير التجارة واالستثمار و تعترب اخلوصصة     

احلفاظ املنافسة و لقدرات على اإلنتاج و مع حتسني ا ،3وتشجع على عودة رؤوس األموال اهلاربة األجنيب املباشر
إصدار عدة نصوص وتعديل نصوص  أدى باجلزائر إىل هذا ما.على مناصب العمل وفق متطلبات اقتصاد السوق

 ،نون املالية التكميلي لنفس السنةمن قا 25و 22من خالل املواد  1222بدأ من اخلوصصة اجلزئية  أخرى،
، وكذا القانون 1225أوت  21الصادر يف  12-25: املؤسسات العمومية رقم القانون املتعلق خبوصصة وبعدها

، وحسب هذين القانونني فتحت الدولة 1225أكتوبر 1املتعلق بتسيري رؤوس األموال التجارية للدولة الصادر يف 
 مباشرة،اع خاص بالدولة تتدخل فيه قطاع احملروقات كقط ،4باستثناءاملنافسة على مصراعيها يف عدة قطاعات 

تليينها كما أثري مبجموعة لك لتسهيل اإلجراءات القانونية والتنظيمية و ذو  1227قد عدل هذا األمر يف سنة و 
 2221أوت 22املؤرخ يف  22-21ويعد األمر  ،1222و 1225قية خالل السنوات من املراسيم التطبي

                                                           

 .13، ص2222-27-21، 22، اجلريدة الرمسية رقم 2222املتضمن قانون املالية التكميلي  21-22األمر رقم  - 1
 .22، ص22/2223جملة الباحث، ورقلة، عدد ، (مشروع منطقة بالرة)دراسة نظرية عن المناطق الحرة منور أوسرير،  - 2
، 2221، ماي 1شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ط ،"التجربة واآلفاق"التوطين الصناعي وقضايا التنمية في الجزائرحممد بوخملوف،  - 3
 .155ص
، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول اقتصاديات اخلوصصة والدور اجلديد أسبابه، أهدافها، طرقها مع اإلشارة إلى حالة الجزائر: الخوصصةمفتاح صاحل،  - 4

 .321، ص 321، ص3/5/2221سطيف، اجلزائر،  -للدولة، جامعة فرحات عباس
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تشريع، حيث مسح بنقل امللكية إىل أحدث  واملتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية، وتسيريها، وخوصصتها،
 .أشخاص تابعني للقانون اخلاص

 :حماية الملكية الفكرية :رابعا

 اإلصداراتكان لزاما على اجلزائر أن جتد هلا ضمانا قانونيا فعاال يصون وحيمي امللكية الفكرية وينظم     
أيمهها املبادرة   دولية بتوقيع عدة اتفاقياتوفق أسس دولية  وحماربة كل أشكال الغش والتقليد، اجلديدة، واإلبداعات

-22مكرر املؤرخ يف 2-75مبقتضى أمر رقم  WIPOباالنضمام إىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية الويبو 
 :لنفس الغرض، ومنها إصدار جمموعة من النصوص القانونية الداخليةمث  ،21-1275

 73-21مث األمر رقم  تعلق حبق املؤلف،امل 23/22/1273املؤرخ يف 12-73رقم  األمر إصدار -
 ؛املتضمن إنشاء الديوان الوطين حلق املؤلف 25/27/1273املؤرخ يف 

الرسوم املتعلق ب 1211لسنة  57/11واملرسوم التنفيذي رقم  51/11رقم ( األمر) قانون التصاميم -
 ؛1211لعام 57/11قانون العالمات التجارية رقم و  ،والنماذج الصناعية

اءات رب املتعلق ب 1211لسنة  52/11املعدل لرباءة االخرتاع رقم 1227لسنة  17املرسوم  -
 ؛االخرتاع

وقد مشل هذا األمر محاية كاملة لكل املصنفات  2223الصادر سنة  17-23قانون رقم  إصدار -
 حإيضا مع ، اآليل اإلعالممصنفات قواعد البيانات وبرامج  الفكرية كاملصنفات السمعية البصرية،

 .1العقوبات اجلزائية واملدنية املتعلقة بامللكية الفكرية
 ونقل التكنولوجيا فتح االقتصاد الماليزي أمام االستثمار األجنبي المباشر :الفرع الثاني

خالل هذا العنصر سوف نتطرق إىل بيان أهم بنود تلك التشريعات واألحكام اليت وضعها املشرع  من       
 :املاليزي لتشجيع دخول املستثمر األجنيب وتعظيم االستفادة منه، وذلك على النحو التايل

 

 

                                                           

 .2223، اجلزائر، 17ة اجلزائرية، العدد، اجلزائر، اجلريدة الرمسي1227، 11اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 1- 
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     إصدار القوانين وإنشاء مجموعة من المؤسسات لتشجيع االستثمار األجنبي المباشر : أوال

تعاملت ماليزيا مع االستثمار األجنيب املباشر حبذر أثناء عقد الستينيات حىت منتصف الثمانينيات فقد        
وضعت كمثيالهتا من الدول حوافز تشجيع االستثمار األجنيب املباشر وتشريع قوانني وذلك يف حماولة من 

م لالستثمار األجنيب املباشر إىل الرتكيز احملدد مزاياه وجتنب مساوئه، لتنتقل تدرجييا فيما بعد من التشجيع العا
 .يف توجيه االستثمار للقطاعات عالية التقنية والعناقيد الصناعية

 :1قبل التسعيناتتشريعات االستثمار األجنبي المباشر وحوافزه في ماليزيا  .7
لالستثمار يف  سنوات (2-5)تضمنت احلوافز املمنوحة إعفاءات ضريبية للمدة  1255يف عام  -

 الطباعة والنشر؛و  صناعات إحالل الواردات كاألغذية، املشروبات، البالستيك، الكيميائيات،
مت إدخال تعديالت على احلوافز لتشجيع التشغيل يف الصناعات كثيفة االستعمال لرأس  1215يف عام  -

ضريبة االستثمار سنوات واستقطاعات  (2-10)املال مشلت إعفاءات لضريبة األرباح تراوحت بني 
 من تكلفة رأس املال؛ (25%-40%)تراوحت بني 

تركز الرتويج على الصناعات كثيفة االستخدام لعنصر العمل والصناعات املوجهة للتصدير السبعينيات يف  -
 مناطق حرة جلذب االستثمارات األجنبية املباشرة يف قطاع اإلليكرتونيات والنسيج  (10)وتضمنت إنشاء 

إعفاء  ،مارك والضرائب على الصادراتمن رسوم اجل واإلعفاءات اجلمركية، من خالل تسريع اإلجراءات
 .املناطق احلرة من قوانني امللكية

( قانون تشجيع االستثمارات)مت حترير كافة القيود اخلاصة حبقوق امللكية يف الشركات وحتت مظلة 1251يف عام 
 :2وكاآليت
من حقوق امللكية يف شركاهتم وذلك عند قيامهم  (100%)واذ على السماح لألجانب باالستح •

 أو أكثر من منتجات تلك الشركات؛ (80%)بتصدير 
 (51%-79%)من منتجاهتا بنسبة مناظرة من  (51%-79%)السماح للشركات اليت تصدر ما بني  •

 ق امللكية األجنبية لتلك الشركات؛من حقو 

                                                           

 .، دون ترقيممرجع سابقعادل عبد العظيم،  - 1
 .122،  صمرجع سابقزيدان حممد ،  - 2
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من  (51%)من منتجاهتا بتملك حىت  (20%-50%)للشركات بتصدير نسبة ترتاوح بني  السماح •
 ق امللكية األجنبية لتلك الشركات؛حقو 

فقط أو أقل من منتجاهتا أن تتملك حبد أقصى  (20%)السماح للشركات اليت تستطيع تصدير  •
  من حقوق امللكية األجنبية لتلك الشركات (%30)

ستجابة للتدفقات الضخمة لالستثمار األجنيب ا: 1بعد التسعينات ر في ماليزيااالستثما قوانين وحوافز .2
باملكون بالرتكيز على نوعية االستثمار مقاسة  1222سنة  املباشر قامت احلكومة بتعديل هيكل احلوافز

مت اعتماد نظام التدرج يف امللكية األجنبية للمشروعات االستثمارية فيما إذا كما التقين والقيمة املضافة،  
أدخلت التقنية العالية جداً أو نفذت مشروعات إسرتاتيجية مهمة تصنع مواد حتل حمل االسترياد أو تنتج 

 :إىل جانب التحفيزات التاليةسلع تستخدم فيها مواد أولية حملية وختصص السلعة للتصدير 
الوافدة إلنتاج مصنوعات بتقنيات عالية وتشمل احلوافز اإلعفاء من ضريبة  األجنبية شركاتمنح لل -

من رأس املال املستثمر الذي  (60%)الدخل ملدة مخس سنوات أو بإعفائها من ضريبة االستثمار بنسبة 
أية شركة تتمتع حبوافز الصناعات ذات التقنية العالية،  أن، فضاًل عن 2سنوات األوىل 25اثناءيتم إنفاقه 

من إمجايل مبيعاهتم وعلى أن ال تقل  1%إذ بلغت مصاريفها على البحوث والتطوير حملياً ما ال يقل عن 
من إمجايل القوى العاملة  7%نسبة العاملني من اخلرجيني املاليزيني املتخصصني يف علوم التقنية عن 

 ؛باملشروع
مشاريع الكبرية ذات األيمهية اإلسرتاتيجية والتقنية العالية واملتوقع أن يكون هلا تأثري إجيايب على ة للبالنسب -

مبا  سنوات، 12إعفاءات ضريبة شاملة ملدة  حوافز خاصة بالشركات الصغرية، متنح هلااالقتصاد املاليزي 
واهلدف هنا  ملدة مخس سنوات،س املال املستثمر إعفاءات من ضريبة االستثمار على كامل رأ فيها

ألف دوالر أقل أو أكثر من ذلك  222تشجيع الشركات الصناعية الصغرية اليت يكون رأس ماهلا حوايل 
مركية عن افز اإلعفاء الكامل من الرسوم اجلحبسب طبيعة النشاط الفين الذي ستقوم به وتشمل احلو 

اآلالت اليت ال تتوفر يف السوق احمللي على أن تضم استريادات تلك الشركات من املواد األولية واملعدات و 
 ؛70%هذه الشركات مسايمهة حملية قد يفضي األمر أحياناً أن تصل املسايمهة إىل 

                                                           

شعار حنو مداخلة يف املؤمتر الوطين حول االستثمار األجنيب يف اجلماهريية العظمى حتت  ،االستثمار وتجربة ماليزيا هيئة تشجيع االستثمارمجعة سعيد مجعة،  - 1
 .12-2، ص 2221مناخ استثماري أفضل، طرابلس 

 .دون ترقيم مرجع سابق،عادل عبد العظيم،  - 2
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منح حوافز خاصة لتشجيع املشاريع اإلسرتاتيجية واملشاريع عالية التقنية، البحوث والتطوير، التدريب  -
رتشيد الطاقة أو توليد الطاقة باستخدام مصادر الطاقة واملشاريع الداعمة للتشابك الصناعي؛ حوافز ل

نفس الشيء بالنسبة ، و املتجددة، حوافز التخزين واملعاجلة والتخلص من السموم واملخلفات اخلطرة
 .للشركات األجنبية ذات النشاط الزراعي، أو اليت تنتج منتوجات حتددها احلكومة املاليزية 

موعة جديدة من املبادرات لتشجيع االستثمار مثل حزم حتفيزية جم( 2000-2002) كما تبنت أثناء الفرتة
مصممة لالستثمارات عالية اجلودة وحوافز لرتويج صناعات األغذية واآلالت واملعدات فضاًل عن أهنا استمرت 

ملعلومات، كما استمرت بتطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا ا أهنابتطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات، كما 
منحت حوافز جديدة لتشجيع الصناعات املتعلقة باخلدمات العامة واإلمداد والنقل وبذلك جنحت ماليزيا يف 

 .1اجتذاب عمليات النقل والشحن يف املنطقة املتوجهة إىل كل من الدامنارك وتايوان
الصناعي، طابع الة ذات ر احلناطق من امل جمموعة زت ماليزيا بإنشاء متي :مناطق التجارة الحرة الماليزية: ثانيا

 :2اآليتوهي كبأن تصبح ماليزيا دولة صناعية كاملة،  2222هدفها حتقيق رؤية عام 
هتدف إىل مجع ما يتعلق بصناعة  ينة ذات تقنية عالية يف ماليزيا،أول مد(: 1221) يةمدينة كوليم للتقنية العال. أ

كرتونيات املتقدمة، الكهرباء امليكانيكية، االتصاالت، أشباه املوصالت، التقنيات، وبصفة أساسية يف جماالت اإلل
 .املواد املتقدمة، األحباث والتطوير، ونشوء التقنيات

احلكومة لالرتقاء باألمة املاليزية إىل مصاف الدول املتقدمة  وقد اعتمدهتا(: ملتيميديا سوبر كوريدور)مدينة  . ب
املاليزي من اقتصاد زراعي إىل اقتصاد صناعي لدفع عجلة التنمية االقتصادية  حتويل االقتصادو ، 2222عامحبلول 

 .املستدامة يف ماليزيا وحتويلها إىل اقتصاد معريف يعتمد على املعلومة والتقنية والبحث والتطوير
اليت ية أسست هذه املدينة للقضاء على هجرة رؤوس األموال إىل الدول النامت وقد: مدينة ماليزيا التقنية. ج

وعليه  ،يصعب التنافس معها نتيجة لتدين أجور األيدي العاملة من ناحية، وقلة تكلفة األراضي من ناحية أخرى
لتميز يف جماالت مؤهلة للمنافسة يف تلك الدول لعليها  توجهـــت هـــذه املدينـــة إىل ااجماالت التقنيـة اليت ال تركز

 .3ت استثمارية تقنية حتقق رؤية ماليزياواستعماهلا يف جماالالسوق الدولية،  

                                                           

 .بدون ترقيم مرجع سابق، عادل عبد العظيم،  - 1
.  32نوفمرب، ص/222512االقتصادي، منتدى الرياض  ،مناطق الصناعات التقنية أداة فعالة في التنمية االقتصادية المستدامةأمين بن عبد ااجميد كيال،  - 2

 www.google.com : متاح على شبكة املعلومات الدولية االنرتنيت
 .34ص .30ص ،المرجع نفس - 3
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انت ماليزيا من أوائل الدول النامية اليت طرقت أبواب خصخصة لقد ك :خصخصة شركات القطاع العام: ثالثا
 أكانت" طالت كل القطاعات سواء، واليت ق واسع يف مطلع عقد الثمانينياتشركات القطاع العام على نطا

يليه قطاع البناء مث قطاع النقل والتخزين  األوىلقطاع الصناعة قد احتل املرتبة ، حبيث كان "خدمية أم إنتاجية
من 73.8%الفندقة لتشكل مبجموعها نسبة واالتصاالت والتمويل والعقارات واخلدمات التجارية والتجارة و 

ع اخلدمات والتعدين وقطاع الكهرباء واملياه والغاز وقطاع الزراعة وقطا  األخرىاخلدمات  املشاريع املخصخصة، أما
 .يدل على حرص احلكومة ودقة براجمها التنفيذية ، وهذا ما35.4%نسبة  تمشلفقد 
، (ويبو)تعد ماليزيا إحدى الدول األعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية  :حماية الملكية الفكرية: رابعا

( تريبس)امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة  جوانب حقوقواتفاق  ،وهي إحدى الدول املوقعة على اتفاقية باريس
ن وتوفر ماليزيا قدرًا كافًيا من احلماية لكال من املستثمري الذي جرى توقيعه حتت رعاية منظمة التجارة العاملية

من وتتوافق قوانني امللكية الفكرية يف ماليزيا مع املعايري الدولية، وهي ختضع للمراجعة الدورية  احملليني واألجانب،
 .1التجارةقبل جملس حقوق امللكية الفكرية املتصلة ب

اجلزائر فيما خيص تشجيع وتوجيه  االستثمار األجنيب املباشر كانت خمتلفة   إسرتاتيجيةميكن القول بأن         
املتعددة كان أحد أهداف ماليزيا من تسهيل أنشطة الشركات املاليزية االنتقائية والنوعية، اليت   إسرتاتيجيةكثريا عن 

اجلنسية هو دعم تدفق التكنولوجيا وتشجيع تعزيز الصادرات وخاصة السلع االلكرتونية ذات الصبغة التقنية 
العالية، وإجبار الشركات األجنبية التابعة على إجراء حبوث علمية يف الدول املضيفة، عن طريق السماح للشركات 

تعديل املستمر هلياكل وطبيعة احلوافز يف ضوء حاجيات احمللية بالدخول يف تعاقدات معها، وتبين سياسة ال
 . وأهداف التنمية الوطنية وحبسب األيمهية االقتصادية للمشروع االستثماري والعائد االقتصادي ملاليزيا

 تدفق االستثمار األجنبي المباشر في كل من الجزائر وماليزيا :الفرع الثالث

ر األجنيب املباشر  سواء على مستوى تدفق االستثما خمتلفة يزيا تغرياتلقد عرفت كل من اجلزائر ومال            
من حيث احلجم أو من حيث التوزيع القطاعي متأثرة تارة بطبيعة احلوافز وتارة أخرى من حيث اخلصائص املميزة 

 :لكل دولة منها، وهذا ما سنبينه على النحو التايل

 

                                                           

 http://www.myipo.gov.my: ملزيد من املعلومات حول حقوق امللكية الفكرية يف ماليزيا أنظر املوقع  - 1

http://www.myipo.gov.my./
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 المباشرتدفقات االستثمار األجنبي مخزون الدولتين من حجم  :أوال
 (2012-2001 ) خالل يف كل من اجلزائر وماليزيااملباشر  خمزون تدفقات االستثمار األجنيب :(4-3) رقمالجدول 

(.مليون دوالر)الوحدة   
 2006 .022 0224 0223 0220 0227 السنوات
 1795 7297 990 934 .729 7769 الجزائر
 6084 3691 4904 0413 3023 4.. ماليزيا

 0270 0277 0272 0226 0229 0221 السنوات
 7494 0.17 0094 0149 2593 7990 الجزائر
 72214 70769 6292 1453 7172 8595 ماليزيا

Source: world investment report,2005, 2011,2012,2013.  
(2212-2221)تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل كل من اجلزائر وماليزيا خالل الفرتة  (:7-3) الشكل  

 

 

وعرب إجراء املقارنة بينها ميكننا رصد جمموعة النتائج  (1-3) رقم والشكل  (2 -3 ) رقم من بيانات اجلدول
  :التالية
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ملختارة ضمن ا عرب السنواتماليزيا إن حجم خمزون االستثمار املباشر األجنيب مّيزه التزايد املستمر واملضطرد يف 
مليون دوالر  5525لريتفع إىل  ،2222دوالر سنة  مليون 3023اجلدول األيت أعاله، إذ بعد ما كان يقدر ب

 7172 إىلليصل   2225سنة  العامليبسبب األزمة اليت شهدها االقتصاد  لالخنفاضمث ليعود  2227سنة
بقيمة  2211ذروة له سنة  أقصىبعدها يعود لالرتفاع ليحقق  2222سنة  1253 إىلمليون دوالر مث 

 بذلتها من أجل اإلبقاء على تدفقاته إجيابية عرب موعة القوانني واحلوافز اليت اجموهذا يعود مليون دوالر  11211
 يف حجمه 2212، بالرغم من االخنفاض الذي عرفته هناية سنة ى حتسني املناخ االستثماري فيهاحرصها عل

 .متأثرة بالتغريات اخلارجية
، إذ بدأ حجم مليون دوالر 235بقيمة  2222بالنسبة للجزائر، فإن حجمه الذي عرف اخنفاضا حمسوسا سنة  

مليون 1121قيمة  2221سنة فسجلخمزون االستثمارات فيها يعرف تزايدا أقل من ذلك املسجل يف ماليزيا 
مث  املتعلق بتطوير االستثمار ومجلة احلوافز الضريبية واجلمركية امللحقة به، 23-21دوالر بسبب صدور األمر 

إال أنه ومع املقارنة  ،23-25ر قانون احملروقات بسبب صدو ليعود االرتفاع مرة أخرى ليتجاوز املليارين 
يف مؤشر جاذبية االستثمارات  23مصنفة يف الرتبة  وخاصة وأهناماليزيا يعترب ضعيف،  باالستثمار الوارد إىل

وعلى  2.55وقيمة مؤشر جاذبية االستثمار ب   2مقارنة مباليزيا صاحبة املرتبة  2.25بقيمة  ،1األجنبية املباشرة
هذا األساس تظل اجلزائر وفق هذا التصنيف بعيدة عن قدراهتا الفعلية يف جمال استقطاب االستثمارات األجنبية 

 .املباشرة

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .21ص ،مرجع سابق ،2212تقرير التنافسية العربية  - 1
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 ماليزياو  الجزائر في كل من االستثمارية لمشاريعل التوزيع القطاعي: ثانيا
هبا لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار توزيع مشاريع االستثمار األجنيب املباشر املصرح  (:.-3) الجدول رقم

 (.2212-2222)خارج قطاع احملروقات للفرتة املمتّدة ما بني 
 )%(النسبة  (مليون دج) املبلغ  )%(النسبة  عدد املشاريع القطاع

 2.52 51.532 1.22 112 الفالحة
 15.22 1.257.221 12.25 2251 األشغال العموميةالبناء و 

 22.72 2.212.153 11.37 5213 الصناعة
 2.25 15.222 1.15 525 الصحة

 2.21 155.522 51.12 21715 النقل
 11.25 751.212 2.51 222 السياحة
 13.27 215.231 12.12 2522 اخلدمات

 2.52 37.512 2.22 2 التجارة
 5.22 327.522 2.21 2 االتصاالت

 122 1233111 122 27523 ااجمموع
 www.andi.dz: متوفر على الرابط الوطنية لتطوير االستثمارلوكالة ا:  المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andi.dz/
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 .تدفق االستثمار األجنيب املباشر حسب التوزيع القطاعي يف اجلزائر :(0-3)الشكل رقم 

 
 

وعرب إجراء املقارنة بينها ميكننا رصد جمموعة النتائج  (2-3) والشكل رقم ( 5-3)  من بيانات اجلدول رقم
  :التالية

 21715 إّن االستثمارات األجنبية املباشرة خارج قطاعات احملروقات عرفت تدفق كبري إىل قطاع النقل ب    
سبة مشروع أي بن 2251مشروع ليليها يف املرتبة الثانية قطاع البناء واألشغال العمومية ب %  51.12وبنسبة 

بينما احتلت كل من  الفالحة واالتصاالت % 11.37مث قطاع الصناعة يف املرتبة الثالثة بنسبة % 12.25
، كما هو مبني يف %2والتجارة املراتب األخرية من حيث تدفق االستثمار األجنيب املباشر إليها بنسبة مل تتجاوز 

 (.1-3) رقم املوايل اجلدول

 

 

 

 

 

1.29% 

19.08% 

11.37% 

1.15% 

56.14% 

0.86% 
 الفالحة 10.10%

العمومية واألشغال البناء  

 الصناعة

 الصحة

 النقل

 السياحة

 الخدمات

 التجارة

 االتصاالت



مقارنة : يجية التنمية املستدامةأثر نقل التكنولوجيا عن طريق االستثمار األجنيب املباشر على إسرتات:الفصل الثالث
اجلزائر وماليزيا بني  

 

155 
 

 (2212 -2211) املباشر يف ماليزيا حسب القطاعات تدفق االستثمار األجنيب(: 9-3)جدول رقم 
  نسبة مئوية:الوحدة                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Source: Bank Negara Malaysia and department of statistics, Malaysia. 
يعرف أعلى نسبة من حيث تدفق  ةيتبني لنا أن قطاع الصناعة املاليزيي( 1-3) من خالل اجلدول رقم        

، مث يأيت يف املرتبة الثانية قطاع بباقي القطاعاتمقارنة  2212سنة  %55.2 نسبةاالستثمار األجنيب املباشر ب
مقارنة باخلدمات  %12.1الية أين بلغ م غري خاصة يف حمال اخلدمات 2212سنة %22 بنسبةاخلدمات 

 2212ليأتى يف املرتبة الثالثة قطاع النفط والغاز الذي عرف ارتفاعا يف سنة  ،%5.2 املالية اليت كانت نسبتها
األخرية   املراتب( بناء قطاع الزراعة وال) غري متأثرا بالتغريات العاملية الراهنة، يف حني احتلت القطاعات األخرى 

 .يف كال السنتني %2.2وبقيت مستقرة بنسبة 

، حيث هناك تدفق  االستثمارات حسب القطاعات بالنسبة للجزائر وماليزيايتضح أن هناك تباين يف تدفق       
كبري اىل قطاع الطاقة يف اجلزائر بينما عرف تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل ماليزيا إىل قطاع الطاقة بالدرجة 

 .األوىل

 

 2012 2011 السنة/ القطاع 
 9.0. 6.0. الصناعة

 70.9 6.9 النفط والغاز

 9.6 6.0 خدمات مالية

 76.7 07.0   خدمات غير مالية
 2.6 2.6 (وقطاع البناء الزراعة)أخرى 

 722 722 المجموع
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 ماليزياو  نقل التكنولوجيا وأثرها على االستدامة االجتماعية في الجزائر: المطلب الثاني

عن يف احلصول على التقنية احلديثة من خالل االستثمار األجنيب املباشر سعت كل من اجلزائر وماليزيا        
وذلك ألن هذا النوع من الشركات ميتلك من الوسائل واإلمكانيات املالية  طريق الشركات متعددة اجلنسية،

الضخمة اليت تسمح هلا باإلنفاق الكبرية على مشاريع البحث والتطوير، فضاًل عن مقدرهتا على التنقل بيسر 
 وظروف ةخملفة جمموعة آثار قد تكون اجيابية وقد تكون سلبية تتوقف على طبيع ،وسهولة عرب احلدود الدولية

 .الدولة املضيفة

 أثر نقل التكنولوجيا على البطالة والتوظيف في الجزائر وماليزيا :األول الفرع

ختتلف حجم املسايمهة لالستثمار األجنيب املباشر يف اإلنتاج والتوظيف، حبسب مدخالت اإلنتاج ذات       
وهل التكنولوجيا املنقولة وطنية وليست أجنبية،  العمالة إن كانت الشيء، ونفس املصدر الوطين وليس األجنيب

 . أم عمالة قلية ومدربة، ةمدربغري يد عاملة كبرية و  إىلحتتاج 

 أثر نقل التكنولوجيا على البطالة والتوظيف في الجزائر :أوال
 :العمل بالجزائر فرص خلق في المباشر األجنبي االستثمار مساهمة .7

لتخفيض البطالة، من خالل برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي اجلزائر جانب احللول الوطنية اليت تبنتها  إىل         
، حيث مسحت بتخفيض حجم البطالة من 2222-2225، والربنامج التكميلي لدعم النمو2221-2222
املشاريع الكبرية  بفضل 22111سنة  %2.5مث إىل  2221سنة  %12.3إىل  2221سنة  27.3%

املدرجة، واليت جذبت الكثري من االستثمارات الداخلية واألجنبية اليت كان هلا أثر يف توفري مناصب عمل 
 :من اجلدول التايل انطالقاباجلزائر  األخرى االستثماريةمقارنة باملشايع للجزائريني، 
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(2212 -2222)خالل الفرتة  للجزائريني يف خلق فرص العمل االستثمار مسايمهة(: 1-3)جدول رقم   

االستثمارمشاريع  عدد  
 المشاريع

بمليون دج )مبلغ  %
) 

عدد مناصب  %
 العمل

% 

 55 112257 12 2.513.213 22.1 27172 االستثمارات المحلية
  الشراكة

  
225 2.2 572.372 12.7 27222 2 

االستثمار األجنبي 
 المباشر

215 2.5 1.221.172 17.2 13713 5 

 إجمالي االستثمار 
 األجنبي المباشر

223 2.2 2.122.522 31 21113 12 

 المجموع العام
67.808 

100 
% 

6.728.763 
100 
% 

940.832 
100 
% 

 . www.andi.dz: ، املوقع اإللكرتوينالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار :المصدر

 مليون دج 2122522مشروع أي مببلغ  223األجنيب املباشر بـ  لالستثمارقدر عدد املشاريع إلمجايل      
 %2.5للمشاريع الشراكة و %2.2يف اجلزائر، وتتوزع هذه النسبة بني  االستثمارمن جمموع  %2.2بنسبة و 

األجنيب املباشر بـ  لالستثماراألجنيب املباشر، يف حني قدرت عدد مناصب العمل املستحدثة إلمجايل  لالستثمار
 %55اليت قدرت بـ احمللية و  االستثمارات، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بنسبة %12منصب أي بنسبة  21113

قطاع  يف املشاريع االستثمارات األجنبية املباشرة إىل إقامة معظم توجه إىل ذلك من إمجايل املناصب، ويعود
 . األخرى القطاعات جتاهلو  احملروقات

 

 

 

http://www.andi.dz/
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 توزيع العمالة الناتجة عن المشاريع االستثمارية األجنبية حسب القطاعات االقتصادية خالل الفترة .0
(0220-2012 :) 

فرص العمل الناجتة عن االستثمارات األجنبية املباشرة يف خمتلف القطاعات االقتصادية يف : (9-3) الجدول رقم
 (2212-2222) اجلزائر خالل الفرتة

منصب شغل:الوحدة  
االتصا
 الت

الخدما التجارة
 ت

السياح
 ة

بناء  الصناعة الصحة النقل
وأشغال 
 عمومية

القطاع  الزراعة
االقتصاد
 ي

2.23
2 

15.5
22 

51.5
21 

22.7
52 

135.5
55 

13.2
22 

222.2
17 

155.3
22 

23.3
11 

 العمالة

2.53 2.25 12.5
3 

1.52 15.32 1.72 22.12 22.22 5.72 % 

  www.andi.dz: ، املوقع اإللكرتويناالستثمارالوكالة الوطنية لتطوير : المصدر

 اجلزائرية حسب القطاعات اجلزائريةالنسبة املئوية حلجم العمالة (: 3-3) الشكل رقم

 

5.74% 

24.94% 

29.19% 

18.39% 

6.59% 

10.83% 

2.05% 
0.53% 

1.72% 

0.00% 

5.00% 

10.00% 

15.00% 

20.00% 

25.00% 

30.00% 

35.00% 

 بناء الزراعة
 وأشغال
 عمومية

 الصحة االتصاالت التجارة الخدمات السياحة النقل الصناعة

http://www.andi.dz/
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هي اليت استقطبت  ،صناعةالشركات األجنبية املستثمرة يف قطاع الأعاله نالحظ أن ( 5-3)حسب اجلدول رقم 
مقارنة مع بقية القطاعات االقتصادية األخرى خالل  %22.12بنسبة العدد األكرب من األيدي العاملة الوطنية 

، يف خلـق فرص الشغـل فـي اجلزائـرمن حيث مسايمهتها  األوىلاحتلت املرتبة حيث  ،(2212-2222) الفرتة
أما بالنسبة للشركات األجنبية املستثمرة يف قطاع سنوات،  عشرةمنصب شغل خالل  222217ما يعادل  بتوفري

 خلق فرص عمل يف اجلزائر بتوفريها من حيث مسايمهتها يف نيةالبناء واألشغال العمومية، احتلت املرتبة الثا
منصب شغل فقط، وميكن إرجاع ذلك إىل اعتماد هذه الشركات الناشطة يف هذا القطاع على اليد  155322
جنبية اليت تأيت هبا من موطنها األم، ومثال ذلك الشركات الصينية الناشطة يف قطاع البناء واألشغال العاملة األ

األخري من حيث املركز  قطاع االتصاالت احتل بينماكبرية على العمالة الصينية،   العمومية واليت تعتمد بنسبة
 .مقارنة مع بقية القطاعات األخرى هذا القطاعلقلة املشاريع االستثمارية يف  فرص العمل نظرايف توفري  مسايمهته

 ماليزياأثر نقل التكنولوجيا على البطالة والتوظيف في  :ثانيا

اختذت  ،ميالدي 2212سنة   %3.5إىل   تبنتها ماليزيا لتخفيض البطالةإىل جانب احللول الوطنية اليت       
 لك من خالل قيامتوفري مناصب عمل للماليزيني وذ إجراءات أخرى متعلقة بتحسني مسايمهة املستثمر األجنيب يف

تسهل شرعية ، و سن قوانني تنظم و األجانبإجراءات للتعامل مع تدفق العمال بإدخال  املاليزية احلكومة
تواجدهم، كما حددت القطاعات والصناعات املسموح هبا لعمل هؤالء العمال أو البحث عن العمل، و منحت 

كما أنشأت خدمة نشر املعلومات . أعادهتم إىل بالدهم األصليةالعمال األجانب غري الشرعيني، و  عفوا عن
املتعلقة بفرص العمل املتاحة، يتم حتديثها من خالل نظام شامل على احلاسب اآليل، عرف بتبادل العمالة 

اعة واخلدمات املزارع والزر ميكن توظيف العمال األجانب يف قطاعات التصنيع واإلنشاء و  حبيث، اإلليكرتوين
 :جانب كاآليتفرض ضريبة سنوية على العمال األمع  واملساعدة احمللية،
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 مباليزيا الرئيسيةقيمة الضريبة السنوية املفروضة على العمال األجانب يف القطاعات  (:6-3) جدول رقم
 رينجيت ماليزي: الوحدة 

القطاعات 
 املعتمدة

املساعدة  الزراعة املزارع االنشاء اخلدمات التصنيع
دور  احمللية

 الرعاية
منتجات 

 اجلزيرة
 أخرى

 312 312 522 1.222 1.522 1.222 122  1.222 الضريبة

لالطالع على مزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين إلدارة اهلجرة املاليزية  :المصدر 
http://www.imi.gov.my       

 إمكانيةمرتفعة على القطاعات اليت فيها  ضرائبيتبني أن ماليزيا تفرض ( 2-3)رقم فمن خالل اجلدول      
نسبة على كل حيث تفرض أعلى تدريب املاليزيني وتوظيفهم يف مجيع مستويات اكتساب التكنولوجيا منها هبدف 

لذلك،  التوايلرينجيت ماليزي على 3122و ،رينجيت ماليزي 1222خلدمات بقيمة من قطاع التصنيع  وا
تشجع الشركات على تدريب املزيد من املاليزيني حىت يعكس منط العمل على مجيع مستويات املنظمة، الرتكيب 

 .متعدد األجناس للبلد

ناك نقص يف املاليزيني املدربني، يسمح للشركات باستقدام املوظفني على الرغم من ذلك، حينما يكون ه       
ملزيد من حتسني بيئة االستثمار يف ماليزيا ودعم نقل التكنولوجيا وتدفق املهارات األجنبية إىل ماليزيا، فقد  املغرتبني

، إرشادات 2223يونيو  17وبالسريان من  ،حررت احلكومة بصورة أكرب سياسة توظيف املوظفني املغرتبني
 :1توظيف املوظفني املغرتبني هي كاآليت

 :مليون دوالر أمريكي وأكثر 2شركات التصنيع ذات رأس مال أجنيب مدفوع بقيمة  . أ

                                                           

1 -   Malaysia property investment guide, Jones Lang LaSalle,  2013 ,p5. available at 
http://www.joneslanglasallesites.com/appig/wp-content/uploads/2013/02/Malaysia-Property-
Investment-Guide-2013.pdf 
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 ؛وظائف للمغرتبني وتشمل مخس وظائف رئيسية 12تعطى املوافقة التلقائية لعدد حىت  -
سنوات للوظائف التنفيذية ومخس سنوات للوظائف غري  12 ميكن توظيف املغرتبني ملدة أقصاها -

 .التنفيذية

مليون  2دوالر أمريكي وأقل من  222.222شركات التصنيع ذات رأس مال أجنيب مدفوع يزيد عن  . ب
 :دوالر أمريكي

 ؛تعطى املوافقة التلقائية لعدد حىت مخس وظائف للمغرتبني وتشمل وظيفة واحدة رئيسية على األقل -
سنوات للوظائف التنفيذية ومخس سنوات للوظائف غري  12يف املغرتبني ملدة أقصاها ميكن توظ -

 .التنفيذية

دوالر أمريكي، للوظائف  222.222يتم اعتبار شركات التصنيع ذات رأس مال أجنيب مدفوع أقل من  . ت
 :وهي ،الرئيسية والوظائف املؤقتة القائمة على اإلرشادات احلالية

رينجيت ماليزي   500.000رئيسية حيث يكون رأس املال األجنيب املدفوع ميكن اعتبار الوظائف ال -
ومع ذلك، يعترب هذا املبلغ إرشادي فقط ويعتمد عدد الوظائف الرئيسية املسموحة على . على األقل

 ؛مميزات كل حالة
فية سنوات للوظائف التنفيذية اليت تتطلب مؤهالت احرتا 12ميكن اعتبار الوظائف املؤقتة حىت مدة  -

وخربة عملية ومخس سنوات للوظائف غري التنفيذية اليت تتطلب املهارات واخلربة الفنية هلذه الوظائف، 
 .جيب تدريب املاليزيني لتويل الوظائف يف هناية األمر

 ؛يعتمد عدد الوظائف الرئيسية واملؤقتة على مميزات كل حالة -

توظيف املغرتبني للوظائف الفنية وتشمل وظائف اليزية امللكية، تعطى املوافقة على املشركات التصنيع  . ث
 .األحباث والتطوير، كما تطلب

جيب أن يبلغ املوظف املغرتب الذي يعمل يف قطاع التصنيع باستثناء األنشطة ذات الصلة بتكنولوجيا  . ج
سنة على األقل بالنسبة لألنشطة ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات  27املعلومات واالتصاالت 

 .سنة على األقل 21ت، جيب أن يبلغ املوظف املغرتب الذي يعمل واالتصاال
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املوظف املغرتب الذي مت نقله من وظيفة ألخرى داخل نفس الشركة، جيب عليه أن حيصل على جواز  . ح
تكون مجيع ، و لكي يعكس التغري يف الوظيفةيتم تعديل جواز العمل األصلي اخلاص به و  ؛عمل جديد

 . املعتمدة للوظيفة جوازات العمل سارية للفرتة

 في الجزائر وماليزياتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  نقل :الفرع الثاني

دور االستثمار هناك اآلن جدل حول كيفية احلفاظ على اهلوية الثقافية ويف نفس الوقت االستفادة من      
توجه حنو تعريب أنظمة وال،  املستدامةوالتكنولوجيا  األجنيب املباشر يف إتاحة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

املعلومات وإدخال علومها و تقنياهتا  يف األنظمة التعليمية لتتكامل معها، وإىل حتسني ااجمتمعات املرتبطة إلكرتونياً 
نستشف تلك األيمهية من خالل معرفة مدى تواجد االستثمار األجنيب و  .وتطوير اخلدمات احلكومية يف هذا ااجمال

علومات، وحتليل مؤشر البنية التحتية التقانية للدولتني كما هو مبني يف يف قطاع تكنولوجيا االتصال واملاملباشر 
 (.12-3)اجلدول رقم 
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 يف كل من اجلزائر وماليزيا مؤشر البنية التحتية التقانية (:72-3)جدول رقم 
نسبة مئوية: الوحدة     

 /الدولة
المؤش

 ر

استخدام  تكلفة
 االنترنت

 خطوط الهاتف 
األرضي لكل 

من 722
 السكان

عدد مستخدمي 
االنترنت لكل 

من 722
 السكان

عدد مشتركي 
الهاتف النقال لكل 

 من السكان 722

عدد 
الحواسيب 

الشخصية لكل 
من 722

 السكان
الجزا

 ئر 
2.69 2.74 2.77 2.36 2.22 

 2.37 2..2 2.17 2.09 2.64 ماليزيا
 /الدولة
المؤش

 ر

عدد خوادم شبكة 
األنترنت اآلمنة لكل 

 من السكان722

متوسط تكلفة 
المكالمات 

 المحلية

مؤشر البنية 
 التحتية التقانية

  الترتيب

الجزا
 ئر

2.22 2.67 2.39 71  

  . 3..2 2.62 2.24 ماليزيا
 .9.ص ،0270تقرير التنافسية العربية :المصدر

التقانية  تقدما ملحوظا يف مؤشر البنية التحتية  2212حسب تقرير التنافسية العربية لسنة  حققت اجلزائر     
صالحات اليت متت يف قطاع االتصاالت من اإلبفضل 17مباليزيا ما جعلها حتتل املرتبة  2.53مقارنة  2.31

سجلة لدى الوكالة الوطنية حبيث تقدر عدد املشاريع امل خالل استخدام االستثمار العريب وفتح القطاع للمنافسة
أما يف  ،مشروع 125يف قطاع تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ب 2212-2222لتطوير االستثمار للفرتة 

وذلك بالرغم من استمرار أيمهية اهلاتف الثابت  ماليزياجمال اخلطوط  األرضية فمازال انتشارها منخفضا مقارنة مع 
اإلشارة إىل أن هذه الزيادة يف استعمال األنرتنت ال تدل بنا جتدر حبيث يف استخدام االنرتنت ونقل املعلومات، 
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إمنا جل ت معرفية أو علمية حبتة و على حتسن معريف أو تطور تكنولوجي حقيقيني أو على استعماالت يف جماال
عدد احلواسيب الشخصية ، من جهة أخرى نالحظ أن االت  تعود إىل مواقع الثقافة العامة واللهوهذه االستعم

من السكان كانت قيمتها مساوية للصفر  122اآلمنة لكل  االنرتنتمن السكان، عدد خوادم شبكة 122لكل 
 .على التوايل 2.21و 2.31مقارنة مباليزيا اليت سجلت

وفق تقرير التنافسية يف مؤشر البنية التحتية التقانية  5ما جعلها حتتل املرتبة  2.13فقد كان  أما ماليزيا       
إذ تعد ماليزيا من الدول اليت أدركت أيمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عملية التنمية  ،2212العربية 

، فقد اعتمدت على تطبيق سياسة طموحة لتكنولوجيا مع احلفاظ على اهلوية الوطنية ودخول االقتصاد العاملي
تصميم مشاريع تواكب ممر  2222ممر الوسائط املتعددة وفق نظرة مستقبلية لعام )املعلومات على مشروع 

الوسائط املتعددة خللق جو إلبداع املنتجني املبتكرين ومن هذه املشاريع املدارس الرمسية والصحة عن بعد، األعمال 
يف صناعة تكنولوجيا " ، وهو املشروع األكثر تطورا1(احلكومة اإلليكرتونية ية، تقانة البطاقة الذكية،اإلليكرتون

ة اجلنسية وشركات أجنبية شركة من الشركات املتعدد 222املعلومات واالتصاالت العالية، إذ استقطب أكثر من 
وخدماهتا والبحث والتطوير فيها، وأخرى حملية وكان من ما ركزت عليه هذه الشركات منتجات االتصاالت 

وهدف ماليزيا هو توفري بيئة مثالية للمشاريع الصغرية واملتوسطة متكنها من التحول إىل شركات عاملية فضاًل عن 
  .2توفري بىن أساسية متقدمة

 ماليزياو على التنمية البيئية في الجزائر  انقل التكنولوجيا وأثره :الثالث المطلب

بدراسة أثر نقل التكنولوجيا عن طريق املستثمر األجنيب املباشر يف بعض القطاعات يف هذا املطلب  سنكتفي      
 .لطاقة وقطاع الصناعة وقطاع النقل، واليت تعرف إقباال كبريا لالستثمارات األجنبيةاحليوية املختارة ومنها قطاع ا

 الوضع البيئي في كل من الجزائر وماليزيا: الفرع األول 

متركز هذا  مدى معرفة   ميكن  معرفة مدى تأثري املستثمر األجنيب املباشر وتكنولوجياته املنقولة من خالل      
 الصناعة ،الطاقة) للموارد الطبيعيةأو حمافظة استنزافا ، و للبيئة أو صداقة األخري يف القطاعات األكثر تلويثا

                                                           

م ، دليل توجهي لصياغة وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، األم(األسكوا)تقريراللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  - 1
 .12، ص2227املتحدة، نيويورك، 

 .15ص مرجع سابق، ، (األسكوا)تقريراللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  - 2
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تتزايد تكاليف الصحة ومحاية البيئة، بينما تتناقص املوارد الطبيعية ويَِقلُّ  أين  ،...( ،، تكرير البرتولاالستخراجية
اصره اجَلمَّة اليت يتعرض هلا اإلنسان جراءانتفاع اإلنسان هبا، إضافة إىل املتاعب  ورمبا  مستوطنات التلوث اليت حتخ

 تؤدي إىل فقدان احلياة،

 (متوسط نصيب الفرد بالطن املرتي)الكربون  انبعاث غاز ثاين أكسيد (:77-3) رقم لجدو 

 2222 2225 2227 2221 2225 2222 2223 2222 السنة/ البلد
 3.5 3.2 3.3 3.2 3.3 2.2 2.2  اجلزائر 
 7.1 7.1 7.2 1.2 7.2 1.5 1.2  ماليزيا

Source: data. worldbank.org. 

 1.2نالحظ أن ماليزيا تعرف انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون واليت ترتاوح بني  (11-3)من خالل اجلدول رقم 
تعرف وترية  اليت 3.3و 2.2اليت ترتاوح بني و بتلك احملققة باجلزائر وبوترية متزايدة من سنة ألخرى مقارنة  7و

اجدة يف اجلزائر وذلك يعود نسب التلوث املتواجدة يف ماليزيا هي أعلى من تلك املتو  مما يوحي بأن ثابتة تقريبا،
،لذلك تعاين الواليات املكتظة باملنشآت الصناعية  النتعاش نشاط الشركات املتعددة اجلنسيات يف قطاع التصنيع

تلوثًا خميًفا فاقت معدالته املعايري الدولية لنقاء اجلو وفًقا ملقياس منظمة الصحة العاملية، حيث يشري مقياس املنظمة 
يف كل جرام من املرت املكعب، وتؤكد األرقام أن % 12 – 22سيمات العالقة والدقيقة ترتاوح بني إىل أن نسبة اجل

 ،1لكل جرام% 75إىل " جوهور بارو"هذه النسبة ترتفع يف الوالية الفيدرالية كواال ملبور وكربى املدن املاليزية 
 :ليةلألسباب التا ويرجع تزايد انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون مباليزيا

االستخدام الكثيف للطاقة مما أدى إىل إحداث التلوث اجلوي بزيادة كمية اجلسيمات الدقيقة العالقة  .1
والغازات السامة باجلو مثل ثاين أكسيد الكربون، وأكسيد النيرتوجني، إضافة إىل األمطار احلمضية، 

منوًّا أسرع من منو  2استخدام الطاقةفاالستخدام الكثيف للطاقة جاء نتيجة للتوسع الصناعي، وقد شكَّل 
  ؛%5للطاقة بينما النمو الناتج احمللي اإلمجايل يف حدود % 15الناتج احمللي اإلمجايل، يف ماليزيا 

                                                           

 :أنظر إىل الرابط مستوطنات التلوث تحاصر الفقراء،بشري شريف بشري،   1-
http// :www.onislam.net/arabic/about-onislam.html 

 .دون ترقيم ،نفس المرجع - 2
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وهي عناصر أساسية يف زيادة مصادر التلوث يف املناطق احلضرية، : ازدياد حركة النقل وعدد املركبات  .2
 ؛احملركات ذات التلوث املرتفعخاصة املركبات اليت تستخدم الديزل و 

انتشار القطاعات الصناعية األكثر تلوثًا للبيئة، وباملناسبة فقد َشكَّلت ظاهرة الضباب أو الدخان إشارة   .3
، حيث ازدادت حاالت أمراض اجلهاز لتلوث الصناعي يف ماليزيا خالل سنوات التسعيناتخطرية ل

األطعمة واملياه، بسبب التوسع الصناعي وزيادة عدد التنفسي جبانب شيوع األمراض الناجتة عن تلوث 
املنشآت واألنشطة الصناعية اليت تعترب مصادر أساسية للتلوث مثل صناعات احلديد والصلب واملناجم 

 .والتعدين ومنشآت األمسنت وأعمال التكرير والكيماويات وحمطات التوليد احلراري

 ماليزياو على التنمية الصناعية في الجزائر  انقل التكنولوجيا وأثره :الفرع الثاني

 نقل التكنولوجيا وأثرها على التنمية الصناعية في الجزائر :أوال

أهم ( استخراج املعادن بصورها املختلفة)تعترب صناعة التعدين  1:وضعية الصناعة الجزائرية الحالية .7
،كما 2211سنة / 31.7بقيمة مجايلاحمللى اإلدر مسايمهتها يف الناتج حبيث تق انتشارا الصناعات االستخراجية

يشكل استخراج النفط والغاز املصدر الرئيسي للدخل هذا األخري الذي يعرف نشاطا متزايدا يف اجلزائر الذي 
اليت جتمع فروع الصناعات اإللكرتونية والكهربائية ومواد البناء  الصناعة التحويليةمتتلك ثروة غازية معتربة، بينما 

  املختلفة،   والصناعات والبالستيك    الكيمياء   والورق،   اخلشب   واألحذية،   واجللود   والنسيج   ت الغذائيةوالصناعا
حسب أرقام ف،  2211سنة  ٪3.1 اإلمجايل بنسبة   الداخلي   الناتج   يف   الوقت   مرور   مع   ضعيفة   حبصة   تساهم 

كانت حصة القيمة املضافة الناجتة عن القطاع   1222يف سنة   فإن (O.N.S)الديوان الوطين لإلحصائيات 
 2222٪ سنة 1، وإىل 1225٪ سنة 5,5٪، يف مقابل 11يف الناتج الداخلي اخلام  الصناعي خارج احملروقات

، إىل جانب ضعف اإلنتاج الصناعي، واحلماية املتعلقة به، وضعف القدرة على  2225٪ فقط سنة 5.7و
إىل جانب  ،%13حبيث ال تزال الصناعة التحويلية مسايمهتها متواضعة يف اإلنتاج احمللي وال تتعدى  املنافسة،

ضعفه الكمي فإهنا مل تستطع أن تصنع سلعا إسرتاتيجية تسمح هلا باحتالل مكانة يف السوق الدولية، إذ جندها 
 .2متوجهة إىل الداخل أي خلدمة السوق احمللي

                                                           

  .مرجع سابق، دون ترقيمكمال عايشي،  -1
 .111، ص2222شتاء/ 25، حبوث اقتصادية عربية، العدداالستراتيجية المالئمة للتنمية الصناعية في الجزائرعبود زرقني،  - 2
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، وعدم قيامها بالدور املنوط املتشابكة اليت كانت سببا يف األزمة احلالية للصناعة اجلزائريةهناك جمموعة من العوامل 
 : 1، واليت نذكر أيمهها فيما يليهبا ومسايمهتها يف الناتج احمللى اإلمجاىل بنسب معتربة

باخلارج للتزود باملواد األولية الضرورية النصف مصنعة وقطع الغيار، أي  االرتباط القوي لصناعة اجلزائر -
 االعتماد على التكنولوجيا املستوردة؛

وارتفاع تكلفة االنتاج وعدم االهتمام  اإلنتاج،التأخر التكنولوجي والتحكم الضعيف يف أساليب  -
 بالنوعية؛

 ة يف التسيري؛حمدودية أساليب التسيري والتأخر يف جمال املناهج احلديث -
 العملية الصناعية املتجزئة، وعدم مرونة اجلهاز االنتاجي ملواجهة حاالت الطلب احملتملة؛ -
تآكل جتهيزات االنتاج ويف مسارات االنتاج اليت نتج عنها منتجات رديئة غري قادرة على منافسة املواد  -

 .املستوردة
إىل فتح األسواق املوازية وظهور عمليات التقليد هبا والتهريب اليت أثرت بشكل سليب على السري  إضافة     

 .احلسن ملختلف مراحل اإلنتاج

لقد قامت اجلزائر باملشاركة مع املستثمر : لخدمة التنمية المستدامةبعض مشاريع الشراكة التكنولوجية . 0
 :2التنمية املستدامة لعل أيمهها مشاريع مشرتكة تدعم اسرتاتيجية األجنيب يف عدة

 SUEZتوقيع عقد إدارة خدمات الصرف الصحي ملدينة اجلزائر العاصمة بني الشركة الفرنسية  .أ 
ENVIRONMENT اجلزائرية للمياه، والديوان الوطين للتطهري ) والسلطات اجلزائرية

 :هو، وقد كان اهلدف األساسي للمشروع 2223سنة
موظف من شركة املياه والصرف الصحي للجزائر العاصمة  3222 ب، وتدريوالدراية نقل اخلربة -

SEAL؛ 
خصوصا من خالل الوصول إىل قواعد  االلتزاماالنتماء إىل شبكة دولية للبحث والتطوير وينعكس هذا  -

 شبكة اخلرباء والباحثني الدوليني لالستفادة منهم؛ إىلالبيانات، والوصول 

                                                           

 .175-171، ص2212، 25جملة الباحث، ورقلة، عدد، إستراتيجية الصناعات المصنعة والصناعة الجزائرية، زوزي حممد - 1
2 - bouzar chabha, op.Cit, p16.17 
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 .اإلمداد والتموين باملواد القابلة للتسليم ممثلة يف السلع، املواد، الربجميات املستخدمة، واألساليب -
 (NAD)بني الشركة الوطنية للمنظفات ومنتجات التنظيف الشراكة األجنبية يف جمال املنظفات   .ب 

تخذة لنقل التكنولوجيا والدراية اجمموعة هنكل األملانية، وتتمثل اإلجراءات املالشركات التابعة  وإحدى
باإلضافة إىل خلق فرص عمل، الطموح إىل حتسني كبري يف جودة املنتج، من خالل اكتساب وحتسني 

 املعدات احلالية، نقل االختصاص ؛
 :اليت ميزت السنوات األخرية هينقل التكنولوجيا يف قطاع النقل ألهم عمليات أما بالنسبة  .ج 

أشرفت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية وادي تليالت بوهران ، حيث ب" سيارات رونو"مشروع  
، "رونو اجلزائر لإلنتاج"سيس شركة والصندوق الوطين لالستثمار والصانع الفرنسي بالعاصمة على تأ

مت التوقيع باألحرف األوىل على وثائق هذا العقد املربم بعد سنة ونصف من املفاوضات املتواصلة حيث 
ميتلك اجلانب اجلزائري نسبة ، حبيث 1زيارة اليت قام هبا الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند إىل اجلزائرلامبناسبة 

والصندوق الوطين اجلزائري لالستثمار %  32من خالل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية %  51
 75222سيارة سنويا مث  25222للمصنع الفرنسي وسينتج يف البداية  % 22ويف حدود %  17

سيارة سنويا بعد عشر سنوات من انطالق اإلنتاج، كما ستخرج  152222سنويا قبل ان يبلغ اإلنتاج 
هذا املشروع الذي سيسمح بتوفري مناصب شغل ، 2212أول سيارة من سلسلة الرتكيب يف نوفمرب 

 222222، مع تقليص فاتورة واردات اجلزائر املقدرة بأكثر من منصب شغل 1222تقدر حبوايل 
إىل خلق  ''  رونو اجلزائر ''  مشروع   ، ويرمي2مليار دوالر 2سيارة سنويا من خمتلف املاركات بقيمة تقدر ب

وضمان حركية لالقتصاد الوطين من خالل إشراك املؤسسات احمللية خالل    قوي   حملي   نسيج صناعي
والعمل على إنشاء ورشات للصفائح املعدنية وأخرى للطالء، وصناعة العجالت    رتكيب،مراحل ال
نفسه مطالبا    سيتوىل مهمة تسيري املؤسسة املشرتكة،   الذي   ، أين سيجد الشريك الفرنسي، والزجاج 

  مقابل هامش أرباح    للقاعدة العماليةلوجيا إىل اجلزائر وضمان تكوينات بتحويل املعرفة والتكنو 
3. 

 
 

                                                           

1- http://akhbars.marweb.com/algeria/politique/21835.html. 
2 -http://ar.algerie360.com. 
3- http://www.ennaharonline.com/ar/mobile/latestnews/114851 

http://akhbars.marweb.com/algeria/politique/21835.html
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 التنمية الصناعية في ماليزيانقل التكنولوجيا وأثرها على  :ثانيا
ماليزيا من خالل وزارة التجارة الدولية . جمنوذ  ي أجنحيف التنمية التكنولوجية ونقل التكنولوجيا ه ةاليزيامل املقاربةإن 

لعبت أدوارا خمتلفة يف تغذية التصنيع املاليزي وتعزيز نقل التكنولوجيا، وال تزال إىل غاية  اليت (MITI)والصناعة 
   :1 التالية اليوم، والسيما يف الوظائف احليوية الثالثة

 كومة يف مشروعات التصنيع؛ح-تعزيز التحالفات صناعة -1
 ؛املصلحة الوطنية ونطاقهاوضع خطط االسرتاتيجيات نقل التكنولوجيا حمددة ألن التعادل مع  -2
 على عملية نقل التكنولوجيارصد آليات مساعدة و وضع لوائح حمددة  -3

يعترب القطاع الصناعي العمود الفقري لالقتصاد املاليزي فهو يساهم حبوايل : واقع القطاع الصناعي الماليزي. 7
من إمجايل % 52حبوايل من العمالة، ويساهم  %27من إمجايل الناتج احمللي ويوظف حوايل % 52.7

، ، وهلذا يعد القطاع الصناعي اآللة الرئيسية الدافعة للنمو االقتصادي يف ماليزيا2222الصادرات الوطنية يف عام 
   :وينقسم القطاع الصناعي املاليزي إىل قطاعني يمها

م منتجة وهو القطاع الذي يعتمد على مواد اخلا: القطاع الصناعي المعتمد على المصادر الطبيعية .أ 
ية والصناعات حمليا مثل الصناعات الغذائية والصناعات اخلشبية والصناعات الكيماوية والصناعات البرتول

 .من إمجايل الناتج الصناعي% 22هذا القطاع حبوايل  ويساهم املطاطية، 
وهي  :القطاع الصناعي المعتمد على المصادر الخارجية الذي ال يعتمد على المصادر الطبيعية .ب 

ويساهم هذا القطاع . الصناعات الكهربائية وااللكرتونية والنسيجية ووسائل املواصالت واحلديد والصلب
أجهزة أشباه  من العامل أكرب مصدري هي واحدة من ماليزياف .من إمجايل الناتج الصناعي% 51حبوايل 

 منمطور أكرب منتج و  ماليزياعل طموحة جل لديها خطط واحلكومةاملواد، واألجهزة الكهربائية و  املوصالت
 لتصنيع لالستعانة مبصادر خارجية مهمة هي وجهة ماليزيا .الربجميات، مبا يف ذلك منتجات التكنولوجيا

 يف التحول دورا رئيسيا لعبت كبرية ةأجنبيات استثمار  توقد اجتذب .واهلند بعد الصني مكونات
 .2ياالقتصاد

                                                           

1 -Boon cheong chew, technology transfer in malaysian high technology industry, available 
at:http://www.kmice.cms.net.my/ProcKMICe/KMICe2006/Pdf/82.pdf, p51. 
2 -Malaisie Contexte politico-économique, Disponible sur le lien : 
http://www.champagne-ardenne-export.com/fr/fiches-pays/malaisie/contexte-politique 

http://www.kmice.cms.net.my/ProcKMICe/KMICe2006/Pdf/82.pdf
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ميكن تفسري انتعاش التصنيع يف ماليزيا بداية منتصف الثمانينات من القرن املاضي إىل التدفقات الكبرية و 
حيث قدم  1252خاصة  بعد إقرار قانون تشجيع االستثمارات الصادر عام لالستثمارات األجنبية املباشرة 

منا االستثمار األجنيب إ1222-1251ة إذ خالل خطة التنمية اخلامس العديد من احلوافز التنافسية  املتنوعة،
من إمجايل  %52سنويا حيث مثل االستثمار األجنيب املباشر  %72املباشر يف قطاع التصنيع مبعدل 

 :،إىل جانب اإلسرتاتيجية املتبعة هبا اليت هتدف إىل 1االستثمارات يف قطاع التصنيع يف الفرتة املذكورة
 ؛هلا مكانة يف السوق العاملي إقامة صناعات تصديرية تكون -
وقد مت ، تتبىن إسرتاتيجية زيادة درجة الربط بني املشروعات االستثمارية التجميعية والصناعات الوطنية -

الصناعات الغذائية واملطاط وزيت النخيل : صناعة طبقا خلطط التصنيع األساسية هي  12اختيار 
ة الكهربائية وااللكرتونية ووسائل املواصالت واآلالت واألخشاب والكيماويات والبرت وكيماويات واألجهز 

 ؛واملعدات اهلندسية والعلمية واملنتجات الفلزية واملنسوجات واملالبس
املاليزية بـتوعية املصدرين املاليـزيني بالفـرص التـجارية الـواعـدة والقـيام بـدراسة  قـيام وزارة التجارة والصناعة -

 ؛األسـواق وكـذلك تـقــديـم املساعدة لرجال األعمال األجانب
 ؛قـيام هيـئة تـنمية الصـادرات بـرتتيب حـضور املـعارض واملـنتـديات االقتصادية و إرسال الوفود التجارية -
 ؛ ة املاليزية بعـقد االتـفاقيات الثـنائية من أجل تسهيل دخـول املنتجات املاليزيةقـيام احلكوم -
قــيام احلـكومـة بالسـعي احلـثيث فـي ربـط املــصانع الصـغـرية واملـتوسطة املاليزية بالشركات واملصانع األجـنبية  -

حلوافز واإلعفاءات الضريبية يف املناطق الصناعية احلرة وذلك هبدف إنعاش االقتصاد احمللي ووضعت ا
 ؛املناسبة للطرفني

إىل تضاعف طول  باإلضافةإىل جانب تعدد مصانع معاجلة وحتويل النفط والغاز الذي تعدى العشرات  -
مرة وتأهيل وتكوين اآلالف من التقنيني واملهندسني واستحداث  15شبكة النقل عرب القنوات بنحو 

 . مناصب شغل سايمهت يف امتصاص البطالة
   في كل من الجزائر وماليزيا مخرجات المنظومة الصناعية :ثالثا

 ماليزيا وبعدها على التنمية املستدامة عن طريقكل من اجلزائر و قياس أبعاد خمرجات املنظومة الصناعية يف   ميكن
 :على النحو التايل( 13-3)واجلدول رقم  (12-3)املوضحة يف اجلدول رقم  املتغريات  جمموعة 

                                                           

 .132، صمرجع سابقزيدان حممد،  - 1
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 صادرات التكنولوجيا المتقدمة باألسعار الجارية .7
 (الدوالر األمريكي) صادرات التكنولوجيا املتقدمة باألسعار اجلارية :(70-3) جدول رقم

 2221 .022 0224 0223 السنة/البلد
 72940900 6.236.299 9.102.722 72.644.677 الجزائر
..41.312.4 ماليزيا

.794 
.3.099.747

.099 
.1.122.3.1

.69. 
93.463112.

79. 
 0272 0226 0229 0221 السنة/البلد 

 747.974.. 4.479.047 9.447.926 9.921417 الجزائر
.2.617929. 40.617.10 9.003641 ماليزيا

31 
.6.337.971.

93. 
Source : data.world  bank.org 

فنسبة اإلنفاق على البحث  التكنولوجيا باجلزائرؤكد الوضع املرتدي حلالة البحث و ي( 13-3)رقم واجلدول   
من املواد املصنعة ضئيلة  التطوير من إمجايل الناتج احمللي اخلام تكاد تنعدم كما أن نسبة صادرات التكنولوجياو 

 ، جدا وال تكاد تذكر ويف احلقيقة ما هي إال تكنولوجيات متعلقة بالبرتوكيماويات والبرتول والغاز

 (صادرات السلع المصنوعة من(%كنولوجيا المتقدمة صادرات الت. 0

 (صادرات السلع املصنوعة من(%املتقدمة صادرات التكنولوجيا : (73-3)جدول رقم 

 2211 2212 2222 2225 2227 2221 2225 2222 2223 السنوات
 1 1 1 1 1 2 1 1 2 اجلزائر 
 23 25 27 22 52 52 55 51 52 ماليزيا

Source : data.world  bank.org. 

                                                           

 اجلوي، وأجهزة احلاسوب، واملنتجات الصيدالنية،  صادرات التكنولوجيا املتقدمة هي منتجات ذات كثافة عالية من حيث التطوير والبحوث مثل جمال الفضاء
 .واألدوات العلمية، واألجهزة الكهربائية
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ولذلك ر باملـقـابل أدى هـذا يف ماليزيا  إىل االعــتماد عــلى استرياد اآلالت واملعدات ذات الصــلة مبصانع التصدي
دائـماً هـناك عــالقة مــطردة بني حـجم الصـادرات الصـناعـية وحجم االسترياد لتلك املواد واملعدات والتقنية اإلنتاجية 

ة اجلنسية الشركات متعددما يدل على جناحها يف إدخال عنصر التكنولوجيا عن طريق  وهذا ،للمـصانع التصديرية
 .وتطوير قاعدهتا اإلنتاجية وبالتايل تطور صناعاهتا يف اختيار األفضل ملواكبة التنافسية العاملية

ة يف الدول النامية ومنها األنشطة عالية التقنية تكون ذات أيمهية إسرتاتيجية يف سياق عمليات النمو والتنميف" اإذ
لنمو اإلنتاج واإلنتاجية يف " حمفزا" لعب التقدم الفين والتكنولوجي والرتاكم املعريف دورا إذما كانت عليه ماليزيا 

األمد الطويل ، فضاًل عن إثبات عن طريق دراسات تطبيقية للعالقة بني نشاط البحوث والتطوير وبني منو 
إذ أن الزيادات املتالحقة يف اإلنتاجية الكلية لعوامل . نتاج يف الدول الصناعية املتقدمةاإلنتاجية الكلية لعوامل اإل

اإلنتاج تنعكس يف شكل زيادات يف حجم الناتج القومي واليت ال ميكن تفسريها بداللة مدخالت العمل ورأس 
أي مقدرة حجم )البحوث والتطويراملال املادي فقط وإمنا إىل التغريات اليت حلقت بالرصيد الرتاكمي لنشاط قطاع 

أو أي متغريات أخرى تعرب عن التغريات يف الرصيد ( اإلنفاق احلكومي الرتاكمي على نشاط البحوث والتطوير
 .الرتاكمي للمعرفة 

ونظرًا ملا تتمتع به ماليزيا من استقرار سياسي وأداء اقتصادي متميز فقد متكنت من استقطاب العديد من 
وقد ساعدت هذه االستثمارات  ،جنبية من كل من الواليات املتحدة واليابان على وجه اخلصوصاالستثمارات األ

اليت سايمهت يف نقل التكنولوجيا على متكني ماليزيا من إضافة منتجات جديدة إىل قائمة الصادرات لتشمل على 
    .األجهزة اإللكرتونية والكهربائية، باإلضافة إىل منتجات صناعة النسيج

 ماليزياو  الجزائربعلى صناعة النفط  انقل التكنولوجيا وأثره :الثالثالفرع 

التنقيب واحلفر واالستكشاف واإلنتاج ) لقد أصبحت الصناعة النفطية مبختلف قطاعاهتا وفعاليتها          
االقتصاد احمللي تنمية تشكل واحدة من أهم الصناعات يف العامل ملا هلا من أثر بارز على ( والنقل والتكرير

 .الالزمةتشكل املصدر األساسي لتوفري الطاقة رغم تغري نوعيتها بسبب التطور التكنولوجي وال تزال  ،والعاملي
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 مؤشرات إنتاج واستهالك الطاقة في كل من الجزائر وماليزيا :أوال

يف كل من عن إنتاج الطاقة واستخدامها واالعتماد عليها وحجم الوفر فيها فيما يلي بعض املعلومات املتاحة 
 :املوايل( 12-3)كما هو موضح يف اجلدول رقم  واجلزائرماليزيا 

 (2212-2222)للفرتة  بعض مؤشرات الطاقة والتعدين يف كل من اجلزائر وماليزيا (:74-3) الجدول رقم
221

2 
222

2 
222

5 
222

7 
222

1 
222

5 
222

2 
222

3 
222

2 
222

1 
222

2 
 السنة

 املؤشر (من اإلجمالي)% * استهالك طاقة الوقود األحفور

22.5 22.5 22.5 22.7 22.7 22.5 22.7 22.1 22.
1 

22.
7 

22.
7 

 اجلزائر

22.1 22.2 22.5 22.7 22.3 22.1 23.2 23.1 23.
2 

22.
5 

22.
1 

 ماليزيا

 املؤشر  (استخدام الطاقةمن إجمالي )%  الطاقة البديلة والطاقة النووية
 اجلزائر 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2
 ماليزيا 1.3 1.2 2.2 2.5 2.2 2.7 2.2 2.5 2.2 2.2 2.5

 
 ((http://www.iea.org/stats/index.asp: موقع وكالة الطاقة الدولية -1:المصادر
 (data. worldbank.org) :موقع البنك العاملي -2          

 .يشمل الوقود األحفوري الفحم والزيت والبرتول ومنتجات الغاز الطبيعي*           
نالحظ أن كل من اجلزائر وماليزيا تستهلك نسب كبرية من  الوقود األحفوري ( 12-3)من بيانات اجلدول رقم 

يف  يف ماليزيا وبنسبة تقارب %23بنسب تقدر باملتوسط ب( ومنتجات الغاز الطبيعي الفحم، الزيت، البرتول،)
وهذا ماينعكس على  املتجددةيف اجلزائر مما يدل على االستعمال الغري العقالين هلذه املادة غري  %22.7املتوسط 

  %2.2باجلزائر مقارنة مباليزيا باملتوسط ب %2.1 اخنفاض مؤشر الطاقة البديلة والطاقة النووية حيث تقدر ب

 

http://www.iea.org/stats/index.asp
http://www.iea.org/stats/index.asp
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 وماليزيا نقل التكنولوجيا األجنبية وأثره على صناعة النفط بالجزائر: ثانيا

 على صناعة النفط بالجزائر انقل التكنولوجيا األجنبية وأثره.7
ميثل قطاع احملروقات القطاع االسرتاتيجي للمستثمرين األجانب خصوصا الشركات املتعددة اجلنسية           

، حبيث جند على سبيل املثال أن الواليات املتحدة األمريكية هلا ثالث شركات برتولية كربى األمريكية واألوربية
وقد سايمهت ار الشراكة مع سونطراك، ، واليت تنشط يف إط 1 2221مليار دوالر سنة  1.122تقدر ب

 واإلنتاجاالستقرار األمين يف إبرام عقود شراكة يف جمال االستكشاف  إىل إضافةالتعديالت القانونية األخرية، 
املتوافقة مع  2221 -2222خاصة الفرتة املمتدة بني  .املشرتك مع عدد كبري من الشركات واإلنتاجوالتطوير 

يف  52اجلريدة الرمسية، العدد املنشور يف  2225أفريل  25املؤرخ يف 27-25نون رقم بالقا  عديل املتعلقالت
الذي يهدف إىل تنظيم النشاط البرتويل من الوجهة القانونية، وحقوق وواجبات كل الناشطني يف  2225جويلية 

االحتكار يف القطاع النفطي  إهناء، إىل جانب اإلنتاجلنشاطات يف كافة مراحل القطاع من خالل ممارستهم لكل ا
، استغالل اإلنتاجاالستكشاف، )املتمثلة يف ( املنبع) خاصة على احللقات العليا الذي كانت متارسه سونطراك

، والذي يعطي احلق للشركات األجنبية لتملك قدي من نوع عقود االمتيازاضمن نظام تع( حقول البرتول والغاز
يوليو  22املؤرخ يف  12-21  باألمر رقم ،فيما بعد نتيجة اجلدال حوله غري أنه عدل %72حقول النفط بنسبة 

كضمانة الستعادة الرقابة على احملروقات  والتأكيد على احتكار الدولة للنشاط البرتويل من خالل العودة  2221
لشركائها على  %22لسونطراك على األقل مقابل  %51إىل نظام تقاسم األرباح بني سونطراك وشركائها بنسبة 

 األكثر، 

من خالل  احملروقاتويظهر األثر الواضح لالستثمارات األجنبية املباشرة يف نقل التكنولوجيا إىل قطاع          
مسايمهتها الكبرية يف نشاط التنقيب والبحث واالكتشاف، هذا النشاط يعترب املرحلة األوىل يف صناعة احملروقات، 

يف معرفة اآلبار اليت يتواجد فيها البرتول والغاز وذلك بتحديد مكاهنا جغرافيا  حيث يتمثل اهلدف منها أساسا
للبحث واالستكشاف واجلدول  وجيولوجيا حسب طبقات األرض وتقدر كمياهتا وذلك باستعمال عدة أساليب

 .يوضح مسايمهة الشركاء األجانب يف عمليات البحث واحلفر التطويري(  15-3)رقم 

 

                                                           

1 -revue périodique n°6, 11/2006, Algérie, p144, éditée par le secteur de l’énergie et des mines , Algérie. 
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 (2227-2222)يف عمليات البحث واحلفر التطويري  األجنبيةمسايمهة الشركات  (: .7-3)جدول رقم 

 2227 2221 2225 2222 2223 2222 2221 2222 السنوات النشاط
 325221 211122 152725 112225 122112 71252 22122 122722 (م) أمتار حمفورة البحث

 171722 123551 22527 122525 15225 32572 22315 11715 فيها املشاركة
 112 77 12 12 21 22 31 31 أبار حمفورة

 51 22 32 25 15 22 23 15 طرف سونطراك من
 13 25 32 35 23 2 13 21 الشركات األجنبية

حفر 
 التطوير

 232251 272715 215125 217511 125222 111272 122551 / (م) سونطراكلوحدها
 273731 252132 125512 171272 272112 331217 222155 / الشركات األجنبية
 مردودية سونطراك

 شهر لآللة/م
1352 1321 1312 1521 1225 1522 1157 / 

مردوديةالشركات 
 شهر لآللة/األجنبيةم

1221 2212 2522 2372 2222 2235 1172 / 

وتطوير قطاع االستثمارات األجنبية المباشرة ودورها في تنمية  ،مبارك بوعشة، نسرين برجي:المصدر 
 .71، ص2212، 31بغداد للعلوم االقتصادية، العدد  كلية  جملة، المحروقات بالجزائر

الشركات األجنبية تساهم بشكل كبري يف عملية البحث  واحلفر  نالحظ أن (15-3) من خالل اجلدول السابق
 ة  من قبل شركة سونطراك سنة، حبيث نالحظ أن عدد األمتار احملفور شركة الوطنية سونطراكالتطويري مقارنة بال

 2227م حمفورة سنة 171722من جمموع األمتار احملفورة مقارنة ب  %12م بنسبة 11715متثل  2222
وميكن مالحضة ذلك أيضامن خالل عدد األبار احملفورة حبيث نالحظ أن عدد اآلبار احملفورة  %52.22بنسبة 

عدد األبار  احملفورة سنة  ناحملفورة من قبل الشركة الوطنية حبيث كا من قبل الشركات األجنبية تفوق األبار
بئرا 13اىل  2227بئر للشركة األجنبية يف نفس السنة بينما ارتفع سنة  21بئر مقابل  15حوايل   2222
تنقيب إىل التطور الكبري للتكنولوجيا املستخدمة يف جمال ال هذا االختالف بئر للشركة الوطنية ويعود 51مقابل 

بالنسبة للشركة   2221من قبل الشركات األجنبية الذي ينعكس على مردودية اآللة الذي بلغ سنة والبحث 
، فالربغم أهنا تتزايد من سنة ألخرى إال أهنا تبقى 1157مقارنة باجلزائر الذي كان أقل بقيمة  1172األجنبية 

 .يف مستويات أقل من تلك احملققة يف الشركات األجنبية

 :فيما يلي أهم املشروعات اليت أجنزت عن طريق الشراكة مع سونطراك :ساهمة في حماية البيئةالم .3
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بالقيام مبشروع مد أنبوب لنقل الغاز  CEPSAحيث قامت سونطراك وااجممع االسباين  :الشراكة مع اسبانيا
لدراسة جدوى املشروع MEDGAZ تدعى  2222حيث مت إنشاء شركة دراسات يف أوت  باجتاه اسبانيا

كلم ليصل اىل السواحل 222وآفاقه، ينطلق املشروع من بين صاف بأرزيو ليتجاوز حوض املتوسط على امتداد 
 .2225ليدخل اخلدمة  2225االسبانية ملدينة أملرييا بالتحديد، انطالق املشروع كان يف 

ا باجلزائر باجتاه جنوب أوروبا على مسافة وذلك مبد أنبوب غاز يربط بني نيجرييا مرور  :الشراكة مع نيجيريا
، انطالقا من حقول أبوجا يف نيجرييا إىل بين صاف، بالشراكة مع Achemineraكلم اىل منطقة 2222

 . nnpc nigeriaالشركة النيجريية 

" د دويلتعترب من أهم الدول الشريكة للجزائر يف جمال تطوير الطاقة الشمسية، األول ذا بع :الشراكة مع ألمانيا
، والثاين ذا بعد ثنائي، هو الكابل  الرابط بني أخن  األملانية وأدرار، لضمان اإلستفادة من القدرات "ديزرتاك

الشمسية اجلزائرية يف إنتاج الطاقة وتصدرها، حبيث ينتظر يف إطار هذه الشراكة، ينتظر التوصل يف غضون سنة 
زائر، اليت سيتم استخراجها من الطاقات املتجددة كالرياح من الكهرباء يف اجل %5إىل إنتاج مايعادل  2215

من شطر اإلجناز ملشروع %22والطاقة الشمسية، كما تنص اإلتفاقية أيضا على تكفل وزارة البيئة األملانة بتمويل 
وع الذي دج،  هذا املشر  ماليبري 7برج الطاقة الشمسية باملدينة اجلديدة بوقزول بوالية املدية، بتكلفة تقدر بنحو 

سيتيح أرضية علمية لتطوير تكنولوجيات الطاقة الشمسية وتوفري فضاء جترييب للباحثني والفاعلني يف قطاع تطوير 
 .الطاقات املتجددة، إىل جانب تكوين الكفاءات وتعزيز اخلربات وحتقيق نقل التكنولوجيا

ألف ميغاواط من  22اقة املتجددة إنتاجا سنويا حبدود ومن املنتظر، أن يضمن  الربنامج الوطين لتطوير الط
من إمجايل اإلنتاج الوطين من الكهرباء، وجرى  %22، أي نسبة2232الكهرباء ذات املصدر املتجدد إىل غاية 

 مشروعا يف الربنامج العام، وتتمحور خاصة على الطاقة الشمسية سواء احلرارية، الكهروضوئية 72إدراج أكثر من 
 .وكذا طاقة الرياح

إىل STATIOIL ، وسات أويلBP من جهة أخرى وهبدف محاية البيئة بادرت سونطراك مع بريتيش برتوليوم
يف حقل عني صاحل، ويربز هذا املشروع كواحد من أهم   co2إعتماد عملية إعادة حقن ثاين أكسيد الكربون 

، برأس مال SONANGOL متعددة اجلنسية إىل جانب إنشاء شركة مشروعني من هذا النوع يف العامل، 
مليون أورو موجهة ملصاريف  1ماليني أورو منها  5دوالر وميزانية إستثماراهتا تقدر ب  122.222قدره 
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: لتلوث الناتج عن الكوارث البيئية يف جمال احملروقات مثلمحاية البحار واحمليطات من االتجهيز فقط، وهذا هبدف 
بالرغم  .1مليون طن 222اليت  تلوث شواطئ املغرب العريب على سبيل املثال  كل سنة حوادث ناقالت البرتول 

من أن هناك مناقشات كثرية حول هذا املشروع كونه ال خيدم  اسرتاتيجية التنمية املستدامة، إذ ستنجر عنه جمموعة 
 .ض، إىل جانب تلوث البيئةمن اآلثار على األراضي الفالحية  نتيجة حقن ثاين أكسيد الكربون إىل باطن األر 

 نقل التكنولوجيا األجنبية وأثره على صناعة النفط بماليزيا 2.

ر ، وأرسى القواعد األساسية لتطوي1272عاما قانون التنمية النفطية  أربعني سنةلقد أقر الربملان املاليزي منذ       
تصبح واحدة من أهم القطاعات االقتصادية، كما أنه أكثر تطلبا للتحدي وإثارة والغاز يف البلد، ل صناعة النفط

املهندسني واالستفادة من التقدم التكنولوجي  مما جيعله أكثر أيمهية للمهندسني، كما قررت البالد االنتقال من جمرد 
سلع األساسية واهلندسية والبالستيك ال إنتاجإنتاج النفط والغاز اخلام للتصدير إىل إنتاج القيمة املضافة  يف اجتاه 

خمتلف جوانب هذه الصناعة من هندسة الواجهة  إنتاجللمهندسني احملليني  وإعطاءوالبيرتوكيماويات واألمسدة 
لالستثمار األجنيب املباشر، ومع ذلك،  الكيماوية كوجهةالنفط لتصميم وبناء املصانع  إنتاجاألمامية تصميم مرافق 

 .مح للمستثمرين األجانب للمشاركة يف هذه القطاعات وحد كبري حتت سيطرة احلكومةفإن املدى الذي يس

صناعة الغاز املنبع للنفط وشركة البرتول ناسيونال يف يتم التحكم ، 1272النفط لعام وفقا ألحكام قانون تنمية و 
لنفط اخلام والغاز لملاليزية الوحيد مع امللكية القانونية ا ، وهي شركة مملوكة بالكامل للدولة والكيان(برتوناس)بريهاد 

وتشمل املشغلني (. عقود مشاركة اإلنتاج)شكل اتفاقات لتقاسم اإلنتاج  املباشر يأخذ االستثمار األجنيبو 
من الواليات املتحدة، وكذلك  NEWFIELDاألجانب اكسون موبيل وكونوكو فيليبس وهيس، بيكر هيوز، 

ويسمح للشركات غري املاليزية للمشاركة يف اخلدمات النفطية إما يف شراكة مع الشركات احمللية . رويال داتش شل
ملشاريع ، ويتم حتديد شروط ٪ من رأمسال الشركة إذا كان الطرف األجنيب هو املساهم الرئيسي22وتقتصر على 

 وناساملنبع مع املشاركة األجنبية على أساس كل حالة على حدة من قبل شركة برت 

اململوكة للدولة شركة الكهرباء هي  (TNB) ناسيونال بريهاد تونقاأما بالنسبة لتوليد الكهرباء وتوزيعها فإن      
تولد الكهرباء اخلاصة هبا ومشرتيات الكهرباء من  Malaysia.TNB األداة اليت حتتكر توزيع الكهرباء يف

                                                           

، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد االستثمارات األجنبية المباشرة ودورها في تنمية وتطوير قطاع المحروقات بالجزائر ،مبارك بوعشة، نسرين برجي - 1
 .75ص، 2212، 31
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ويسمح للمستثمرين ، حمطات توليد الطاقة اليت تقع يف ماليزيا مع( توليد الطاقة املستقلة)منتجي الطاقة املستقلني 
  .أو السلطة يف ماليزيا IPP ٪ من حمطة22 إىلاألجانب بتملك ما يصل 

إىل محاية البيئة واحلفاظ عليها ومنع ما  من خالل خمتلف االسرتاتيجيات الطاقوية املتبنات هتدف ماليزياعموما 
يهددها من عوامل التلوث مؤكدة يف الوقت ذاته على أن الطاقة املتجددة سوف تلعب يف املستقبل دورًا يف تأمني 
الطاقة الوطنية والعاملية ليس فقط من خالل احملافظة على استنفاد موارد اهليدروكربونات ولكن أيضًا جند أهنا 

  .بديل أنظف ومستدام للطاقةتضمن توفري 

ومن أجل زيادة مسايمهة الطاقة املتجددة قامت السلطة املاليزية بتبين جمموعة من االجراءات متثلت يف           
 : 1اآليت

لزيادة مسايمهة الطاقة املتجددة يف القدرة الوطنية ( 2212)تقدمي تعريفة متعلقة بقانون الطاقة املتجددة .1
 :ىلاهلدف منها الوصول إ

 تسهيل منو صناعة الطاقة املتجددة -
 الضمان العقالين لتكاليف توليد الطاقة املتجددة، -
 احلفاظ على البيئة من أجل األجيال القادمة -
 التكنولوجيا املتجددةتعزيز الوعي بدور وأيمهية  -
 :من خالل( منتجون ومستخدمني)برنامج متويل التكنولوجيا اخلضراء  -

-  RM1.5 مليار قرض ميسر 
 مليون ملستخدمي التكنولوجيا اخلضراء  rm 10.0للمنتجني و RM50.0ما يصل إىل مليون   -
 ٪ الفائدة دعم من قبل احلكومة2 -
 ٪12ضمان احلكومة  -

 

 

                                                           
1 -VGR CHANDRAN , FDI .ENVIRONMENT a green economy: The cases of Malaysia, 7/05/2012, 

shanghai. Available on the site: 

Http://www.adbi.org/files/2012.05.07.cpp.sess2.6.govindaraju.fdi..green.malaysia.pdf 

  

http://www.adbi.org/files/2012.05.07.cpp.sess2.6.govindaraju.fdi..green.malaysia.pdf
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 لنقل التكنولوجيا األجنبية بالدولتين والدروس المستفادة من التجربة الماليزية ياإلطار الفعل: الفرع الرابع

لبحث اإلطار الفعلي لنقل التكنولوجيا عن طريق االستثمار األجنيب املباشر يف كل من نتناول يف هذا ا      
اجلزائر وماليزيا يف بعض املشروعات ااجمسدة يف الدولتني، لنخلص يف األخري اجمموعة من الدروس اإلجيابية اليت 

 .ميكن للجزائر أن تستفيد منها يف مسريهتا التنموية

 اإلطار الفعلي لالستثمار األجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا في الجزائر وماليزيا : أوال

كان لالستثمار األجنيب املباشر تأثري خمتلف على كل من اجلزائر وماليزيا سواء من خال نقل تكنولوجيا  لقد     
 .ولة مستضيفة لهمستدامة أو توفري فرص وظيفية أو متويلية خمتلفا تبعا لظروف، وإمكانيات كل د

 في الجزائر  ونقل التكنولوجيا االنعكاسات التنموية لالستثمار األجنبي المباشر .7

ليست للتصديـر،  ستهالك املـحلي و على العموم إن ما مييز االستثمارات خارج احملروقات هو كوهنا موجهة لال      
بدرجة   اجلزائرينيضمن نقل اخلربات واملعارف وتدريب وتكوين العمال ت الكما أهنا تنافس املنتج احمللي الوطين، 

خارج قطاع احملروقات على مستوى البناء، األشغال  أجنبيةمن استقطاب استثمارات  على الرغم من متكنها كبرية،
رين األجانب، تمام أقل لدى املستثمبقيت تشكل اهاليت ... العمومية، حتلية املياه، السياحة، االتصاالت، البنوك 

 :اخلصائص التالية إىل باإلضافة

ويعود ذلك  ،%55مقارنة باالستثمارات احمللية %5إن نسبة تشغيل العمال باملشروعات األجنبية ضئيلة  .أ 
إىل توجيه معظم تلك االستثمارات إىل قطاع احملروقات، إىل جانب أن تلك الشركات ال حترتم شروط 

، إىل جانب استقطاب الكفاءات من الشركات الوطنية بفعل األجور واحلوافز التوظيف القانونية يف اجلزائر
 2221املنافسة فعلى سبيل املثال وحسب مصلحة التوظيف بشركة سونطراك فإنه مت مغادرهتا سنة 

 متخصصا يف التنقيب وذوو خربة وتكوين عايل املستوى  75إطار منهم  112حوايل 
حبيث تسري الصناعة إىل اإلنتاج  النامية نستطيع القول بأهنا صناعة الثقافةإن الصناعات املقامة يف البلدان  .ب 

مع تقدمي  ،املوجه للسوق احمللية بالدرجة األوىل االستهالكي النفعي كصناعة السيارات، واملواد الغذائية
من أخطر األنواع  يف مقابل إقامة وحدة بسيطة لرتكيب منوذج واحد األجنيبجمانية للصانع  تنازالت

 ؛إخل...مع االلتزام مع عدم التعاقد مع شركاء أخرين يف نفس ااجمال، املمنوعة من التسويق يف أوربا
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عدد و عدد املشاريع املتفق عليها  مت املقارنة بني ما إذالالستثمار األجنيب املباشر جاذبة   ال تعترب اجلزائر .ج 
( 2211-2222)بني  ما الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارعاجلت حبيث ، املشاريع املنجزة حلد اآلن

مشروعا من قبل مستثمرين أجانب، وفق ما  312مشروعا استثماريا، ومل جيسد سوى  25215حوايل
العديد  اعترب، وقد وترقية االستثمار حمّمد بن مراديصرّح به وزير الّصناعة واملؤسسات الّصغرية واملتوّسطة 

الذي قانون الاجلدل القائم خبصوص  إىل جانب·غري كافيةد هذه االستثمارات، عد من املالحظني أنّ 
 %22سايمهة الشريك األجنيب بـ املتعلق مب 2225سنته الدولة على أساس تسجيل منو يف االستثمار 

تبنّي من خالله أّن هناك القليل من املؤسسات االقتصادية األجنبية اّليت استثمرت يف جماالت ، %52و
 ؛1مقابل تسجيل ارتفاع الواردات 2222استثناء احملروقات، منذ أخرى ب

التكنولوجيات األكثر تطورا اليت تسرع وترية بنقله حضور قوي للمستثمر األجنيب يف جمال قطاع الطاقة  .د 
البديلة والطاقة النووية الذي ال  الطاقةاستهالك يتبني من مؤشر  وهذا ما نفاذ هذه املادة غري املتجددة

يف  املتجددة مما يدل على قلة االستثمار يف مشاريع الطاقة من إمجايل استخدام الطاقة% 2.1يتجاوز 
وقات ومن مث زيادة احملر  إنتاجزيادة  يفاليت تساهم  ؛مقابل زيادة مشاريع التنقيب واستكشاف البرتول

  (.11-3)رقم الصادرات منها، حسب ما يوضحه اجلدول 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

1 -http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/36685-2012-03-23-21-44-
00.html 

http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/36685-2012-03-23-21-44-00.html
http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/36685-2012-03-23-21-44-00.html
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  2212-2222تطور إنتاج احملروقات خالل الفرتة  :(79-3)الجدول رقم 
 (مليون طن برميل معادل: الوحدة)

/ السنوات
 اإلنتاج

222
2 

2221 2222 222
3 

222
2 

222
5 

222
1 

222
7 

222
5 

222
2 

221
2 

سونطراك 
 لوحدها

152 177 172 172 115 117 112 111 112 152 152.
2 

عرب إنتاج 
 الشراكة

15 25 32 22 55 15 11 72 72 11 52.1 

.213 222 232 233 232 232 223 212 221 222 222 إنتاج كلى
2 

االستثمارات األجنبية المباشرة ودورها في تنمية وتطوير قطاع  ،مبارك بوعشة، نسرين برجي :المصدر
 .73، ص2212، 31 ، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العددالمحروقات بالجزائر

تناقص من خالل اجلدول ومبقارنة حجم االنتاج الكبري واملتزايد من سنة ألخرى لدى الشركات األجنبية مقارنة ب
 52.1اىل  2222م سنة .ب.مليون ط 15، حبيث إنتقل من  مع مرور الوقت إنتاج الشركة الوطنية سونطراك

م يف حني اخنفض .ب.مليون ط 72ب 2227و 2225 حمققة أقصى نسبة سنة  2212م سنة .ب.مليون ط
م سنة .ب.مليون ط 152.2اىل  2222م سنة .ب.مليون ط 152انتاج الشركة الوطنية سونطراك من 

2212. 

لقد غاب عن اجلزائر فرص كثرية بشأن نقل التكنولوجيا والدراية الفنية ملشاريع معينة وهي تلك املتعلقة  .ه 
الذي ( الطريق السريع شرق غرب)،وإما يف جمال األشغال العمومية ( الشراكة الصينية)إما مبشاريع البناء 

تقوم من خالله باالعتماد على العاملني األجانب، وحرمان الشركات اجلزائرية من اكتساب اخلربة اليت 
ميكن اكتساهبا، وتبقى هذه املشاريع من بني العديد من احلاالت اليت مل تستفد منها الشركات اجلزائرية 

 ؛ول املستثمرين األجانب يف جمال حيازة وامتالك التكنولوجيامن دخ
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بالنسبة لالستثمار يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يتعلق باالستثمار يف تطوير شبكة اهلاتف اخللوي  .و 
مشرتك، مقارنة ب  35115221النقال، حبيث ال يزال عدد املشرتكني يف ازدياد مستمر ليصل إىل 

مقارنة مع  2222يف عام % 15.21و قد بلغت نسبة التوغل . 2222مشرتك يف عام  2552212
الطريق حنو املستقبل ، إذ ترتقي قد متهد هذه التقنيات  .1%21.52حيث بلغت  2211العام 

خبدمات الوسائط املتعددة إىل مستوى أعلى عرب إمكانية إستحضار حمتوى الفيديو واحملتوى الصويت 
، باالضافة إىل إمكانية مساع ومشاهدة املتصل والتحميل عايل السرعة للبيانات ذات املسجل واملباشر

للمحادثات " السكايب"، لكن قد سيدفع اجلزائريون تكاليف خدمات من جهةاحلجم الكبري  للبيانات 
 .املرئية واملسموعة عرب األنرتنيت بعد إطالق اجليل الثالث للهاتف النقال املرتقب يف اجلزائر

الضبابية سّيدة املوقف أين  ،التنمية املستدامة من قبل اجلزائر إسرتاتيجيةيف  وضوح الرؤيا لذلك يستدعي األمر     
اليت تكبح  أي حماولة تساهم يف نقل تكنولوجي وهروب  وتعزيز ديناميات الريعية ،''عند اخّتاذ القرارات االقتصادية

القطاعات  ال متس اليت ،2أكثر لالستثمار األجنيب املباشر يف ظل هذا التغيري املستمر لإلطار القانوين اجلزائري
 مع وجود جمموعة من املعوقات يستدعي األمر إعادة النظر، اإلسرتاتيجية ذات الفائدة بالنسبة لالقتصاد الوطين

 :3فيها

ألنه بتسهيل  ،أو صناعيا مبختلف أنواعه سواء أكان فالحيا أو جتاريا،صعوبة احلصول على العقار  -
يف الوقت الذي يتم فيه  احلصول عليه تتم االستثمارات وحتدث التنمية ومن دولة ال حيدث أي شيء،

 ؛4دعوة املستثمر بكل الوسائل وبالكثري من الضمانات لالستثمار يف اجلزائر
خيص االستثمار الدراسات ذات النوعية فيما غياب املعلومات و ، و ختلف كبري يف اهلياكل القاعدية -

القاعدة ) املعلوماتوعجز كبري يف االتصاالت و  ت النشاط االقتصادي،اخلاصة بقطاعااألجنيب املباشر و 

                                                           

 (www.andi.dz: )موقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -1
2- Abderrehmane  Mebtoul, Développement et problématique du transfert de technologie en Algérie 

disponible sur le lien )www.reflectiondz.net/trubune-libre-r26.html (-  

بني احلوافز والعوائق، جملة العلوم : وصاف سعيدي، قويدري حممد، واقع مناخ االستثمار يف اجلزائر :للتوسع أكثر حول  عوائق االستثمار األجنيب املباشر أنظر - 3
 .12-22، ص2225، 25االقتصادية وعلوم التسيري، سطيف، العدد

 .11، ص2227، 25د، جملة الباحث، عدأزمة العقار فى الجزائر ودوره في تنمية االستثمار األجنبيبن محودة حمبوب، بن قانة أمساعيل،  - 4

http://www.andi.dz/
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العربيىة األخرى اليت ليست ليس فقط مقارنة بالدول املتقدمة بل حىت مع الدول ( األساسية للبيئة الرقمية
 ؛ 2212هلا نفس اإلمكانات واملؤهالت حسب تقرير التنافسية العربية لسنة 

عدم التنسيق بني اهليئة و ة والفساد اإلداري، الرشو ؛ إجناز املعامالتالبريوقراطية يف كدارية  اإلعراقيل ال -
،حيث أن عملية تسجيل ستثماراليت هلا دور يف عملية االاملشرفة على االستثمار واهليئات األخرى 

يوما  35يوما للحصول على رخصة بناء، و 132، (يف املتوسط)يوما 23و إجراء، 15مؤسسة تتطلب 
 ؛لرخص أخرى

الوضعية األمنية  ؛ووجود مشاكل يف احلدود اجلزائرية اضطرابات داخلية؛وجود املتعلقة بسياسية العراقيل ال -
 مصدر خطر على املستثمرين األجانب؛إال أهنا تبقى ك كبري؛هورة رغم ما عرفته من حتسن  املتد

ملوارد البشرية واملادية ا إرجاعأو /احملافظة و: ) معوقات تتعلق بسبل اندماج اجلزائر يف اقتصاد املعرفة -
صاديا، وتضييق الفجوة الرقمية اليت خلقتها ثورة كنها من االنفتاح اقتاخلربات التكنولوجية اليت متو 

 .واالتصاالت بينها والدول املتقدمة أو الدول النامية األخرى املعلومات
أن معظم : مل تكن عمليات اخلصخصة كافية لتحفيز االستثمارات الوطنية واألجنبية لعدة أسباب منها -

املؤسسات املعنية  باخلوصصة كانت تعاين من شبه إفالس ومن تدين مستويات اإلنتاجية ومكشوف 
عمليا بيعها واختذت وترية بطيئة وحصيلة ضئيلة؛ مشكل صعوبة تقييم بنكي معترب مما استحال 

املؤسسات املقبلة على عملية اخلصخصة ؛ نقص اإلعالم والتبليغ لعمليات اخلصخصة؛ حمدودية دور 
 .اخل...البنوك وشبه غياب لدور البورصة؛ مشكل ضخامة عدد العمال

 في ماليزيا ونقل التكنولوجيا المباشرلالستثمار األجنبي  االنعكاسات التنموية .0

عتمد بالدرجة األوىل ها يف جمال التصنيع والتصدير مل تماليزيا تبني أن النتائج اليت حققت قراء جتربة إن است       
 أوهلا: كان يعتمد بالدرجة األوىل على عاملني أساسيني على توفر  املوارد الطبيعية أو معدنية أو طاقوية بقدر ما

أما  يف اختيار السياسات االقتصادية واالجتماعية املناسبة واملدعمة بدور واسع جبهاز الدولة، ةاللية هذه الدولاستق
أن تراجع  وقد رأينا كيف اجمال التنمية البشرية، ةاالهتمام الكبري الذي أولته هذه الدول العامل الثاين فتمثل يف

م وتتعرض للعديد من اهلزات االقتصادية واالجتماعية 1227سنة  هذين العنصرين أفقدها مناعتها وحلوهلا 
 غري أهنا سرعان ما اسرتدت قوهتا نظرا ألهنا أرست أسسا متينة للتنمية تعمل على استدامتها،، والسياسية العنيفة

ملستوى املعيشي واحلفاظ على البيئة والعمل على رفع ا ،والقصد يف املوارد الطبيعية ،خاصة يف جمال التنمية البشرية
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، ولقد متثلت بعض 1للناس واالستفادة من ثورة املعلومات واحلرص على بناء جمتمع واقتصاد قائم على املعرفة
 :2اجيابيات االستثمار األجنيب املباشر سواء من خالل نقل التكنولوجيا أو رؤوس األموال يف اآليت

وهذا من خالل  ،قوية لألداء الصناعي يف ماليزيا االستثمار األجنيب املباشر إىل إعطاء دفعة لقد أدى .أ 
 ،رتونيات وملختلف النشاطات األخرىظهور الشركات احمللية اليت تقوم خبدمات التعبئة والشحن لاللك

على املوارد احمللية اليت تشتهر هبا ماليزيا كاملطاط ومنتجات زيت النخيل قاعدة صناعية تعتمد  إنشاء
 ،واملنتجات اخلشبية

قياسية معدالت  إىلاستفادة القوى العاملة من خلق مناصب شغل عديدة اخنفض فيها معدل البطالة  .ب 
جانب االستخدام األكثر كفاءة للموارد النادرة أثناء عملية تطوير اهلياكل  إىل ،مقارنة مع الدول املتطورة

  األساسية؛
يه من قبل الصناعة ت فاليت أبدع Reverse Engineeringتطبيق فن عكس التصميم اهلندسي  .ج 

االلكرتونية وصناعة الكيماويات لتطوير القدرة على تكرار مكونات وأجزاء املركبات الكيميائية وكسر 
  ؛3االلكرتونية  أو األسرار قانون

املرونة يف نظام اإلستثمار األجنيب املباشر املاليزي الذي ميكنها من فحص بإحكام والتحكم وذلك  .د 
 االستثمار األجنيب املباشر خيدم األهداف االقتصادية واالجتماعية؛ لضمان أن تدفقات

بفعل عمليات  التوسع الصناعي وزيادة الصادرات فضاًل عن تنامي الصادرات الصناعية،حتقيق  .ه 
مما ساعد على استقرار ميزان املعامالت التجارية مع العامل اخلارجي بعد أن عد االستثمار  اخلصخصة

واالستهالك احملليني يمها قويت التوسع االقتصادي فضاًل عن أن اخلصخصة حققت االنتعاش والرواج 
 .4االقتصادي، إذ جعلت ملاليزيا مكانة مميزة بني دول جنوب شرق أسيا

                                                           

، سلسلة عامل املعرفة، جامعة امللك عبد بين الواقع والمأمول... التنمية المستدامة في الوطن العربي حممد نور بن ياسني فطاين، أسامة بن صادق طيب،  - 1
 .153ه ، ص11،1227العزيز، وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، جدة، االصدار

 .121، جملة  اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد األول، صاالستثمار األجنبي المباشر في الدول التي تمر بمرحلة انتقاليةيدان حممد، ز  :أنظر إىل - 2
ار السابع، اإلصد تطوير التقنية ودورها يف حتقيق التقنية الوطنية، سلسلة حنو جمتمع املعرفة، معهد البحوث واالستشارات، جامعة امللك عبد العزيز، جدة،-   

 .25ه، ص1221
3 -boon cheong chew, op.cit, p85. 
4 - Asian Development Bank, Asian Development outlook, 1991, P.278-295. 
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وحتقيق التوازن االقتصادي يف حتقيق التنمية التكنولوجية ملا هلا دور نولوجية احلاضنات التك إنشاء .و 
من جمموع الشركات املسجلة يف ماليزيا تعترب  %21واالجتماعي، حبيث أثبتت الدراسات احلديثة أن 

شركات صغرية ومتوسطة تتجه معظمها إىل ااجماالت اإلنتاجية والتصنيع، هذه ااجماالت متثل عصب 
يف االقتصاد الوطين،  %22.1اد املاليزي واملوظف األول للعمالة هناك وتشارك بنسبة االقتص

 %53.7يف االقتصاد و %22.7يف العمالة  أما يف الواليات األمريكية املتحدة فتساهم ب %22.2و
عمومي جند أن اجلزائر كغريها من الدول النامية ال تزال تعتمد على اإلنفاق اليف املقابل ، 1من العمالة 

لتمويل البحث العلمي وقطاع الصناعة الذي أصبح حجر عثرة يف طريق التنمية، بالرغم من بعض 
اإلجراءات املتعلقة بتحديد اإلطار التنظيمي واملؤسسايت للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي اليت 

مرب املؤرخ يف ديس 23-15، وكذلك قانون رقم 22/25/1225املؤرخ يف  11/25جسدها قانون 
املتعلق برتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وتثمني سياسة الرتقية والتطوير الرامية إىل تعزيز  2223

 .2التنافسية االقتصاد الوطين

إن النجاح الكبري الذي حققته ماليزيا يف التنمية املستدامة يتمثل يف تعزيز الشمول عن طريق استخدام      
طبقة متوسطة متعددة األعراق هلا مصلحة يف تسوية املنازعات وحتقيق التقدم  عائدات املوارد الطبيعية خللق

 وقيام توازن عرقي دقيق، عدم وجود طبقة إقطاعية، ،لعوامل األخرى اليت أسهمت يف ذلكومن ا االقتصادي،
من  دة ومهمةتواجهها حتديات عديغري أنه مازالت  ،3ووجود قيادة سياسية تتمتع باملصداقية والنظرة املستقبلية

 : بينها

محاية البيئة واحلفاظ  ؛ارتفاع نسب التلوث نتيجة تواجد الشركات األجنبية بكثرة يف قطاعات ملوثة للبيئة -
 عليها ومنع ما يهددها من عوامل التلوث

واالبتكار مثال جند أن صناعة اخلشب املاليزية متأثرة بصناعات  اإلبداعمما يصعب عملية ملنتجات تقليد ا -
أدى إىل نشر حالة من عدم الثقة باملنتجات احمللية فظهر منساوية وكندية وسويدية وأمريكية، األمر الذي 

                                                           

حاضنات األعمال التكنولوجية ودورها في تطوير اإلبداع أنظر أيضا حممد بوقموم، شريف غياط،  ،15ص ،1، صمرجع سابقعاطف الشرباوي إبراهيم،  - 1
 .52، ص12/2222، 21أحباث اقتصادية وإدارية، العدد، -حالة الجزائر-واالبتكار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

اخلدمات، أما الورشة فهي احملضنة تتكفل بأصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف قطاع ) 12، ص52، صمرجع سابقحممد بوقموم، شريف غياط،  - 2
 (.12تتكفل بأصحاب املؤسسات يف قطاع الصناعات الصغرية واملهن احلرة، ص

 .152، مرجع سابق، ص"التحول في المؤسسات والنمو ونوعية الحياة " التنمية المستدامة في عالم دائم التغير،  2223تقرير عن التنمية يف العامل  - 3
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األمر  كل ما هو وطين من منتجات،أي االجتاه لكره   (demophopia)ب    hirschmanما مساه
يل املسايمهات العلمية والتكنولوجية األجنبية على كل ما ميكن للعمال  الذي ينعكس على تفض

والتكنولوجيني احملليني من أن يقدموه من براءات االخرتاع وحبوث علمية وابتكارات قابلة للتطبيق اإلنتاجي 
 .1وبالتايل تضييق اخلناق على عملية التحفيز التكنولوجي الوطين إىل حد بعيد

منها يتجه حنو اليابان وأمريكا % 52هـناك تقـوقع فـي وجـهة الصـادرات املاليـزية لألسـواق العاملـية فحــوايل  -
 احمللي؛اقتصادها على  يكـون له انعكاس سليب اوسـنـغافورة واالتـحاد األورويب فأي إحنسار يف اقتصادياهت

لة باملـطاط قـد يؤثر بشكل سليب على أي تذبذب يف الطلب على املـنسوجات واملـنتجات ذات الص -
من إيرادات % 72من حجم الصادرات و% 32وضعية صناعة املنسوجات واملطاط املاليزية، واليت متثل 

 .التصدير بـينما تنحصر بقـية التصدير يف املنتجات الكهربائية وااللكرتونية 
أكرب عدد من معاهد البحث و إنشاء  إىل جانب ضرورة االهتمام أكثر بعنصر رأس املال البشري -

مت مقارنتها مبثيالهتا من  إذا ما احلكومية  لالهتمام بالبحث والتطوير ، ونقل التكنولوجيا األجنبية، حبيث
جند أهنا يف وضع أقل يف كثري  إخل،...يع مثل كوريا اجلنوبية، سنغافورة، تايوانالدول اآلسيوية حديثة التصن

 :2مايستوجب عليهاوهذا  من املؤشرات التكنولوجية،

إعطاء أولوية أكثر يف االنفاق  تبعا لأليمهية االقتصادية للقطاعات ونوع التكلفة من جهة  •
 أخرى؛

بني شبكة ،و اتعزيز الرتابط والتعاون  والتحالفات االسرتاتيجية بني حدائق العلم والتكنولوجي •
وأن تكون هذه األخرية تبعا  املستأجرين، ومع االقتصاديات احلديثة وفق مبدأ املعاملة باملثل؛

وذلك لتنفيذ نقل نتائج البحث والتطوير بأكثر  التكنولوجيللتخصصات العلمية والتخصص 
 ق؛فعالية للسو 

                                                           

 .311ص ،مرجع سابقهوشيار معروف،  - 1
2 - Mun -Chow  Lai and Su-Fie Yap, Technology Development In Malaysia And The Newly Industrializing 

Economies : A Comparative Analysis, Asia -pacific development journal, vol.11, no.2 , December 2004, 

P.P.75.76 
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لتخفيف من لهي يف غاية األيمهية وتطبيق سياسات أكثر ليربالية  احلكومية التوظيفبرامج تعزيز  •
 ؛مشكلة هجرة األدمغة

 نقل وإتقاناالنتقال من مرحلة االستيعاب اىل مرحلة التقييد لالستثمار األجنيب املباشر يف  •
 .التقنيات املتقدمة

 الدروس المستفادة من التجربة الماليزية :ثانيا

خاصة،  برز القيم املعنوية والتقاليد اليت لعبت دورًا فاعاًل وداعًما للنجاح التنموي يف ماليزيا أميكن توضيح        
من خالل نقل وتطويع واكتساب التكنولوجيا سواء املتأتية عن طريق االستثمار األجنيب املباشر، أو عن طريق 

 خمتلف 

 :على النحو التايلاألخرى  صيغ العقود 

مع واقع  اسرتاتيجيه تنموية  مؤداها االعتماد على الذات مع امتصاص اخلربة األجنبية وتطويعها مبا يتناسب :أوال
  ؛1حماكاهتاو ومضموهنا االستفادة من التجربة اليبانية " النظر إىل الشرق"من خالل تبين سياسةااجمتمع ومشكالته 

 :االهتمام الكبري باملورد البشري من خالل: ثانيا

التعليم واالستثمار يف البشر، من خالل نظام تعليمي قوي لتلبية االحتياجات من القوة العاملة  تعزيز .1
من الناتج احمللى  %2.23، مقابل (2225)من الناتج احمللى اإلمجايل % 2.5املاهرة فتم إنفاق 

 لون نصف عدد الطالبطالب إىل اخلارج ميث 52222وإرسال  ،(2227) االمجاىل على اجليش
  ؛اصيل خمتلف العلوم املتطورة والعودة الستغالهللتح

كما وفرت ألفراد ااجمتمع إمكانيات حتصيل العلم يف مراحله املختلفة، وتسهيل التمرين والتدريب ورفع  .2
 ؛مستوى اإلنتاجية، وترتيبات االرتفاع باملستوى الصحي وتوقعات العمر

أو من  ، سواء كان من أهل البالد األصلينيونوعاأس املال البشري كما حتسني املؤشرات االجتماعية لر  .3
 ة يف التنمية؛بطرق فعالة للمسايمهوحتفزهم املهاجرين إليها الذين ترحب هبم 

                                                           

، اإلصدار احلادي عشر، جدة، سلسلة دراسات يصدرها مركز اإلنتاج اإلعالمي، جامعة امللك  بين الواقع والمؤمول...التنمية المستدامة  في الوطن العربي  - 1
 .222عبد العزيز، ص
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ية وعدالة وتوزيع فالتخلف ال يرجع إىل قلة األموال ولكن لعوامل اجتماعية وثقافية من حر  :احلرية والعدالة :ثالثا
 ؛، كما اهتمت بتنمية النشاطات االقتصادية مجيعهاناطقاألفراد واملبني الرفاهية والتنمية 

 ؛جناحها أثبتتأثبتت فشلها إىل أخرى  سياسةلتحول من ل: واملرونة التصحيحاملوضوعية السياسية،  :رابعا
 يف النشاط االقتصادي يف ماليزيا؛  فعيل دور الدولةت :خامسا
مثل إيصال ماليزيا إىل ترتيب بني أول عشرة دول يف مؤشر سهولة  وضع أهداف قابلة للقياس واملتابعة، :سادسا

 ؛1ووكالة التنمية الدولية الدويلممارسة األعمال الصادر عن البنك 
  غالل املوارد، وتوظيفها؛لمحافظة على الثروة القومية، وحسن استل: البساطة وعدم اإلسراف :سابعا

جيعل اإلنسان حمور  اإلسالميالنهج اعتماد ف: وبني احلداثة والتنميةالتوفيق بني األصالة والدين والثقافة : اثامن
وتوجيه  النشاط التنموي وأداته، فأكدت متسكها بالقيم األخالقية والعدالة االجتماعية واملساواة االقتصادية،

 .املوارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، سلسلة االستثمارات لتحقيق أهدافها التنمويةتأثير سياسات الترويج لالستثمار األجنبي المباشر على قدرة الدول العربية في جذب هذه مىن بسيسو،  - 1
 .32، ص2225، 22ّب، املعهد العريب للتخطيط بالكويت، العدد"اجتماعات اخلرباء 
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 للتكنولوجيا األجنبية ومستدام نقل فعليمتطلبات ضمان : المبحث الثالث

األجنبية سواء املتأتية عن طريق املستثمر  نقل واكتساب وتطوير التكنولوجيااليت حتول دون  عوائقالبالرغم من     
توفر جمموعة من العوامل تساعد على تفادي اآلثار   األجنيب أو عن طريق خمتلف القنوات األخرى فإنه جيب

 .إسرتاتيجية التنمية املستدامة فا، و العمل على تكيفها وفقا لظرو اجلانبية هل

 التكنولوجيا األجنبية التي تحول دون استيعاب العقبات :المطلب األول

لنقل التكنولوجيا األجنبية  فعليتقف حاجزا أساسيا يف جناح عملية النقل ال هناك جمموعة من العوائق اليت    
 :نذكر أيمهها فيما يأيت

 (التبعية التكنولوجية)لمستوردة مشاكل مع التكنولوجيات ا: الفرع األول

عمليات نقل التكنولوجيا بني الشركات املتحالفة غالبا ما تتم بني تلك الشركات متعددة اجلنسيات أو  إن        
اليت تقدم من الدول الصناعية املتطورة من جهة، وتلك الشركات احمللية يف الدول النامية اليت هي يف حاجة ماسة 

  :أيمههالتلك التكنولوجيا، ويف احلقيقة تصطدم عمليات التحويل مبشاكل 

 عدم أوتوماتيكية التحويل لكون أغلب الدول الصناعية الزالت حتافظ على مكتسباهتا التكنولوجية؛  -

 تكلفة التحويل التكنولوجي املرتفعة الناجتة عن التفوق العلمي للدول الصناعية اليت تفرض األسعار؛ -

 .بالدول الناميةإلنتاج احمللية ، ظروف وتوليفة عوامل اءمة التكنولوجيات احملولة لواقععدم ضمان مال  -

  : 1تكييف االستفادة من الكوادر المؤهلةعدم  :أوال

                                                           

 ، 212، صمرجع سابقالسيد رشاد غنيم،  .75، صمرجع سابقاملعتصم باهلل اجلوارنة، دمية حممد وصوص،  :أنظر اىل- 1
 122، صمرجع سابقس حممود صالح، ،عبا15، صمرجع سابقآدم  مهدي أمحد،  -
، أحباث اقتصادية وإدارية، كلية العلوم دور الغرف الصناعية والتجارية والزراعية العربية في جذب االستثمارات األجنبية المباشرةعادل عيسى الوزين،  -

 ، 111، ص2222االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد اخلامس، 
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 ه األخرية اليت ترتبط مبجموعة منهذ(  (educational efficiency تدين كفاءة التعليم .1
 ؛(....املنهج املعلم، الطالب،"املكونات

فجاؤوا نتاجا أمينا لنقل تلك  تدريبهم أو تعليمهم يف ااجمتمعات الصناعية املتقدمة، معظم الدارسني تلقو .2
 ؛واقع البلدان النامية إىلاخلربة 

 ؛جيا املستوردة وتأصيلها وتطويرهااملستوى املطلوب من املهارات للتعامل مع التكنولو  أو عدم توفر ضعف .3
على حساب اهلندسة والعلوم على العلوم الصرفية واألحباث األساسية ( السمة الغالبة) تركيز الدول النامية  .2

احمللية يف  املدخالت التكنولوجية( أو عدم بروز) ساهم يف حمدودية هذا الرتكيز  ،إخل...والتكنولوجيا 
 ؛ملتقدمة الصناعية ازيادة االعتماد على ما يستورده من الدول و  العمليات اإلنتاجية،

 ،إىل وجود كوادر بشرية فنية وهندسية قادرة على االستفادة القصوى من التكنولوجياافتقار بعض الدول  .5
 م؛هبالغرب وينتفع  اوإن وجدت سرعان ما يستقطبه

 استيراد التكنولوجيا  مشاكل مع تقييم: ثانيا

 ،حملهااجلهود التكنولوجية أو حلت انعدام القدرة حتديد ما إذا كانت التكنولوجيا املستوردة قد حفزت  .1
 ومدى ونوعية تأثري التكنولوجيا املستوردة على البيئة واالقتصاد و ااجمتمع؛

 لية على األنشطة املرتبطة هبا؛تأثرياهتا اإلمجااستخدام التكنولوجيا املستوردة و تشخيص أوجه وجماالت  .2
ثار آ وأ ،املنقولة األجنبية نولوجيايهني الذين يشرفون على تقييم التكاخلرباء املؤهلني أو النز  إىلاالفتقار  .3

 .املشاريع األجنبية املقامة
 المستدامة التنمية واستراتيجيهمشاكل متصلة بالبحوث المحلية  :الفرع الثاني

تنمية القدرات التكنولوجية وإسرتاتيجية اإلبداع  واضحة فيما خيص  اسرتاتيجيهتوجد هناك  حبيث ال    
   التكنولوجي

 :وهذا يتبني من خالل ،والبيئية للتنمية  وحتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية مبا يتوافق
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عدم جتسيد دور وعمل مبعىن  :1عدم االرتباط بني البين االرتكازية التكنولوجية والقطاعات االقتصادية .1
األكادميية اخلارجية منها املراكز العلمية والتكنولوجية كوحدات تكنولوجية هلا ارتباط أكثر وثوقا باألنشطة 

 االقتصادية واالجتماعية احمللية؛ باحلاجات
زيادة الطلب على املفردات التكنولوجية املستوردة واليت ترتبط بأطر حمددة من اإلنتاج واالستهالك نابعة  .2

 ، أو للتكييف؛ال تكون بالضرورة مالئمة للتطبيقمن معايري وأمناط اقتصادية واجتماعية 
ق أهداف نقل ومعاهد البحث والتطوير املرتبطة مبثيالهتا يف العامل، واليت تساعد على حتقيقلة مراكز  .3

 التكنولوجيا احلديثة؛
، واقتصار اجلهود على نقل التقنية على وقلة االستثماريف جمال البحث العلمي  واإلنفاق قلة التمويل  .2

 املية احلديثة وتوطينها وتطويرها؛جماالت حمددة مما أدى إىل ضعف كبري يف نقل التكنولوجيا الع
من جهة واهليئات واملؤسسات العلمية واألكادميية من جهة  2غياب التعاون والتنسيق بني القطاع اخلاص .5

 .أخرى
 مشاكل متصلة بالمناخ المالئم لجذب االستثمار األجنبي المباشر :لثالفرع الثا

االستثمارات األجنبية املباشرة إىل الدول النامية ومن مث الدول هناك عدة معوقات  تقف حاجزا أمام تدفق        
 :نذكر أيمهها على النحو التايل ،3العربية باعتبارها جزء ال يتجزأ من الدول النامية

السياسية  الظواهرجماالت االستقرار السياسي لتشمل خمتلف  تلقد اتسع: 4االستقرار السياسي :أوال
فهو يعترب من أهم عوامل جذب االستثمارات  ،بتحقيق التنمية املستدامة والثقافية واالجتماعية وحىت االقتصادية

 .سودها األزمات املختلفةميكنه االستثمار يف أجواء ي إذ أن رأس املال األجنيب الاألجنبية 

                                                           

 :، متوفر على الرابطمشكلة نـَقـل التكنولوجيا في العالم العـربي ،عبد القادر حسني ياسني -1
http://www.ouregypt.us/aricalfirstpage/yasssen8.html 

 .212، صمرجع سابقالسيد رشاد غنيم،  - 2
 .72-72، صمرجع سابق عبد القادر بابا،: ملعرفة أكثر عن معوقات لالستثمار بالدول النامية، أنظر - 3
، جملة الفكر الربملاين، إنطالقة كربى يف مسرية التجديد الوطين من أجل االستقرار السياسي وعالقته بالحكم الراشد والتنمية المستدامةقاليت عبد الكرمي،  - 4

دريد حممد السامرائي، :أنضر أيضا .13، ص23،27/2222، جملة خمتصة يف القضايا والوثائق الربملانية، يصدرها جملس األمة،دار الرويبة، العددجزائر أمنة ومستقلة
 .132، صمرجع سابق، صالح عباس، 25، صمرجع سابقنزيه عبد املقصود مربوك، ، أنضر أيضا حول االستقرار السياسي إىل 72، صمرجع سابق

http://www.ouregypt.us/aricalfirstpage/yasssen8.html
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كل   إتاحةتعترب الشفافية من أهم مؤشرات احلكم الراشد  اليت تعين : الشفافية وتبادل المعلومات :ثانيا
تسمح   فالشفافية ،1ء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو سياسية شاملةااملعلومات  وسهولة تبادهلا سو 

تبادل املعلومات بشأن التشريعات والفرص االستثمارية أو السماح للسلع واخلدمات اليت ينتجها املستثمر األجنيب ب
سوق البلد املضيف أو وضع إطار مؤسسي لتنسيق التعاون املتبادل بني األطراف املتعاقدة ومعارض  إىلبالنفاذ 

 (3-3) كما هو مبني يف الشكل رقم ،2ليني واألجانباملستثمرين احمل خاصة باالستثمار أو بتشجيع الروابط بني
 .النسبة املئوية التفاقات االستثمار الدولية اليت مت استعراضها وتتضمن أحكاما لتشجيع االستثمار الذي يبني

 أشكال تدابري تشجيع االستثمار املستخدمة يف اتفاقات االستثمار الدولية  :(4-3) الشكل رقم

 

 ،أحكام تشجيع االستثمار في اتفاقات االستثمار الدولية مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، :المصدر 
 ،2225 وجنيف، نيويورك األمم املتحدة، سلسلة األونكتاد بشأن سياسات االستثمار الدولية ألغراض التنمية،

 .13ص

                                                           

 .55، صمرجع سابققاليت عبد الكرمي،  - 1
، سلسلة األونكتاد بشأن سياسات االستثمار الدولية ألغراض أحكام تشجيع االستثمار في اتفاقات االستثمار الدوليةمؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  - 2

 .12-11-، ص2225التنمية، األمم املتحدة، نييورك وجنيف، 
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اإلدارة "االستثمار مؤشرا مهما على مفهوم فمن خالل الشكل تعترب الشفافية وتبادل املعلومات يف قواعد 
فوجود بيئة أعمال غري شفافة يف البلد املضيف قد يزيد من تكلفة املعلومات  األكثر مشوال،" االستثمارية اجليدة

سوق البلد املضيف من  إىلتعلقة بالنفاذ  التفضيلي امل اإلجراءاتإىل جانب تسهيل  ،ويشتت فاعلية الشركات
ز جتارية للمستثمرين األجانب الذين يرغبون يف حواجة اجلمركية والغري اجلمركية، خالل إلغاء احلواجز التجاري

واملقصود هو درجة االنفتاح التجاري   ،البلد املوطن إىلتصدير منتجاهتم  إلعادةاستخدام البلد املضيف كمنصة 
 .مدى جاذبية موقع ما لالستثمار األجنيب الذي ميثل أحد أصدق املؤشرات على

من أخطر الظواهر السلبية يف جمتمعاتنا هي استشراء الفساد يف مؤسساتنا  :الفساداستفحال ظاهرة  :ثالثا
 .1النشاط االستثماري ا كل أوجه النشاط األخرى مبا ذلكة حيث تشمل تقريبدوأجهزتنا املتعد

 ةمستدامال ا األجنبيةتكنولوجيأو إنتاج ال/وضمان نقل األساسية لمتطلبات ال: المطلب الثاني

ومن مثة حماكاته  املستثمر األجنيب واملباشر،جلذب  ميكن اللجوء إليها  هناك جمموعة من التدابري واإلجراءات      
 :يتممثلة يف اآل ادة من خربته التكنولوجيةواالستف

 واختيار التكنولوجيا المستدامةتطوير القدرات المحلية البتكار ونقل  :الفرع األول

 :تتلخص تلك القدرات فيمايلي      

 :2 ويتحقق ذلك من خالل :والتطوير العلمي والتكنولوجيرفع مخصصات تمويل البحث  :أوال

 الدويل واجلهات املاحنة ومنظمات األمم املتحدة إىل دعم قدرات املراكز األكادميية توجيه ااجمتمع العلمي .7
وحسب  ،القدرات الدول النامية ومنها العربية وخاصة يف جمال تطوير الربامج وتعزيزوالبحثية يف 

 ؛تجددة وتطوير التقنيات التقليديةوامل ، الطاقات اجلديدةولويات وأيمهها حتلية مياه البحر، التقنية احليويةاأل
خطوة هامة لزيادة ملساندة التحول إىل وسائل اإلنتاج األنظف فتلك  تقدمي الدعم إىل القطاع اخلاص .0

 ؛تنفيذ التزاماهتا طبقاً لالتفاقيات الدولية املعنية بالبيئة النامية يفقدرة الدول 

                                                           

 .52، صمرجع سابقاحلافظ،  عبد الرشيد عبد - 1
 .، دون ترقيممرجع سابق، 12/2221، 51، جملة الربملان العريب، السنة احلادية والعشرون، العدداإلعالن العربي عن التنمية المستدامة - 2
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موارد  املتقدمة أن تغري من أمناط االستهالك واإلنتاج غري املستدام اليت تؤدي إىل نضوب على الدول .3
استخدام املوارد وتيسري  عالية يفالعامل وتؤثر سلبًا على البيئة، والعمل على تطوير تقنيات ذات كفاءة 

 رها؛توف
التكنولوجية سواء من خالل تدعيم املهارات اخلاصة  اإلمكانياتتدعيم بناء حتفيز و  الدور احلكومي يف .4

 .1الالزمة لتدعيم ااجماالت التكنوجلية املختلفة بتوفري املوارد التمويلي أو برأس املال البشري،
 (االستثمار في رأس المال الجريء) التطويراالعتناء بمستخدمي البحث و  :ثانيا
ار التنمية ناتج عن النشاط اإلنساين فهو غايتها ووسيلتها يف نفس الوقت فهو اهلدف النهائي لعملية ن مثإ       

إسرتاتيجية للبحث ساسية يف أية أحد احملاور األ هأنإضافة إىل ، 2التنمية وهو رفع املستوي املعيشي لإلنسان
إلعداد جيل صناعي حيمل مسئوليات جمتمعاته الصناعية؛ تشغياًل وإنتاًجا وصيانًة بداع التكنولوجي اإلالتطوير أو و 

 :جوانبعدة وهذا على  ،ةاألمثل للموارد البشرية احمللي وتسويًقا وتطويرًا بالتدريب واالستثمار

 ،مع تقدمي هلم الدعم املادي واملعنويمن املهندسني والفنيني والعلماء  احمللية  فاءاتاالستفادة من الك .1
   ؛ 3لك لصاحل الدول الرأمساليةوذأو النقل املعاكس للتكنولوجيا جرة العقول وضع حد هلو ل

ها وتوطين هانقل تقييم التكنولوجيا اليت يتماليت تساهم يف عملية  إشراك العلماء يف عملية اختاذ القرارات .2
 الئمة للبيئة املستوردة هلا؛وتطويرها لتالءم االحتياجات احمللية وتكييفها لتصبح أكثر م

، والعمل على إطالة عمرها عرب دجمها بتقنيات وجيا املوجودة حمليا عرب تطويرهالالستفادة من التكنول .3
 على استخدامها على النحو األمثل؛ أحدث، وتدريب الكفاءات الوطنية

وطنية ولوائح حتدد أنواع التكنولوجيا املمكن نقلها وحتد من الشروط التعسفية اليت تفرضها   أنظمة وضع .2
 دول املتقدمة للحصول على التقنية؛ال

العمل على االستفادة من التكنولوجيا اجلديدة واألدوات اليت وفرهتا ثورة تكنولوجيا املعلومات، واليت تضم  .5
 وغريها؛املكتبات االفرتاضية و االتصال عرب شبكة اإلنرتنت، 

                                                           

، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، 2212، السنة التاسعة، 25، جسر التنمية، العدداإلمكانيات التكنولوجية والنمو االقتصاديحممد سيد أبو السعود،  - 1
 .11ص
 .125-132، ص2227، 1دار وائل للنشر، طالتنمية االقتصادية، نظريات وسياسات وموضوعات، مدحت القريشي،  - 2
27، صمرجع سابقأنطنوس كرم،  - 3 
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 التكنولوجي اإلبداع إستراتيجيةتطبيق  :ثالثا

 اث الغازات البلدان للحد من انبعخمتلف يف وسريعا  مستمرا  حتسينا وتغيريا تكنولوجيافاالستدامة تتطلب        
  :، على النحو التايلالصناعيةئي الذي أحدثته البلدان ، وتفادي مضاعفة الضرر البيواإلسراف يف استخدام املوارد

احلماية القانونية لإلبداعات ألنه من غري املنطقي أن تبذل جهود وتنفق أموال دون التفكري يف محاية  .1
 املخروج ذي األيمهية و اآلثار التكنولوجية واالقتصادية مبا تقتضيه قوانني حقوق امللكية الفكرية؛

االستغالل الصناعي لألفكار ذات التطوير و البحث و  زمة، لدعم جهودوضع خطة لتوفري األموال الال .2
 ؛1لضريبية  استعمال السياسة ا إىلميكن اللجوء ، إذ الطبيعة اإلبداعية

متابعة النتائج تبعا ملختلف املراحل املربجمة، فاإلسرتاتيجية تقتضي مراقبة طبيعة وتطور خمرجات النشاط  .3
 ؛واالستفادة منها وتوظيفها فال تبقى جمرد نظريات اإلبداعي مع متابعة املستجدات ذات الصلة به

حتقيق  يف تأثري إجيايب الشركات الصغرية واملتوسطة واحلاضنات التكنولوجية ملا هلا من السعي إلنشاء .2
يبني شبكة ( 2-3)، والشكل رقم 2يق التوازن االقتصادي واالجتماعيالتنمية التكنولوجية  وحتق

 .اجلامعة والصناعة /العالقات اليت تربط احلاضنات التكنولوجية ومراكز البحوث
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .123، صمرجع سابقشرس، .فريدريك م  - 1
، 2225، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، إيسيسكو، مبدئية وتجارب عالميةحاضنات األعمال مفاهيم عاطف الشرباوي إبراهيم،  - 2
 .12ص
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اجلامعة والصناعة /ومراكز البحوث ربط احلاضنات التكنولوجيةتشبكة العالقات اليت  :(.-3)شكل رقم  

 
، منشورات املنظمة عالميةل مفاهيم مبدئية وتجارب حاضنات األعما ،عاطف الشرباوي إبراهيم :المصدر

 .32ص ،2225،بية والعلوم والثقافة، إيسيسكوللرت  اإلسالمية
 ونقل التكنولوجيا تحسين المناخ السياسي لالستثمار األجنبي المباشر :نياالفرع الث

تدعم أن من شأهنا ب اختاذ تدابري أخرى يستوجفإن األمر  ،احلوافز والضمانات التوسع يف منحإىل جانب         
 : 1أيمهها ،خ االستثماري وجتعله أكثر مالئمةأكثر املنا 

التطوير ومعاهد ترتكز أساسا على وجود مراكز للبحث و التكنولوجيا سياسة فعالة يف جمال العلم و صياغة  :أوال
 .  نقالً وتوطيناً وتوليداً  التكنولوجياتاكتساب حد أدىن مينح للدول املضيفة املقدرة على كوخمتربات،

من خالل الرتكيز على قطاعات الذي يتيح األسلوب االنتقائي  األجنيباالهتمام بنوعية تدفق االستثمار  :ثانيا
 :،من خاللاملسموح به فيه بامللكية لألجانبواستبعاد بعض القطاعات احليوية من النطاق  خمتارة بعينها

 ،للمشروع األجنيب والبيئية خاصة الرقابة الفعالة على مشروعات االستثمار من كل النواحي الفنية واإلدارية 
مل على نفس اخلط الذي تقتضيه أهداف علل ،والعمل على ترشيده تبعا خلطط ومتطلبات التنمية واجتاهاهتا

 ؛منذ بداية تأسيس املشروع  ،التنمية الوطنية املستدامة اسرتاتيجيه
االستفادة من التجارب السابقة يف نقل التكنولوجيا عن طريق االستثمار األجنيب املباشر لتأسيس منهجية : ثالثا

                                                           

 .15، صمرجع سابقدريد حممد السامرائي،  .232-231، صمرجع سابقصالح الدين، مجال الدين، : أنظر إىل - 1
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 ووضغ مصادرها ،و تسعى إىل تاليف العقبات واملشاكل والصعوبات لالستفادة من أسس وشروط نقل التقنية 
 :الضوابط لتقنني عملية املشاركة معها من خالل ما يلي

التشغيل التدريب، الرتكيب، ) التأكيد على مصادر التقنية لتنفيذ املشروعات من خالل العقود املربمة .أ 
 ؛(انةوالصي

 لى نقل املعرفة العلمية والفنية؛أيمهية تضمني عقود نقل التقنية األجنبية النص ع .ب 

غري )إقامة وحدات للبحث والتطوير و  ؛عن تصميمات، وأسرار الصنعة فضرورة قيام الشريك بالكش .ج 
  ؛(شكلية

، مع مراعاة حىت تكون املفاوضات فّعالة ومستمرة مع املستثمر األجنيبكافية الرونة حيب توفر امل :املرونة :رابعا
 ؛املصاحل اخلاصة بكل طرف، وهذا ال يتأتى إال إذا اتصف املفاوض بالذكاء

وآليات املتابعة الالزمة  حتديد املسؤوليات يتطلب األمر إسرتاتيجية  إن ضمان تطبيق أي :املتابعة والتقييم :خامسا
أو اخلبري املستشار النزيه  وجود،مع حتليل النتائج وقياسهاونشرها، و  مجع املؤشراتو حتديد  ها من خالللتنفيذ

 املالئمة؛يد باختيار التكنولوجيا املتمكن غري املتحيز الذي يش

ورد البشري هدف وغاية اليت تساهم يف االرتقاء بامل اإلسرتاتيجيةاألولوية يف االستثمار للقطاعات  إعطاء :سادسا
 :من خاللطار عالقة التوازن والتكامل  بني خمتلف القطاعات دون تفضيل قطاع على أخر إ التنمية يف

  ؛خاصة يف جمال البحث والتطوير واستيعاب التقنية: الصناعات اإلسرتاتيجية تدعيم .أ 
خلق مناخ حتفيزي مشرتك إلخراج منتجات وخدمات تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات؛ من خالل سن  .ب 

 املشجعة على العمل يف هذا ااجمال؛القوانني والتشريعات التحفيزية و 
 جددة األقل تلويثا للبيئة؛العمل على االستثمار يف الطاقات املت .ج 

 الحاجة إلى تكامل عربي تكنولوجي: الفرع الثالث

يرتبط جناح الشراكة مبدى قدرهتا على جلب تكنولوجيات وتقنيات حديثة من و إىل أحد األطراف وهو ما        
يعطي للدولة فرصة للتطور، ومن مت تدعيم قدرهتا التنافسية، وللوصول إىل هذا املبتغى البد من وضع آليات 
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 فرص خاصة هلا الدراية الكافية باملعارف خاصة يف املخطط األّويل كتنظيم ملتقيات، تبادل وتداول التقارير، تعيني
التقنية على مستوى إدارة كل شريك لتكون املفتاح يف استقبال األساليب احلديثة والتكنولوجيا املتطورة، وحىت 

 :إىل فهناك ضرورة ملحة تقتضي ومنه ،1املعارف التقنية

اق وآفاق إنتاجية مشرتكة بل وضع نتاجات فقط إجياد أسو حبيث ال تستهدف تكاملية ال تبين وتدعيم اجلهود :أوال
حىت ال تتم العمل املشرتك حتت تصرف مجيع الدول العربية وخباصة تلك اليت ال متتلك وفرة من املوارد 

على  ص يف العائداالسرتاتيجيات واألعمال مبعزل عن العناصر األخرى مما يؤدي إىل إهدار املوارد أو إىل نق
 .االستثمارات العامة 

ؤمن االستخدام األمثل للموارد البشرية واملادية وجينب ت مشرتكةالسعي إلخراج سياسة تكنولوجية عربية  :ثانيا
 ورة منفردة ؛التغلب على القيود اليت تقف حائال أمام تنفيذ بعض املشاريع بص مع ،يف إستعماهلا االزدواجية

قوانينه والعمل على توجيه رؤوس األموال العربية إىل داخله بدال وتوحيد  توفري املناخ املالئم لالستثمار العريب :ثالثا
وتوصيف  حبيث يف حماولة لقياس األداء االقتصادي، ،2من األسواق الدولية اليت تعرف تشبعا من هذه الناحية

عن  دولة عربية سجل قيمة تقل11مناخ االستثمار يف الدول العربية فإن حساب املؤشر املركب ملناخ االستثمار ل
األمر الذي يؤكد على عدم وجود حتسن يف  2.2222الواحد الصحيح يف املؤشر وقدر متوسط املؤشر بينهم 

البحرين  اليمن، سوريا، مصر، السودان، السعودية، العراق،لبنان تونس،)دولة عربية منها 11مناخ االستثمار يف 
قطر الكويت ) عكس بعض الدول %57.2يةوكانت نسبة هذه الدول من جمموع الدول العرب (املغرب واجلزائر

ما يدل على سياسات االقتصادية املتبعة فيها لتحقيق اهلدف املشار  2.11ليبيا اليت سجلت قيمة مرتفعة بلغت 
ن اجلهود لتحسني بيئة لالستثمار ومن مثة االستفادة من املزايا اليت الذي يؤدي هبا إىل بذل املزيد م األمر ، 3إليه

 .إسرتاتيجية التنمية املستدامةتتماشى و  التكنولوجيا اليت طريقه ومنها فرص االستفادة منتتحقق عن 
على الدول النامية أن تعلم بأن املنافع متبادلة فإذا كان هدف هذه الشركات هو الربح يف األخري جيب         

وأن ال تفرط  وتطوير اقتصادها احمللىتكنولوجيا لك من الجيب أن حتصل على املنافع مقابل ذفإن الدول املضيفة 
 .ال احلاضرة والقادمةجلميع األجيالك مواردها الطبيعية ألهنا ملك يف استه

                                                           

1 -M.Collins Tinthy et Doorly Thomas.L .Les alliances stratégiques, Paris, Inter Edition, 1992,P141. 
 .112، أنظر أيضا عادل عيسى الوزين، ص22-27، صمرجع سابقدريد حممد السامرائي،  - 2
 .21، ص2212، 12، جملة الباحث، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، العددواقع مناخ االستثمار في الدول العربيةعبد احلميد بوخاري،  - 3
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 :خالصة الفصل
على مدى رغبة  وقد توقف ذلك كان خمتلفاتثمار األجنيب املباشر على كل من اجلزائر وماليزيا  االس إن أثر     
وتيسري إتاحة خمتلف تلك التكنولوجيات احلديثة اليت تفتح آفاقًا جديدة يف نقل املستثمرة بالدولتني  شركاتال

 جند بأن حبيث ،من جهة أخرى اجتذاهباملالئمة ال لتوفر الظروف، ونظرا من جهةتني املوارد للدول لرتشيد استخدام
دول جنوب كعينة لو املتطورة يف جمال نقل التكنولوجيا خاصة املستثمر األجنيب املباشر استفادت من  قد ماليزيا

تعلق  إذاهذه األخري ة اليت وفرت له البيئة املالئمة الستقطابه من تسهيالت وحوافز خاصة  ثنايف حبشرق آسيا 
ركات إىل أن معظم الصادرات والسلع الصناعية هي من إنتاج الش توصلناحيث  األمر باجلانب التكنولوجي،
 اليت قامت بتطويرها نتيجة حملاكاهتا للشركات، هذا فضاًل عن الصناعات االلكرتونية األجنبية املتعددة اجلنسيات

العاملة فيها، حيث متثل نصف الصادرات الصناعية ويرجع جناح ذلك إىل توفر األيدي العاملة املدربة الفنية، 
عتمد على قاعدة التصدير واملنافسة يف والبيئة العلمية احلديثة، والنظام التعليمي املتطور، والسياسة االقتصادية اليت ت

ة، بالرغم من التحديات اليت تبقى تواجهها وهي إرتفاع نسبة التلوث البيئي نتيجة النشاط املكثف سواق العاملياأل
لعدم توفر الظروف والشروط الكافية   ونظرا   حني جند أن اجلزائريف ،للشركات األجنبية يف قطاع التصنيع

جند أن تواجده اقتصر بدرجة أوىل على بشأن دخوله الستقطابه  والتغري املستمر يف البيئة التشريعية والسياسية 
 .ولكن يف قطاعات حتويلية  وصناعات ثقافية قطاع الصناعة مث قطاع الطاقة  

مبا خيدم اسرتاتيجية التنمية طريق االستثمار األجنيب املباشر ضمان جناعة نقل وتوطني وتوليد التكنولوجيا عن ل إذن
توفري االستقرار السياسي له وتوفري احلماية له وضمان حقوقه من خالل جمموعة من القوانني  :أوال جيب املستدامة

لتعاون بني  دعم ا ضرورة: إذا تعلق األمر بشروط االستدامة وثانيااليت تعمل على تشجيعه  ومراقبة نشاطاته خاصة 
الدويل واجلهات املاحنة ومنظمات األمم املتحدة إىل دعم قدرات املراكز  املؤسسات اإلقليمية  وااجمتمع العلمي

 القدرات املتصلة والبحثية يف الدول النامية ومنها العربية وخاصة يف جمال تطوير الربامج وتعزيز األكادميية
استخدام  أولوية للتعاون يف جماالت تطوير تقنيات ذات كفاءة عالية يفوإعطاء  ،باألولويات البحثية يف كل منطقة

جيا احليوية، والطاقة والتكنولو لوية مبا فيها  املياه وحتليتها، املوارد وتيسري توفرها خاصة يف ااجماالت ذات األو 
االستهالك واإلنتاج غري  تغري من أمناطتحول إىل وسائل اإلنتاج األنظف و الو  وتطوير التقنيات احمللية،املتجددة، 

 .وااجمتمع موارد العامل وتؤثر سلباً على البيئة املستدام اليت تؤدي إىل نضوب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة العامة
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  :العامة الخاتمة
التنمية املستدامة  إسرتاتيجيةحماولة تقييم مدى جناعة التكنولوجيا األجنبية على  إىلتطرقت الدراسة      

التمويلية من جهة، ووسيلة أحد أهم الوسائل عترب الذي ي املباشر  خاصة تلك املتأتية عن طريق االستثمار األجنيب
 .استغالل خمتلف مواردها ضمن ضوابط االستدامةن الدول النامية املضيفة من اليت متكلنقل التكنولوجيا املتطورة 

 نقل، لقد تطرقنا من خالل اجلانب النظري إىل خمتلف املفاهيم العامة املتعلقة بكل من التكنولوجيا
عرةة مل قيياجلانب التطبية املستدامة، يف حني خصص مالتكنولوجيا، االستثمار األجنيب املباشر، وإسرتاتيجية التن

نقل التكنولوجيا عن طريق االستثمار األجنيب املباشر على إسرتاتيجية التنمية املستدامة، باعتباره أحد  واقعو  أثر
الطرق اهلامة اليت تساهم يف نقل التكنولوجيا بأقل التكاليف والشروط، من خالل دراسة حالة كل من اجلزائر 

 .وماليزيا
 :لى النحو التايلعليه مت التوصل إىل النتائج التالية عوبناءا 

 :نتائج البحث: أوال
 :إىل النتائج التالية أمكن التوصل ه الدراسةمن خالل هذ

 :نتائج عامة.1
ما التقنيات احملولة إىل البلدان النامية أ ،هناك ةجوة تكنولوجية بني الدول املتقدمة والدول النامية .أ 

 وأوجدت بديال هلا؛  ما هي إال تلك اليت ختلت عنها الدول املتقدمة،
       الدويل ال تؤدي إىل نقل حقيقي للتكنولوجيا  إن عمليات تسويق التكنولوجيا على املستوى .ب 

من البلدان الصناعية إىل البلدان النامية، بل تؤدي إىل نوع جديد من التبعية وهو  -احلفاظ على امليزة االحتكارية-
 التبعية التكنولوجية؛

بية املنقولة على الرغم من انطالق تلك النماذج التنموية باالعتماد الكامل على التكنولوجيا الغر  .ج 
من اخلارج، إال أهنا أدركت مدى االنفصال على مستوى الواقع يف مواجهة املشكالت االجتماعية املختلفة اليت 

 تظهر ةيها من بطالة، وعدم مالئمة تلك التكنولوجيات لظروف بالدهم وواقعهم االجتماعي؛
له آثاره اجلانبية السيئة على إن نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية ومهما كانت طريقة نقلها    .د 

جوانب التنمية املستدامة األخرى، كما أن استمرار التقدم التكنولوجي ومنوه يف الدول املتقدمة سيظل سبًبا يف 
 إجياد املشكالت يف الدول الصناعية املتقدمة شأهنا يف ذلك شأن الدول النامية، 
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لتكنولوجيات أنظف وأكفأ  طويعسواء باالستحداث أو الت–من شأن التعاون التكنولوجي  .ه 
البلدان الصناعية والنامية أن يزيد من اإلنتاجية  الذي يهدف إىل سد الفجوة بني -تناسب االحتياجات احمللية

 . مزيد من التدهور يف نوعية البيئة االقتصادية، وأن حيول أيضا دون
ل كبري يف عمليات األجنيب املباشر يعمل على ترقية املهارات ويساهم بشك االستثمارإن  .و 

التدريب للعمال احملليني، وحتسني العمل اإلداري وإدخال طرق التسيري احلديثة، وكلها عوامل تساهم بقسط كبري 
يف حتسني نوعية املنتج وتزيد يف اإلنتاجية، إال أنه ال يعمل يف جمال األعمال التنموية للدولة، ةهدةها هو تعظيم 

 ة؛إنسانيروات احمللية واستغالل املوارد البشرية بصورة غري ، وهنب الثالعائد على رأس املال
حول العامل النامي إىل تنفيذ الربامج االستثمارية األجنبية مما جرده من القدرة االبتكارية، حيث  .ز 

جيري توجيه جهوده حنو التخصص الدقيق واملبسط يف تشغيل أو صيانة بعض األجزاء ويزداد االعتماد على ما 
ديق التكنولوجية املغلقة حتت داعي تقليل احلاجة إىل اخلربات التكنيكية وتدنية تكاليف الصيانة يعرف بالصنا

 الدورية؛
 :الفرضيات في ضوء بحثلانتائج .2

يف  ومدى مسامهتهانقل التكنولوجيا األجنبية املتطورة   بإمكانية واملتعلقة الفرضية األولىةيما خيص 
تسعينات كانت ذات أن التطورات التكنولوجية السريعة يف بداية الإذ تبني  ،حتقيق أهداف التنمية املستدامة

بطرق خمتلفة ويف جماالت عديدة كانتشار صناعات األحباث والتنمية والصناعات املرتكزة على تأثريات هامة و 
سان بالتوسع يف لكن هذا االنتشار دةع اإلن ،ة التناةسية يف األسواق العامليةاملعرةة اليت شكلت وحدها  امليز 

مشاريعه التنموية  على حساب البيئة حىت أصبح األمر خطريا نتيجة لغياب الوعي  بالعالقة اليت تربط بني التنمية 
استغالل ممكن هلا، وظهور  تغيري البيئة يف سبيل حتقيق أقصى وإساءة اإلنسان لقدرته يف ؛واحملاةظة على البيئة

يف بعض جوانبها طمس هوية  تستهدف اكما أهن دة حلياة األجيال القادمة،واملهدبعض اآلثار اجلانبية السيئة 
وهذا الشك أن له خماطره على  مجيع شعوب العامل يف بوتقة واحدة،الشعوب وكذا ثقاةاهتا وتقاليدها لتنصهر 

مع جناح هذا النقل  يعتمد  على مقدرة اجملتومن جهة أخرى ةإن  ،ف الشعوب وخاصة الشعوب اإلسالميةخمتل
اجية على استيعاب وتطويع وحتسني وتطوير املعـرةة العلمية والتكنولوجية واستخدامها الكفء يف األنشطة اإلنت

 :بثالث عناصر رئيسة
املعرةة املتاحة واليت باإلمكان استغالهلا، ويشمل إطار املعرةة مبفهومه الواسع معرةة ماذا، ومعرةة   .أ 

 ؛كيف، ومعرةة ملاذا
 ا يف األنشطة اإلنتاجية؛قادرة على استيعاب هذه املعرةة واستخداماهتالكوادر املتاحة وال .ب 
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 ؛كفاءة املؤسسات املعنية بالتقدم العلمي والتقين والتطبيق العلمي ملنجزاته .ج 
أن االستثمار األجنيب املباشر يساهم يف حتويل تكنولوجي يتماشى مع  واليت ترى :نيةالفرضية الثا أما

 :نأةمن خالل الدراسة تبني  أهداف التنمية املستدامة هبا؛ خصائص الدول النامية وخيدم
إىل البلدان املضيفة، يكاد يكون حمدوداً، إذ إهنا مل  نقل التكنولوجيا عن طريق االستثمار األجنيب املباشر -

لبلدان املضيفة سواء من غلبية اتساهم بشكل ملموس يف تعزيز اإلمكانات والقدرات التكنولوجية أل
وعدم قيامها بتدريب الباحثني والعاملني /ة أنشطة البحث والتطوير يف البلد املضيف، أوحيث حمدودي

الوطنية بقيت حتت سيطرهتا وذلك للحفاظ على  هذا ةضاًل عن التكنولوجيا اليت تأيت هبا الشركات عرب
 ؛زيادة األرباحامليزة التناةسية، و 

 مع إحكام السيطرة على التكنولوجيا املتطورة مةعلى نقل التكنولوجيا املتقاد املستثمر األجنيب يعمل -
ا باستثناء بعض القطاعات اليت ينقل هل -هبدف إطالة دورة حياة تلك املنتجات التكنولوجية

من خالل ممارسة آليات خمتلفة لتكريس تبعية  -كقطاع احملروقات مثال  التكنولوجيات املتطورة ولصاحله
القاعدة التكنولوجية  التقنيات احلديثة، وغيابيف الصناعات املتقدمة و  نتيجة التأخر الكبريالبلدان النامية 

 ؛املالئمة
جند أن املستثمر األجنيب املباشر يستثمر مبشاريع ملوثة للبيئة هروبا من قوانني وتشريعات بلده األصلي يف  -

 .ستدامةظل إسرتاتيجية متكنه من إعادة االستثمار يف تلك الدولة هبدف خدمة جوانب التنمية امل
ميكن لبناء قاعدة تكنولوجية وحتسني املناخ االستثماري اإلسهام  واليت تؤكد على أنه :الثالثة الفرضيةأما 

وذلك نظرا لتمكن  بطريقة ةعالة يف ضمان اكتساب وتوليد تكنولوجي  يتماشي مع إسرتاتيجية التنمية املستدامة؛
تدةق  اجتاهمن حتويل يف السنوات األخرية ينية  وأوربا الشرقية ماليزيا وخمتلف دول جنوب شرق أسيا وأمريكا الالت

 .نظرا لألولوية اليت أعطتها للعلم والتكنولوجيا واالهتمام باملوارد البشرية االستثمارات األجنبية املباشرة إىل بلداهنا
كل من ماليزيا  واجلزائر استفادت  واملتعلقة باجلانب التطبيقي للدراسة واليت تتعلق مبدى  :الفرضية الرابعةأما 

النتائج احملققة كانت خمتلفة توصلنا إىل أن  ةإننامن االستثمار األجنيب املباشر بشأن نقل التكنولوجيا  املستدامة 
حبيث استفادت ماليزيا من االستثمار األجنيب املباشر بشأن نقل التكنولوجيا يف حني أنه مل يكن بني الدولتني 

على النحو  مع وجود ةرص ضائعة لنقل اخلربة والدراية من بعض املشاريع األجنبية زائرهناك أي نقل ةعلى باجل
 :التايل
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 :بالنسبة للجزائر .أ 
، ةقد تبني أن واقع االستثمار يف اجلزائر قد عرف تغريا عما كان هذه الدراسةيف ضوء ما مت عرضه يف 

سواء ما تعلق بالتشريعات أو باملؤسسات املؤطرة لالستثمار أو برتكيـبة وحجم  علية قبل اإلصالحات،
األجنبية، إال تشجيع االستثمارات احمللية و بالرغم من اجلهود املبذولة واملكرسة لرتقية و لكن  ،االستثمارات احملققة

 ستـوى الطمـوحات،أن حجم االستثمارات املسجلة يف البالد مل تكن تتناسب بأي حال من األحـوال مع م
اليت كانت بعيدة كل البعد عن ما كان متوقعا من وراء  وقدراهتا الفعلية يف جذب االستثمارات األجنبية املباشرة،

ال تصلح إالّ جلذب االستثمار النقدي واملشروعات  التوسع يف منح احلواةز والتسهيالت للمستثمرين األجانب اليت
بالنظر إىل  ومالية وأمنية وإداريـة بريوقراطيـة ،قات وعراقيل سياسية واقتصاديةمن عدة معو يعاين  ويبقى .الصغرية

 .حجم املشاريع اجملسدة يف الواقع
اليت متكن ةيه املستثمر األجنيب املباشر  إىل أن اجلزائر بعيدة خارج نطاق احملروقاتةالواقع امليداين يشري 

على مستوى الشركات البرتولية العاملية رغم التهديدات املتعلقة إعطاء مكانة مميزة للشركة الوطنية سونطراك قيمة 
مث البناء واألشغال  ،النقل متمركزة يف قطاعات حمددة يف طليعتهاو قدراهتا الفعلية  عن باستنزاف الثروة البرتولية

ومن  ،بل األخريةق املرتبة ما -أحد مؤشرات االقتصاد املعريف -بينما احتل قطاع االتصاالت الصناعةمث  العمومية،
التنمية إسرتاتيجية مث جيب القضاء على خمتلف املعوقات، حىت ميكن ترقية االستثمار األجنيب واحمللي لتدعيم 

، للخروج عن الصورة النمطية كونه اقتصاد ريعي تابع مستوى التطورات العاملية الراهنةاملستدامة، والوصول إىل 
  .للعائدات النفطية

يف وضع وظروف أحسن بكثري منها نظرا  يإذا ما مت مقارنتها مع اجلزائر ةه :بالنسبة لماليزيا .ب 
االستثمار األجنيب  حماكاةمتكنت من  إذ ية،و نفس التجربة التنمانتهاج لتواةر نفس اإلمكانات املادية والبشرية و 

 واملعدات التكنولوجية، دولة مصدرة ألشهر الربامج االلكرتونية إىلاملباشر خاصة يف امليدان التكنولوجي لتتحول 
 - وقد متكنت من اكتساب وتطوير تلك التكنولوجيات املتأتية إليها سواء عن طريق االستثمار األجنيب املباشر

واستطاعت حتقيق  االنفتاح التدرجيي أو عن طريق العقود التكنولوجية  -عرف تدةق كبري يف قطاع الصناعة خاصة
والقيم الغربية إال بالقدر الذي يتواةق مع القيم املاليزية، واعتمدت على ثقاةتها  دون تبين النهج واالنتقائي املدروس

رغم االنفتاح الكبري على  اخلاصة وإىل طبيعة واقعها االجتماعي، واالحتفاظ هبامش كبري من الوطنية االقتصادية،
 .اخلارج
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  مقترحاتال: نياثا
، قرتحاتهذا البحث، يكون بإمكاننا تقدمي بعض املبناءا على النتائج اليت توصلنا إليها من خالل    

ال تظهر إال  خاصة وأن التكنولوجيا ذات آثار تراكمية- من أجل أن نكون أمام نقل تكنولوجي ةعلي ومستدام
 : واليت تتمثل ةيما يلي - بعد مدة زمنية طويلة

القومية للتنمية والتكنولوجيا تشكل وحدة عضوية مع اخلطة  للتعليماسرتاتيجية وطنية  بناء .1
القدرة على  قائمة على أساس املزج بني القدرة على تنفيذ التكنولوجيا املنقولة، ،االقتصادية واالجتماعية الشاملة

ووضع  ،مستدامة جديدة القدرة على إبداع وابتكار تكنولوجيات إعادة إنتاج تكنولوجيا مماثلة للتكنولوجيا املنقولة،
 ؛ياللتكنولوجحد للنقل املعاكس 

مع طبيعة وظروف كل الدولة  ذاهتا لتحقيق النمو املنشود  تتماشى شاملةإسرتاتيجية وضع جيب  .2
وضع أهداف خططها التنموية على إشباع  و  ،غفل اإلسرتاتيجية املتبعةيف كاةة القطاعات،كما ال جيب أن ن

  ؛احلاجات األساسية ألةراد اجملتمع ضمن أولوياهتا
عمليات التخطيط االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي  املختصني يف شراك املواطنني واخلرباءإ .3

جراء دراسات خمتلفة لتقومي واقع نقل التقنية على وإل اخلطط املرسومة، إجناحلرةع معنوياهتم وزيادة تعلقهم يف 
 وهذا لن يتحقق إال من خالل االستثمار يف التعليم؛، إسرتاتيجية التنمية املستدامة

العمل و  ،وإقامة املشاريع االستثمارية األجنبية د نقل التكنولوجيا،ب البعد البيئي عناالهتمام جبان .4
  استريادها على أساس احلاجة املطلقة هلا وليس على مدى كفاءهتا النسبية يف تعظيم املردود؛

قومية  على درجة كبرية من التنسيق بينها مرتبطة  أو/قطرية و أو/خلق مراكز حبوث وطنية و  .5
حلول عملية للمشاكل اليت تطرحها إسرتاتيجية تلبية احلاجات األساسية للمواطنني مث تقدمي حلول  بإجياد

 تاقطاعختلف التعلقة مبمختص القطاع العام دون اخلاص بل وال ، طويلة املدى للمشاكل دائمة إقطاعية
 :ممثلة يف االسرتاتيجية

 كفاءة والسليمة بيئياً إىل الدول النامية؛نقل تكنولوجيات الطاقة عاليـة الاالستثمار يف إنتاج و  .أ 
 نظاةة؛الصناعات الوطنية، وتعزيز قدراهتا على القيام بعمليات إنتاجية أكثر خمتلف تشجيع  .ب 

صناعية تؤدي إىل تغيري السياسة الصناعية من صناعة متجهة حنو الداخل  إسرتاتيجيةالعمل على إجياد و 
عاجلة االختالالت احلاصلة يف القطاع الصناعي، لالندماج اخلارج والداخل، وم وإىل صناعة متجهة حن

باألسواق العاملية وجماهبة التحديات اليت تواجهها، من خالل إعادة هيكلة الصناعات الوطنية وتطويرها، 
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تعزيز القدرة التناةسية للصادرات اجلزائرية يف األسواق اخلارجية، حتقيق االستقرار اإلداري للمؤسسات، 
 .إخل...اسات املالية واالقتصادية املالئمةحتديد السي

ضرورة االستخدام الواعي للتقنيات االتصالية واإلعالمية احلديثة والتمسك باخليارات  .ج 
وطموحاهتا  وظروف واقع األمة، املوقع اجلغرايف، االنتماء احلضاري، املرجعية الدينية،) اإلسرتاتيجية لألمة

 ؛ (املستقبلية
تعبئة على توةري الشروط االستباقية، و  واضحة املعامل تبىن أساساضرورة وضع إسرتاتيجية  .6

تتماشى مع االجتاهات االقتصادية العاملية، وتتكيف مبرونة مع القيود اليت عدم االستهانة هبا ت الوطنية و اإلمكانيا
 ؛، بغية الدخول واالندماج يف االقتصاد العاملياملنظمات العامليةخمتلف تفرضها 

حبيث يضعف  -والعربية خاصة-ن التكنولوجي واالقتصادي بني الدول النامية عامةزيادة التعاو  .7
االلتزام السياسي الكامل بعملية خالل  اعتمادها على دول الشمال وتزداد قوة مساومتها مع هذه الدول، من

 ؛تصديرالتوجه حنو ال اسرتاتيجيةوتبين  ،اديالتكامل االقتص
 آفاق البحث: ثالثا

التكنولوجيا بأبعاده املتشابكة أكرب بكثري مما يبدو، بل حيتاج إىل دراسات مستفيضة إن موضوع نقل 
نقل بدنا أن  نناقش  بعض القضايا ذات الصلة ضوع، ويف حماولتنا هذه إمنا أر إلدراك األبعاد املختلفة للمو 

، ومن تنموية إسرتاتيجيةجتسيد أي اليت قد تقف عائقا أمام و  عن طريق املستثمر األجنيب املباشر املتأتية التكنولوجيا
تؤدي اإلجابة عليها إىل حتقيق التطوير  واإلشارة إىل بعض اجملاالت اليت مث إلقاء نظرة على أبعاد هذه الظاهرة،

ةيمكن التوسع يف دراسة  ،ن النقائص ونظرًا التساع املوضوعهذه الدراسة ال ختلو مة ،واملشاركة يف صنع املستقبل
 :ميكن أن تشكل إشكاليات حبث وهي انرى أهناليت  اآلتيةاعتماد املواضيع  خاللمن بعض جزئياته 

كل من قطاع  ستدامةايف  التكنولوجيا األجنبيةنقل  أو مسامهة االستثمار األجنيب املباشر مدى .1
 الطاقة؛ قطاعالزراعة، أو  قطاع أو الصناعة،

 ؛يف اجلزائر وجيةالتكنولعلى التنمية  ستثمار يف املوارد البشرية وأثرهاال .2
 .من اجلانب التكنولوجي األورومتوسطية الشراكة اتفاقأو  الشراكة األوروجزائرية اتفاقيةتقييم  .3
 
 تمــت بحمــد اهلل وعونــه        
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3001. 
 ،9، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، طعقد االستثمار التكنولوجيمرتضى مجعة عاشور،  .47

3090 . 
، دار الثقافة للنشر (انشايزالفر )االستثمار في الترخيص أالمتيازي مصطفى سلمان حبيب،  .48

 .3009، 9والتوزيع، عمان، األردن، ط
، دار التنمية البشرية المستدامة والنظم التعليميةاملعتصم باهلل اجلوارنة، دمية حممد وصوص،  .49

 .3001اخلليج، عمان، الطبعة األوىل، 
ي األقطار السياسات التكنولوجية فمنشورات األمم املتحدة للجنة االقتصادية لغرب آسيا،  .51

 .9112، مركز دراسات الوحدة العربية، العربية
دار الفكر اجلامعي، اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية، نزيه عبد املقصود مربوك،  .51
 .3002اإلسكندرية، 
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، اجلزائر، ديوان عقود التبادل الدولي في مجال نقل التكنولوجيانصرية بومجعة سعدي،  .52
 .9113 املطبوعات اجلامعية،

اإلنجازات : التنمية المستدامة في دولة قطرنواز عبد الرمحن اهلييت، حسن إبراهيم املهندي،  .53
 .3009، اللجنة الدائمة للسكان، الدوحة، 9، طوالتحديات

، دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية، دور الموارد البشرية في تمويل التنميةهشام  مصطفى اجلمل،   .54
3001، 

 .3001، عمان، األردن، 3، دار جرير، طالقتصاد التكنولوجيتحليل اهوشيار معروف،  .55
، 9وسيم حسام الدين األمحد، قوانني االستثمار العربية، منشورات احلليب احلقوقية، ط .56

 .3099لبنان،
، منشورات المشاكل القانونية في عقود نقل التكنولوجيا إلى الدول الناميةوفاء مزيد فلحوط،  .57

 .3009، 9طاحلليب احلقوقية، بريوت، 
خمرب ، التكنولوجيا المستوردة وتنمية الثقافة العمالية بالمؤسسة الصناعية، ميينة نزار، علي غريب .58

 .3003علم اجتماع االتصال للبحث والرتمجة، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، 
 :رسائل الماجستيرالدكتوراه و أطروحات 
أثر نقل التكنولوجيا وانعكاساتها على التشغيل في ظل التحوالت إلى اقتصاد بشتله خمتار،  .1

، أطروحة سطيف-العلمة–، دراسة ميدانية بمؤسسة صناعة أجهزة القياس والمراقبة -حالة الجزائر–السوق 
عة منتوري لنيل شهادة دكتوراه علوم شعبة علم اجتماع التنمية،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جام

 .3001/ 3009 بقسنطينة،
تقييم أثر  االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي والتنمية  وض حممد العيد،بي   .2

مذكرة ماجستري،كلية العلوم  ،"المغرب تونس،الجزائر، :دراسة مقارنة :المستدامة في االقتصاديات المغاربية
 3090/3099 جامعة فرحات عباس سطيف، ،االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري

، مذكرة االستثمار األجنبي المباشر والميزة التنافسية الصناعية بالدول الناميةسلمان حسني،  .3
 .3002ضمن متطلبات احلصول على شهادة املاجستري، جامعة اجلزائر،  مقدمة

سياسة االستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية عبد القادر بابا،  .4
 .3002/ 3002 ، أطروحة دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،الراهنة
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أهمية االستثمار المباشر األجنبي في الدول العربية مع دراسة مقارنة بين فارس فضيل،  .5
، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه قسم العلوم لكة العربية السعوديةمصر والمم الجزائر،

 .3002االقتصادية، جامعة اجلزائر، 
اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ذات العالقة بالتجارة الدولية وإشكالية نقل  ليلى شيخة، .6

باتنة،  جامعة صادية وعلوم التسيري،كلية العلوم االقت ،دراسة حالة الصين-التكنولوجيا إلى الدول النامية
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، رسالة ماجستري يف دراسة مقارنة :عقد نقل التكنولوجياحممد بن عبد احملسن بن ناصر العيكبان،  .7
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 .ه9239
  :الملتقيات
االستثمار األجنبي المباشر كإستراتيجية لتحقيق التنمية بن سديرة عمر،  حممد، بوهزة .1
، مداخلة يف امللتقي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد "دراسة حالة الجزائر:"المستدامة

 .9/2/3009-2املتاحة، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر،
مداخلة يف  المؤشرات البيئية كجزء من مؤشرات التنمية المستدامة، خيس عبد الرمحان رداد، .2
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المؤتمر سلمى قطاف، رمية خلوطة، مسامهة التنمية البشرية يف حتقيق التنمية املستدامة، مداخلة يف  .3

،كلية العلوم واالقتصاد، جامعة العلمي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة
 .9/2/3009-2اجلزائر،. فرحات عباس سطيف

اإلطار النظري للتنمية الشاملة المستدامة سهام حرفوش، إميان صحراوي، ذهبية رمية بوباية،  .4
يل حول التنمية املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية ، ملتقى دو ومؤشرات قياسها

 .9/2/3009-2وعلوم التسيري سطيف، اجلزائر، 
البحث والتطوير ودوره في تنمية قطاع التعدين والصناعات المرتبطة في طه اخلوالدة وآخرون،  .5

 32/90/3090-39املؤمتر العريب احلادي عشر للثروة املعدنية، طرابلس، اجلماهريية العظمى،  ،الوطن العربي
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 .9/2/3009-2،املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة سطيف، اجلزائر
يف إطار امللتقى مداخلة ، متوازنة، ضرورة تنمية المناطق الريفية من أجل تنمية محلية فريدة لرقط .8

 .99/02/3009-92برج بوعريريج،  :واقع وآفاق، املركز اجلامعي :الوطين األول حول التنمية احمللية يف اجلزائر
دور وأهمية التطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي في تحقيق االنتاج قطاف ليلى،  .9

 .3093، ماي 39إلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد، جملة العلوم األجل التنمية المستدامة:األنظف
االتجاهات الحديثة في إدارة المعونات التنمية الرسمية مع بداية  ليلى مصطفى الربادعي، .11

أوراق عمل املؤمتر حول املعونات واملنح الدولية وأثرها على التنمية الشاملة يف الوطن العريب املنعقد  ،األلفية الجديدة
 .، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة3002بالقاهرة ، مارس

، ورقة مقدمة واقع وآفاق أنشطة البحث والتطوير في بعض البلدان المغاربيةحممد قويدري،  .11
 .3002ى الدويل حول التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة، جامعة ورقلة، ألشغال امللتق
 ضمن مداخلة اجلزائر، حالة إىل اإلشارة مع طرقها أهدافها، أسبابه،: اخلوصصة صاحل، مفتاح .12

 اجلزائر، سطيف، -عباس فرحات جامعة للدولة، اجلديد والدور اخلوصصة اقتصاديات حول الدويل امللتقى
2/9/3001. 

، مؤشرات التنمية البشرية المفهوم، األساسيات، الحسابيوسف قريشي، الياس بن ساسي،  .13
، كلية 9/02/3002-1 امللتقي الدويل حول التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية،

 .احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة
 :المجالت
، وزارة 3002اإلدارة املركزية للبحوث املالية والتنمية اإلدارية، جملد البحوث املالية، اجمللد األول، .1

 .املالية، مجهورية مصر العربية
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إستراتيجية "األكاديميات نحو مستقبل أفضلإمساعيل سراج الدين، تقرير اجمللس املشرتك بني  .2
، الطبعة 909، اجمللس األعلى للثقافة، اإلسكندرية، العدد"الميلبناء قدرات العلم والتكنولوجيا على الصعيد الع

 . 3009األوىل،
، 99، جملة الربملان العريب، السنة احلادية والعشرون، العدداإلعالن العربي عن التنمية المستدامة .3

90/3009. 
لة حبوث ، جم استراتيجيات النمو المستدام والتنمية الشاملة:تقرير النموإيناس حممد اجلعفراوي،  .4

 .3001، 29اقتصادية عربية، العدد
، أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية االستثمار األجنبيبن محودة حمبوب، بن قانة أمساعيل،  .5

 .3002، 09جملة الباحث، عدد
،مداخلة يف املؤمتر الوطين االستثمار وتجربة ماليزيا هيئة تشجيع االستثمارمجعة سعيد مجعة،  .6

 .3001األجنيب يف اجلماهريية العظمى حتت شعار حنو مناخ استثماري أفضل، طرابلس حول االستثمار 
، سلسلة االجتماعات التاسعة وقع نظام البراءات على البلدان الناميةجيتاشوي ماجنسيت،  .7

 .3002والثالثون، ويبو، املنظمة العاملية للملكية الفكرية، جنيف، 
االستثمار األجنيب املباشر كشكل من أشكال دعم التحالفات اإلسرتاتيجية ملواجهة  زغدار أمحد، .8

 .3002، 2املنافسة، جملة الباحث، عدد
جملة الباحث، جامعة قاصدي ، إستراتيجية الصناعات المصنعة والصناعة الجزائرية، زوزي حممد .9

 .3090، 09مرباح، ورقلة، عدد
، جملة  اقتصاديات االستثمار األجنبي المباشر في الدول التي تمر بمرحلة انتقاليةزيدان حممد،  .11

 .09مشال إفريقيا، العدد 
، جملة التمويل والتنمية، االستثمار تشجيعه وحوافزه وضماناته التجربة الماليزيةشانج جي وي،  .11

 .3009، 93، عدد (2)جملد 
رية والزراعية العربية في جذب االستثمارات دور الغرف الصناعية والتجاعادل عيسى الوزين،  .12

، أحباث إقتصادية وإدارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر األجنبية المباشرة
 .3001بسكرة، العدد اخلامس، 



216 
 

لحد من اآلثار البيئية لنشاط المؤسسات الصناعية ودور نظم االدارة البيئية في اعاشور مزريق،  .13
 .3009ربيع/ 23، حبوث اقتصادية عربية، العددمخلفاتها

، جملة الباحث،كلية احلقوق والعلوم واقع مناخ االستثمار في الدول العربيةعبد احلميد بوخاري،  .14
 .3093، 90االقتصادية، جامعة ورقلة، العدد

لحماية التكنولوجيا أداة "اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارةعبد السالم خلويف،  .15
 .02، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العددأم الحتكارها؟

، حبوث اقتصادية عربية، اإلستراتيجية المالئمة للتنمية الصناعية في الجزائرعبود زرقني،  .16
 .3001شتاء/29العدد

، جملة جسر 31العدد-تعاريف وقضايا -االستثمار األجنبي المباشرعيسى حممد الغزايل،  .17
 .3002متوز/يوليواالتنمية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، السنة الثالثة، 

، 90، جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة، العدد االستثمار المباشر األجنبيفارس فضيل،  .18
 .، جامعة اجلزائر3002

جملة الفكر  ،االستقرار السياسي وعالقته بالحكم الراشد والتنمية المستدامةقاليت عبد الكرمي،  .19
الربملاين، إنطالقة كربى يف مسرية التجديد الوطين من أجل جزائر أمنة ومستقلة، جملة خمتصة يف القضايا والوثائق 

 .32،02/3001الربملانية، يصدرها جملس األمة،دار الرويبة، العدد
الت استراتيجيات والسياسات التنمية المستدامة في ظل التحو كربايل بغداد، محداين حممد،  .21

جامعة -، جملة علوم إنسانية كلية العلوم االقتصادية، علوم التسيري والعلوم التجاريةاالقتصادية والتكنولوجية بالجزائر
 . 3090، 29وهران، العدد 
، حبوث اقتصادية ، توجه االقطار العربية نحو اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلوماتكمال رزيق .21

 .3090شتاء-3001خريف/21-29عربية، العددان 
مبارك بوعشة، نسرين برجي، االستثمارات األجنبية املباشرة ودورها يف تنمية وتطوير قطاع احملروقات  .22

 .3093، 29باجلزائر، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد 
مركز  ة، جملالصناعات الدوائية العربية في مواجهة متغيرات البيئة الدوليةحممد رؤوف حامد،  .23

 .   3009سات السياسية واإلسرتاتيجية، القاهرة، الدرا
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، 19، جسر التنمية، العدداإلمكانيات التكنولوجية والنمو االقتصاديحممد سيد أبو السعود،  .24
 .2010السنة التاسعة، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، 

أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة ألجل التنمية حممد طاليب، حممد ساحل،  .25
جملة الباحث،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد عرض تجربة ألمانيا، :المستدامة

1 ،3009. 
 ، جملة اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعةالقيم الثقافية ودورها في نقل التكنولوجياحممد مقداد،  .26

 . 3009، ماي 3فرحات عباس سطيف، العدد
، جملة التجديد، جملة فكرية نصف سنوية نقل التكنولوجيا إلى البلدان اإلسالميةحممد مقداد،  .27

 .3000، فرباير02حمكمة، تصدرها اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا، السنة الرابعة، العدد
ركات البترول العالمية ومدى تحملها اآلثار البيئية لنشاط شحممد يعقويب، حممد زيدان،  .28

-92، امللتقى الدويل الثالث حول منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية، يومي لمسؤوليتها تجاه البيئة
 .3093فيفري  99
جملة الباحث، جامعة ، (مشروع منطقة بالرة)دراسة نظرية عن المناطق الحرة منور أوسرير،  .29

 . 03/3002قاصدي مرباح، ورقلة، عدد 
جملة اقتصاديات مشال إفريقيا،   ،حوافز االستثمار الخاص المباشرمنور أوسرير، عليان نذير،  .31

 .03العدد 
تأثير سياسات الترويج لالستثمار األجنبي المباشر على قدرة الدول العربية في مىن بسيسو،  .31

، املعهد العريب للتخطيط "، سلسلة اجتماعات اخلرباء جذب هذه االستثمارات لتحقيق أهدافها التنموية ب 
 .3009، 31بالكويت، العدد 

، ربيع 21، حبوث اقتصادية عربية، العدالتنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائرناصر مراد،  .32
3001. 

، جملة عامل الفكر، اجمللد الثالث والعشرين، أي هيكل للنظام الدولي الجديدناصيف يوسف حىت،  .33
 .9119ت، العدد الثالث والرابع، الكوي

 .3001نوزاد عبد الرمحان اهلييت، جملة الشؤون العربية، قطر،  .34
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، جملة بين الحوافز والعوائق: واقع مناخ االستثمار في الجزائروصاف سعيدي، قويدري حممد،  .35
 .3009، 09العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد 

 :التقارير
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  :ملخصال

 نقلها وكيفية إنتاجها موضوع أصبح لذلك املتطورة، الدول بركب واللحاق التنمية املستدامة يف حتقيق بارزا دورا التكنولوجيا تلعب
 بني والفين والصناعي االقتصادي التقدم يف قائمة تزال ال اليت والتنظيمية، التكنولوجية الفجوة تقليص بغية بالغة، أمهية ذو وتوطينها

   . هلا واملستوردة  هلا املنتجة الدول
وهذا ما  ،يعترب من أهم قنوات نقلها فإن االستثمار األجنيب املباشرويف ظل اإلحكام العاملي  على التكنولوجيا املتطورة، نظرا ملا سبق 

 أثار ذات تكنولوجيا وإنتاج نقل ىعليساعد  الذي املالئم املناخ تبني من خالل تدفقاته املتزايدة، ومبادرة خمتلف الدول إىل هتيئة
 .املستدامة التنميةاسرتاتيجيه  وختدم ظروفها، مع تتالءم إجيابية

 حلماية بيئتها والرتكيز أكثر على تثمني املورد البشري الالزمة املبادرات اختاذ اجلزائر على الواجب من أصبحمن خالل الدراسة التطبيقية 
 أخطاء وتفادي روفها،ظل تبعا إنتاجها أو مستدامة، أجنبية تكنولوجيا وانتقاء جبذبوكل ماله عالقة  والتطوير، بالبحث هتمامواال

 .، حماولة منها االستفادة من التجربة املاليزية يف نقل التكنولوجيا عن طريق االستثمار األجنيب املباشرالسابق التكنولوجي داالستريا

 .االستثمار األجنيب املباشر، اجلزائر، ماليزيا املستدامة، التنمية اسرتاتيجية، التكنولوجيا، نقل ،التكنولوجيا: مفتاحيةال الكلمات

The Abstract: 

Technology plays a prominent role in achieving the sustainable development and joining with 

the developed countries. Thus, the subject of its production, transfer and localization becomes of 

a high importance in order to reduce both the technological and the organizational gap which still 

stands on the economic, industrial and artistic advancement between countries producing and 

those importing of it. 

View of the above and under Clinch global advanced technology, the foreign direct investment is 

considered amongst the major channels of its transmission, and this is revealed through its 

increasing flows, and the initiative of the various countries to prepare the suitable atmosphere 

which facilitates the production and the transfer of technology that has a positive effect suitable 

with its conditions and serves the strategy of sustainable development. 

Through the practical study, it becomes necessary for Algeria to assume the essential initiatives 

to protect its environment and focus more on appreciating the human resources and interest in 

research and development, and all what has relation with the attraction and selection of a foreign 

sustainable technology or producing it with consideration to its local conditions. In addition, all 

the previous technological import’s faults should be avoided in a trial to benefit from the 

Malaysian experience in acquiring the foreign technology through the direct foreign investment. 

Key words: Technology, Technology transfer, strategy, sustainable development, Direct Foreign 

Investment, Algeria, Malaysia. 
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