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  :تمهيد

يعترب مفهوم التنمية املستدامة من املفاهيم احلديثة اليت أصبحت حتتل مكانة بارزة على املستوى 

الدويل، كما غدت من أهم اهتمامات خمتلف احلكومات، فهي مطلب أساسي وحتقيقها هدف اسرتاتيجي 

تنطوي هذه األبعاد على حبيث االقتصادية، االجتماعية والبيئية : متكامل باعتبارها تشمل ثالث أبعاد ارتكازية

لذلك فالتنمية املستدامة حتتاج إىل تكاثف اجلهود على صعيد مجيع  ".احلاضر واملستقبل"الزمنية احرتام اآلفاق 

  .، احلكومية والعامليةاإلقليميةاملستويات الفردية، اجلماعية، 

تحضر والرفاهية دفع إن سعي احلكومات إىل حتقيق التنمية املستدامة والوصول إىل أرقى مستويات ال

، ومبادئاالقتصادية واالجتماعية مبا يتماشى  وإصالحااا إىل العمل على تكييف خمططاا التنموية 

حسن على مستوى الدولة، يتطلب حتقيق التنمية املستدامة بالدرجة األوىل ف. متطلبات وآفاق التنمية املستدامة

مقارنة بأخرى يف مع األخذ بعني االعتبار أولوية قطاعات ية التنمو املخططات تسيري وتوجيه عملية متويل 

تسيري هذه النفقات وفق ضوابط التنمية املستدامة؛ مما يستدعي بالضرورة  إلزامية، إىل جانب العملية التنموية

ترشيد تلك النفقات وحسن ضبطها وهيكلتها، مع العمل على ختفيض املخصصات املالية املوجهة للمجاالت 

مع رفع التمويل احلكومي  األخضرللموارد الطبيعية وباملقابل تشجيع وحتفيز االبتكار واالستثمار  فذةاملستن

  .للتعليم والبحث العلمي والعمل على بناء القدرات البشرية واحلرص على تكوينها وتدريبها

احلكومي تعترب من أهم السياسات املالية خاصة االستثمارية منها، واليت  اإلنفاقلذلك فإن سياسة 

وحتقيق  الوطنيةتكون خمصصة لتكوين رأس املال؛ واليت دف الدولة من خالهلا أساسا إىل تنمية الثروة ما عادة 

االستثماري لتحقيق احلكومي  اإلنفاقلذا فإن الدولة تستطيع أن تعّول على سياسة  .سياساا وبراجمها التنموية

ترشيد النفقات االستثمارية وتوجيه هذه األخرية إىل القطاعات املهمة املنتجة التنمية املستدامة من خالل حسن 

واليت تسمح ببناء اقتصاد اخضر بعيدا عن استنزاف املوارد الطبيعية غري املتجددة مع دعم التكنولوجيا النظيفة 

رد الريعية سواء على املستوى االستهالكي احمللي أو على املستوى التصديري والطاقات املتجددة لتحل حمل املوا

للخارج، كما تسمح أيضا برتقية احلالة االجتماعية لألفراد واجلماعات من خالل توفري املتطلبات األساسية  
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على حتسني  كالتعليم والصحة والسكن وخمتلف البىن التحتية الالزمة كما ونوعا، إىل جانب قدرة هذه السياسة

الوضع البيئي احمللي من خالل تقليل املشاريع املتسببة يف رفع مصادر التلوث وزيادة املشاريع الصديقة للبيئة مع 

  .الالزمة للحصول على بيئة أنظف اإلمكانياتتوفري 

  إشكالية الدراسة -1

  :ايلو امل السؤالحبثنا الرئيسية يف  إشكاليةعلى ضوء الطرح السابق، متحورت 

  تحقيق التنمية المستدامة؟ على  الحكومي االستثماري اإلنفاق كيف تؤثر سياسة

  :حتت اإلشكالية العامة جمموعة من األسئلة الفرعية ميكن عرضها كما يلي تندرج  

 من السياسة االقتصادية؟اإلنفاق احلكومي موقع  هو ما -

 ضوابطه وحمدداته؟هي احلكومي االستثماري؟ وما  اإلنفاقمربرات اللجوء إىل  هي ما -

يف كل من  احلكومي االستثماري يف حتقيق التنمية االقتصادية، االجتماعية والبيئية اإلنفاق هي آثارما  -

 ؟العربية املتحدة واإلماراتاجلزائر 

 التنمية املستدامة؟  ضوابطاحلكومي االستثماري يف ظل  اإلنفاق تفعيل سياسةكيف ميكن  -

  فرضيات الدراسة -2

  :فرضيات الدراسة  كما يليميكن عرض 

احلكومي االستثماري من أهم وسائل السياسة املالية املستخدمة اليت ميكن أن متارس  اإلنفاقيعد  -

دورها يف التأثري على هيكل اقتصاد الدولة من خالل التأثري على حجم الطلب الكلي الذي يساهم 

 .وتطوير الناتج احمللي اإلنتاجيف تشجيع 

احلكومي االستثماري يف توجهاا التنموية خاصة يف القطاعات اليت ال  اإلنفاق تعتمد الدولة على -

يستطيع القطاع اخلاص القيام ا نظرا لقلة مردوديتها االقتصادية رغم أمهيتها يف تكوين قاعدة أساسية 

 .املستدامةللنمو االقتصادي ولتحقيق التنمية 
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احلكومي االستثماري من متغريات الطلب الكلي، ولذلك فهو يؤثر بدرجة بالغة على  اإلنفاقيعترب  -

 .مدى حتقيق التنمية املستدامة وذلك بتأثريه على أبعادها الثالث

احلكومي االستثماري لتحقيق التنمية املستدامة حيتاج إىل العمل على  اإلنفاقاالعتماد على سياسة  -

يف حني حتتاج . العربية املتحدة اإلمارات، كما هو احلال يف دولة هذه السياسة وفعاليةرفع كفاءة 

 .احلكومي االستثماري وتوضيح معامل السياسات الكربى للتنمية اإلنفاقاجلزائر إىل ترشيد 

 

  حدود الدراسة  -3

بربنامج  ، بدءً الدراسة ضم خمتلف الربامج املتبناة من قبل احلكومة اجلزائرية حاولتمن الناحية الزمنية،   

 2009-2005االقتصادي دعم النمو التكميلي لربنامج ال، مث 2004-2001االقتصادي  اإلنعاشدعم 

من العربية املتحدة  اإلماراتكومة دولة كذلك الربامج التنموية حلو  ،2014 - 2010وبرنامج توطيد النمو 

املكان فقد تناولت الدراسة  من ناحية أما .2013حىت  2005يني املمتدين من سنة خالل املخططني الثالث

   .اجلزائر واإلمارات العربية املتحدة حالة باملقارنة

  

  أهداف الدراسة -4

حتديد موقع سياسة اإلنفاق احلكومي االستثماري من السياسة االقتصادية  إىلدف هذه الدراسة   

إبراز ومدى قدرة الدولة على االعتماد على هذه السياسة يف تسيري خططها التنموية خاصة من خالل الكلية  

باعتبار تأثريه على معظم ااالت واملشاريع  يف حتقيق التنمية املستدامة احلكومي االستثماري اإلنفاق دور

يد  حتد جانب حماولة هذه الدراسة هذا إىل. املسطرة سواء على املستوى االقتصادي أو االجتماعي أو البيئي

احلكومي االستثماري اعتمادا على مقارنة الربامج االستثماري  اإلنفاقسياسة  كيفية الوصول إىل عوامل تفعيل

الضوء  وإلقاءالعربية املتحدة، مع الوقوف على أهم االختالفات بني هاته الربامج،  واإلماراتلكل من اجلزائر 

   .ة املتحدةالعربي واإلماراتعلى أسباب جناح أو فشل هذه الربامج االستثمارية احلكومية يف اجلزائر 
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  أهمية الدراسة -4

  :تكمن أمهية املوضوع يف النقاط املوالية

املادة العلمية اليت تفيد الباحثني وتبني هلم كيفية ارتباطها بالواقع الفعلي، حيث يالحظ قلة  إثراءحماولة  -

 .األحباث والدراسات املتعلقة ذا املوضوع خاصة على املستوى احمللي

إىل تطرق البحث ملوضوع مهم خاصة يف الوقت احلاضر، أين تواجه الدول حتديات حقيقية يف الوصول    -

ويتجلى هذا . التسيري الفعال لنفقاا من جهة ويف اعتماد ذلك وفقا لضوابط التنمية املستدامة من جهة أخرى

سي على استغالل موارد ناضبة؛ بشكل كبري يف الدول ذات االقتصاد الريعي واليت تعتمد ايرادا بشكل أسا

األمر الذي يستجوب االعتماد على آليات فعالة لتسيري النفقات االستثمارية اليت تسمح بتجاوز خماطر 

 .نضوب تلك املوارد والتوجه حنو اقتصاد أخضر

غري احلكومي االستثماري واليت تؤثر بشكل  اإلنفاقتساعد الدراسة على معرفة أهم العوامل اليت تؤثر على  -

 .مباشر على التوجهات احلكومية خاصة على الصعيد االقتصادي واالجتماعي

العربية املتحدة، مما يسمح بالوقوف  واإلماراتتطرق الدراسة للربامج االستثمارية احلكومية لكل من اجلزائر   -

وي خاصة باجلزائر احلكومي االستثماري على املسار التنم اإلنفاقعلى أهم اآلثار االجيابية والسلبية لسياسة 

من خالل تركيز الدراسة على احلقبة اليت تلت انتهاء فرتة التصحيح اهليكلي، مع مقارنة األساليب املعتمدة 

 .والتخصيصات املالية للقطاعات التنموية والنتائج احملصل عليها من قبل الدولتني حمل الدراسة

احلكومي االستثماري  اإلنفاقىل ربط سياسة تعترب الدراسة األوىل على املستوى العريب اليت تطرقت إ -

بالتنمية املستدامة من خالل تناول دور هذه السياسة يف حتقيق هذه التنمية وكذا كيفية تأثريها عليها باعتماد 

هذه الدراسة ملدى  إبرازإىل جانب . االقتصادية، االجتماعية والبيئية: األبعاد التنموية املستدامة األساسية

احلكومي استثماري وسبل تفعيل هذه األخرية خللق وبناء اقتصاد  اإلنفاقماد الدولة على سياسة اعت إمكانية

 . مستدام قوي بعيدا عن االقتصاد الريعي املستنفذ للمصادر الطاقوية الناضبة
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  أسباب اختيار الموضوع -5

  :أمهها أسباب لعدة املوضوع هذا اختيار مت لقد

، من خالل تناول الدراسة موضوع أثر "اقتصاد دويل وتنمية مستدامة" التخصصتوافق املوضوع مع   -

 واإلماراتاحلكومي االستثماري على التنمية املستدامة اعتمادا على مقارنة جتربة كل من اجلزائر  اإلنفاق

 .العربية املتحدة

 ةالوسائل احلكوميباعتبار البحث موضوع الساعة، إذ تلتفت األحباث والدراسات احلديثة إىل دراسة  -

احلكومي خاصة يف ظل األزمات املالية  واإلنفاقاملعتمدة يف تسيري الشؤون املالية واالقتصادية كالضرائب 

 .واالقتصادية العاملية املتتالية مؤخرا واليت أبرزت الدور الكبري للدولة يف االقتصاد

ى القطري وال على املستوى و ال على املست - إطالعناحسب –عدم التطرق إىل هذا املوضوع من قبل  -

احلكومي تناولته بشكل عام ومت ربطه يف  اإلنفاقالوطين، فجل املراجع العربية واحمللية اليت تناولت موضوع 

 .الغالب بالتنمية االقتصادية أو االجتماعية

ة تعتمد إذ أن الدول .على املستوى احلكومي واإلسرتاتيجيةباعتبار املوضوع يعاجل أهم القضايا احلساسة  -

احلكومي االستثماري وذلك يف عملية متويل العملية التنموية واليت  اإلنفاقعلى سياسة وبشكل كبري 

خيطط هلا بشكل آين واسرتاتيجي ملا يسمح بالتعامل مع املستجدات الظرفية وكذا حتقيق األهداف 

احلكومي االستثماري على  اإلنفاقلذا من املهم التعرف على كيفية تأثري سياسة . اإلسرتاتيجيةالتنموية 

حتقيق التنمية املستدامة وكذا العوامل املؤثرة على كفاءة وفعالية هذه السياسة إىل جانب معرفة حدودها 

 .باعتبار املتغريات العديدة األخرى

 مع حالةالعربية املتحدة إلجراء دراسة املقارنة  اإلمارات حالةمت اختيار يف اجلانب التطبيقي للدراسة  -

 :لألسباب التالية اجلزائر وذلك

 .إذ يعتمد أساسا على استغالل املوارد النفطية ا،ريعي ااقتصاد كل من الدولتنياقتصاد   يعترب -

خاصة فيما يف التقارير العاملية العربية املتحدة مقارنة باجلزائر  لإلماراتتقدم املؤشرات التنموية  -

 .اإلماراتيةوهنا ميكن االستفادة من التجربة  احلكومي، اإلنفاقخيص السياسة املالية وكفاءة 
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  المنهج المتبع -6

، وذلك عند تناول اجلوانب التحليليالوصفي و  يف إجناز هذا البحث على املنهج يتم االعتمادسوف 

النظرية لكل من اإلنفاق احلكومي االستثماري والتنمية املستدامة وعند حماولة تبيان العالقة املتبادلة بينهما، 

كما مت اعتماد أسلوب املقارنة يف الفصل األخري لتبيان انعكاس . ويظهر هذا عند الفصل األول، والثاين

 .سياسات اإلنفاق احلكومي االستثماري على التنمية املستدامة يف كل من اجلزائر واإلمارات العربية املتحدة

 الدراسات السابقة -7

احلكومي وكذا عالقته بالتنمية االقتصادية أو  اإلنفاقتعرضت العديد من الدراسات إىل موضوع 

  :حمل الدراسة وضوعامل، وفيما يلي أهم الدراسات واملقاالت اليت تناولت جوانب االجتماعية

 اإلنفاقسياسة " :بعنوان وليد عبد احلميد عايبدراسة قياسية قام ا الدكتور  :الدراسة األولى -

 .2010قدمت سنة ، "-ااالقتصاد الجزائري نموذج - الحكومي لتحقيق االستقرار االقتصادي الكلي 

احلكومي يف حتقيق  اإلنفاقدور  توضيح إىلاالقتصاد الكلي املايل ودف  إطارتندرج هذه الدراسة يف 

معدل البطالة والتوازن  واملتمثلة يف معدل النمو، التضخم، األربعةاالستقرار االقتصادي الكلي مبؤشراته 

حتليل وتتبع مسار السياسة االقتصادية يف اجلزائر وانعكاساا على  إىلاخلارجي، و تطرقت الدراسة قبل ذلك 

، باإلضافة إىل حتليل تطور اإلنفاق احلكومي  2007-1990االستقرار االقتصادي خالل القرتة  مؤشرات

ده وتطبيق أهم النظريات املفسرة من هذا التزايد على كجزء من السياسة االقتصادية ودراسة أسباب تزاي

  .االقتصاد اجلزائري ممثلة يف قانون فاجنر ومناذج التنمية لروستو وموسوجريف

هم يف حتقيق االستقرار االقتصادي من خالل اإىل أن سياسة اإلنفاق احلكومي تسلقد خلصت الدراسة 

دراسة يف ظل النتائج املتوصل إليها أن حتقيق التنسيق وترى ال. تأثريها على النمو االقتصادي والتشغيل

والتكامل بني خمتلف أدوات السياسة االقتصادية يف إطار الربجمة املالية يعد شيئا أكثر من ضروري يف سبيل 

ة إىل وضع إجراءات وضوابط ورؤيا مستقبلية لرتشيد اإلنفاق فتوسيع مساحة مربع السياسة االقتصادية باإلضا

  .احلكومي
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اإلنفاق " :مسري شرف و هيفاء غدير بعنوان، حممد صقر دراسة حبثية قام ا كل من :الدراسة الثانية -

 سياسة عند البحث هذا توقف .2008وقد قدمت سنة ؛ "العام ودوره التنموي في االقتصاد السوري

لعبته هذه  الذي الدور ويظهر، االقتصادية التنمية عملية يف دورها هلا املالية السياسة من ءجز ك العام اإلنفاق

يف املراحل اليت مر ا االقتصاد السوري، كما يقوم بدراسة الدعم ) بشقيها اجلاري واالستثماري(السياسة 

احلكومي والرواتب واألجور كوجهني من أوجه اإلنفاق العام، وتوقف بذلك عند التحديات اليت تواده سياسة 

سة الرواتب واألجور دراسة دقيقة وعلمية وحل مجيع املشكالت الدعم، كما توقف عند ضرورة دراسة سيا

 .املتعلقة ا

وأخريا مت التعرض لإلصالحات الواجب القيام ا لتقوم سياسة اإلنفاق العام بدورها كأداة مالية دافعة 

ل مببدأ إنتاجية لعملية التنمية االقتصادية، من ضرورة التنسيق بني اجلهات املسؤولة عن اإلنفاق العام، إىل العم

 .النفقة، واإلسراع بتفعيل سوق األوراق املالية يف سورية، وتطوير األجهزة املصرفية واملالية

اإلنفاق العام على "  :دراسة قام ا كل من حممود حممد داغر وعلي حممد علي بعنوان :الدراسة الثالثة  -

، 2010 قدمت سنة  ؛")منهج السببية( مشروعات البنية التحتية وأثره في النمو االقتصادي في ليبيا

أكدت الدراسة على وجود عالقة طردية بني اإلنفاق العام على مشروعات البنية التحتية والنمو االقتصادي و 

ترتبط قوة هذه العالقة باإلسرتاتيجية التنموية للدولة اليت تعتمد .  2004-1970املتحقق يف ليبيا للسنوات 

رات النفط، فكلما زادت هذه العائدات من النفط زاد مستوى اإلنفاق على بشكل رئيسي على عائدات صاد

 . مشروعات البنية التحتية وارتفع بالتايل معدل النمو االقتصادي

  

إىل  Jeffrey.R.Vincent - Jean Ade- Giovanna Doreقام ا كل من :الدراسة الرابعة -

 " الحكومي على البيئة في اندونيسيااإلنفاق " :جانب جمموعة أخرى من الباحثني بعنوان

 “Public environmental expenditures in Indonesia”,  

ما بني  االندونيسيةالبيئي يف موازنة احلكومة  اإلنفاقبتحليل  ، وقامت 2010قدمت هذه الدراسة سنة 

 اإلنفاق؛ وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج كان أمهها أن أكثر 98/99والسنة املالية  95/96السنة املالية 

البيئي تقلص  اإلنفاقاحلكومي على قطاع البيئة االمسي يف الواقع كان على النشاطات غري البيئية، كما أن هذا 
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ساس؛ على املستوى احلقيقي خالل األزمة االقتصادية إىل مستويات بعيدة مقارنة بتلك خالل السنة املالية األ

: خالل نفس الفرتة يف اندونيسيا أكثر منه يف كل من اإلنفاقهذا وقد كان هذا االخنفاض يف مستويات 

  .ماليزيا، كوريا وتايلندا

 :بعنوان Wantabouna OUTTARAقام ا  :الدراسة الخامسة -

تحليل : إفريقيااإلنفاق الحكومي، الغش والنمو االقتصادي في االتحاد االقتصادي والنقدي لشرق "

  "السببية بمعنى غرانجر

“Dépenses Publiques, Corruption et Croissance Économique dans les 
Pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) : une 
Analyse de la Causalité au Sens de Granger”. 

احلكومي، الرشوة  اإلنفاقبني  حتليل العالقة السببية ماهدفت الدراسة إىل ، وقد 2007صدرت سنة 
وقد اعتمدت الدراسة . والنمو االقتصادي؛ وكذا حتديد ما تتضمنه يف إطار استدامة السياسات االقتصادية

باالعتماد على قاعدة معطيات لثمانية دول أعضاء يف االحتاد  اإلحصائيةعلى النماذج واالختبارات 
  . إفريقيالغرب االقتصادي والنقدي 

أن مستوى الرشوة غري مربر مبعدل النمو االقتصادي؛ كما أظهرت النتائج أن يف نتائج هذه الدراسة  متثلتوقد 
احلكومي املرتفع يتواجد يف حميط رشوة بشكل عام، إىل جانب وجود آثار حساسة جدا لسياسات  اإلنفاق

  .احلكومي اإلنفاقحماربة الرشوة على النمو االقتصادي وحجم 
  

"  :بعنوان Padmaja Mishra  و Subhalaxmi Mohapatra: قام ا كل من :الدراسة السادسة - 
 "  احلكومي على الصحة والنمو االقتصادي اإلنفاقتركيبة 

 “Composition of Public Expenditure on Health and Economic Growth: A 
Cointegration Analysis and Causality Testing”. 

. العمومي على الصحة واإلنفاقكزت على العالقة ما بني النمو االقتصادي ور  2011صدرت سنة 
العمومي على الصحة والنمو  لإلنفاقوقد اعتمدت يف ذلك على دراسة العالقة ما بني متغريات عديدة 

اعتمادا على  07/2008إىل  90/1991االقتصادي يف اهلند وذلك خالل الفرتة املمتدة من السنة املالية 
  .أدوات االقتصاد القياسي
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من خالل الدراسة، تؤكد وجود عالقة سببية للناتج احمللي اخلام على عوائد  إليهاالنتائج اليت مت التوصل 
على الصحة ال  اإلنفاقعوائد  أنيف حني . القصري والطويل على حد سواء األمدعلى الصحة على  اإلنفاق

  .ي اخلام سواء على األمد الطويل أو القصريتؤثر على الناتج احملل
أيضا أوجدت الدراسة أنه ال توجد عالقة بني الناتج احمللي اخلام ورأس املال املنفق على الصحة، يف 

  .يؤثر على الناتج احمللي اخلام يف املدى البعيد فقط اإلنفاقحني أن نتائج الدراية القياسية توضح أن عوائد 
  

احلكومي أو العام وحاولت ربطه بالتنمية  اإلنفاقدراسات اليت تناولت موضوع بالنظر إىل جممل ال  
احلكومي االستثماري  اإلنفاقاالقتصادية أو االجتماعية أو أحد متغرياما، جند أنه مل يتم التعرض إىل دراسة 

ع الذي ستتم على وجه التحديد ودراسة أثره على حتقيق التنمية املستدامة على وجه اخلصوص، وهو املوضو 
  .حماولة معاجلته من خالل الدراسة

  

  هيكل الدراسة -8

املتمثلة أساسا يف التنمية  من الناحية النظرية عامة باملتغريات األساسية للدراسة إحاطةيتناول الفصل األول      

حيث قسم هذا الفصل إىل ثالث مباحث أين مت التعرض إىل اإلطار  احلكومي االستثماري واإلنفاقاملستدامة 

 اإلنفاقاحلكومي، يف حني كان املبحث األخري حول سياسة  اإلنفاقالنظري للتنمية املستدامة مث سياسة 

احلكومي االستثماري على األبعاد  اإلنفاقما يركز الفصل الثاين على تأثري سياسة ك. احلكومي االستثماري

أيضا حيث قسم هذا الفصل إىل ثالث مباحث  ريات البارزة يف التنمية املستدامة وذلك من الناحية النظريةواملتغ

احلكومي االستثماري يف املبحث األول يف حني مت التعرض  اإلنفاقأين متت معاجلة الدور االقتصادي لسياسة 

بحث الثالث فكان حول الدور البيئي احلكومي االستثماري، أما امل اإلنفاقإىل الدور االجتماعي لسياسة 

 اإلنفاقالفصل الثالث لدراسة املقارنة يف أثر سياسة خصص  .احلكومي االستثماري اإلنفاقواملؤسسي لسياسة 

، حيث قسم هذا العربية املتحدة واإلماراتاحلكومي االستثماري على التنمية املستدامة بني كل من اجلزائر 

احلكومي االستثماري والتنمية املستدامة يف  اإلنفاقبرامج أين مت التعرض إىل  الفصل إىل ثالث مباحث أساسية

احلكومي  اإلنفاقيف املبحث األول، أما املبحث الثاين فيتناول برامج  2014-2001اجلزائر خالل الفرتة 

قارنة بني أثر العربية املتحدة، يف حني خصص املبحث الثالث للم اإلماراتاالستثماري والتنمية املستدامة يف 

  .العربية املتحدة واإلماراتاحلكومي االستثماري على التنمية املستدامة بني اجلزائر  اإلنفاقسياسة 
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  الحكومي االستثماري اإلنفاقو  لتنمية المستدامةل مدخل نظري: الفصل األول

  

النظر الفكرية، نسبيا، ارتبط بالعديد من وجهات  النشأة حديث امصطلح يعد مصطلح التنمية املستدامة
البعد الزمين للتنمية املستدامة، جانب الكفاءة االقتصادية، العدالة االجتماعية واحلفاظ غلبها ركز على أغري أن 

وهذا ما أدى إىل إعادة النظر يف الكثري من السياسات  .على البيئة، وذلك بني احتياجات مرغوبة وقيود مفروضة
ثر على أنفاقية وما هلا من واالسرتاتيجيات التنموية، ومن بني هذه السياسات جند السياسات احلكومية اإل

  .االقتصاد الكلي للدول

وألن اإلنفاق احلكومي االستثماري أحد أهم أقسام اإلنفاق احلكومي بالنظر إىل أمهيته يف تنمية الثروة 
الوطنية، وبالنظر أيضا إىل ارتباط هذا النوع من اإلنفاق بالبعد الزمين وجانب الكفاءة االقتصادية، العدالة 

انب اليت تركز عليها التنمية املستدامة، فان العمل على ضبط هذا النوع من و والبيئة، وهي نفسها اجل االجتماعية
  .اإلنفاق وإجياد التشكيلة املثلى له، صار أحد أهم أهداف كل حكومة

  :وقد مت تقسيم الفصل األول إىل ثالث مباحث أساسية ميكن عرضها من خالل

 لتنمية املستدامة؛اإلطار النظري ل: املبحث األول -

 اإلنفاق احلكومي؛سياسة : املبحث الثاين -

  .سياسة اإلنفاق احلكومي االستثماري: املبحث الثالث -
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  لتنمية المستدامةاإلطار النظري ل :المبحث األول

جانب تفرعاته املتعددة، نظرا لتطوره وجتدده عرب  إىليعترب مفهوم التنمية من أكثر املفاهيم عمومية ومشولية 
كان   أينحيث بدأ االهتمام مبوضوع التنمية بشكل أساسي بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، . عدة حمطات تارخيية

منتصف العقد السادس  إىلو االقتصادي فحسب وذلك لتميز تلك احلقبة اليت امتدت ممصطلح التنمية مرادفا للن
رن العشرين، باعتماد معظم االقتصاديات العاملية اسرتاتيجيات التصنيع لزيادة الدخل القومي وحتقيق من الق

  .معدالت منو اقتصادي مرتفعة وسريعة

كان   أناجتماعية، بعد  إبعادمث توسع مفهوم التنمية ما بني ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ليشمل 
تم مبعاجلة مشاكل اجتماعية كالفقر،  فأصبحترحلة السابقة، يقتصر على اجلوانب االقتصادية يف امل التنمية 

تمع واحلياة حبيث تصاغ األهداف التنموية بناء  لينتقل. البطالة والالمساواة االهتمام فيما بعد إىل مجيع جوانب ا
تنمية يف الفرتة على أساس حتسني ظروف األفراد وليس من أجل زيادة معدالت النمو االقتصادي فقط، أي أن ال

كما اهتمت التنمية . املمتدة إىل منتصف الثمانينيات أصبحت تعىن بالتكامل يف اجلانب االقتصادي واالجتماعي
تمع بشكل أساسي   .برتكيب النمو وتوزيعه على املناطق والسكان بالرتكيز على معاجلة املشاكل اليت يعانيها ا

ه تركيز العامل على املشكالت البيئية اخلطرية، اليت كانت نتيجة إلمهال ومنذ بداية مثانينيات القرن املاضي، اجت
التنمية للجوانب البيئية طوال العقود املاضية، وهذا ما كثف اجلهود الدولية ملواجهة تلك املشكالت، مما ساعد يف 

ذا املفهوم تبلور مفهوم التنمية املستدامة الذي سنحاول الوقوف على أهم مراحل تطوره وإبراز النقاط    .املتعلقة 

بعادها،  أيسطر املبحث األول السياق التارخيي للتنمية املستدامة و وتطور مفهومها، بغية الوقوف على أهم 
  .كما يناقش خمتلف السبل املمكنة لتحقيقها

   السياق التاريخي للتنمية المستدامة  -1

حيث تكون املفهوم وتطور تدرجييا خالل لقد برز مصطلح التنمية املستدامة ألول مرة خالل القرن العشرين 
  .عدة حمطات تارخيية

the   :UCNI(، قام االحتاد العاملي للحفاظ على البيئة واملوارد 1951ففي سنة 

for Conservation of Nature Union International ( بنشر تقريره األول من نوعه حول الوضع
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ومن مث تواصلت  1.البيئي العاملي؛ أين أشري من خالل هذا التقرير إىل أمهية التوفيق ما بني االقتصاد والبيئة
 1968.2التنديدات ضد التجاوزات الصناعية يف الطبيعة، وهو املوقف الذي اختذه نادي روما بانعقاده سنة 

، مت التأكيد على اخلطر الذي يتسبب فيه النمو السكاين والنمو "حدود النمو"وبنشر دراسة جاي فوسرت املعنونة بـ
االقتصادي املتسارعني خاصة من ناحية استنزاف املوارد الطبيعية والتلوث، لذلك أشيد يف تلك اآلونة بالنمو 

  3.ا ومحاية البيئةالصفري واعتربت التنمية االقتصادية كمسار متناقض متام

، ومن خالل قمة األمم املتحدة حول البيئة املنعقدة يف ستوكهومل، أعيد اختبار الروابط ما 1972ويف سنة 
، مما مسح بتعريف منوذج تنمية اقتصادية )Maurice Strong( بني البيئة والتنمية من قبل موريس سرتونغ

ي يويل الرتكيز على تلبية االحتياجات عن الزيادة غري املنضبطة يف متوافق والعدالة االجتماعية والتعقل البيئي، والذ
ذا ظهر مفهوم التنمية البيئية. العرض  من قبل الفرنسي انياسي ساك) Écodéveloppement( و

)Ignacy Sach( إعادة، والذي رأى أنه ال ميكن الفصل بني التنمية البشرية والبيئية، كما أكد على أمهية 
  4.النظر يف مناذج التنمية مابني الشمال واجلنوب إىل جانب مولدات الفقر والتدهور البيئي

وخالل الثمانينيات، برزت بوضوح االضطرابات البيئية العاملية واليت كان أمهها ثقب األوزون، األمطار 
مرة باملفهوم  املستدامة ألول وهنا استعمل مصطلح التنمية... الغابات إزالةاحلمضية، التصحر، آثار االنبعاثات، 

 "الدولية للمحافظة اإلسرتاتيجية"الذي كان حتت عنوان  يف تقرير االحتاد العاملي 1980سنة  ،اليومعروف امل
  5.للحفاظ على البيئة واملوارد

 Gro( ، قامت اللجنة العاملية للبيئة والتنمية بنشر تقرير ملعدته غروهارمل برونتدالند1987ويف سنة 

Harlem Brundtland (ستدامة مع تعريف دقيق للتنمية امل، أين أُعطي "مستقبلنا املشرتك"املعنون بـ
  6.البيئية النامجة عنها األضرارالتأكيد على خطر االستمرار يف التنمية دون اعتبار 

                                                             
1 Sommet mondial sur le Développement Durable, Dossier d’information pour Johannesburg/ / Fiche 1 : 
Historique ; Johannesburg, 26 août au 04 septembre 2002, p : 01. 
2 Yvette veyret, Le Développement Durable; ED SEDES, paris, 2007; p : 24. 
3 Sommet mondial sur le Développement Durable, 2002, Op-cit, p: 01. 
4 Idem, p : 01. 
5 thierry and battina, Développement Durable, France, 2010, p : 14. 
6 yvette veyret, 2007, Op-cit ; p : 26. 
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ات احمللية والدولية تركز على أمهية إعادة النظر يف املسارات التنموية،  أصبحت الندوات الفكرية واملؤمتر ومن مث
دولية متتابعة من أجل متابعة الوضع البيئي العاملي والتحرك من  ومؤمتراتنُظمت عدة قمم  األساسوعلى هذا 

  :خالل برامج أنشطة ختدم التوجه حنو النمو املستدام وتعمل على جتسيده؛ حيث كان أمهها

عرف مبؤمتر ؛)1992 -ريو دي جانيرو(رض قمة األ - ُ CNUED : ( األمم املتحدة للبيئة والتنمية أو ما ي

tand Developmen EnvironmentUnited Nations Conference on ( ، والذي جاء كامتداد
وقد مسحت القمة بتوقيع اتفاقيتني دوليتني حيث كانت األوىل فيما خيص التغري املناخي والثانية  . ملؤمتر ستوكهومل

لتطبيق ميثاق األرض، حيث مت  21جانب وضع جدول أعمال القرن  إىلهذا . كانت حول التنوع البيولوجي
نشطة التنفيذية للمبادئ بيئة والتنمية إىل جانب وضع آلية متويل األتسطري قائمة من األنشطة املتعلقة أساسا بال

من خالل اعتماد  21 املعلنة خصوصا يف الدول النامية؛ وباملوازاة دعت القمة احلكومات إىل تطبيق األجندة
 1.جداول أعمال وطنية وأخرى حملية

لذلك  ،الغازات الدفيئة بشكل أساسياثات هدف بروتوكول كيوتو إىل احلد من انبع ؛)1997(مؤتمر كيوتو  -
أنشأت من خالله ثالث آليات أساسية مسيت بامسه من أجل تسهيل عملية ختفيض مستوى الغازات الدفيئة 

 يسمح لبلد ما واليت ،لالنبعاثات القابلة للتداولآلية تبادل الرتاخيص ، أوال، 2متثلت يف املسببة لالحتباس احلراري،
أما اآللية  .من بلدان أخرى أين تكون تكلفة التخفيض أقل إضافيةخالل استرياد حقوق أن يويف بالتزاماته من 

واليت تسمح للبلد حبساب اخنفاض االنبعاثات املنفذة بني الدول الصناعية  ،آلية التطبيق املشرتكالثانية فتمثلت يف 
ها تقوم الدول الصناعية بتمويل مشاريع واليت مبوجب ،آلية التنمية النظيفةواآللية األخرية هي  .يف بلد صناعي آخر

يف الدول النامية، على أن حيسب أي ختفيض يف االنبعاثات نتيجة لتنفيذ تلك املشاريع كجزء من تنفيذ الدول 
ا املنصوص عليها يف الربوتوكول  .الصناعية املمولة اللتزاما

 21دف تقييم التقدم احملقق لألجندةانعقد  ؛)2002 ؛جوهانزبورغ (المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة  -
 3.مع العمل على أهداف جديدة توائم التغريات اجلديدة للسنوات العشر القادمة

دف توجيه السياسات على مستوى عال مع  ؛)2009( للتغيرات المناخية كوبنهاغن  مؤتمر - والذي جاء 
ا البلدان الصناعية بااللتزاماتالتأكيد على ضرورة حل عدة قضايا رئيسية السيما املتعلقة   4 .اليت تعهدت 

                                                             
1 Josef Lim, Vers une nouvelle économie du développement,  France,  p : 179-180. 
2 Idem, pp: 32-33. 
3 Josef Lim, op-cite, pp: 28-30. 
4 Alina AVERCHENKOVA, Les résultats de Copenhague : Les négociations & l’Accord ; PNUD fév 2010. 
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أين اتفق خالله على املؤمترات األخرى السابقة له،  إطاروالذي كن يف نفس  ؛)2011(مؤتمر دوربان  -
صندوق أخضر ملساعدة الدول النامية على مواجهة ظاهرة التغري  إنشاءجانب  إىلمتديد العمل بربوتوكول كيوتو 

 1.املناخي

تأمني االلتزام السياسي املتجدد جتاه التنمية املستدامة إىل  إىلأين هدفت القمة  ؛)2012( 20+ قمة ريو -
جانب تقييم التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف املتفق عليها دوليا بشأن التنمية املستدامة والتصدي للتحديات 

فقر االقتصاد األخضر يف سياق القضاء على ال: اجلديدة والناشئة؛ هذا وقد ركزت القمة على موضوعني أساسيني
 2.املستدامةاملؤسسي للتنمية  اإلطاروحتقيق التنمية املستدامة وكذا 

وبالرغم من هذا كله، تبقى هذه القمم واملؤمترات ذات فعالية حمدودة نظرا لعدم التزام الدول الصناعية الكربى 
ا جتاه األضرار البيئية الكارثية اليت تسببت وتتسبب  إىل ذا فنتائج جل . فيهاحد كبري وعدم حتملها ملسؤوليا و

مستوى التحديات اليت تواجهها البيئة، األمر الذي يشدد على ضرورة تسريع اجلهود  إىلهذه القمم ال ترقى 
تعزيز الدعم املايل من مجيع املصادر والسيما الدول  إىل إضافةوتكاثفها لتطبيق االلتزامات وتبين احللول املطروحة 

  .النامية

  المستدامةتعريف التنمية  -2

تعترب التنمية املستدامة نتاجا للتطور الفكري ملفهوم التنمية وتداركا لألخطاء اليت كانت تشوب هذا 
ونظرا لكون مصطلح التنمية املستدامة قد مر على حمطات . األخري خاصة فيما خيص عالقة هذا األخري بالبيئة

ات اختلفت باختالف اجلانب املركز عليه يف تعريف زمنية عديدة وانتماءات فكرية خمتلفة، فقد قدمت عدة تعريف
ا   .املصطلح سواء أكان هذا اجلانب عبارة عن أبعاد التنمية املستدامة، أهدافها أو جماال

التعريف  1987التعريف املقدم يف تقرير برونتالند الصادر عن اللجنة العاملية للتنمية والبيئة سنة لكن يعترب 
التنمية املستدامة هي التنمية اليت تليب :" فهوم التنمية املستدامة؛ إذ ينص التعريف على أنّ األول الدقيق واملرسخ مل

ا اإلخاللاحتياجات احلاضر دون    3."بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجا

اعتبار البعد الزمين للتنمية مما يضمن ، األوىل، ارتكز على نقطتني أساسيتني السابق قد التعريف أن يظهرو 
االستمرارية فيها من خالل االستخدام العقالين والرشيد للموارد قصد تلبية احتياجات األجيال املعاصرة دون 

                                                             
1 http://arabic.euronews.com/2011/12/11/deal-at-last-at-un-climate-change-talks/ le 08/07/2012. 
2 http://www.earthsummit2012.org ; 25/08/2012 
3 Hervé DEVILLÉ, Économie et politique d’environnement,  L’harmattan, France, 2010, p : 14. 
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 ارتكاز التنميةالنقطة الثانية فتتمثل يف  أما .املستقبلية على تلبية تلك االحتياجات األجيالبقدرة  اإلضرار
 .احلفاظ على البيئةكفاءة االقتصادية والعدالة االجتماعية إىل جانب على ال املستدامة

أن  يالحظومن خالل التعريف ذاته، فإن تقرير برونتالند اعرتف ضمنيا بالتناقضات الداخلية يف املفهوم، إذ 
  1:مصطلح التنمية املستدامة حيتوي على مفهومني رئيسيني

 لفقراء العامل، واليت ينبغي أن تعطى األولوية؛ األساسية، والسيما "االحتياجات"مفهوم  -

من قبل الوضع التكنولوجي والتنظيم االجتماعي على قدرة البيئة على تلبية " القيود املفروضة"فكرة  -
  .احتياجات احلاضر واملستقبل

وبانتشار املصطلح يف أحناء العامل، أصبحت التنمية املستدامة مدرسة فكرية تبنتها جمموعة من املؤسسات  
وعاملية وكذا عدة باحثني ومفكرين، األمر الذي ساهم يف تعدد التعريفات املقدمة للتنمية  إقليميةواهليئات الرمسية 

  :املستدامة، واليت كان من بينها

  لس العاملي تعريف Local  for Council The International:  ICLEI( للمبادرات البيئية احمللية ا

Environmental Initiatives(" : التنمية املستدامة هي تلك التنمية اليت متد خبدمات اقتصادية، اجتماعية
استمرارية األنظمة الطبيعية واالجتماعية باختالف  بإمكانية إخاللوبيئية أساسية لكل سكان منطقة ما دومنا 

 2."موارد هذه اخلدمات

-OECD : Organisation for Economic Co(والتنمية  االقتصاديتعريف منظمة التعاون  -

operation and Development(" : اإلنسانيةالتنمية املستدامة هي ذلك املسار الطويل أين تعظيم الرفاهية 
 3."لألجيال احلاضرة ال يؤدي إىل تدنيها لألجيال املستقبلية

 التنمية املستدامة هي ضرورة اجناز احلق يف التنمية حبيث تتحقق وعلى حنو : "تعريف هيئة األمم املتحدة للتنمية
 4."متساو احلاجات التنموية والبيئية ألجيال احلاضر واملستقبل

                                                             
1 John belwitt, Understanding Sustainable Development, Earthscan in the UK and USA in 2008, p16.  
2 Idem; P12. 
3  OECD, Policy Brief « sustainable development: Critical issues »,  2001. P02. 

تقییم أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي والتنمیة المستدامة في االقتصادیات " بیوض محمد العید،  4
 .2011، رسالة ماجیستر، سطیف "المغاربیة
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 تعريف وليم رولكز هاوس )W. Ruckel shaus (التنمية املستدامة هي : "مدير محاية البيئة األمريكية
تلك العملية اليت تقر بضرورة حتقيق منو اقتصادي يتالءم مع قدرات البيئة، وذلك من منطلق أن التنمية 

 1."االقتصادي واحملافظة على البيئة مها عمليتان متكاملتان وليستا متناقضتني

أن هناك اهتماما   يظهر بني جل التعاريف املقدمة ملصطلح التنمية املستدامةبالرتكيز على النقاط املشرتكة 
درجة اختزال مفهوم التنمية املستدامة يف بعدها البيئي، يف  إىلكبريا باملشكالت البيئية واستغالل املوارد الطبيعية 

أو العاملية فال ميكن  يةاإلقليمفبالنظر إىل األوضاع البيئية سواء . حني أنه ال يشكل سوى جزء من املفهوم
ا االقتصادية واالجتماعية وحىت التكنولوجية   . اعتمادها كنتائج دون اعتبار أسبا

استغالل املوارد، تسيري : وبالتايل ميكن القول أن التنمية املستدامة هي عملية ديناميكية للتغيري، أين كل من  
االستثمارات، توجهات التطور التكنولوجي والتغيري املؤسسي حيافظ على مبدأ حتقيق احتياجات أجيال املستقبل 

  .احلالية األجيالفضال عن احتياجات 

ُطرح من  اجلدير بالذكر أن  كشفت عن خلل كبري يف   ،قضايا املندرجة يف إطارهاالالتنمية املستدامة وما ي
، وهذا ما أكده تقرير اللجنة العاملية للبيئة معظم الدوليف  املطبقةمعظم السياسات واالسرتاتيجيات التنموية 

أعداد  إفقارتنمية احلالية تؤدي إىل الكثري من اجتاهات ال: "القائل بأن ،1989والتنمية التابعة لألمم املتحدة سنة
  2".متزايدة من البشر وجتعلهم أكثر عرضة لألذى بينما تؤدي يف الوقت نفسه إىل تدهور البيئة

، ووفقا للجنة برونتالند، فإن التنمية املستدامة، يف التحليل النهائي، جيب أن تقوم على هنفس ويف السياق
  3.لألزمات االقتصادية، البيئية واالجتماعية املتخذةالسياسية للحكومات وكذا القرارات  اإلرادة

التنمية املستدامة هي تلك  أنجل التعاريف املقدمة ملصطلح التنمية املستدامة اتفقت على  أنميكن القول 
 األهداف البيئية، حبيث تتحدد االقتصادية واالجتماعية وحىت األنشطةالتنمية الشاملة املتوازنة، اليت تشمل مجيع 

فاملغزى . االجتماعية والبيئية والتقيد بضوابطهما األهدافاالقتصادية مع حتقيق  األهدافالتنموية بشكل حيقق 
حتقيق الرفاهية للمجتمع واالزدهار لالقتصاد، مع احملافظة على البيئة، مما  إىلمن تبين التنمية املستدامة هو الوصول 

  .فيما تتمتع به األجيال املعاصرةاملستقبلية  األجيالالعملية التنموية ويضمن حقوق يضمن استمرار 
                                                             

،  دار صفاء  - فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات قیاسھا–التنمیة المستدامة عثمان محمد غنیم وماجدة أحمد أبوزنط،  1
 .25: ؛ ص2007للنشر والتوزیع، عمان، 

 .27: ، صنفس المرجع أعاله 2
3  Peter P. Rogers & Kazi F. Jalal & John A. Boyd, An introduction to sustainable development, Ear thscan, the 
UK, 2008, p: 42. 
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   أبعاد التنمية المستدامة  - 3 

االقتصادية، : من خالل التعاريف السابقة، يالحظ أن التنمية املستدامة تعتمد على ثالث ركائز أساسية
وكذا كون تقييمها حيدد جمموع القرارات  الكلي الثالث مهمة لتحقيق التوازن األبعادهذه . االجتماعية والبيئية

احملصلة "بعاد الثالث باسم ما يشار إىل هذه األكثريا  .املستدامة واألنشطة املتعلقة املمكنة لتحقيق التنمية
الشكل و  1.، واليت تستخدم لقياس جناح برنامج تنمية أو مشروع معني")The triple Bottom( الثالثية

ضح التّداخل ما بني األبعاد الثالث للتنمية املستدامة   .املوايل يوّ

وابط  التنمية املستدامة تصبح األبعاد الثالث متكاملة وغري متناقضة، إطاردير بالذكر أنه ويف واجل فباعتبار الرّ
أن يضمن التماسك االجتماعي، األمر الذي  االقتصاد املستدام على جيبما بني البعد االقتصادي واالجتماعي، 

  .إىل جانب التشغيل املستقر عالية خدمات ذات جودة إنتاجيشمل إعادة توزيع عادلة للدخول، 

البيئة السليمة أن تضمن  فانه يتطلب منيف حني أنه وعلى اعتبار الروابط ما بني البعد البيئي واالجتماعي، 
ضمن احلصول على مساكن ومناصب شغل الئقة وكذلك الغذاء واملاء جودة مستوى املعيشة، األمر الذي يت

  .الصاحل للشرب وحىت نوعية اهلواء

أن البيئة هي املورد األساسي  يظهر باعتبار الروابط ما بني البعد االقتصادّي والبيئي، إذكذلك هو األمر 
للموارد الطبيعية، لذلك فإن التسيري املتنوع واملقرت هلذه املوارد جيب أن يضمن العدالة ما بني األجيال يف التوزيع 

   2.على حنو يدعم الرفاهية ألجيال املستقبل

  

  

  

  

  

                                                             
1 Peter P. Rogers & Kazi F. Jalal & John A. Boyd, 2008, Op-cit, p: 42. 
2 Hervé DEVILLÉ, 2010, Op-cit, pp : 16-17. 
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  )املستدامة أبعاد التنمية( The triple Bottomالتمثيل النموذجي للمحصلة الثالثية  ):01(الشكل رقم 
  

   
  

Source : Mathieu Baudin,  Le développement durable, nouvelle idéologie du XXI siècle, 
L’harmattan, paris, 2009, p : 16. 
 

ا، كما تتداخل فيما بينها إىل حد كبري فال ميكن   ختتلف األبعاد الثالث يف مضامينها وأهدافها ويف جماال
الرتكيز على بعد دون آخر يف التنمية املستدامة، إذ أن هذه األبعاد هلا مواضيع مشرتكة وأخرى غري مشرتكة، إىل 
جانب وجود بعض الصعوبات يف تطبيق التنمية املستدامة باعتبار تعارض بعض أهداف األبعاد بفصلها عن 

نمية املستدامة على التأليف بني تعمل التلذا  .هة وتشاركها يف عدة أهداف من جهة أخرىبعضها البعض من ج
يف إطار متناسق، وحتقيق أهداف كل بعد دون املساس بأهداف األبعاد األخرى، مما ميثل حتديا  هاته األبعاد

  .حقيقيا من أجل حتقيق التنمية املستدامة
ض األبعاد الثالث للتنمية املستدامة يف شكل مقاربات ولتوضيح خصوصية كل بعد، فيما يلي يتم عر 

 1993اخلبري االقتصادي من البنك الدويل يف عام ) Munasinghe(موهان مونسينغي منفصلة، حيث قام 
ميكن التعبري عن األبعاد الثالث مبقاربات منفصلة، كل بعد   حبيث 1،األبعاد الثالث للتنمية املستدامةمبناقشة 

  :وتتمثل هذه املقاربات يف وممتدة إىل فكرة التنمية املستدامة يف الوقت نفسه، حدةعلى 
  
  
  

                                                             
1  Peter P. Rogers & Kazi F. Jalal & John A. Boyd, 2008, Op-cit, p: 23. 
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  المقاربة االقتصادية  -3-1

وقد اعتمد على هذه املقاربة يف . تعظيم الدخل مع احلفاظ على ثبات أو زيادة خمزون رأس املال تتمثل يف
 :التعاريف ما يليمن بني تلك تعريف التنمية املستدامة عدة باحثني ومفكرين، 

مية املستدامة هو أن جوهر فكرة التنن إ : ") ,1986Robert Repetto(روبار ريبيتو  تعريف -
هذا  1 ،"...املستقبل يف مستويات املعيشة حتسنياحلفاظ على أو احتماالت  تضعف الالية جيب أن القرارات احل

إذن، وحسب . يعين أن أنظمتنا االقتصادية جيب أن تدار بشكل ميكننا من العيش اعتمادا على عوائد مواردنا
Robert Repetto املوارد الطبيعيةالتنمية املستدامة ال تعين أنه جيب احلفاظ على املخزون احلايل من ، فإن 

 .أو أي مزيج معني من التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية
النمو االقتصادي املستدام يعين أن الناتج القومي :" ) ,1989David Pearce( دافيد بريستعريف  -

أي من " التغذية العكسية"احلقيقي للفرد يف ازدياد مع مرور الوقت، وهذه الزيادة غري مهددة من قبل  اإلمجايل
  2."أو اآلثار االجتماعية) تلوث، تدهور املوارد( اآلثار البيوفيزيائية

، أّوهلما تناقش التنمية املستدامة موضوعني أساسيني): " ,1988David Pearce ( دافيد بريس حسب -
مقارنة مبعدل  مرتفعةاملوارد يف مستويات غري  معدالت استغاللحتدد أسعار موعة قيود موضوع التنمية بوضع جم

على أساس أن معدالت التخلص من " بالوعة نفايات"وثانيهما، موضوع استخدام البيئة كـ. إدارة التجدد الطبيعي
االنفايات جيب أن ال يتجاوز معدالت   3".وجيستيعابية الطبيعية للنظام االيكولأو معدالت القدرة اال إدار

والبيئية إىل املقارنة بني  اإلمنائيةالسياسات  إسنادالتنمية املستدامة تعين ): "1992(حسب البنك الدويل  -
ا تعزيز محاية البيئة وارتفاع مستويات االستدامة  التكاليف واملنافع وكذا التحاليل االقتصادية الدقيقة اليت من شأ

ة البيئية املنشودة والتكاليف املرتتبة عن تصنيف االستدامة والتوازن املطلوب بني النهاي إىل التعريف نبهي." والرفاهية
 4.ذلك يف حتقيق الغاية يف النهاية

  

 

                                                             
1 Peter P. Rogers & Kazi F. Jalal & John A. Boyd, 2008, Op-cit, p: 43. 
2 - Idem, p : 4 3. 
3 - I bid, p :43. 
4 - I bid, p :44. 
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  المقاربة االيكولوجية -3-2

 :ومن بني التعاريف املعتمدة على هذه املقاربة. وهي احلفاظ على مرونة ومتانة األنظمة البيولوجية والفيزيائية

تتعلق التنمية املستدامة بصيانة ): "UICN 1987(االحتاد العاملي للحفاظ على البيئة واملوارد حسب  -
نوع الوراثي واالستخدام املستدام لألنواع والنظم تااليكولوجية األساسية ونظم دعم احلياة واحلفاظ على الالعمليات 

 1.االيكولوجية
عدة مواضيع  إىلتشري التنمية املستدامة : ")Michael Redelift, 1987(مايكل ريدليفت   سبح -

 التنميةعلى العمليات االقتصادية بل وينبغي تطبيقها على هذه العمليات، وتشمل فكرة  إسقاطهابيئية ميكن 
البيئي العقالين والذي ميكن من خالله حتديد  األساسعاملية للحفاظ على البيئة وتوفري  إسرتاتيجيةاملستدامة على 

 2".اختبار هذه املتطلبات مكانيةإمتطلبات التنمية لتحسني نوعية احلياة مع 

  الثقافية - المقاربة االجتماعية -3-3

وقد رُكز على هذه املقاربة يف عدة تعاريف معتمدة من . وهي ضمان استقرار النظم االجتماعية والثقافية 
 :بينها

التنمية املستدامة هي اليت تعىن بشكل مباشر : ")Edward Barbier, 1987(ادوارد باريب  تعريف -
 الرعايةقياسه من حيث زيادة الغذاء، الدخل احلقيقي، التعليم،  باإلمكانبزيادة مستوى املعيشة للفقراء، والذي 

 3".املياه والصرف الصحي؛ وتعىن بشكل غري مباشر بالنمو االقتصادي الكلي فقط إمداداتالصحية وحىت 

تتضمن التنمية املستدامة مسارا عميقا وتغيريا : " )Maurice Strong, 1992(موريس سرتونغ  حسب -
جذريا يف األنظمة السياسية، االقتصادية، االجتماعية، املؤسساتية والتكنولوجية، مبا يف ذلك إعادة تعريف 

 4."العالقات ما بني الدول النامية والبلدان املتقدمة

يساعد وبشكل كبري على فهم املواضيع املشرتكة بني هذه  كل على حدة  ن تفصيل هذه املقارباتإ
املقاربات واليت متثل فرص حتقيق التنمية املستدامة، إىل جانب املواضيع غري املشرتكة أين تعمل التنمية املستدامة 

  .يف هذا اجلانب على التنسيق واملوازنة بني الغايات والوسائل املتناقضة
                                                             

1 - Peter P. Rogers & Kazi F. Jalal & John A. Boyd, 2008, Op-cit, p: 44. 
2 - Idem, p : 44. 
3 - Ibid, p :44 . 
4 - Ibid, p :45. 
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  المستدامة مبادئ التنمية  -4

نظام متسق يضم سياسات اقتصادية واجتماعية مع أخذ املعايري البيئية  إىلالتنمية املستدامة حيتاج حتقيق 
لذلك فبناء خطة تنموية لتحقيق التنمية املستدامة يستوجب احرتام هذه . بعني االعتبار يف خطة شاملة للتنمية

على عدة مبادئ نظرا التساع مفهومها وتعدد  األخريةاخلطة ملبادئ التنمية املستدامة، حيث تشمل هذه 
  1:هذه املبادئ يف أهمخصائصها، وتتمثل 

األولوية إىل  إرجاعحبضور خطر معروف، جيب أن تنفذ األنشطة املتحاملة ضده واملصححة له مع  ؛التحامل -
 .املصدر وكذا استعمال التقنيات املثلى املمكنة وبتكاليف اقتصادية مقبولة

من خالل تطبيق مبدأ االحرتاز، فإن السلطات ستسهر على تطوير املقاييس الوقتية واملناسبة  ؛االحتراز -
 .تقييم األخطار اجلارية إجراءاتتطبيق دف جتنب الوقوع يف األضرار واخلسائر، هذا إىل جانب 

تلوث جيب أن خملفات أو أشكال أخرى من ال إجيادإن األشخاص الذين يتسببون يف  ؛من يلوث يدفع -
السلع واخلدمات جيب أن تكون  أسعارإن . يضمنوا تكلفة مقاييس احلذر، من أجل ختفيض وحماربة التلوث

 .أو االستهالكية اإلنتاجيةثابتة باألخذ بعني االعتبار جمموع التكاليف احملتملة، سواء أكانت خالل املرحلة 
ً مدجما يف سريورة التنميةيمن أجل بلوغ التنمية املستدامة جيب أن تكون محا ؛حماية البيئة -  .ة البيئة جزء
موعات ر التنمية املستدامة تتوقف على مبادرة اجلميع، ومشاركة األفراد والش ؛المشاركة والمبادرة - كاء لكل ا

تمع مهمة يف االستدامة االجتماعية، االقتصادية والبيئية للت  .نميةوشرائح ا
عرب عن هذا املبدأ بشكل كبري على املستوى املكاين  ؛التضامن - ُ التضامن ما بني احلكومات السيما (ي

 ).التضامن ما بني األجيال احلاضرة واملستقبلية(وعلى املستوى الزماين ) جنوب/العالقات مشال
ىت تنخفض على األقل واالستهالك أن يتغريا ح اإلنتاججيب على صيغ  ؛واالستهالك المسؤولين اإلنتاج -

ما غري املرغوبة على املخططات االجتماعية والبيئية؛ وحىت يتم جتنب، وعلى وجه اخلصوص، تبديد  انعكاسا
 .واستنزاف املوارد

التنموية ويضمن احلد األدىن من حتقيق األهداف عملية الإن االعتماد على هذه املبادئ يسهل من سريورة 
  .القرار األخذ بعني االعتبار هذه املبادئ أثناء وضع السياسات واخلطط التنمويةلذلك فعلى صانعي . املسطرة

 

                                                             
1 YVETTE LAZZERl , Le développement durable :du concept à la mesure, L'HARMATTAN, paris, 2008, p : 
22-23. 
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 أهداف التنمية المستدامة وسبل تحقيقها -5

يتطلب حتقيق هذه األهداف ستدامة جبملة من األهداف مرتبطة أساسا بأبعادها الثالث، و تعىن التنمية امل
فعال، و قد توصل الباحثون إىل العديد من السبل لتحقيق توفر مجلة من األنظمة كنظام سياسي و اقتصادي 

  .أهداف التنمية املستدامة

  أهداف التنمية المستدامة -5-1

ا وحمتواها إىل حتقيق جمموعة من األهداف اليت ميكـن تلخيصـها فيمـا        تسعى التنمية املستدامة من خالل آليا
  1:يلي

حتاول التنمية املستدامة من خالل عمليـات التخطـيط وتنفيـذ السياسـات  ؛تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان -
تمـــع اقتصـــاديا واجتماعيـــا ونفســـيا وروحيـــا، عـــن طريـــق الرتكيـــز علـــى  التنمويــة لتحســـني نوعيـــة حيـــاة الســـكان يف ا

 .اجلوانب النوعية للنمو، وليس الكمية ويشكل عادل ومقبول ودميقراطي
يـة املســتدامة تركـز علـى العالقـة بـني نشــاطات السـكان والبيئـة وتتعامـل مـع النظــام التنم ؛احتـرام البيئـة الطبيعيـة -

ا أساس حياة  ـا ببسـاطة تنميـة تسـتوعب العالقـة احلساسـة بـني البيئـة الطبيعيـة اإلنسانالطبيعية وحمتواها على أ ، إ
 .والبيئة املبنية، وتعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل وانسجام

باملسؤولية جتاهها، وحثهم علـى  اإلحساسإىل جانب تنمية  ؛يز وعي السكان بالمشكالت البيئية القائمةتعز  -
وتنفيـذ ومتابعـة وتقيـيم بـرامج ومشـاريع  إعـدادحلـول مناسـبة هلـا مـن خـالل مشـاركتهم يف  إجياداملشاركة الفاعلة يف 

 .التنمية املستدامة
ــا مــوارد ت ؛تحقيــق اســتغالل واســتخدام عقالنــي للمــوارد - تعامــل التنميــة املســتدامة مــع املــوارد الطبيعيــة علــى أ

 .افها أو تدمريها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقالينز حمدودة، لذلك حتول دون استن
التكنولوجيـا احلديثـة مبـا خيــدم  توظيــفحتـاول التنميـة املسـتدامة  ؛ربـط التكنولوجيـا الحديثـة بأهــداف المجتمـع -

تمــع، مــن خــالل توعيــة الســكان بأمهيــة  ــال التنمــوي، وكيفيــة اســتخدام املتــاح  املختلفــة التقنيــاتأهــداف ا يف ا
تمــع وحتقيــق أهدافــه املنشــودة، دون أن يــنجم عــن ذلــك خمــاطر وآثــار بيئيــة  واجلديــد منهــا يف حتســني نوعيــة حيــاة ا

 .مسيطرًا عليها مبعىن وجود حلول مناسبة هلا واآلثارتكون هذه املخاطر  على األقل أن أوسلبية، 
وبطريقـة تالئـم إمكانياتـه وتسـمح بتحقيـق  ؛يـات المجتمـعو لو إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأ -

                                                             
 .30- 29: ص ،مرجع سبق ذكره ،أحمد أبوزنطعثمان محمد غنیم وماجدة  1



  مدخل نظري للتنمية المستدامة واإلنفاق الحكومي االستثماري: الفصل األول
 

14 
 

البيئية ووضع احللول املناسبة  املشكالتالتوازن الذي بواسطته ميكن تفعيل التنمية االقتصادية، والسيطرة على مجيع 
 .هلا

ــال ،ونظــام اقتصــادينظــام سياســي  وجــودالســعي حنــو حتقيــق التنميــة املســتدامة يتطلــب  ــة  انيضــمن نذيل فعالي
 إنتاجنظام كما يتطلب   حلول للتوترات الناشئة عن عدم انسجام التنمية؛ إجياد، و مشاركة املواطنني يف صنع القرار

ـــةحيـــرتم االلتـــزام باحملافظـــ ـــى القاعـــدة االيكولوجيـــة للتنمي نظـــام تكنولـــوجي يشـــجع األمنـــاط املســـتدامة للتجـــارة ، ة عل
يتســم باملرونــة ولديــه  إدارينظــام باإلضــافة إىل  نظــام دويل يعــزز األمنــاط املســتدامة للتجــارة والتمويــل؛، و والتمويــل

  1.القدرة على التصحيح الذايت

ـــا مجعـــت بـــني خمتلـــف أهـــداف األبعـــاد االقتصـــادية،  ـــة املســـتدامة يالحـــظ أ ـــة أهـــداف التنمي ـــالنظر إىل مجل ب
ــة إضــافة إىل األبعــاد التكنولوجيــة والسياســية واملؤسســاتية مــن أجــل خدمــة األجيــال احلاليــة دون  ــة والبيئي االجتماعي

 .من حقوق األجيال املستقبلية اإلنقاص

  لمستدامةسبل تحقيق التنمية ا -5-2

يف آســــــيا، قــــــام كــــــل مــــــن بيــــــرت روجــــــر ، ومــــــن خــــــالل كتــــــاب حــــــول قيــــــاس جــــــودة البيئـــــة 1997يف ســـــنة      
)Peter.P.Rogers ( وكازي جالل )Kazi.F.jalal ( وباحثون آخرون بطرح تسعة طرق متكن من حتقيق

  2:التنمية املستدامة، خمتصرة يف العناصر املوالية

  .أو إعادته إليها ترك كل شيء على حالته األصلية، -

ولكـــن القـــدرة االســـتيعابية للنظـــام  هـــي مفهـــوم يصـــعب حتديـــده  .النمـــو دون ختطـــي القـــدرة االســـتيعابية للنظـــام -
بـــري اخل إىل هـــذهويتجـــاوز القـــدرات الدفرتيـــة لـــذلك فـــاملر معقـــد ونســـيب إىل حـــد كبـــري، حيـــث تســـتند وجهـــة النظـــر 

 التوجــــــــــــه املســــــــــــمى  إىل، وهــــــــــــي وجهــــــــــــة النظــــــــــــر تنتمــــــــــــي 1997االقتصــــــــــــادي ســــــــــــيمون كــــــــــــوزنتس ســــــــــــنة
)Thecornucopia(.  

ا حصيلة النمو االقتصادي  - . )Kuzentsهذا حسب كوزنتس (االستدامة ستتوىل أمرها بنفسها على أ
                                                             

 وفي . یعتقد أصحاب ھذا التوجھ أنھ یمكن تلبیة التقدم المستمر وبالمثل یستمر توفیر العناصر المادیة البشریة من التقدم
  .األساس یعتقدون أن ھناك ما یكفي من المادة والطاقة على األرض إلمداد سكان العالم وعلى نحو مطرد باحتیاجاتھم

1  Jennifer A Eliott, An introduction to sustainable development, Routledge, New York, 2006, p: 13. 
2 - Peter P. Rogers & Kazi F. Jalal & John A. Boyd, 2008, Op-cit, pp: 23-26. 
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الفرد أما عندما يكون . ولقد أكد أساسا أنه بارتفاع دخل الفرد، فإن النّاس سيميلون إىل اختاذ رعاية أفضل بالبيئة
لذلك فعندما ميكن احلصول على . جد فقري، فإنه يهتم ببقائه على قيد احلياة مع األخذ بعني االعتبار أي تكلفة

سلع وخدمات جد متفوقة،  إنتاجحتقيق االستدامة البيئية من خالل  باإلمكانيصبح ، املزيد مث املزيد من الدخل
 .نوعية اهلواءألنه يتم حتويل مقاصد الدخل، إىل درجة االهتمام ب

إذ . ولقد اقرتح أتباع كوزنتس الشكل املوايل، وذلك اعتمادا على جتربة أجريت بالواليات األمريكية املتحدة 
مما جنم عنه إنفاق الكثري من األموال على خفض  $600، ارتفع دخل الفرد إىل حوايل 1960خالل سنة

فقد حتسنت نوعية احمليط خالل تلك السنة على ما  مستويات تلوث اهلواء واملاء؛ وبالفعل وحسب عدة تقارير 
ا على املنحىن املمثل لعالقة األضرار البيئية ودخل الفرد  . كانت عليه وهنا بلغت الواليات األمريكية املتحدة ذرو

  ).02(كما هو موضح يف الشكل رقم 

  العالقة بني التدهور البيئي ودخل الفرد حسب كوزنتس ):02(الشكل رقم 

  
 

Source : Peter P. Rogers & Kazi F. Jalal & John A. Boyd, 2008, Op-cit, p: 26. 
 

ما ستضمنه فكر  . واقرتح الشكل أيضا بعض احلجج القائمة على حقوق امللكية والعتبات االيكولوجية
ا على مستوى الصني أين التطور بسرعة،  هذهو . كوزنتس هو التطوير يف أسرع وقت ممكن عمل  ٌ الفرضية ي
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رغم ذلك تبقى النظرية قيد االختبار، طاملا أن دخل الفرد سواء يف . ستتحسن تلقائياسرعة ممكنة، والبيئة   وبأسرع
  .مستمر الصني أو اهلند مل يصل إىل احلد املرجو احملقق الخنفاض األضرار البيئية، يف حني تبقى البيئة يف تدهور

 زاقرتح رونالد كو . )Coase زحسب كو (أن يتوصال إىل حل فعال من قبل أنفسهم  واملتضررميكن للملوث  -
أنه ميكن للملوث واملتضرر، بأنفسهما، التوصل إىل حل فعال، حسب نظريته، جيب على اجلميع أن يتخذوا قرارا 

على جائزة نوبل  زوعلى أساس هذه النظرية، حاز كو . معا بشأن مستوى الكفاءة لكل من التلوث وتدهور البيئة
ورغم ذلك، فإنه من الصعب تطبيق . صغريةيف االقتصاد، إذ  تصلح النظرية للتطبيق حىت على املستويات ال

ا من قبل عدد كبري من الناس،  ة باعتبار أن تكاليف املعامالت ستكون عالية صاخالنظرية لصعوبة تصور العمل 
  .جدا

  حرية األسواق -

ا اســتيعاب العوامــل اخلارجيــة - املبــادئ "فحســب البنــك اآلســيوي للتنميــة . تــوفر حــال مناســبا أن، والــيت مــن شــأ
، فإن العامل اخلارجي معـرف علـى أنـه آثـار نامجـة عـن نشـاط )"1997(التوجيهية للتحاليل االقتصادية للمشاريع 

ة نظر املشاركني الرئيسيني يف املشروع، وبالتـايل مل تـدرج يف هاقتصادي غري مدرجة ضمن تقرير املشروع حسب وج
ائـد اخلارجيـة متثـل جـزء مـن الفـرق بـني التكـاليف اخلاصـة واألربـاح، فالعو . التكاليف املالية والعوائد اليت تعـود علـيهم

  .والتكاليف االجتماعية واألرباح

فأن يكون هناك الكثري من التلوث، ومن الكثري . ترك نظم احملاسبة الوطنية االقتصادية تعكس النفقات الدفاعية -
، ألنه يقيس نفقات مجيع السلع اإلمجايللي من حمطات معاجلة الصرف الصحي، هو وسيلة جيدة لزيادة الناتج احمل

ــاء املزيــد مــن الســجون يزيــد النــاتج احمللــي . واخلــدمات وكــذلك هــو احلــال ببنــاء املزيــد مــن  اإلمجــايللــذلك فإنــه ببن
لذلك فاألمر يتعلق مبقياس حقيقي . بشكل أكرب على السجناء مقارنة بالطالب اإلنفاقاملدارس؛ يف حني أنه يتم 

ملا يراد من حيث االستدامة، فباعتبار النفقات على السـجن هـي نفقـات دفاعيـة، رمبـا وجـب التفكـري مليـا يف هـذه 
  .النفقات بطريقة أخرى

 إليهــاوالـيت يشــار (حتـت هــذه النظريــة . )قويــةاالسـتدامة الضــعيفة وال(إعـادة اســتثمار الريــع علـى املــوارد املتجــددة  -
أخذ العوائد الناجتـة عـن جيب م املواد البرتولية، عندئٍذ استخدا مت، أنه إذا ))Hartwick( عادة بقاعدة هارتويك

ركات الـنفط الكـربى تسـتخدم شـفعلى سبيل املثـال، بعـض . هكذا موارد واستثمارها بطرق أخرى للتعامل مع البيئة
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 .لالستثمار يف املوارد املتجددة كالطاقة الشمسيةعوائد النفط 

ا  -  .احلاضرة واملستقبلية األجيالترك اخليارات أو القدرة على حتقيق الرفاهية اليت حتظى 

إن هذه السبل املقرتحة من الناحية النظرية يصعب اجلمع بينها وتطبيقها من الناحية العملية، لـذلك يبقـى 
  .مر نسيب وغاية تسعى الدول إىل حتقيقهاحتقيق التنمية املستدامة أ

  الحكومي اإلنفاقسياسة : المبحث الثاني

أدت الدولــة يف املراحــل األوىل مــن التطــور االقتصــادي والــرأس مــايل دورا هامــا يف تــراكم رأس املــال التجــاري، 
وإقامة املشاريع الصناعية املختلفة مع محايتها، وعلى سـبيل املثـال يف اليابـان، اعتمـد التطـور االقتصـادي يف مراحلـه 

، حيث قامت (Miji)قرن التاسع عشر، بعد ثورة ميجي األوىل على تدخل الدولة خاصة يف الثلث األخري من ال
ــاء الصــناعات، مث قامــت ببيعهــا لألفــراد الرأمســاليني يف مرحلــة االنتقــال إىل االقتصــاد الــرأس مــايل، الــذي  ــة ببن الدول

م حبـرة تكـاد "حارسة"اقتصر على كون الدولة  يئة إطار عام ليقوم األفـراد يف داخلـه مبمارسـة نشـاطا ، من خالل 
  .تكون كاملة

ا املاليـة، ومعرفـة مقـدار مـا جيـب صـرفه يسـمح للحكومـة غالبا ما ترتبط  سياسات احلكومات اإلنفاقيـة مبقـدر
  .مثل يستجيب للتربيرات اليت دعت إىل وضع هذه السياسات اإلنفاقيةأبضبط إنفاقها لتكوين مزيج 

  الحكومي اإلنفاقمفهوم سياسة  -1

السياسة املالية اليت تعتمدها الدولة لتوجيه االقتصاد بشكل عام،  أدوات أهممن  االتفاقيةتعترب السياسة 
  .رة برنامج اإلنفاقاأولويات اإلنفاق احلكومي وحسن إدوذلك من خالل حتديد وترتيب 

والـدور  ،لفهم سياسة اإلنفاق احلكـومي وجـب أوال تقـدمي تعريـف لإلنفـاق احلكـومي وكـذا عـرض أهـم مربراتـه
  .الذي تؤديه الدولة يف توجيه هذا اإلنفاق للتأثري على اقتصادها العام

  الحكومي اإلنفاقتعريف  -1-1

ا مبلغ من املال خيرج من خزانة الدولة سدادا حلاجات عامـة فاحلكومـة . ميكن تعريف النفقة احلكومية على أ
تقوم بأداء خدمات عامة خمتلفة، الغرض منها محاية املواطنني وزيادة رفاهيتهم العامة، ويسـتلزم أداء هـذه اخلـدمات 
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  1.من جانب احلكومة إنفاقا

 باألعبــاءاحلكــومي هــو الشــكل املعــرب عــن حجــم التــدخل احلكــومي والتكفــل  اإلنفــاقكمــا ميكــن القــول أن 
  2.العمومية سواء من قبل احلوكمة املركزية أو احلكومات احمللية، وأوجه السياسة االقتصادية املعتمدة من قبل الدولة

دولــة تقــوم علــى وجــود الدولــة، فال أساســااحلكــومي يعتمــد  اإلنفــاقويتضــح مــن خــالل التعــريفني املقــدمني أن 
لتسـيري  احلاجات العامة، فهي تنفق، أوال، مـن أجـل احلصـول علـى سـلع وخـدمات الزمـة إشباعمن أجل  باإلنفاق

للقيـام باملشـروعات االسـتثمارية الـيت تتوالهـا، كمـا تنفـق  اإلنتـاجي عتـاداملرافق العامة، وثانيا، لشراء ما يلزمهـا مـن ال
  3.املختلفة االقتصادية، االجتماعية، الثقافية وغريها واإلعاناتأخريا ملنح املساعدات 

احلكـومي حيـث يـدخل  اإلنفـاقاحلكومي من جهة عامة ركنًا أساسيا من أركان  اإلنفاقويعد اشرتاط صدور       
ا األشخاص املعنوية العامة والدولة  اإلنفاق إطاريف  ج العامة، كما ينـدر  واهليئاتاحلكومي كل النفقات اليت يقوم 

  4.حتتها أيضا نفقات املشروعات العامة

. احلكومي الشكل النقدي حىت ميكن القول بوجـود نفقـة حكوميـة اإلنفاقالصور السابقة من جيب أن تتخذ 
  5:واشرتاط ذلك جاء نتيجة تفاعل جمموعة من العوامل أمهها

  الوســـيلة الوحيـــدة لكـــل االنتقـــال مـــن االقتصـــادي العيـــين إىل االقتصـــاد النقـــدي، أيـــن أصـــبحت النقـــود هـــي
 املعامالت؛

 حماولة تطبيق العدالة بني األفراد؛ 
  احلكومي اإلنفاقتسيري عملية الرقابة على تنفيذ. 

ركــن أساســي مــن أركــان  هــو احلكــومي اإلنفــاقاحلكــومي، فــإن الغــرض مــن  لإلنفــاقوحســب التعريــف األول 
ة جيب أن يكون الغ اإلنفاق ّ ذلك أن هذا املبدأ . رض منها حتقيق منفعة عامةاحلكومي، فلكي تكون النفقة حكومي

أن النفقــة احلكوميــة إذا حققــت  ،ثانيهمــا أن النفقــة احلكوميــة جيــب أن تشــبع حاجــة عامــة، ،أوهلمــا، 6مــربر بــأمرين

                                                             
 .41: ، ص1972بیروت، ،  دار النھضة العربیة، المالیة العامة والسیاسة المالیةعبد المنعم فوزي،   1
، 2010بة حسن العصریة، بیروت، ، ، مكتاآلثار االقتصادیة الكلیة لسیاسة اإلنفاق الحكوميولید عبد الحمید عایب،  2

 .101-100: ص
 .23: ، ص2003،  دار العلوم للنشر والتوزیع، المالیة العامةمحمد الصغیر بعلي ویسرى أبو العالء،  3
 .102: ، صمرجع سبق ذكره، 2010یب،ولید عبد الحمید العا  4
 .102- 101: ص ،نفس المرجع أعاله 5
 .24: ، ص مرجع سبق ذكره، 2003محمد الصغیر بعلي ویسرة أبو العالء،  6



  مدخل نظري للتنمية المستدامة واإلنفاق الحكومي االستثماري: الفصل األول
 

19 
 

 .ك يؤدي إىل حتقيق مبدأ املساواة بني املواطنني يف حتمل األعباء العامةلعامة فإن ذ منفعة

ــا ماليــة واقتصــاديةيكــون و   ــة أكثــر مــن كو ــارات سياســية واجتماعي إذ أن . حتديــد مفهــوم املنفعــة العامــة باعتب
حيقق منفعة عامة أو ال حيقق، وعلى هذا األساس ولضمان توجيـه  اإلنفاقالسلطة السياسية هي اليت تقرر أن هذا 

  1:النفقات احلكومية لتحقيق النفع العام وضعت ضوابط منها

  د النفقات احلكومية يف املوازنة؛اعتماد بنو 
  ووجـود ) الرقابـة الربملانيـة(مجلة وتفصـيال مـن قبـل السـلطة التشـريعية  اإلنفاقعن تنفيذ  التنفيذيةمساءلة السلطة

 للغرض نفسه كذلك؛ اإلداريةالرقابة 
  أجلهاالرقابة من قبل هيئات مستقلة للتأكد من استخدام النفقات العامة لألغراض اليت خصصت من. 

 أن أي، كونه يصـدر مـن شـخص عـام،احلكومي يف ثـالث عناصـر أساسـية اإلنفاقأركان  إجيازوبالتايل ميكن 
املبلغ النقدي املنفق يف سبيل مصلحة عامة مـن قبيـل النفقـات احلكوميـة ال يعتـرب نفقـة حكوميـة، إال إذا صـدر مـن 

، أي أن كونــه مبلــغ مــايل  أمــا العنصــر الثــاين فيتمثــل يف . شــخص عــام، أي الدولــة واهليئــات واملؤسســات التابعــة هلــا
سـائل الغـري نقديـة الـيت تتبعهـا الدولـة للحصـول علـى صور اإلنفاق احلكومي جيب أن تتخذ الشكل النقدي الن الو 

مـا حتتاجـه مــن سـلع وخـدمات أو مــنح ومسـاعدات ال تعتـرب مــن قبيـل النفقـات احلكوميــة، يف حـني يتمثـل العنصــر 
ــدف إىل حاجــة عامــة إشــباعكونــه يهــدف إىل و  الثالــث يف ــة إال إذا كانــت  ، إذ أن النفقــة ال تكــون نفقــة حكومي

ــدف إىل حتقيــق مصــلحة خاصــة لألفــراد ال تعتــرب مــن  حتقيــق وإشــباع حاجــة عامــة، وهــذا يعــين أن النفقــات الــيت 
  .النفقات احلكومية

  الحكومي اإلنفاقمبررات  -1-2

احلكـومي يف الدولـة احلارسـة  فاإلنفـاقبتدخل الدولة وشكلها،  أساسياحلكومي مرتبط بشكل  اإلنفاقكون 
 أناملدرسـة الكالســيكية  أنصــارخيتلـف عنـه يف الدولــة املتدخلـة، حيــث يعتـرب أنصــار املدرسـة الكينزيـة علــى خـالف 

ــأثري علــى منــو النــاتج احمللــي، لــذلك اهــتم االقتصــاديون  اإلنفــاق احلكــومي وســيلة جيــب علــى الدولــة اســتخدامها للت
 2.ى املتغريات االقتصادية الكليةاحلكومي عل اإلنفاقبدراسة أثر 

ة الكالسـيكية سـاحلكومي تتوقف على مدى تدخل الدولـة يف االقتصـاد، ففـي املدر  اإلنفاقلذلك فإن حدود 
                                                             

 .57: ، ص2011،  دار دجلة، عمان، األردن، اقتصادیات المالیة العامةسعید على العبیدي،  1
 .101: ، صذكرهمرجع سبق ، 2010ولید عبد الحمید العایب،  2
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تبتعـد السياســة العامـة للدولــة عــن كـل مــا خيــل بآليـة الســوق وقيــام النظـام االقتصــادي احلــر؛ لـذلك اقتصــرت النظــرة 
  1:األنواع التالية الكالسيكية للنفقات احلكومية على

ـ ؛نفقـات الـدفاع - رب أنـه ال منــاص منهـا سـواء يف أوقــات احلـرب أو السـلم وختتلــف مـن جمتمـع إىل آخــر، الــيت اعتُ
 .ومن وقت إىل آخر

م وخلـق الشـعور با تعترب اليت ا ؛نفقات العدالة - لثقـة مهمة لغرض النظام واحملافظة على مصاحل األفراد وممتلكا
 .ل يف أجور ومكافئات القائمني على شؤون القضاءوتتمث واالطمئنان يف صفوفهم،

نفقـات علـى املرافـق الـيت تسـهل مـن ، أوال، وتنقسم حسب وجهة نظر الكالسـيك إىل ؛نفقات المرافق العامة -
نفقــات علــى ثانيــا،  .حركــة التجــارة كــالطرق، املــوانئ واجلســور، وهــي ختتلــف تبعــا لدرجــة ازدهــار النشــاط التجــاري

ــا هامــة   ـــا تــدر عائـــمؤسســات تعلــيم وتـــدريب الشــباب، واعتـــربت أ م دا يف األجــل القصــري مـــن خــالل الرســـو كو
واملســتحقات احملصــل عليهــا مــن الطــالب، ويف األجــل الطويــل مــن خــالل مســامهة الطــالب مبعــارفهم املكتســبة يف 

تمع اقتصاديا، اجتماعيا وثقافي  .االّدفع إىل الرقي وازدهار ا

املدرسـة الكينزيـة ملـا جـاء قبلهـا مــن  إلغـاءاحلكـومي إال بعــد  اإلنفـاقومل يـربز دور الدولـة ومـن مث اتسـاع نطـاق 
، أيــن أبــرز كينــز أن األزمــة كانــت ناجتــة عــن ضــعف الطلــب 1929أفكــار بعــد عجزهــا أمــام الكســاد الكبــري ســنة 

، ولــيس العكــس" العــرض خيلــق الطلــب"مــن أن ا كــب الزيــادة يف العــرض الكلــي انطالقــالكلــي الفعــال الــذي مل يوا 
منـتج سـوف يظهـر طلـب  ألينه حبـدوث نقـص يف الطلـب الكلـي أ أيفحسب الكالسيك العرض خيلق الطلب، 

العكـس هـو الصـحيح، حبيـث الطلـب هـو الـذي خيلـق العـرض وان نقـص  أنكينز يبـني    أنجديد يعوضه، يف حني 
يعوضــه خاصــة باعتبــار أن الطلــب هــو الــذي حيــدد مســتوى ألي ســبب قــد ال يظهــر طلــب جديــد الطلــب الكلــي 

كينـز إىل أمهيـة تـدخل الدولـة، فهـي اجلهـاز الوحيـد القـادر علـى أن يلعـب دور   وعلى هذا األسـاس نـادى. اإلنتاج
يف الطلــب الكلــي الفعــال معتمــدا يف هــذا جمموعــة مــن السياســات احلكوميــة؛ أيــن ركــز املعامــل املــوازن أو التعــويض 

احلكــومي الــذي يتناســب حجــم الزيــادة فيــه أو تقليصــه و الكســاد أو مرحلــة التشــغيل  اإلنفــاقعلــى  بشــكل كبــري
  Demande side economics(.2( الكامل، والذي يعرف يف الفكر الكينزي باقتصاديات جانب الطلب

احلكومي اتسع مفهومه عما كان عنه يف الفكر الكالسيكي، حيث أصبح مفهوم النفقة  اإلنفاقوبزيادة أمهية 
                                                             

جامعة الجزائر،  ، ، مذكرة ماجیستر"- حالة الجزائر- أثر سیاسة اإلنفاق العام على النمو االقتصادي"بودخدخ كریم،   1
 .15-14: ، ص2010

،  دار حامد للنشر آلیات العولمة االقتصادیة وآثارھا المستقبلیة في االقتصاد العربيالتركي ھیفاء وعبد الرحمن یاسین،   2
 .58:، ص2010توزیع، عمان، األردن، وال
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  1:احلكومية يشمل العناصر التالية

تنوع النفقـات احلكوميـة بتنـوع احلاجـات العامـة وتطورهـا مقارنـة مبـا كانـت عليـه يف الفكـر التقليـدي، إذ أنـه مـع  -
ا يف حتقيـق التـوازن االقتصـادي واالجتمـاعي مـن خـالل ازدياد وظـائف الدولـة مـن الوظـائف التقليديـة إىل مسـؤ  وليا

ـاالت الـيت تشـملها  تمع، زاد من ا القيام ببعض املشاريع العامة وإعادة التعمري وإعادة توزيع الدخول بني فئات ا
 .النفقة العامة

حبكـم تزايـد احلاجـات العامـة واالنتقـال مـن الدخل القـومي،  إىلازدياد حجم النفقات احلكومية وارتفاع نسبتها  -
، وال مــانع يف حتقيــق العجــز اإليــراداتمبــدأ احليــاد املــايل إىل املاليــة الوظيفيــة أيــن يكــون هنــاك أولويــة للنفقــات علــى 

 .املايل مادام أنه يساهم يف حتقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي
حتــول النفقــة احلكوميــة مــن نفقــة حياديــة إىل نفقــة مــؤثرة علــى النشــاط االقتصــادي واالجتمــاعي، إذ أصــبحت   -

رفـع الطلـب الكلـي  إىلوسيلة بيد الدولة للخروج من األزمات االقتصادية، باعتبارها حسب ما جاء به كينز تؤدي 
 .والعمالة ومستوى الدخل القومي اإلنتاجالفعال وبالتايل زيادة 

احلكــومي يف أي بلــد يتوقــف علــى املــزيج األمثــل املقــرر بــني اخلــاص  اإلنفــاقيف الوقــت الــراهن، فــإن مســتوى و 
والذي خيتلف بني الدول اختالفا كبريا، ويكمـن املـربر  اإلمجايلاحلكومي إىل الناتج احمللي  اإلنفاقوالعام وكذا نسبة 
سواق وهذا ال يعدو أن يكون شرطا أساسيا الختاذ رجات األيف وجود عيوب كثرية ملخ احلكوميل األساسي للتدخ

تملـــة للتـــدخل سياســـات تدخليـــة حبيـــث يقتضـــي رســـم هـــذه العيـــوب الفعليـــة الـــيت تقـــع فيهـــا األســـواق بـــالعيوب احمل
معيار الكفاءة من خالل حتقيق فوائد أكـرب للدولـة بأقـل : احلكومي؛ ويكون ذلك من خالل معياريني أساسيني مها

  2:احلكومي فيما يلي اإلنفاقمربرات  إجيازوميكن . العدالة يف توزيع الدخول التكاليف، ومعيار

  إخفاق السوق -1-2-1

يتسم بالكفاءة، وتربر هـذه إخفاق السوق هو حالة تعجز فيها األسواق اخلاصة عن توفري سلعة ما حبجم        
احلالـة بوضــوح تــدخل القطــاع العــام، لكـن طبيعــة التــدخل احلكــومي قــد تتخـذ اجتاهــات عديــدة، كمــا قــد تتوقــف 

  :السوق ثالث نتائج رئيسية إخفاقالسوق يف احلالة املعينة ويرتتب على  إخفاقعلى نوع 
  

                                                             
 .16: ، ص مرجع سبق ذكره، 2010بودخدخ كریم،  1
 .106-103: ، صمرجع سبق ذكره، 2010ولید عبد الحمید العایب،  2
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  السلع العامة  -1-2-1-1

االســـتهالك الالتنافســـي، وعموميـــة االســـتهالك؛ حيـــث تعـــين خاصـــية : والـــيت تتميـــز خباصـــيتني رئيســـيتني مهـــا 
االســـتهالك التنافســـي أن اســـتهالك الفـــرد ال يـــؤدي إىل احلـــد مـــن الكميـــة الـــيت يســـتهلكها اآلخـــرون إىل جانـــب أن 

االســتهالك فتعــين تكــون مســاوية للصــفر، أمــا خاصــية عموميــة  اإلضــافينيتكــاليف تلبيــة احتياجــات املســتهلكني 
الــدفاع الــوطين، : اد بعينهــا، ومــن بــني الســلع العامــةاســتحالة قصــر االســتفادة مــن ســلعة مــا علــى جمموعــة مــن األفــر 

بشـكل وحـدها تسـعري هـذه السـلع وتوزيعهـا  األسـواقهلـاتني اخلاصـيتني ال تسـتطيع  ونتيجة. الصحة العامة والتعليم
ا مىت أُنتجت استطاع األفراد االسـتفادة منهـا بغـض النظـر عمـا إذا كـانوا يـدفعون مقابلهـا أم ال، وحيـث سل يم، أل
م ال يسـتطيعون تغطيـة التكـاليف؛ وبالتـايل فـإن عجـز  جبارال يستطيعون إاملنتجني  أن املستهلكني على الدفع، فإ

قــدم مــربر  ُ ا اقتصــاديا كافيــا للتــدخل احلكــومي، أيــن يكــون حتســني جهــاز الســعر عــن تقــدمي الســلعة العامــة بكفــاءة ي
 .احلكومي ال بواسطة قوى السوق اإلنفاقختصيص املوارد عن طريق 

  التأثيرات الناتجة عن النشاط االقتصادي -1-2-1-2

وهي تلك التأثريات اخلارجة عن نطاق عمل جهاز السعر، حيث يؤدي وجودها إىل خلـق فاصـل بـني أسـعار 
تمع، أين تسمى هذه السلع بالسـلع االجتماعيـةالسوق وبني القيمة االجتماعية  تـؤدي التـأثريات .  اليت يضيفها ا

تمع السوقي للغاية ألن منحىن الطلب احلق اإلنتاجاالجيابية إىل اخنفاض  يقي الذي يعكس الفوائد اليت تعود على ا
التكـاليف احلديـة؛ يف هـذه تتجـاوز  اإلنتـاجيزيد على منحىن الطلب السوقي، وبالتايل فاملنفعة احلدية ألي زيـادة يف 

ـــة . واإلنتـــاجتصـــحيحية عـــن طريـــق تقـــدمي إعانـــات االســـتهالك  إجـــراءاتاحلالـــة تقـــوم احلكومـــة باختـــاذ  أمـــا يف حال
إىل أن  اإلنتـــاجيف الســوق للغايــة، إذ تقـــوم الشــركات بزيــادة  اإلنتـــاجعلــى احملـــيط اخلــارجي يــزداد  الســلبيةالتــأثريات 

الســوق ال يعكــس كامــل التكلفــة الناجتــة عــن التــأثريات الســلبية للنشــاط  ســعرعكــس زيــادة التكلفــة احلديــة ولكــن ي
تتدخل احلكومة عن  تزيد على املنافع احلدية لإلنتاجاالقتصادي، ويف مثل هذه احلاالت حيث التكلفة االجتماعية 

 .طريق فرض ضرائب تعويضية

   االحتكار الطبيعي -1-2-1-3

للشـركة تتسـم بتنـاقص متوسـط  اإلنتـاجهو حالة سيطرة شـركة واحـدة علـى الصـناعة الـيت تعمـل فيهـا ألن دالـة 
ـــرك االحتكـــار للقطـــاع اخلـــاص إىل نـــاتج يقـــل عـــن املســـتوى األمثـــل وبأســـعار مفرطـــة يف  اإلنتـــاجتكـــاليف  ويـــؤدي ت
الـــيت  األربــاحإىل املســتوى األمثـــل يقــود إىل خســائر للمنـــتج بــدال مــن أن حيقـــق  اإلنتــاج، لكــن التوســـع يف االرتفــاع
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أما يف حال قيام . تتحقق عادة باالحتكار، لذا فإما أن يتم منح احملتكر إعانة أو يقوم القطاع العام بتأميم الصناعة
عناصـر تنافســية يف بيئـة االحتكــار الطبيعــي وعملهـا علــى عـالج مشــكالت توزيعيـة الــيت تفرضــها  بإدخــالاحلكومـة 

ا جتد أمامها عدة السلع اجلما نها التأجري للقطاع اخلاص وهو خيار جديد نسبيا يف جمال أنشطة مخيارات عية فإ
االحتكــار الطبيعــي يف مــزاد أمــام القطــاع اخلــاص؛ واألكيــد أنــه جيــب أن  إدارةالقطــاع العــام أو طــرح امتيــازات حــق 

 .تكون كفاءة التكلفة عامال أساسيا يف حسم القرار احلكومي حول اخليار األفضل

 مشروع العاممخاطرة أو حجم ال -1-2-2
قد يتطلب حجم املشروع أو درجة املخاطرة اليت تنطوي عليها املشاريع العامة تدخال حكوميا علـى األقـل        

يف البداية، وقد ترتبط احلاجة إىل تدخل احلكومة حلل قضايا املخاطرة بالتطور النسيب ألسواق رأس املال والتـأمني 
حــاالت معينــة مــن احلاجــة إىل االســتفادة الكاملــة مــن يف كــل بلــد، وقــد تنبــع احلاجــة إىل التــدخل احلكــومي يف 

ا بعض السلع الـيت ميكـن خصخصـة تكاليفهـا، ومبـرور الوقـت قـد يـؤول   اإلنتـاجخاصية السلع العامة اليت تتمتع 
  .العام إىل القطاع اخلاص مع تناقص املخاطر

احلكـومي إىل الوظـائف الرئيسـية  اإلنفـاقبعض املنظرين يسندون مربرات اللجوء إىل  أن إىل اإلشارةوجتدر     
ـــا يف ثـــالث وظــــائف  1959جـــاء بـــه موســـجراف ســـنة ، والـــيت تتمثـــل حســـب مـــا للنفقـــة احلكوميـــة يف حـــد ذا

ـــذه الوظيفـــة عمليـــة توزيـــع املـــوارد املاليـــة  تـــدعيم ختصـــيص املـــوارد يف االقتصـــاد، تتمثـــل أوال يف 1أساســـية، ويقصـــد 
تعــدد احلاجـــات يف  أن إذاملشـــكلة االقتصــادية،  أســاسوالبشــرية بــني االحتياجـــات املتعــددة واملختلفــة، وهـــذا يعــد 

االقتصاد يصادفه  ندرة املـوارد وبالتـايل فـان ختصـيص املـوارد يبـني مسـتوى الكفـاءة االقتصـادية للسياسـة االقتصـادية 
كبرية   أمهيةتوزيع الدخل،  حيث تعترب املسامهات االجتماعية ذات  إعادةالوظيفة الثانية هي . اإلطارتبعة يف هذا امل

ا تساهم يف  إييف  توزيع الدخول وحماولة حتقيق العدالة االقتصـادية  إعادةتركيبة كانت من النفقات احلكومية، كو
حماولـة التقليـل مـن الفـوارق االجتماعيـة ومـن جهـة  إىلمـن جهـة واالجتماعيـة، فهـذه املسـامهات االجتماعيـة تـؤدي 

يف حني تتمثـل الوظيفـة الثالثـة . اقتصاد أييم القدرة الشرائية للطبقة املتوسطة اليت تعترب ركيزة عتساهم يف تد أخرى
عـــام ، حيـــث يقصـــد باالســـتقرار االقتصـــادي غالبـــا املســـتوى التـــدعيم االســـتقرار علـــى مســـتوى االقتصـــاد الكلـــييف 

عـــدة اخــتالالت والــيت تـــؤثر علــى املتغـــريات  إىليــؤدي  األســـعارعــدم االســتقرار يف  أن إىل، ويرجــع ذلـــك لألســعار
يعتـــرب االســـتقرار االقتصـــادي هـــو االســـتخدام الكامـــل للمـــوارد دون تعـــرض  أخـــرىســـلبا، ومـــن ناحيـــة  االقتصـــادية

االقتصـــاد  أناالقتصـــادية هـــو  األدبيـــاتوف يف ، لكـــن املعـــر لألســـعاراالقتصـــاد الـــوطين الرتفـــاع يف املســـتوى العـــام 
                                                             

 .33: ، ص مرجع سبق ذكره، 2010بودخدخ كریم،  1
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يتطلب وجود مستويات طبيعية من البطالة والتضخم الستحالة حتقيـق االسـتخدام الكامـل للمـوارد وثبـات مسـتوى 
  .باعتبارمها هدفان متضادان األسعار

 الحكومي اإلنفاق تصنيفات -2
املســتوى التطبيقــي ملوازنــات الدولــة يف تصـــنيف تعــددت الكتابــات االقتصــادية واملاليــة وحــىت الكتابـــات علــى 

ــا يف جم  ،التقســيم االقتصــادي 1،إىل تقســيمني أساســيني اســتندتملهــا ووضــع تقســيمات للنفقــة احلكوميــة؛ إال أ
 ،التقسـيم الوضـعيو . والـذي يـتم االسـتناد إليـه عنـد حتليـل اآلثـار االقتصـادية للنفقـات العامـة ومعرفـة نتائجهـا املاليـة

 .التقليديةيتم االستناد إليه يف تصنيف النفقات مبوازنة الدولة سواء يف املوازنات احلديثة أو 

وحســب طبيعــة احلكــومي وتعــدد أوجهــه،  اإلنفــاقتزايــد تــدخل الدولــة يف احليــاة االقتصــادية إىل تنــوع أدى         
املعيــار ، ينر يـامع وفـقتقسـيم االقتصـادي وذلــك احلكــومي حسـب ال اإلنفـاقتصـنيف  تتنــاول الدراسـة املوضـوع فـإن

  .احلكومي اإلنفاقهة املوجه إليها معيار اجل هو املعيار الثاينهو معيار التأثري يف الدخل الوطين و  األول

 التقسيمات االقتصادية للنفقات احلكومية ):03(الشكل رقم 
 

 

   .مت إعداد الشكل وفقا للتحليل املوايل: المصدر

     التحويلي واإلنفاقالحقيقي  اإلنفاق -2-1

وكـذا علـى مـدى قيـام الدولـة  2تأثري النفقات احلكومية يف الثروة العامةمعيار هذا التصنيف على  يفاعتمد          
احلكومي يعين استخدام الدولة جلزء مـن القـوة الشـرائية للحصـول علـى  اإلنفاقفعال بصرف أموال عامة، حيث أن 

                                                             
 .469: ، ص2008اإلسكندریة، ، الدار الجامعیة، المالیة العامة مدخل تحلیلي معاصرسعید عبد العزیز عثمان،  1
 .39: ص ،مرجع سبق ذكره ،1972عبد المنعم فوزي،  2
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   1.سلع وخدمات خمتلفة

  النفقات الحقيقية -2-1-1

ضــرورية لقيــام احلكومــة ) رأس املــال -العمــل -األرض( إنتاجيــةاملشــرتيات احلكوميــة مــن ســلع وخــدمات  تعــد
ــــق عامــــة،  ــــة مــــن أمــــن، عدالــــة، مراف ــــة يف النشــــاط  باإلضــــافةبوظائفهــــا التقليدي ــــدور احلــــديث للدول إىل القيــــام بال

ــدف 2االقتصــادي ــة جلــزء مــن القــدرة الشــرائية  ــا اســتخدام الدول وهــذا النــوع مــن . حاجــات عامــة إشــباع؛ أي أ
النفقات يؤدي إىل زيادة مباشـرة يف النـاتج الـوطين كصـرف األمـوال العامـة علـى األجـور والرواتـب للعـاملني، كـذلك 

ويكمن أثرها على الدخل القـومي يف كـون أن  3.وأجهزة الدولة اإلداراتدمات الالزمة لسري عمل شراء السلع واخل
ا ونوعاً    4.هذه النفقات ختلق زيادة يف الطلب الفعال من جانب الدولة تؤثر على حجم الناتج كمً

ـا تــؤدي بالفعــل إىل زيــادة الــدخل القـومي، فالدولــة  حتصــل مــن خــالل فهـذه النفقــات وصــفت باحلقيقيــة لكو
هــذه النفقــات علــى الســلع أو اخلــدمات أو رؤوس األمــوال الالزمــة لســري املرافــق العامــة أو حتقيــق وإشــباع حاجــات 

  .عامة

  النفقات التحويلية -2-1-2  

ــة قطاعــات االقتصــاد  هــي النفقــات الــيت تــتم يف اجتــاه واحــد فقــط حيــث تكــون مــن جانــب احلكومــة إىل بقي
ا جمرد نقل للقوة الشرائية من الدولة إىل  5.الدولة على أي مقابل نقدي أو عيينالوطين، وذلك دون حصول  أي أ

  6.جهات أخرى، فهي جمرد إعادة توزيع للدخل القومي من جهة إىل جهة أخرى

متثــل حتويــل جــزء مــن الــدخل القــومي عــن طريــق " النفقــات الناقلــة"فالنفقــات التحويليــة أو كمــا تســمى أيضــا 
كاإلعانــــات . لفئــــات االجتماعيــــة كبــــرية الـــدخل إىل بعــــض الفئــــات األخــــرى حمــــدودة الــــدخلالدولـــة مــــن بعــــض ا

واملســـاعدات االجتماعيـــة املختلفـــة، مثـــل الضـــمان االجتمـــاعي واإلعانـــات ضـــد البطالـــة والشـــيخوخة وغريهـــا، إىل 
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ـاجانب بعض اإلعانات اليت تقدمها الدولـة لـبعض املشـروعات اخلاصـة قصـد محلهـا علـى ختفـيض أسـعار  . منتجا
لذلك فهذه النفقات ال تؤدي إىل زيادة يف الـدخل القـومي بشـكل مباشـر، فهـي مبثابـة إجـراء لتحويـل الـدخول مـن 

  .فئات معينة إىل فئات أخرى

  1:وللتمييز بني النفقات احلقيقية والتحويلية يكفي االعتماد على العناصر التالية

 وعليـه، تعتـرب النفقـات الـيت هلـا مقابـل مباشـر حتصـل . إنفاقهـاأي ما حتصل عليه الدولة لقـاء  ؛المقابل المباشر
 .عليه الدولة نفقات حقيقية، وتكون غري حقيقية إذا كانت بدون مقابل

 النفقات احلقيقية تساهم يف توليد نـاتج جديـد ودخـول إضـافية للمجتمـع  ؛الزيادة المباشرة في الناتج الوطني
يســتخدم فيهــا جــزء مــن مــوارد االقتصــاد وتقتصــر علــى إعانــات ليــة ال بصــورة مباشــرة، يف حــني أن النفقــات التحوي

 .املرضى والبطالة والتقاعد وبالتايل ال تؤدي إىل زيادة مباشرة يف الدخل الوطين
 تتـوىل الدولـة كشـخص عـام اسـتهالك النفقـات  ؛من يقوم باالستهالك المباشر للموارد االقتصادية للمجتمـع

ــــؤدي إىل  احلقيقيــــة بصــــفة مباشــــرة وتقــــدم مقابــــل هلــــا يف شــــكل أجــــور وفوائــــد، يف حــــني أن النفقــــات التحويليــــة ت
 .االستهالك غري املباشر من طرف األفراد املستخدمني هلا وليس من طرف الدولة

   االستثماري واإلنفاقالجاري  اإلنفاق -2-2
عتمـد علـى هـذا . اإلنفـاقهذا التصـنيف يرتكـز علـى طبيعـة النفقـات وبصـفة أدق علـى اجلهـة املوجـه هلـا           ُ وي

ـا كـل مـن النفقـات اجلاريـة  النوع من التصنيف بصفة كبرية يف ميزانية الدولة السنوية وذلـك للخصـائص الـيت تتفـرد 
  .والنفقات االستثمارية

  النفقات الجارية -2-2-1

  2.بتســيري شــؤون الدولــة وإشــباع احلاجــات العامــة بصــورة منتظمــةإذ تُعــىن " النفقــات التســريية"وتســمى أيضــا  
زيــادة يف رأس املــال االجتمــاعي أو    إنفاقهــاوتشــمل النفقــات اجلاريــة كــل النفقــات احلكوميــة الــيت ال يرتتــب علــى 

  3.باملؤسسات أو اهليئات احلكومية أو العادية اإلنتاجيزيادة يف رأس املال 

ــدف الدولــة مــن خــالل  اجلــاري إىل ضــمان الســري احلســن للمرافــق العامــة، وتشــتمل علــى نفقــات  اإلنفــاقو
                                                             

 .42: ، صمرجع سبق ذكره، 2010بودخدخ كریم،   1
 .39: نفس المرجع أعاله، ص 2
 .474: ، صمرجع سبق ذكره، 2008سعید عبد العزیز عثمان،  3



  مدخل نظري للتنمية المستدامة واإلنفاق الحكومي االستثماري: الفصل األول
 

27 
 

، وتدخل يف هذا أنواعهاإىل سداد فوائد الديون العامة على اختالف  باإلضافةالسلع واخلدمات ومرتبات املوظفني 
دف إىل تقـدمي دعـم مباشـر أو اإلعانات واملدفوعات التحويلية سواء كانت نقدية أو عينية، وسواء   اإلطار كانت 

  .غري مباشر لألفراد أو لسلع وخدمات معينة

ا جلزء من الثروة ً اجلـزء األهـم  تعد األجور واملرتبات. لقد اعترب هذا النوع من النفقات، يف مرحلة سابقة، تدمري
باســتمرارية النمــو، األمــر الــذي يوجــب باملقابــل علــى  اإلنفــاقري حيــث يتميــز هــذا الصــنف مــن اجلــا اإلنفــاقمــن 

وتــأيت نفقـات التشــغيل والصـيانة يف املرتبــة الثانيـة حيــث . العامــل احلكـومي إنتاجيـةسياسـات األجــور السـعي لزيــادة 
ألساسـية يف حالـة جيـدة، حيـث أن يتضمن عنصر الصيانة جمموعة كبرية من األنشطة املطلوبـة لإلبقـاء علـى البنيـة ا

   1.نقص الصيانة يؤدي إىل إعاقة كفاءة عمل القطاع اخلاص مما يؤثر سلبا على مستوى النمو االقتصادي والعمالة

  النفقات االستثمارية -2-2-2

ذا النوع مـن ". النفقات الرأمسالية"وكذلك " نفقات التجهيز"وتسمى أيضا  عىن  ُ بتكـوين وحتصـيل  اإلنفـاقوي
علــى البنيــة األساســية  اإلنفــاقفهــو بــذلك يشــمل  2،زون، أراضــي وكــذا أصــول غــري ماديــةرأس املــال الثابــت مــن خمــ

  .واملشروعات العامة وكذا كل ما تدفعه احلكومة يف شكل إعانات لالستثمار اخلاص

ـاالنفقات االستثمارية علـى  إىللقد كان الفكر االقتصادي التقليدي ينظر  نفقـات تـرتبط بفـرتة زمنيـة معينـة  أ
وحمــددة، وهــي فــرتة تشــييد املرافــق العامــة ومــن مث ميكــن متويلهــا مــن خــالل مصــادر متويليــة غــري عاديــة، كــالقروض 

يكــون يف حــاالت اســتثنائية وفقــا لوجهــة نظــر  أنهــذه املصــادر يف التمويــل ميكــن  إىلالنقــدي، واللجــوء  واإلصــدار
م الدولــة يف النشــاط االقتصــادي ومــن مث تطــور مفهــوم النفقــة احلكوميــة، وكــذا ولكــن مــع تطــور مفهــو . الكالســيك

تمــع  أناهلامــة الــيت ميكــن  األدواتمــدى االعتمــاد عليهــا كأحــد  منــو اقتصــادي، اســتقرار، عدالــة (حتقــق أهــداف ا
ا نفقة غري منتجة )...اجتماعية مل يعـد مقبـوال وغـري ، يف ظل هذالتطورات فإنإن النظر إىل النفقة احلكومية على أ

االت ا أصبحت منتجة وقد تكون أكثر إنتاجية من النفقات اخلاصة يف العديد من احلاالت وا   .مربر، ذلك كو

، ومل يعــد يقتصــر فقــط الرأمسـايللـذلك وانطالقــا مــن هـذا املنطــق اتســع نطــاق النفقـات احلكوميــة ذات الطــابع 
العامــة، وبصــفة عامــة فــان النفقــات احلكوميــة املشــروعات  نشــاءإعلــى مشــروعات البــىن التحتيــة، بــل امتــد ليشــمل 

عالوة على البنية اهليكلة فهي تشمل أيضا االستثمار يف إنشاء املشروعات العامة، اإلنفاق علـى الصـيانة الشـاملة، 
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ـدف زيــادة طاقتهـا اإلنتاجيـة ومــن مث زيـادة اإلنتـاج وكــذا اإلنفـاق ا حلكــومي اإلعانـات االقتصـادية للقطــاع اخلـاص 
  1.على عمليات اإلحالل والتجديد وغريها

دف الدولة مـن خـالل  لتحقيـق النمـو االقتصـادي، ذلـك   اإلنتاجيـةاالسـتثماري إىل توسـيع الطاقـة  اإلنفـاقو
فضـال عـن أنـه يـؤدي إىل زيـادة االسـتثمار اخلـاص ممـا  اإلنتـاجكونه يؤدي إىل زيـادة حجـم التوظـف وخفـض تكلفـة 

  2 .يزيد بالتايل من حجم التوظف ويعمل على التوسع يف االستهالك بطريقة غري مباشرة

ــة لتمويــل  اإليــراداتتعتمــد الــدول بصــفة عامــة علــى  احلكــومي اجلــاري وعلــى القــروض العامــة  اإلنفــاقالعادي
ا أنـــه ملواجهــة األزمـــات االقتصـــادية املستعصــية تلجـــأ الدولـــة إلنعـــاش كمـــ. احلكـــومي االســتثماري اإلنفـــاقلتمويــل 

  3.االستثماري اإلنفاقاحلكومي اجلاري والتوسع يف  اإلنفاقاالقتصاد عرب الضغط على 

  الحكومي اإلنفاقظاهرة تزايد  -3

ـــد  ـــرب ظـــاهرة تزاي ـــد مـــن  اإلنفـــاقتعت ـــاه العدي ـــت انتب ـــوطين ظـــاهرة اقتصـــادية لفت ـــادة الـــدخل ال احلكـــومي مـــع زي
وهـي زيـادة حجـم  ،زيادة مطلقـة 4.احلكومي اإلنفاقوميكن التمييز بني نوعني من الزيادة يف . االقتصاديني واملاليني

تعين نسـبة الزيـادة املطلقـة إىل بعـض املتغـريات االقتصـادية املهمـة يف  ،زيادة نسبيةو  احلكومي من عام آلخر اإلنفاق
  .االقتصاد كالناتج احمللي أو الدخل القومي

  .ظاهرية، زيادة حقيقة وزيادة احلكومي تأيت على وجهني اإلنفاقإىل أن الزيادة يف  اإلشارةوجتدر 

  الحكومي لإلنفاق الحقيقيةالزيادة  -3-1
أو نوعيـة اخلـدمات املقدمـة مـن قبـل الدولـة للفـرد /الـيت تصـاحبها زيـادة يف كميـة و اإلنفـاقوهي الزيـادة يف          

احلكــومي ومــدى  اإلنفــاقويعــرب هــذا النــوع مــن الزيــادة عــن كفــاءة  5.أي زيــادة نصــيب الفــرد مــن اخلــدمات العامــة
  6.التدخل احلكومي يف االقتصاد

  
  الحكومي لإلنفاقأسباب الزيادة الحقيقية  -3-1-1
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احلكــومي والــيت ختتلــف األمهيــة النســبية لكــل  اإلنفــاقهنــاك عــدة أســباب تــؤدي إىل حصــول زيــادة حقيقيــة يف 
أسباب مذهبية، اقتصادية، اجتماعية،  منها حبسب الظروف اليت تكون عليها ودرجة التقدم يف كل دولة، من بينها

  .سياسية و أسباب مالية

  مذهبية أسباب -3-1-1-1

ـــــة يف النشـــــاط  وهـــــي األســـــباب املرتبطـــــة بـــــالفكر االقتصـــــادي وتطـــــوره خـــــالل التـــــاريخ ونظرتـــــه إىل دور الدول
إذ بزيادة التدخل احلكومي يف الشؤون االقتصادية أدى إىل بروز أشكال متعددة للدولة حسب دورهـا . االقتصادي

، إىل جانب ازدياد وظائفهـا تبعـا لـذلك الـدور، األمـر الـذي ..)الدولة احلارسة والدولة املنتجة والدولة(يف االقتصاد 
 1.ملنفعة احلقيقية للنفقات احلكوميةيرتتب عنه بالضرورة زيادة ا

  اقتصادية أسباب -3-1-1-2

 :تضمن هذه األسباب على جمموعة من العوامل من بينهاوت

، فالتناسـب اإليـراداتكـن الدولـة مـن أن تغـرتف قـدرا أكـرب مـن مياألمـر الـذي : زيادة الثروة ومنو الـدخل القـومي -
وقـد فسـر هـذا اجلانـب مـن ظـاهرة  2.اإليـراداتطردي بني حجم الـدخل القـومي وقـدرة الدولـة علـى احلصـول علـى 

منـو طبيعـي حنـو  اجتـاهيوجد "، ووفقا هلذا القانون فإنه Wagnerر فقات احلكومية من خالل قانون فاجنتزايد الن
توضــيح قــانون وميكــن  3".الــزمن مبــرورزيــادة حجــم النفقــات احلكوميــة وازديــاد أمهيتهــا يف النشــاط االقتصــادي و منــو 

 :فاجنر من خالل الشكل املوايل

  

  

  

  

 
                                                             

 .61: ، صمرجع سبق ذكره، 2010بودخدخ كریم،  1
 .82: ص ،مرجع سبق ذكره، 2011سعید علي العبیدي،   2
 .484: ، صمرجع سبق ذكره، 2008سعید عبد العزیز عثمان،  -  3



  مدخل نظري للتنمية المستدامة واإلنفاق الحكومي االستثماري: الفصل األول
 

30 
 

 رقانون فاجن: )04(الشكل رقم 

  
مرجع ، 2008سعيد عبد العزيز عثمان، و   58-57:،  صمرجع سبق ذكره، 2010بودخدخ كرمي،  :المصدر

  .485 - 484: ، صسبق ذكره
  

العالقة اليت تربط نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي ) 04(الشكل رقم ميثل منحىن فاجنر حسب             
ر ظاهرة الزيادة يف حيث يفسر فاجن. اإلمجايل احلقيقي احلقيقي ونسبة اإلنفاق احلكومي احلقيقي إىل الناتج احمللي

اإلنفاق استنادا إىل عوامل اقتصادية حبتة، وذلك باعتبار أن النمو االقتصادي تصاحبه زيادة درجة التصنيع وتعدد 
مع زيادة ارتباط األنشطة االقتصادية ببعضها البعض مما يرتتب عليه زيادة يف الطلب على / األنشطة االقتصادية

اإلنفاق العام بنسب مرتفعة مقارنة بالزيادة يف الدخل الناجتة عن النمو االقتصادي، املنتجات العامة، ومن مث زيادة 
 ). 04(وهي آلية املوضحة يف الشكل رقم 

ـا أثبتـت : الدورة االقتصادية والمنافسة االقتصادية الدولية  ـا خصوصـا وأ يدفع هـذا العامـل الدولـة لزيـادة نفقا
ا من أهم حلول األزمات االقتصادي ة كالكساد، هذا إىل جانب ختـوف الدولـة مـن عـدم قـدرة صـناعتها الناشـئة بأ

ا بصفة عامة على املنافسة األمـر الـذي يـدف للمشـروعات الوطنيـة لتعيـد  اإلعانـاتها إىل تقـدمي املزيـد مـن عوصادرا
ا التنافسية  1.قدر
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  أسباب اجتماعية -3-1-1-3

الزيـادة احلقيقيـة يف النفقـات احلكوميـة، وتتمثـل هـذه العوامـل تؤثر بعض العوامل االجتماعية على مسـتوى     
  :فيما يلي

تـؤدي إىل زيــادة النفقـات احلكوميــة وذلـك لتوســع اخلـدمات الــيت تقـدمها الدولــة لتشــمل  ؛زيـادة عــدد الســكان -
الزيادة اجلديـدة يف السـكان، إضـافة إىل كـون تقـدمي املعـدل نفسـه مـن اخلـدمات لعـدد أكـرب مـن السـكان حيتـاج إىل 

ة يف الطبقـات الفقـرية أكثـر أكـرب أي املزيـد مـن النفقـات، هـذا وعـادة مـا تكـون الزيـادة السـكاني وإداريـةوسائل فنيـة 
احلكوميــة لرفــع املســتوى املعيشــي هلــذه الطبقــة ممــا يعــين املزيــد مــن  اإلعانــاتمنــه يف الطبقــات الغنيــة أي املزيــد مــن 

 .اإلنفاق
احلكومي وذلك نظرا لكون املدن حتتاج إىل خـدمات عامـة أكثـر  اإلنفاقزيادة  إىليؤدي هذا  ؛اتساع المدن -

 .من األرياف، فكلما اتسعت رقعة املدينة كلما زاد نصيب الفرد من النفقات احلكومية
ترضـخ أمـا احلاجـات  أن إالفإن الدولـة لـيس هلـا  *"أثر التفتيش"حسب ما ينص عليه  ؛نمو الوعي االجتماعي -

أدى انتشــار التعلــيم والثقافــة إىل تعزيــز فكــرة التضــامن االجتمــاعي فصــار األفــراد يطــالبون فلقــد  1؛اجلديــدة لألفــراد
تمـع اإلعانـاتاخل وتقـدمي ..الدولة بالقيام بوظائف جديدة كالتأمني ضـد البطالـة والشـيخوخة . لفئـات معينـة مـن ا

 . احلكومي اإلنفاقاملزيد من  وكل هذا يتطلب. إىل جانب تويل الدولة مهمة احملافظة على التوازن االجتماعي

  أسباب سياسية -3-1-1-4

تؤدي بعض العوامل السياسية إىل زيادة النفقات العامة مثل انتشار مبادئ احلرية والدميقراطية وتقرير مسـؤولية 
فانتشـــار املبـــادئ الدميقراطيـــة جيعـــل احلكومـــات متيــــل إىل اإلســـراف يف اإلنفـــاق، كمـــا أن منـــو دور الدولــــة . اإلدارة

ومسؤوليتها وحتوهلا من غري مسئولة إىل مسئولة يزيد من احلاالت اليت تلتزم فيها الدولة بتعويض األفراد عن األضرار 
كمـا يـؤثر سـوء األخـالق السياسـية . اليت تسببها هلم أعمال وتصرفات اإلدارة العامة وغريهـا مـن الكـوارث الطبيعيـة

از اإلداري علـى زيـادة النفقـات العامـة بفعـل اتسـاع دائـرة التبـذير ونقص الشعور باملسؤولية لدى القائمني على اجله
  .واالختالس وسوء استعمال األمالك العامة

                                                             
  .62: ص ،أعالهنفس المرجع  1
وایزمان؛ والذي ینتج بظھور نشاطات وحاجات جدیدة تدفع الدولة إلى رفع نفقاتھا العامة بحكم أنھا -لـ بیكوك أثر التفتیش*

 .تكون مجبرة على القبول بالحاجات االجتماعیة ألفراد المجتمع مھما تزایدت
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تنــامي ، املبــادئ والــنظم الدميقراطيــة انتشـاركــومي مــن خـالل عــدة عوامــل مــن بينهــا احل اإلنفــاقتـؤثر يف زيــادة 
 1.ازدياد نفقات التمثيل اخلارجيو  مسؤولية الدولة

  أسباب مالية -3-1-1-5

 2:لقد ازدادت النفقات احلكومية يف العديد من الدول حتت تأثري عدة عوامل ذات صيغة مالية منها

. إنفاقهــاكلمــا زادت الدولــة مــن مواردهــا املاليــة كلمــا مكنهــا ذلــك مــن زيــادة   :العامــة اإليــراداتتــوفر فــائض يف  -
وبدعم الفكر الكينزي لزيادة النفقات احلكومية لرفعها ملعدل النمو االقتصادي زاد توجه الدول إىل وضع مزيـد مـن 

ا احلكومية اإلنفاقيةاخلطط التنموية   . تزامنا مع الفوائض املالية احملققة يف ميزانيا
جميـــع املـــدخرات وتـــوفري التمويـــل فعلـــى املســـتوى الـــداخلي تقـــوم الدولـــة بت: ســـهولة االقـــرتاض داخليـــا وخارجيـــا -

ا من خالل  سندات لالكتتاب لألفـراد واملؤسسـات مقابـل امتيـازات حمـددة؛ يف حـني  إصداراملناسب لتوسيع نفقا
تقوم بطلب قروض من املؤسسات املالية الدولية حيث تكون هذه القروض موجهة لتمويل خطط ومشـاريع تنمويـة 

 .لصاحل االقتصاد احمللي

  الحكومي لإلنفاقالزيادة الظاهرية   -3-2 

احلكـومي زيـادة املنفعـة املرتتبـة  اإلنفـاقأن ال توافق الزيـادة يف  إن الزيادة الظاهرية يف اإلنفاق احلكومي هي     
ــادة يف رقــم  ــادة يف املنفعــة احلقيقيــة، أي يف  أناحلكــومي دون  اإلنفــاقعليــه بصــورة حتميــة، أي وجــود زي تقابلهــا زي

وميكـن توضـيح أهـم أسـباب الزيـادة الظاهريـة للنفقـات  3.حاجاته العامـة إلشباعنصيب الفرد من السلع واخلدمات 
  4 :يف العناصر اآلتية

وهذا يؤدي إىل نقص مقدار السلع واخلدمات اليت ميكن احلصول عليها بـنفس  ؛اخنفاض القيمة احلقيقية للنقود -
. األسـعاراملقدار من الوحدات النقدية عن املقدار الذي كان مـن قبـل؛ ويرجـع ذلـك إىل االرتفـاع العـام يف مسـتوى 

قيمـــة وبـــذلك فهنـــاك عالقـــة طرديـــة بـــني معـــدل التضـــخم وحجـــم النفقـــات احلكوميـــة، فبارتفـــاع املعـــدل تـــنخفض ال
 .    احلقيقية للنفقات احلكومية مما يدفع الدولة إىل الرفع من القيمة النقدية هلا للمحافظة على منفعتها احلقيقية

إن هـذا االخـتالف وبصـفة خاصـة اخـتالف طريقـة القيـد يف احلسـابات يـؤدي  ؛اختالف الطرق احملاسبية العامة -
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 إجـراءتقـال مـن قواعـد امليزانيـة الصـافية الـيت تسـتند علـى احلـق يف إذ أن االن. إىل زيادة ظاهرية يف النفقات احلكومية
قاعـدة مشوليـة تقتضـي التقييـد دون إجـراء املقاصـة  ،قواعد امليزانية العامة للدولـة إىلوالنفقات  اإليراداتاملقاصة بني 
 .، يؤدي إىل زيادة حجم النفقات احلكومية بشكل واضحواإليراداتبني النفقات 

  الحكومي والمقدرة المالية للدولة اإلنفاقسياسة  -4

ــة للدولــة عنصــرا مهمــا يف حتديــد مقــدار  ــة الســيولة املاليــة  اإلنفــاقتعتــرب املقــدرة املالي الواجــب صــرفه، فهــي مبثاب
  .احلكومي خالل الفرتة املقبلة اإلنفاقاملتاحة اليت حتدد مبلغ االعتمادات املالية الواجب ختصيصها لعملية 

ــة أساســا علــى عــاملني مهمــني      ا  -كمــا هــو مبــني يف الشــكل املــوايل–وتقــوم املقــدرة املاليــة للدول أوهلمــا مقــدر
ا االقرتاضية   .التكليفية وثانيهما مقدر

  العوامل احملددة للمقدرة املالية للدولة): 05(الشكل رقم 
  

  
  

  .119: ص، مرجع سبق ذكره، 2010وليد عبد احلميد العايب،  :المصدر
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  المقدرة التكليفية -4-1
ــة، إذ تعتــرب الضــرائب مــن أهــم مصــادر  ــة علــى  إيــراداتأو مــا يســمى بالطاقــة الضــريبية للدول ، اإلطــالقالدول

وتعــين القـدرة التكليفيــة لالقتصـاد الــوطين قـدرة هــذا  1.احلكـومي يف الــدول املتقدمـة اإلنفــاقحيـث متثـل ثالثــة أربـاع 
االقتصاد على حتمل األعباء الضريبية دون اإلضرار مبستوى معيشة األفراد أو املقدرة اإلنتاجية الوطنيـة، يف حـني أن 

ــة للفــرد تعــين قدرتــه علــى حتمــل العــبء الضــرييب،  ، ويتوقــف ذلــك علــى مســتوى )املســتوى اجلزئــي(القــدرة التكليفي
  2.دخل وطرق استخدامهال

ــادة  اإلنفــاقوتــؤثر الضــرائب علــى  ــا كلمــا زادت كلمــا أمكــن زي وجتــدر . احلكــومي اإلنفــاقاحلكــومي كــون أ
إىل أن هنــاك فرقــا بــني الطاقــة الضــريبية والعـــبء الضــرييب، حيــث أن األوىل هــي تلــك النســبة مــن الـــدخل  اإلشــارة

عـىن  القومي اليت ميكـن اقتطاعهـا دون أن تـؤدي إىل آثـار ُ اقتصـادية واجتماعيـة سـلبية، يف حـني أن العـبء الضـرييب ي
   3.بقياس مدى استغالل النظام الضرييب للطاقة الضريبية لالقتصاد

وبــالرتكيز علــى الطاقــة الضــريبية يف املســتوى الكلــي هلــا، ميكــن دراســة القــدرة التحمليــة للــدخل الــوطين بغــرض 
ة مـن خــالل هــذه القـدرة، والشــكل التـايل يوضــح لنــا مـن خــالل منحــىن احملققــالوصـول إىل احلصــيلة الضـريبية املثلــى 

  .الفر احلصيلة الضريبية املثلى

  منحىن الفر للحصيلة الضريبية املثلى): 06(الشكل رقم 

  
  .120: ، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عبد احلميد العايب، : المصدر

                                                             
 .119: ، صمرجع سبق ذكره، 2010ولید عبد الحمید العایب،  1
، جامعة الشلف، ماجستیر، مذكرة "باألھداف االنضباطمنھج   بإتباعالعام  اإلنفاقترشید سیاسة "بن عزة محمد،  2

 .25؛ ص 2010
 .119: ، صمرجع سبق ذكره، 2010ولید عبد الحمید العایب،  3
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يوضــح الشــكل الســابق كيفيــة الوصــول إىل حصــيلة ضــريبية مثلــى يف ظــل مســتوى معــني مــن املقــدرة التحمليــة 
ميثـل تطـور ) ك ك(احلصـيلة الضـريبية يف مسـتوى واحـد يف حـني أن املنحـىن ) ع ع(للدخل الوطين، إذ ميثل املسـار 

ة للدخل الوطينالقد ّ لي ة الضـريبية لـذروة منحـىن القـدرة التحمليـة بتمـاس مسـار احلصـيل -أ –تنشـأ النقطـة . رة التحمّ
  .للدخل الوطين واليت تتحدد بذلك احلصيلة الضريبية املثلى واليت تقابل أحسن مقدرة حتملية للدخل يف النقطة ن

  االقتراضيةالمقدرة   -4-2

والســـمعة علـــى اض العـــام، وهـــذا يــرتبط بالقـــدرة التســـديدية رت تتعلــق مبـــدى قـــدرة الدولـــة علــى اللجـــوء إىل االقـــ
مستوى األسواق املالية، وعموما فإن قدرة الدولة على االقرتاض تزداد كلمـا اسـتطاعت تعبئـة االدخـار وعلـى مـدى 

 1.الدوافع لالستثمار

يفــرتض النمــوذج الكينــزي أن شــدة االرتفــاع يف االدخــار الكلــي قــد تــؤدي إىل تشــكيل مــوارد معطلــة ومــن مث 
  .والذي ميكن توضيحه من خالل الشكل املوايل" لغز االدخار"مى بـ الدخل الوطين، وهذا ما يس اخنفاض

  منحىن موضح للغز االدخار): 07(الشكل رقم 
  

  
  

  .122: ، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عبد احلميد العايب، : المصدر
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إىل إحنفاض الطلب الكلي سيؤدي  s2إىل  s1  اعتمادا على الشكل السابق، فإن انتقال منحىن االدخار من
باعتبــار أن االدخــار هــو اســتهالك مؤجــل، ويف النتيجــة فــإن زيــادة االدخــار اإلمجــايل أدي إىل  D2 إىل   D1مــن 

   . y2 إىل    y1خفض الطلب الكلي واملستوى التوازين للدخل من 

وذلك باالستناد إىل العوامل ) الناميةخاصة يف الدول (وبالتايل، تستطيع الدولة الرفع من القدرة االقرتاضية هلا 
  1:التالية

  على شراء السندات احلكومية املطروحة للتداول مع  اإلقبالحجم االدخار الفردي، حيث تزداد رغبة األفراد يف
 زيادة مستوى االدخار لديهم، وهذا من شأنه رفع القدرة املالية للدولة؛

 اع العــام وذلـــك يف إطـــار الســـوق املاليـــة حيـــث يـــتم توجيـــه طــرق توزيـــع االدخـــار مـــا بـــني القطـــاع اخلـــاص والقطـــ
ــار معــدالت  ــة لــذا ينبغــي علــى احلكومــة األخــذ بعــني االعتب م لالســتثمار يف الســندات ذات الفائــدة العالي مــدخرا

  .الفائدة املمنوحة

  الحكومي االستثماري اإلنفاقسياسة : المبحث الثالث

علـى البـىن  أساسـيوالذي يركز بشكل  ،احلكومي اإلنفاق أقسام أهمحد أاحلكومي االستثماري  اإلنفاقيعد 
القيمــة املضــافة الناجتــة يف االقتصــاد، ممــا ميــنح عميقــة علــى  آثــارالــيت هلــا  األخــرية، هــذه اإلنتاجيــةالتحتيــة واملشــاريع 

  .سياسة اإلنفاق احلكومي االستثماري أمهية كبرية

  الحكومي االستثماري اإلنفاقمفهوم سياسة   -1

احلكــومي وذلــك حسـب التقســيم االقتصــادي باختــاذ  اإلنفـاقاحلكــومي االســتثماري هـو أحــد أقســام  اإلنفـاق
يف  وهذه النفقـات ختصـص لتكـوين رأس املـال وتـربز أمهيتهـا  .احلكومي كمعيار للتصنيف اإلنفاق إليهااجلهة املوجه 

ــــا  إمجــــايل تكــــوين رأس املــــال الثابــــت ، وبشــــكل عــــام تشــــتمل علــــى ــــدف أساســــا إىل تنميــــة الثــــروة القوميــــةكو
  2.والتحويالت الرأمسالية إىل الداخل

وباحلديث عن رأس املال، جيب حتديد معناه أوالً، إذ جيب التفرقة بني التعريف الضيق والتعريـف الواسـع لـرأس 
يقتصــر علــى املصــانع واآلالت والبضـائع، يف حــني أن الثــاين يســع تلــك العناصــر إىل جانــب  فهــواملـال، فأمــا األول 

                                                             
 .122: ، صمرجع سبق ذكره، 2010ولید عبد الحمید العایب،  1
 .108-107: ص، نفس المرجع أعاله  2
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ـال . النفقـات علـى التقنيـة والصـحة والتعلـيم والتـدريب وحتسـني ظـروف املعيشـة املتمثــل  اإلضـايفوبالتـايل جنـد أن ا
يف حقيقتهـا غـري منتجـة بشـكل  على اخلـدمات األساسـية الـيت اإلنفاقأساسا يف رأس املال االجتماعي اختذ صبغة 

ــــا أساســــية مــــن أجــــل تشــــغيل العمليــــات  ؛ إذ يتكــــون رأس املــــال االجتمــــاعي مــــن النقــــل، اإلنتاجيــــةمباشــــر إال أ
  1.وغريها من ما متثل يف جمملها البنية التحتية... االتصاالت، الطرق والسكك احلديدية واملطارات واملوانئ،

علـى املشــاريع  اإلنفــاقعلــى البنيـة التحتيــة وكـذا  اإلنفـاقساسـي علــى االســتثماري يرتكـز بشــكل أ اإلنفـاقإن 
ليسا منفصلني متاما وإمنا هناك تداخل كبري بينهما، ممـا جيعلهمـا  اإلنفاقنيكون هذين   إىل اإلشارةوجتدر . اإلنتاجية

متكاملني، ويرجع ذلك أساسـا يف صـعوبة حتديـد اآلثـار املباشـرة وغـري املباشـرة لكـل صـنف علـى خلـق القيمـة ورفـع 
  .وكذا على املتغريات االقتصادية اإلنتاجيةالقدرة 

  اإلنتاجيةعلى المشاريع  اإلنفاق -1-1

ــة، الصــناعية،  الســلعية األنشــطة، األنشــطةعلــى نــوعني مــن  اإلنفــاقا يف يتمثــل أساســ  مثــل األنشــطة الزراعي
  2.مثل النشاط السياحي والتجارة اإلنتاجيةاألنشطة اخلدمية و  .التحويلية والصناعية االستخراجية والتعدينية

ـدف  إنتاجعملية  إن السلع واخلدمات العامة تساهم بشكل كبري يف توفري ما عجـزت عنـه آليـة السـوق الـيت 
خاصـة الـيت كانـت تابعـة للنظـام االشـرتاكي، والـيت متـر (حتقيق املصلحة اخلاصة، فهي متثل يف العديد من الدول  إىل

 .لالقتصاد القومي األساسيةالركيزة ) بفرتة اقتصادية انتقالية

احمللي، والذي هو أساس للنهوض باالقتصـاد  اإلنتاجعلى زيادة  أساسيبشكل  اإلنفاقويعمل هذا اجلزء من 
حققتها دول شـرق آسـيا مل تكـن لتحـدث لـوال اهتمامهـا ولفت االنتباه االستثمار العاملي، فالطفرة االقتصادية اليت 

 .3اإلمجايلج القومي اتمن الن %40من  أكثر إىلباالستثمار احمللي أوال والذي وصل 

 على البنية التحتية  اإلنفاق -1-2

ومفهومها، وذلك الخـتالف الرتكيـز  إطارهااختلفت التعاريف والتوجهات حول مشاريع البنية التحتية وحتديد      
  .أو الغرض منها واهلدف الذي تساهم يف حتقيقه) اقتصادية أو اجتماعية أو االثنني معا(على طبيعتها 

                                                             
 .68- 67: األولى، مصر، من دون سنة نشر، ص، الطبعة الفرد والمجتمعالقرارات االقتصادیة بین سالم،  إیھاب  1
 .216-215: ، ص2011األردن، - والتوزیع، عمان، دار حامد للنشر الحسابات القومیةعبد الحسین زیني،  -  2
 ) 24/11/2013اطلع علیھ یوم (بیانات البنك الدولي من خالل الرابط  3

http://data.albankaldawli.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS/countries?display=default  
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ــا  جممــوع اخلــدمات الــيت تتــوىل الدولــة تقــدميها،                   "بأخـذ املفهــوم الواســع للبنيــة التحتيــة، فــيمكن تعريفهــا علـى أ
اخلـدمات الـيت تعتمـد علــى العمالـة الكثيفـة، كجمـع النفايــات  إىل إضـافةواملنشـآت الـيت تتـوىل تشـييدها وتشــغيلها، 
لبنية التحتية من الطرق واملطارات واملوانئ والسكك احلديدة وحمطات مياه وتقدمي خدمات النقل العامة؛ وتتشكل ا

ا، وشــبكات الغــاز الطبيعــي والصــرف الصــحي واالتصــاالت  ا، وحمطــات توليــد الكهربــاء وشــبكا الشــرب وشــبكا
   1."والتعليم واإلسكاناخلدمات الصحية  إىل باإلضافةومرافقها 

ـا بــادئ األمــر بـالثورة الصــناعية، أيـن عُ هـذا وقــد ارتـبط مفهــوم البنيــة التحتيـة  جمموعــة اخلــدمات "رفــت علــى أ
وبتوسـع املفهــوم مــن . املسـاعدة املطلوبــة للصـناعة أو مــا يسـمى بالبنيــة الصــناعية أو البنيـة اهليكليــة الالزمـة للصــناعة

   2:نأن البنية التحتية تتميز بكو  )Cotner(أنشطة رأس املال االجتماعي، رأى كوتنر  إدراجخالل 
ا تتضمن صناعات تنتج خدمات ضرورية وتعترب شرطا مسبقا لتحفيز النمو الصناعي،  -  أ
أن اخلدمات املنتجة بطيئة التحـرك واالنتقـال لـذلك فـإن الطاقـات الـيت تنـتج مـن هـذه اخلـدمات جيـب أن تنـتج   -

ا، من هذه اخلدمات جيب أن  تنتج داخل الدولة ذا
تتميــز بــبعض اخلصــائص، مثــل وفــات النطــاق واســتغراقها فــرتات طويلــة يف  أن الطاقــات املنتجــة هلــذه اخلــدمات -

ا معمرة بصورة غري عادية   .التجهيز، وأ

ــالغ ضــخمة وميزانيــات كبــرية، فضــال عــن كــون طبيعــة يتطلــب  االســتثمار يف البــىن التحتيــة يف غالــب األمــر مب
لب تقوم الدولة بتسطريه هذه الربامج وتتكفل خمرجاته ترجع بالقيمة املضافة للدولة بشكل أساسي، لذلك ففي الغا

تسيري والصيانة دون القطاع اخلاص، أي أن هذا األخري ال يستطيع االستثمار يف مثل هذه املشاريع إما وال باإلنفاق
  3.الرتفاع التكاليف أو اخنفاض العائد يف بعضها

ا على متويل املشاريع الضخمة  جانب عدم وجود ضغط عليها من قبل سوق األوراق  إىلفالدولة تتميز بقدر
ا لتخفيض التكاليف  ، هـذا اإلفـالسعدم وجود قيـود علـى امليزانيـة بانعـدام خطـر  إىل باإلضافةاملالية على مؤسسا

ــتم بالتكفــل  مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فعــالوة علــى الرتكيــز علــى البنــاء القاعــدي للصــناعة واالقتصــاد، فالدولــة 

                                                             
اإلنفاق العام على مشروعات البنیة التحتیة وأثره في النمو االقتصادي في "محمود محمد داغر وعلي محمد علي،   1

 .115: ، ص2010،  51، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة العدد "لیبیا
 .116: ص، مرجع سبق ذكره ،2010داغر وعلي محمد علي،  محمود محمد  2
،  الملتقى الوطني األول حول "اإلنفاق العام إحدى آلیات تطویر القطاع األجنبي بالجزائر"سعاد سالكي وموري سمیة، 3
 21-20، جامعة جیجل، "دور القطاع الخاص في رفع تنافسیة االقتصاد الجزائري والتحضیر لمرحلة ما بعد البترول"

 .769: ؛ ص2011نوفمبر، 
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  1.اجلوانب االجتماعيةبشكل أفضل ب

الذكي، قّدر  اإلنفاقإن البنية التحتية مهمة جدا يف االقتصاد، فحسب دراسة للمعهد املاكينزي العاملي حول 
تريليـــون دوالر علــى البنيـــة التحتيــة الـــيت تعــد عصـــب أي اقتصــاد مـــن اآلن و حـــىت  57 إنفــاقأن العــامل حيتـــاج إىل 

تريليون دوالر الذي أنفـق يف  36تقريبا عن مبلغ  %60يزيد هذا الرقم لتحقيق معدالت النمو املتوقعة، و  2030
واعتــــربت الدراســــة أن لــــدى كوريــــا اجلنوبيــــة وســــنغافورة ومقاطعــــة أونتــــاريو الكنديــــة . الثمانيــــة عشــــر عامــــا املاضــــية

ا    2.مؤسسات بينة حتتية منوذجية ميكن االقتداء 

  اوأهدافه االستثمار الحكومي سياسات -2

ــا          والتــدابري  واإلجـراءاتجمموعـة مـن القواعـد واألسـاليب "ال تعـدو سياسـات االسـتثمار احلكـومي علـى كو
ا احلكومة  حتقيق  إطاريف أي جمتمع لتحقيق جمموعة من األهداف االقتصادية واالجتماعية يف ) الدولة(اليت تقوم 

تصــاد القــومي، مــع توزيـــع االســتثمارات علــى القطاعـــات يف االق اإلنتاجيـــةأكــرب قــدر ممكــن مـــن الزيــادة يف الطاقــة 
  3."واألنشطة واألقاليم االقتصادية، بالشكل الذي حيقق أعلى معدل منو اقتصادي ممكن خالل فرتة زمنية معينة

 اإلنفــاق إنتاجيــةاحلكــومي االســتثماري باعتمــاد مبــدأ  اإلنفــاقولقــد حــاول بعــض االقتصــاديني حتديــد نطــاق 
السـلع  بإنتـاجكـون االسـتثمار احلكـومي ال يعـىن اإلنتاجيـة،  ذ أن اجلـدال القـائم هـو حـول حتديـد ماهيـة احلكـومي، إ

ً " فاإلنتـاجلـذلك . املادية وحدها، بل وخيلق خدمات غري مادية أيضا لـيس خلقـا للسـلع، وإمنـا خلـق للمنفعـة سـواء
  4."سلع أو خدمات مادية وغري مادية بإنتاجأكان 

ذلك أن اهلدف من حتليل التجارية، ن مفهوم الرحبية القومية خيتلف عن مفهوم الرحبية وعليه ميكن القول أ
التنموية االقتصادية وغري االقتصادية للمجتمع،  األهدافالرحبية القومية هو تقدير مدى مسامهة املشروع يف حتقيق 

  5.لذلك تؤخذ بعني االعتبار اآلثار املباشرة وغري املباشرة للمشروع سواء القابلة للقياس وغري القابلة للقياس

                                                             
1 Infrastructure –time to invest; WRR, amesterdam 2008, P61. 

جانفي  18،  جریدة الیوم السابع، الجمعة  "دراسة اإلنفاق الذكي على البنیة التحتیة  ضروري للنمو"لندن رویترز،   2
 .، القاھرة2013

، مجموعة النیل العربیة، )تحلیل كلي(یة على مستوى االقتصاد القومي السیاسات االقتصادعبد المطلب عبد الحمید،   3
 .180:ص. 2003القاھرة، 

 .43ص ،ذكرهمرجع سبق ، 1972عبد المنعم فوزي،    4
،  الطبعة الرابعة، BOTدراسة الجدوى االقتصادیة للمشروعات االستثماریة ومشروعات البوت حمدي عبد العظیم،    5

  .193: ، ص2006
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تمع نتيجة تنفيذ هذا املشروع  فبالنسبة للمنافع االجتماعية للمشروع القومي فهي تلك اليت تعود على ا
عمالة مدربة، زيادة حصيلة البالد من النقد األجنيب، االستفادة من املرافق اخلاصة باملشروع، تقليل  دإجيا: مثل

هذا من جهة ومن جهة أخرى يرتتب على املشروع نفقات اجتماعية يتعني  ،املختلفة اإلقليميةالفوارق بني املناطق 
  1.غري ذلك إىل...بيئة، تضرر مشاريع أخرى،أضرار تلحق بال: تقديرها وأخذها يف االعتبار، مثاال على ذلك

ا على ما سبق ميكن طرح النقاط التالية   :اعتمادً

  ا الدولة بالوضوح والثبات واالستقرار واإلجراءاتالبد أن تتسم القواعد واألساليب  .والتدابري اليت تقوم 
  حتقيـــق جمموعـــة مـــن األهـــداف تـــرتبط مبجموعـــة مـــن املعـــايري لتقيـــيم  إىلتســعى السياســـات االســـتثمارية القوميـــة

تمع وحتكم على جدوى االستثمارات املنفذة من عدمها  .االستثمارات من وجهة نظر ا
  هناك مناخ استثماري ينطوي على جمموعة من املؤشرات واألدوات اليت تؤدي إىل جناح سياسـات االسـتثمار يف

 .عدمها، وتتوقف كفاءة سياسات االستثمار على مناخ االستثمار مبكوناته املختلفةحتقيق األهداف املسطرة من 
  ــا ــة االســتثمارية، فإ ــة الــيت حتكــم العملي ألن سياســات االســتثمار هــي جمموعــة مــن القواعــد والتوجهــات املركزي

 واإلقليمــيي تنطـوي علـى عـدة أنـواع لسياســات االسـتثمار مـن حيـث حجـم وأولويــات االسـتثمار، وتوزيعـه القطـاع
 ...اإلنتاجية وإسرتاتيجيته

 إن توجهات وسياسات االستثمار ميكن أن تتغري من فرتة ألخرى مع تغري األولويات واألهداف. 
  ـــيت حتقـــق ـــوات ال ـــبلهم املـــدخرين يف القن ـــد أن تكـــون سياســـات االســـتثمار حمفـــزة لكـــي تـــدفع املســـتثمرين وق الب

االت واألنشطة وا  .لقطاعات املرغوبةاألهداف املطلوبة ويف ا
  متيز السياسات االستثمارية احلكومية بالكفاءة لتحقيـق األهـداف االقتصـادية املطلوبـة، وتعمـل  إىلهناك حاجة

على توزيع االستثمارات بني األنشطة والقطاعات واألقاليم بصورة حتقـق اكـرب معـدل منـو اقتصـادي ممكـن، وتتعمـق 
إذا مل : مــثال(تمــع بصــفة خاصــة احلاجــة إىل سياســات االســتثمار ذات الكفــاءة مــن منطلــق آثارهــا الواقعــة علــى ا

تفــاقم مشــكل البطالــة ومــا ينجــر عنــه مــن  إىلحتقــق السياســة االســتثمارية التوظيــف املطلــوب ســيؤدي ذلــك حتمــا 
تمع ككل  ).مشاكل تصيب االقتصاد وا

 حتقيـــق أكــرب معــدل منـــو اقتصــادي ممكــن، حتقيـــق : تتحــدد أهــداف السياســات االســـتثمارية احلكوميــة غالبــا يف
، املسـامهة يف دعـم ميـزان املـدفوعات وحتسـني قيمـة )النـاتج القـومي(وظيف الكامل، زيادة القيمة املضافة القوميـة الت

 .جانب بعض األهداف الفرعية إىلالعملة الوطنية 
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  تعتمــد السياســات االســتثمارية علــى تقــدير العائــد االقتصــادي واالجتمــاعي مــن وجهــة نظــر االقتصــاد القــومي
  1.وازنة بني منافع ونفقات املشروعوذلك من خالل امل

  االستثمار القوميتخطيط  -3

الناميــة بالنــدرة النســبية لألمــوال املتاحــة لالســتثمار، ممــا يســتوجب العمــل علــى حســن تتســم معظــم الــدول     
اســـتخدامها وتوجيههـــا إىل أكفـــأ االســـتخدامات املمكنـــة، ويتطلـــب ذلـــك التنســـيق بـــني االســـتثمارات املختلفـــة يف 

  .االقتصاد القومي

ــــى أوجــــه النشــــاط  ــــع العمليــــات املتعلقــــة بتخصــــيص االســــتثمار وتوزيعــــه عل يقصــــد بتخطــــيط االســــتثمار مجي
  2.االقتصادي املختلفة مبا حيقق أقصى عائد ممكن من املوارد املتاحة لالستثمار

  الحكومي أهمية تخطيط االستثمار -3-1

تظهـر العديـد مـن الدراسـات  حيـث  وحتديـد حجمـه، اإلنفـاقلتوزيـع  األسـاسيعترب ختطـيط االسـتثمار حجـر 
تمع من  وجود ارتباط موجب بني الرتاكم الرأمسايل ومعدل النمو االقتصادي يف الكثري من الدول، ولكي يتمكن ا

ــادة الطاقــات  ــةزي ــادة معــدالت النمــو االقتصــادي  اإلنتاجي اجلــاري  اإلنتــاجمــن ختصــيص جــزء مــن  البــداملتاحــة وزي
 3 .يف املستقبل اإلنتاجألغراض 

تــزداد أمهيــة ختطــيط االســتثمار يف الــدول الناميــة الــيت تتميــز بنــدرة األمــوال املتاحــة لالســتثمار وضــعف معــدالت   
ذلك أن التنسيق بـني  إىليضاف   .الرتاكم الرأمسايل مما يتطلب ضرورة العمل على استخدامها بأفضل طريقة ممكنة

االستفادة الكاملة من الوفرات اخلارجية اليت تسـببها بعـض االسـتثمارات وال ميكـن  إىلختلفة يؤدي االستثمارات امل
حتويـــل الـــوفرات  إىلاالســـتفادة منهـــا بـــدون ختطـــيط أو تنســـيق بـــني االســـتثمارات، أو أن ختطـــيط االســـتثمار يـــؤدي 

  .وفرات داخلية يرتتب عنها ختفيض يف تكلفة االستثمار إىلاخلارجية 

  مراحل تخطيط االستثمار الحكومي -3-2

يتكـــون ختطـــيط االســـتثمار مـــن أربعـــة مراحـــل رئيســـية، وهـــي حتديـــد احلجـــم الكلـــي لالســـتثمار، التخصـــيص 
                                                             

 .58، ص  مرجع سبق ذكرهأحمد محمد مندر،   1
ة الثانیة، مصر، السوق،  مكتبة القدس الشرقیة، الطبع آلیات إطارالتخطیط االقتصادي في ، إبراھیمطلعت الدمرداش   2

 .201: ، ص2003
 .40، صمرجع سبق ذكرهأحمد محمد مندر،   3



  مدخل نظري للتنمية المستدامة واإلنفاق الحكومي االستثماري: الفصل األول
 

42 
 

  .القطاعي، تقومي املشروعات اليت يتم تنفيذها داخل كل قطاع والتوطني املكاين لالستثمارات

  تحديد الحجم الكلي لالستثمار  -3-2-1

يتوقــف احلجــم الكلــي لالســـتثمار القــومي علــى عوامـــل عديــدة منهــا مســتوى الـــدخل القــومي، معــدل النمـــو 
ـــة للخطـــة، املصـــادر املتاحـــة لتمويـــل االســـتثمار، جانـــب هـــذه  إىل. وغريهـــا مـــن العوامـــل... املخطـــط، الفـــرتة الزمني

 Minimum(معيار احلد األدىن لالسـتثمار : العوامل، توجد عدة معايري لتحديد احلجم الكلي لالستثمار، منها

Rate of Investment(، معيـار احلـد األقصـى لالسـتثمار )Maximum Rate of Investment(،  معيـار
  The Bsorptive Capacity.(1(املقدرة االستيعابية لالقتصاد القومي

  التخصيص القطاعي  -3-2-2
يتم يف هذه املرحلة توزيع االستثمارات على القطاعات االقتصادية املختلفة داخل االقتصاد القـومي، مـن قبـل 

ــة املقــرر تنفيــذها خــالل فــرتة اخلطــة عتمــد عليهــا خــالل هــذه املرحلــة ختتلــف . اهليئــة التخطيطي ُ وهنــاك عــدة معــايري ي
ــة؛بــاختالف أهــ ــار أدىن كثافــة رأمساليــةأهــم هــذه املعــايري مــن  داف اخلطــة التنموي ــار أعظــم ، معي ــة  إنتاجيــةمعي حدي

 2.معيار أعظم فائض لالستثمار بعد استقطاع خمصص األجورو  اجتماعية لالستثمار
فتعتمـد علـى االختيـار واملفاضـلة بـني املشـاريع بأخـذ  3،أما فيما خيص ختصيص االستثمارات داخل القطاع        

  :مجيع آثار املشروعات االقتصادية واالجتماعية باحلسبان؛ ومن بني املعايري املستخدمة يف هذه احلالة
 القيمة احلالية للعائد، سعر : تعتمد على عدة مقاييس يف املفاضلة بني املشاريع من بينها ؛معايري الرحبية التجارية

 ...م الداخلي، فرتة االسرتداداخلص
  ــا ال تقتصــر علــى النتــائج الداخليــة للمشــروع بــل تتعــدى  ؛معـايري الرحبيــة االقتصــادية ختتلــف عــن ســابقتها بكو

نسـبة : تعتمد أيضا على عدة مقاييس مـن بينهـا.التأثريات اخلارجية للمشروع على االقتصاد القومي ككل إىلذلك 
 ...املنافع إىل التكاليف، طول فرتة جتميد املشروع

 ــا تشــمل اآلثــار املباشــرة وغــري املباشــرة للمشــروع علــى ســختتلــف عــن  ؛معــايري الرحبيــة االجتماعيــة ابقتيها بكو
تمع سواء أكا  .نت هذه اآلثار قابلة للقياس أو غري قابلة للقياسا

 إىلفيتم ذلك مبا حيقق التوازن يف توطني االستثمارات للوصول  4،لالستثمارات اإلقليميأما ما يتعلق بالتوزيع 
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املعـايري ، مـن بـني هاتـه إقليميـا االسـتثماراتوميكن االعتماد على عدة معـايري يف تـوطني  اإلقليميةية مالتوازن يف التن
  :ما يلي
  إقليمالكثافة السكانية لكل. 
  األقاليمعاطلة يف بعض  مواردالرغبة يف استغالل. 
 أولويات تنمية بعض األقاليم الفقرية. 
 أولويات تنمية مناطق جديدة لتخفيف الكثافات السكانية يف املناطق احلضرية القائمة. 
 أولويات املشاريع القومية الكربى. 
  القــرب مــن املــواد اخلــام، القــرب مــن مصــادر األســواقالقــرب مــن : مثــل(اعتمــاد املعــايري االقتصــادية للتــوطن ،

 ...).القوى احملركة، القرب من القوى العاملة الرخيصة، القرب من خطوط النقل واملوانئ

  تقويم المشروعات االستثمارية -3-2-3

 1:التاليةتعترب هذه املرحلة مهمة جدا وذلك لالعتبارات 
  عديــدة فــإن هــذا يســتلزم بالضــرورة وضــع  اســتخداماتملــا كانــت املــوارد املتاحــة ألي جمتمــع حمــدودة وتوجــد هلــا

دف اختيـار املشـروعات األكثـر كفـاءة فضـال عـن ضـرورة تقيـيم املشـروعات  إلنشاءأولويات  املشروعات اجلديدة 
دف ضمان تشغيلها بطاقتها املثلى  .القائمة فعال 

 ا إىل تبديد املوارد االقتصادية فضال عن اخنفاض معدل النمو يف الدخل القوميعدم ا  .لقيام بالتقومي يؤدي حتمً
  يوجــد طلــب  ســلع ال جا إنتــ، أو اختيــار مشــروعات إنشــائهافــرتة  إطالــة إىلللمشــروعات  الســيئاالختيــار يــؤدي

ــا الكاملــة، وكــل هــذا يــؤدي  خلــق دخــول نقديــة جديــدة دون أن يقابلهــا  إىلعليهــا أو مشــروعات ال تعمــل بطاقا
 ...األسعارالضغوط التضخمية وارتفاع زيادة مالئمة يف السلع املنتجة مما يساعد على توليد مزيد من 

 .للمشروع) بأنواعها(وتشتمل هذه املرحلة على القيام بدراسة مبدئية للمشروع، ودراسة فنية له وتقييم الرحبية 
طيط االستثمار متداخلة مع بعضها البعض وتؤثر كل منها يف األخـرى، بـل إن اختـاذ قـرار ختيراعى أّن مجيع مراحل 

وعنـد ختطـيط الربنـامج االسـتثماري للخطـة . املراحل قـد يفـرض اختـاذ قـرار بصـورة معينـة يف مرحلـة أخـرى إحدىيف 
التعــديالت الالزمــة  دخــالإليـتم معاجلــة كــل مرحلــة علـى حــدة أوالً، مث يــتم التعامــل مـع تلــك املراحــل دفعــة واحـدة 

ا ً       .على كل مرحلة حىت يكون الربنامج االستثماري متسًقا ومنطقي
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  خالصة الفصل
  

املفكـر الــذي  أواهليئـة  أوددت التعـاريف واملفـاهيم الـيت قــدمت للتنميـة املسـتدامة، وذلـك حســب املؤسسـة تعـ
ـــة  أبعـــادتبناهـــا، لكـــن كـــل هـــذه اجلهـــات تتفـــق حـــول  ـــة املســـتدامة، وتشـــرتك يف اهتمامهـــا باملشـــكالت البيئي التنمي

اجلوانـب االقتصـادية  إىل باإلضـافةاملسـتدامة،  للتنميـةواستغالل املـوارد الطبيعيـة والـيت ميكـن اختزاهلـا يف البعـد البيئـي 
 األجيــالت القادمــة فضــال عــن احتياجــا األجيــالحتقيــق احتياجــات  مبــدأوذلــك وفــق . واالجتماعيــة والتكنولوجيــة

  .احلالية
تدخل احلكومات يف االقتصاد بغية  النظر يف سياسات إعادة إىلظهور مفهوم التنمية املستدامة فرض احلاجة 

الـــيت تـــرتبط باعتبـــارات سياســـية واجتماعيـــة أكثـــر منهـــا ماليـــة واقتصـــادية، ألن  األخـــريةحتقيـــق املنفعـــة العامـــة، هـــذه 
فضـال علـى أن تـدخل . انـت سياسـيتها اإلنفاقيـة حتقـق املنفعـة العامـة أو الالسلطة السياسية هي اليت تقرر مـا إذا ك

ــة املتدخلــة ــة احلارســة خيتلــف عنــه يف الدول ــة مــن خــالل اإلنفــاق مــرتبط بشــكل التــدخل، فاإلنفــاق يف الدول . الدول
ملـزيج بلد يتوقـف علـى ا أياحلكومي يف  اإلنفاقتتوقف على مدى تدخل الدولة، ومستوى  اإلنفاقلذلك فحدود 

املقـرر بـني اخلـاص والعـام، ويـربر التـدخل احلكـومي بوجـود عيـوب علـى مسـتوى السـوق تسـتدعي سياسـات  األمثـل
تكـاليف ومعيـار العدالـة يف توزيـع ال بأقـلكـرب للدولـة أتدخلية باالعتماد على معيار الكفاءة من خالل حتقيق فوائد 

  .الدخول
احلديث عن اإلنفاق احلكومي غالبا ما يرتكز على أحد أهـم أقسـامه وهـو اإلنفـاق االسـتثماري، الـذي جيمـع 

احلكــومي  اإلنتــاجي اإلنفــاقوحتديــد سياسـة . علــى البـىن التحتيــة واملشــاريع االســتثمارية بشـكل خــاص اإلنفــاقبـني 
ن حتليـل الرحبيـة القوميـة مـرتبط ص، ذلـك أليف القطـاع اخلـا إنتاجيـةاجنـاز مشـاريع  إطارختتلف عن وضع سياسة يف 

 اإلنفــاقويعــد ختطــيط . التنمويــة االقتصــادية وغــري اقتصــادية للمجتمــع األهــدافمبــدى مســامهة املشــروع يف حتقيــق 
حتديـد احلجـم الكلـي لالسـتثمار، التخصـيص القطـاعي،  أمههـااالستثماري نقطة مهمة، ويعتمد علـى عـدة مراحـل 

  .  املكاين هلاتقومي املشروعات والتوطني
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  التنمية المستدامة علىالحكومي االستثماري  اإلنفاقسياسة  انعكاس: الفصل الثاني

  

احلكومي االستثماري يف توجيه  اإلنفاقيعول واضعوا السياسات االقتصادية بشكل كبري على سياسة 

 مشاكله بشكل خاص، ذلك كون هذه السياسة تؤثرمشكل أو بعض من حل على االقتصاد بشكل عام وللرتكيز 

  .بشكل مباشر وغري مباشر على العديد من املتغريات االقتصادية واالجتماعية الكلية

ويف إطار التوجهات اجلديدة حنو تبين فكر االستدامة ضمن املخططات التنموية، انتقل الرتكيز إىل آلية 

ريين  للدولة يف احلكومي على املتغريات البيئية خاصة كون يف حال وجود دور وتدخل كب اإلنفاقتأثري سياسة 

االقتصاد، األمر الذي يعين ختطيط وتوجيه االستثمارات بشكل عقالين ورشيد مبا يضمن حتقيق األهداف التنموية 

  .املستدمية

احلكومي االستثماري على حتقيق التنمية  اإلنفاقبغية التعمق يف معرفة كيفية انعكاس آثار سياسة 

فية االعتماد على هذه السياسة يف الفرتات الظرفية على املستوى وكياملستدامة وذلك من الناحية النظرية، 

االستثمارية على أبعاد التنمية املستدامة االقتصادية،  اإلنفاقيةوجب توزيع آثار السياسة االسرتاتيجي بعيد املدى 

  :لذلك جاء الفصل الثاين مقسما إىل املباحث الثالث التالية. ة والبيئية منفصلةاالجتماعي

 االستثماري؛احلكومي  اإلنفاقالدور االقتصادي لسياسة : املبحث األول - 

 ؛احلكومي االستثماري اإلنفاقالدور االجتماعي لسياسة : املبحث الثاين - 

 .احلكومي االستثماري اإلنفاقالدور البيئي والتكنولوجي لسياسة : املبحث الثالث - 
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 الحكومي االستثماري اإلنفاقياسة دور االقتصادي لسال: المبحث األول

إن للنفقات احلكومية االستثمارية دورا اقتصاديا كبريا، ويعود ذلك إىل قدرا على التأثري بطرق مباشرة            

، التضخم وكذا )استثمار كلي و استهالك كلي(وغري مباشرة على النمو االقتصادي، جممالت الطلب الكلي 

توجيه وحتقيق أهداف السياسة التنموية االقتصادية  األداة يفومة على هذه لذلك تعتمد احلك. االستقرار اخلارجي

  .وغري االقتصادية بصفة عامة وأهداف السياسة املالية بصفة خاصة

نفقات االقتصادية سنحاول من خالل هذا املبحث التعرض إىل أهم العناصر املمثلة للدور االقتصادي لل  

إىل أن هذه اآلثار هي غري  اإلشارةانب االقتصادي للتنمية املستدامة، مع تأثريه على اجل آلياتمع تبيان بعض 

  .منفصلة بل متداخلة ومرتابطة فيما بينها

  أثر النفقات الحكومية االستثمارية على الناتج الوطني والنمو االقتصادي -1

الكلي بصفة عامة، إذ من الطبيعي أن يتأثر مستوى  اإلنفاقحبجم  اإلمجايليرتبط مستوى الناتج احمللي   

احلكومي كون هذا األخري ميثل إحدى مكونات  اإلنفاقبالتغريات اليت تطرأ على حجم  اإلمجايلالناتج احمللي 

  .الكلي اإلنفاق

القومي من خالل دورها يف زيادة  لإلنتاجاحلكومي االستثماري بالنسبة  اإلنفاقوتظهر أمهية سياسة   

االستثماري يساهم يف تكوين رأس املال  اإلنفاقفألي جمتمع،  اإلنتاجيةاملوارد االقتصادية اليت حتدد الطاقة  حجم

   1.من خالل املشاريع اليت تنفذها الدولة مما ينعكس مباشرة على منو الناتج احمللي

احلكومي االستثماري على مدى كفاءة استخدامه، ومبعىن آخر حسب  اإلنفاقوتتوقف درجة تأثري   

خاصة بزيادة  باإلجياباالستثماري على الناتج الوطين  اإلنفاق، وذلك من خالل انعكاس اإلنفاقهذا  إنتاجية

ل من ة الطلب الفّعادفزيا. ، واليت حتدث من خالل زيادة الطلب الفّعالاإلنتاجيةأو الطاقات  اإلنتاجيةالقدرة 

احلكومي االستثماري تؤدي إىل زيادة طلب الدولة على سلع االستثمار وعلى سلع االستهالك مما  اإلنفاقخالل 

  2.اإلنتاجيؤدي إىل زيادة حجم 

                                                           
 .129: ، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عبد الحميد عايب،   1
 .173: ، صمرجع سبق ذكره، 2006دراوسي مسعود،   2
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احلكومي االستثماري ومن مث زيادة الرتاكم الرأمسايل ومنه زيادة االستثمار، ميكن أن تزيد  اإلنفاقفزيادة   

  1.ي الكلي، والعكس صحيحمن معدل النمو االقتصاد

على البنية التحتية والنمو االقتصادي وذلك  اإلنفاقوقد يتبادر إىل الذهن تساؤالت حول العالقة بني   

على البنية  اإلنفاقاحلكومي االستثماري هذا إىل جانب كون  اإلنفاقميثل قسًما كبريًا من  اإلنفاقنظرا لكون هذا 

  .التحتية يتطلب يف الغالب مبالغ طائلة وضخمة جًدا

يؤدي  اإلنفاقالنمو، إذ أن هذا ) Stimulate(على البنية التحتية يستميل وحيفز  اإلنفاقميكن القول أن   

). اإلنتاجخاصة يف حالة استخدام تكنولوجيا حديثة (املباشر  اإلنتاجإىل رفع عائدات االستثمار يف قطاعات 

املباشرة، كما تؤدي جتهيزات البنية  اإلنتاجوبالطريقة نفسها، يتم حتفيز وجود االستثمارات كبرية احلجم يف أنشطة 

آثار اجيابية يف مدخالت املشاريع الصناعية، تتمثل يف الوفرات االقتصادية بأنواعها، مما  إحداثالتحتية إىل 

  .اإلنتاجيساعد على اخنفاض تكلفة 

قانون "إىل أن النمو االقتصادي بدوره له آثار قوية يف البنية التحتية واليت تتمثل حسب  اإلشارةوجتدر   

يتمتع مبرونة كافية، فإن العرض الكلي سيستجيب  اإلنتاجيللنمو االقتصادي يف أنه بافرتاض أن اجلهاز " فاغنر

تدعي بالضرورة زيادة الطلب على لتلبية هذا الطلب، وهو ما حيفز النمو على الزيادة، وهذا النمو املتزايد يس

 Demand Sideمدخل جانب الطلب "كما يُعرف هذا القانون يف األدب االقتصادي بـ. خدمات البنية التحتية

Approach " احلكومي اإلنفاقزيادة يف  إحداثالذي يفرتض أن زيادة النمو االقتصادي تؤدي إىل.  

. ى البنية التحتية حيفز الطلب الكلي على السلع واخلدماتعل اإلنفاقوهذه اآلثار املتبادلة تتجسد يف أن   

إىل ارتفاع معدل احلكومي االستثماري تؤدي  اإلنفاقهذه العالقة التبادلية حسب التوجه الكينزي توّضح أّن زيادة 

النمو االقتصادي والعكس صحيح، حيث يؤدي النمو االقتصادي إىل زيادة الطلب الكلي، الذي يؤدي بدوره إىل 

احلكومي االستثماري، وإىل زيادة املوارد املتاحة للقطاع احلكومي لتمويل هذه الزيادة يف  اإلنفاقزيادة احلاجة إىل 

  2".نرقانون فاج"قتصادي، وهو ما يقتضيه الناجتة من النمو اال اإلضافيةعن طريق املوارد  اإلنفاق

احلكومي االستثماري والنمو  اإلنفاقوقد أجريت العديد من الدراسات امليدانية على العالقة بني   

احملاسيب للنمو، والذي يفسر بالتغري يف رأس " Denisionدينيسون " إطاراالقتصادي، واليت يعتمد معظمها على 

                                                           
 .174: ، صمرجع سبق ذكره، 2006دراوسي مسعود،   1
 .119 -118: ، صمرجع سبق ذكره، 2010محمود محمد داغر وعلي محمد علي،   2
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احلكومي االستثماري  اإلنفاقاملال املادي، رأس املال البشري، التكنولوجيا، والكفاءة يف استعمال املوارد، أين يُعد 

وقد أّكدت هذه . أّي عنصر من هذه العناصر اإلنفاقبية يف النمو االقتصادي إذا ما دّعم هذا مسامها باجيا

له أثر اجيايب على النمو  واإلنتاجيةاحلكومي االستثماري الذي يتميز بالكفاءة  اإلنفاقالدراسات على أن 

  1.مو االقتصاديقد يؤدي إىل أثر سليب على الن واإلنتاجيةقتصادي يف حني أن غياب الكفاءة اال

  أثر النفقات الحكومية االستثمارية على االستثمار الكلي   -2

احلكومي االستثماري أن تؤثر على االستثمار الكلي خاصة إذا كان من قبيل  اإلنفاقميكن لسياسة   

منتج الذي يزيد من حجم األصول يف حوزة اتمع وآلثاره االجيابية على االستثمار الكلي حيث ميكن أن  إنفاق

االستثماري كفيلة  اإلنفاقيكون سالحا فعاال ملعاجلة الكساد ونقص حجم االستثمار اخلاص، كما أن سياسة 

سط الدخول الفردية الذي يسمح بزيادة كسالح لزيادة متو ، فضال عن استخدامها  اإلنتاجيبزيادة مرونة اجلهاز 

  .األفراداملقدرة االدخارية لدى 

احلكومي  اإلنفاق، فإن زيادة اإلنتاجياملتمثلة يف زيادة مرونة جهازه  اإلنتاجيةففي حالة زيادة الكفاءة 

االستثماري سيكون له أثر اجيايب على معدالت االستثمارات القومية سواء العامة أو اخلاصة؛ حيث يكون حافزا 

 اإلنفاقلزيادة االستثمار اخلاص، كما ميكن أن يكون عامال لسد فجوة يف االستثمارات الكلية عن طريق زيادة 

  .حلكومي االستثماريا

تخدمها الدولة يف التأثري على حجم االستثمار، فإنه من الواجب التنسيق ونظرا لتعدد الوسائل اليت تس

  2:بني هذه الوسائل والتوفيق بينها وبني درجة خطورة الركود، حيث

جيب أن يتجه االهتمام إىل املخزون الذي يزيد بعد فرتات الرواج ويؤدي تراكمه إىل : يف حالة الركود اخلفيف −

فروع النشاط اقتصادي ذلك من خالل القيام باستثمارات عامة ذات   عدم وجود طلبات كافية يف معظم

 كثافة رأمسالية منخفضة،

                                                           
1   ke-young Chu & Richard hemming, public expenditure handbook, internatinal monetory fund, washinton, 
USA, 1991. P: 27-28. 
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مار يف رأس املال الثابت يف حني توجد فرص استثمارية، هنا جيب على ثينخفض االست: يف حالة الركود احلاد −

عامة طويلة األجل ذات  والقيام باستثمارات  األخرىوتشجيع االستثمارات  االستثماراتالدولة حتسني رحبية 

 كثافة رأمسالية مرتفعة،

وذلك عندما ال توجد فرص استثمارية يف فروع كثرية من النشاط االقتصادي، ويف : أما يف حالة الركود العام −

هذه احلالة ال يؤدي تشجيع االستثمار اخلاص إىل أية نتيجة، وهلذا جيب على الدولة القيام مبجهود 

 1.تنمية اقتصادية واسعةاستثماري شامل يؤدي إىل 

 Public املشروعات العامة"نظرية  إىلاحلكومي االستثماري يستند أساسا  اإلنفاقإىل أن  اإلشارةوجتدر 

Works " ا ترتكز على الكساد هو احنراف أو عدم توازن مؤقت وأن االستثمار العام جيب أن يتكيفواليت فكر

ويرى الدعاة هلذه الفكرة ضرورة إعداد دراسات . تبعا حلجم االستثمار اخلاص يف أوجه الدورة التجارية املختلفة

ويفرتض أيضا أن . فرتات الكساد والبطالة عن خمتلف املشروعات يف فرتات التوظف الكامل كي ميكن تنفيذها يف

عالوة على ذلك يرى أصحاب . احلكومي االستثماري اإلنفاقاملشروعات العامة ميكن تأجيلها وأنه يسهل توقيت 

هذه النظرية أن االستثمار اخلاص يتعرض ملوجات من عدم االستقرار الطبيعي اليت ال ميكن تفاديها، لذلك يلزم 

باصطناع عدم استقرار يف االستثمار احلكومي يضاد االجتاه األول، أي إذا زاد االستثمار مقابلتها وتعويضها 

من االستثمار احلكومي، والعكس صحيح نلجأ إىل زيادة االستثمار احلكومي يف حال  اإلقاللاخلاص جلأنا إىل 

  .نقص االستثمار اخلاص

ا الكثري من الصعاب، إذ قد تدعو ومع ذلك فمسألة تأجيل التوسع يف االستثمار احلكومي يكتنفه

العامة يف فرتة يسودها مستوى عال من  اإلنتاجيةأو  اإلنشائيةاحلاجة أحيانًا إىل القيام ببعض املشروعات 

املشروعات العامة ولو كانت فرتة الكساد قصرية وبالتايل يتحتم  إيقافمستويات التوظيف، لذلك فقد يتعذر 

ألفضل العمل دائًما على حتقيق مستويات مستقرة لكل من االستثمار احلكومي لذلك فا. مرار يف تنفيذهااالست

  2.واخلاص، دون إخضاع االستثمار احلكومي لتقلبات االستثمار اخلاص

                                                           
 .167-165، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عبد الحميد عايب،   1
 .61- 60، صمرجع سبق ذكره، 1972عبد المنعم فوزي،   2
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إن النفقات احلكومية االستثمارية تؤثر على االستثمار اخلاص من خالل دعمها وتشجيعها له خاصة إذا 

على البنية التحتية، لكون هذا األخري مييل إىل رفع معدل العائد املتوقع على االستثمار اخلاص،  اإلنفاقركزنا على 

 1.ومن مث تشجيعه على زيادة معدالت االستثمار

حسب كينز هناك عوامل خارجية وأخرى داخلية تؤثر على االستثمار، وتأخذ دالة االستثمار الشكل   

  I= I0 – e ί                                                    :التايل

  :حيث 

من خالل املعادلة السابقة، . ί حساسية االستثمار للتغريات يف سعر الفائدة eاالستثمار األويل و ميثل  I0ميثل  

 اإلنفاقدراسة أثر سياسة  باإلمكاننالحظ أن لسعر الفائدة دورا أساسيا يف التأثري على حجم االستثمار، لذلك 

بأثر "احلكومي االستثماري على االستثمار اخلاص من خالل تأثريها على سعر الفائدة من خالل ما يُعرف 

   crowding out effect."2املزامحة 

إن فرضية املزامحة هي من أقدم التحاليل االقتصادية اليت تعود إىل نظرية التعادل الركاردي بني الدين العام   

إذ تبًعا ألثر املزامحة، . االستثماري فحسب اإلنفاقًء صغريا من النظرية وهو املتعلق بوالضرائب، ولكن سنتناول جز 

احلكومي االستثماري تؤدي  اإلنفاقساسية استثمار كبرية لسعر الفائدة فإن أي زيادة يف فإنه يف حالة وجود ح

إىل زيادة يف الدخل حيث يكون إثر املزاحة كبري، أما يف حالة حساسية استثمار صغرية لسعر الفائدة فإن الزيادة 

احلكومي االستثماري تؤدي إىل زيادة كبرية يف الدخل حيث يكون أثر املزامحة صغريا نسبيا، ومن مث  اإلنفاقيف 

وبالتايل كلما زادت حساسية االستثمار لسعر الفائدة كلما . ي االستثماري فعالةاحلكوم اإلنفاقتكون سياسة 

  3.احلكومي والعكس صحيح مع ثبات العوامل األخرى اإلنفاقاخنفضت سياسة 

 احلكومي االستثماري على ما ذُكر أعاله، إذ بوجود عدة عوامل من بينها الزمن اإلنفاقوال تقتصر آثار   

أو ما " the accelerator effectأثر املعجل "ملتغريات االقتصادية الكلية، من بني هذه اآلثار تتولد عدة آثار على ا

سارع"يطلق عليه اسم 
ٌ
  :توضيحه مبدئيا حسب الشكل التايل ، والذي ميكن"االستثمار املوّلد"أو " امل

  

                                                           
 .769، صمرجع سبق ذكره، 2011سعاد سالكي وموري سمية،   1
 .167، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عبد الحميد عايب،   2
 .172، ص نفس المرجع أع!ه 3
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  خمطط توضيحي ألثر املعجل): 08(الشكل رقم 

  

  149: ، صمرجع سبق ذكره، 2010د احلميد عايب، بوليد ع :المصدر

احلكومي االستثماري يولد زيادة يف الدخل، ومن مث زيادة يف  اإلنفاقأن الزيادة يف  أعاله يوضح املخطط

ومع افرتاض ميل حدي لالستهالك مرتفع، يتحفز الطلب ويتم . توزيع الدخول خصوصا لذوي الدخل الثابت

من  اإلنتاجالعاطلة كمرحلة أوىل وتعجيل  اإلنتاجيةامتصاص السلع املعروضة ويضطر املنتجون لزيادة الطاقات 

  ).  أثر املعجل( اإلنتاجيةيع الطاقة خالل توس

على حجم االستثمار،  اإلنفاقوينصرف أثر املعجل يف التحليل االقتصادي إىل حتليل أثر زيادة أو نقص 

  :حيث تتوقف زيادة هذا األخري على

معدل كمية رأس املال الثابت الالزمة إلنتاج السلع االستهالكية حيث كلما ارتفعت هذه الكمية ارتفع  −

 االستثمار،الزيادة يف 

 1.معطلة حيث يسمح ذلك بتغذية الزيادة يف الطلب على السلع االستهالكية إنتاجيةوجود طاقة  −

                                                           
 .156- 148:، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عبد الحميد عايب،  1
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اعتمادا على ما سبق ميكن القول أن سياسة اإلنفاق احلكومي االستثماري على االستثمار الكلي تعتمد 

، إذ يف حالة ما إذا كانت )ت العوامل األخرىباعتبار ثبا(بشكل كبري على حساسية االستثمار لسعر الفائدة 

هذه األخرية كبرية فان أي زيادة صغرية يف اإلنفاق احلكومي االستثماري تؤدي إىل زيادة صغرية يف الدخل، حيث 

يكون اثر املزامحة كبري، أما يف احلالة العكسية فان أي زيادة يف اإلنفاق احلكومي االستثماري تؤدي إىل زيادة كبرية 

  .الدخل حيث يكون اثر املزامحة صغريا نسبيا، ومن مث تكون سياسة اإلنفاق احلكومي االستثماري فعالة يف

  أثر النفقات الحكومية االستثمارية على االستهالك الكلي  -3

احلكومي االستثماري على االستهالك الكلي بشكل كبري، فمن املعروف أن  اإلنفاقتؤثر سياسة   

االستهالك هو ذلك اجلزء من الدخل الذي ال يٌدخر، أي اجلزء الذي ال يٌنفق من الدخل بغاية احلصول على 

  . رغبات املستهلك إلشباعالسلع و اخلدمات الالزمة 

ة مبعدل متناقص، مبعىن أنه كله زاد الدخل زاد االستهالك من الناحية الرياضية، االستهالك هو دالة متزايد  

ونظرا لتفاوت توزيع الدخول، فإن هناك احتمال لوجود فئة غري قادرة على احلصول على احلد . ولكن مبعدل أقل

االستثماري  اإلنفاقوهنا يكون التدخل احلكومي من خالل . األدىن الالزم للمعيشة مما يؤثر على الطلب الفعال

احلكومي االستثماري تؤدي إىل خلق فرص عمالة جديدة من شأا زيادة القدرة  اإلنفاقلعالج املوقف، فزيادة 

عة لتمويل الطلب الكلي جاحلكومي االستثماري عامال مهما من العوامل املش اإلنفاق، ومن مث يكون الشرائية

  .الفعال عن طريق زيادة االستهالك

بسبب االرتفاع امليل احلدي   )*(حتقيق أثر املضاعف إىلاحلكومي االستثماري  نفاقاإلوتؤدي زيادة   

يف هذا األسلوب هو صعوبة الرجوع عنه ، إال أن العيب األساسي اإلنفاقلالستهالك للطبقات الفقرية اليت ميسها 

االستثماري أحيانا ال يعترب أداة سهلة  اإلنفاقخاصية املرونة، فسياسة يف حالة جتاوز مرحلة الركود، وبالتايل تفقد 

    1.وقاطعة يف مواجهة التقلبات، ولكن ال شك يف آثارها على مستوى االستهالك يف األجل الطويل

االستهالك، وميكن توضيح ذلك انطالقا  االستثماري تشجيعاحلكومي  اإلنفاقإن من أهداف سياسة   

  :دلة الدخل القومي البسيطة واليت تكون بالشكل التايلمن معادلة االستهالك الرئيسية انطالقا من معا

Y= C+ I ….(1)  
                                                           

الزيادة في الدخل القومي المتولدة عن الزيادة في ا.نفاق الحكومي في التحليل ا-قتصادي ھو المعامل العددي الذي يشير إلى  أثر المضاعف :)*(
  . وأثر زيادة ا.نفاق القومي على ا-ستھ!ك

 .175 - 174، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عبد الحميد عايب،  1
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احلكومي من خالل أثر  اإلنفاقاملعادلة وبفرض أن هذا التزايد حصل نتيجة  ألطرافوإذا أضفنا مقدار التغري  

  :املضاعف تصبح املعادلة على الشكل التايل

�C= �Y - �I  …(2)  

  :احلكومي االستثماري تسبب الزيادة يف االستثمار بطريقتني اإلنفاقإن سياسة 

أي التجديد "  Aut �I" املستقل االستثمار احلكومي تشجع  اإلنفاقبطريقة مباشرة، وذلك أن زيادة 

 .الربح إمكانياتيف املعدات واآلالت بقصد االستفادة القصوى من 

 .احلكومي اإلنفاقالذي تولده زيادة الدخل الناجتة عن زيادة "  Ind �I" االستثمار احملرض 

  :بعزل هذين املتغريين عن بعضهما حنصل على املعادلة التالية

- Ind�I ) - Aut�I  … (3)   �C= (�Y  

املعادلة ، وميكن كتابة aإن الزيادة احملرضة على االستثمار حتددها النزعة احلدية لالستثمار واليت يُرمز هلا ب 

  :على الشكل التايل

Ind�I= a - �Y  …(4)  

  : الطرفني ُتصبح املعادلة كما يلي إىل �Y وبإضافة 

(1 – a)    …(5)   �Y  - Ind�I=  �Y  

احلكومي االستثماري تؤثر على االستهالك  اإلنفاقومن خالل الصيغة األخرية ميكن القول أن سياسة  

أصغر من الواحد بافرتاض ثبات األسعار، النزعة احلدية لالستثمار قيمة إذا كانت حيث يكون هذا األثر اجيابيا 

، اإلنفاقيف احلقيقة غري ثابت ويتغري تبعا لتغري مستوى االستهالك الناتج عن تغري  Tولكون مستوى األسعار 

وبالتايل . يعين تغري مستوى الدخل احلقيقي فارتفاع مستوى األسعار يعين اخنفاض الدخل احلقيقي األسعاروتغري 

نفاق احلكومي االستثماري على االستهالك مرتبطا مبستوى األسعار إىل جانب يصبح تأثري السياسة التوسعية لإل

 .عوامل أخرى كتأثري االستخدام على الدخل

احلدية لرأس املال، فارتفاع  اإلنتاجيةارتفاع قل، فهو حيدث عن طريق أما فيما خيص االستثمار املست

احلدية لرأس املال مما يدفع املستثمر لزيادة استثماره، غري أن احلكومة تواجه  باإلنتاجيةاألسعار له عالقة طردية 

ر، وارتفاع األسعار هذا االرتفاع عن طريق رفع سعر الفائدة، وعندئذ ال ميكن مالحظة زيادة كبرية يف االستثما
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ميكن أن يؤثر على املستوى التكنولوجي فٌيحسنه مما يبعث على تشكيل استثمارات مستقلة، فكلما صغرت 

بقدر ما كلما كان تأثري السياسة املالية على االستهالك كبريا، فنقص االستثمار املستقل الذي  Aut�I القيمة

احلكومي االستثماري يشكل عنصرا اجيابيا يتيح الزيادة املنتظرة من التأثري غري  اإلنفاقينتج مباشرة عن زيادة 

   1.احلكومي االستهالكي اإلنفاقاملباشر على االستهالك الناتج عن زيادة 

وبالتايل ميكن القول أن لسياسة اإلنفاق احلكومي االستثماري تأثريا على االستهالك الكلي بطريقة 

ة يف االستثمار املستقل أو بطريقة غري مباشرة من خالل الزيادة يف االستثمار املقرض، غري مباشرة من خالل الزياد

انه جيب عدم التمادي يف استخدام سياسة اإلنفاق احلكومي االستثماري للتحكم يف مستوى االستهالك الكلي 

صادي إىل جانب كوا أداة وذلك باعتبار انه من الصعب الرجوع عن هذه السياسة بعد جتاوز حالة الركود االقت

  . من الصعب التحكم فيها إذا فقدت خاصية املرونة

  أثر النفقات الحكومية االستثمارية على مستوى التضخم -4

احلكومي االستثماري التوسعية على الدخل يُثبط جراء  اإلنفاقأن أثر سياسة  إىللقد سبق وتطرقنا   
رفع أسعار الفائدة  إىلاحلكومي االستثماري عن طريق االقرتاض كون هذا التمويل يؤدي  اإلنفاقاعتماد متويل 

التنسيق بني السياسة النقدية  إىلوملنع ذلك، يلجأ صانعو السياسة االقتصادية . ومزامحة استثمار القطاع اخلاص
 .ن خالل زيادة الكتلة النقديةم األويلسعر الفائدة عند مستواه  إبقاءاحلكومي وذلك عن طريق  اإلنفاقوسياسة 

النقدي  اإلصداراحلكومي االستثماري له آثار جانبية سلبية، فتطور  اإلنفاقإن اعتماد هذه الطريقة يف متويل 
يل ينطوي على خماطر تغذية التضخم، والذي يصطلح عليه بالتمويل التضخمي، حيث تكون املستعمل يف التمو 

 التضخمي التمويل ويعترب . 2وعن التوسع النقدي أو االئتماين ية النقود الناتجاالدخارات ناجتة عن الزيادة يف كم
 إىل احلالية استخداماا من املوارد لتحويل احلكومات خمتلف إليها تلجأ اليت األساسية الوسائل أحد بني من

   3.زيادته وبالتايل االستثمار إىل االستهالك من املوارد نقل مبعىن تفضلها، اليت االستثمارات
يرتبط االستقرار االقتصادي بشكل أساسي بتشغيل املوارد االقتصادية وكذا استقرار املستوى العام   

ويرى كينز أن التمويل التضخمي يؤدي إىل تشغيل املوارد االقتصادية عن طريق زيادة الطلب الفعلي، يف . لألسعار

. باملرونة الكافية اإلنتاجيلى مدى متتع اجلهاز حني يرى بعض االقتصاديون أن كفاءة هذه السياسة تتوقف ع

احلكومي االستثماري على املستوى العام لألسعار، يف كون توسع العرض النقدي يؤدي  اإلنفاقوتتمثل آلية تأثري 

                                                           
 .177 -175:، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عيد الحميد عايب،   1
فلسطين،  -، مذكرة ماجيستر في ا-قتصاد، جامعة ا8زھر، غزة"أثر السياسة ا.نفاقية في التضخم في فلسطين"محمد كمال حسين رجب،   2

 .42: ، ص2011
، جامعة ، أطروحة دكتوراة العلوم في العلوم ا-قتصادية"2004 -1970المصادر الداخلية لتمويل التنمية دراسة حالة الجزائر "عمار زيتوني،   3

 .53: ، ص2007الجزائر،  - الحاج لخضر، باتنة
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زيادة الطلب الكلي حىت بلوغ  إىلاخنفاض سعر الفائدة مع جذب وخلق استثمارات إضافية واليت تؤدي  إىل

حدوث التضخم؛ ومن هنا يظهر أن  إىلالكامل، وأي زيادة بعد هذا املستوى األخري تؤدي مستوى التشغيل 

وجهة النظر الكينزية النقدي حسب  اإلصداراحلكومي االستثماري عن طريق  اإلنفاقالتأثري األساسي لتمويل 

   1.يكون من خالل تأثريه على الطلب الكلي

الربنامج  أن إذ. شاريع عدة مضامني مهمة تنعكس على ميزان املدفوعاتيكون لتمويل امل أنمن املمكن   

. خذ اثر هذا الربنامج على تكلفة خدمة الدين اخلارجيأمتويل خارجي كبري، لذلك جيب  إىلاحلكومي حباجة 

 أخرىميسرة تكون هناك غالبا قيود ملزمة  إقراضطبيعة التمويل جد واضحة، فعندما تكون هناك شروط  أمهية

عملية  إىلالربنامج احلكومي االستثماري سيكون موجه  أنفضال على . خاصة فيما خيص التبادل اخلارجي

متويل الربنامج . وعليه ستزداد القدرة على خدمة الديون اخلارجية. والصادرات اإليراداتالفعالة بني  اإلحالل

املشاريع ذات  بإمكان أيضاالنقود، هنا نتيجة التوسع يف عرض  تضخميةيكون له نتائج  أناالستثماري ميكن 

  2.التضخميالعالية التقليل من الضغط  اإلنتاجية

احلكومي االستثماري تعترب من بني  اإلنفاقالطلب الكلي فإن سياسة  - يف إطار منوذج العرض الكلي  

زامحة وقوة الكبح السياسات الفعالة يف التحكم يف مستوى التضخم، غري أن هذه الفعالية مشروطة بقوة أثر امل

، والذي )09(املوضح يف الشكل رقم  Philipsوباعتماد منحىن فيلبس . النقدي املرتبط بدرجة مرونة األسعار

من الظاهرتني  أيالذي جيعل احلكومة تقرر سياستها ملواجهة  األمرميثل العالقة العكسية بني التضخم والبطالة، 

، فإن األثر سينتقل بدوره إىل املنحىن، حيث بارتفاع املالية والنقدية للتحكم بالطلب أدواامن خالل استخدام 

زيادات يف الناتج والتشغيل  إىلاحلكومي االستثماري التوسعية ستؤدي  اإلنفاقتج عن سياسة الطلب الكلي النا

متبادل بني البطالة والتضخم، إذ أن معدالت منو عالية يف الطلب  إحاللوجود  إىل اإلشارةوكذا األسعار، مع 

  3.سيناظرها مستويات منخفضة من البطالة ومستويات مرتفعة من التضخم

  

  

                                                           
 .180: ، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عيد الحميد عايب،   1

2 ke-young Chu & Richard hemming, public expenditure handbook, internatinal monetory fund, washinton, 
USA, 1991, P106-107. 
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  يف األجل القصري) Philips(منحىن فيليبس  ):09(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

، "Philipsمنحنى  تحليل في التوقعات لدور ؛ نظرية طروحات "جنان سليم ھ!ل ونبيل مھدي الجنابي، : المصدر

  .99: ، ص2010 الكويت،، 2 العدد 12 ، المجلدوا-قتصادية ا.دارية للعلوم القادسية مجلة

  

، يزول NAIRUيبقى التحليل السابق منحصرا يف األجل القصري، أما يف األجل الطويل حسب نظرية   

احلكومي االستثماري  اإلنفاقاخلداع النقدي حيث يدرك عارضو العمل التضخم الذي وقع نتيجة سياسة 

ومن مث يطالبون بارتفاع أجورهم النقدية بنفس ارتفاع مستوى األسعار، وعند هذه النقطة األجور احلقيقة  التوسعية

احلكومي االستثماري التوسعية على املدى الطويل  اإلنفاقأي أن دوام فعالية سياسة . ستعود إىل مستواها األويل

وبالتايل ميكن القول أن دير العمال للتضخم املتوقع وابتعاد االقتصاد عن املعدل الطبيعي للبطالة مرتبط مبدة تق

   1.السياسة تفقد فعاليتها يف األجل الطويل

بالنسبة للدول النامية، فامتياز أنظمتها االقتصادية بكوا بصفة عامة ذات نظام خليط جيمع بني   

جانب متيزها باخنفاض االستثمار  إىلخصائص النظام الرأمسايل إىل جانب بعض خصائص النظام االشرتاكي، 

جانب ارتفاع امليل احلدي لالستهالك مع انتشار  إىلمع االعتماد على املساعدات املالية من اخلارج،  اإلنتاجي

وعدم  اإلنتاجيالبطالة والتضخم؛ األمر الذي جيعل من هذه االقتصاديات تتميز بضعف وعدم مرونة جهازها 

احلكومي  اإلنفاقوبالتايل فإن اعتماد هذه االقتصاديات على متويل . العاطلة نتاجيةاإلقدرا على تشغيل مواردها 
                                                           

 مجلة، "Philipsمنحنى  تحليل في التوقعات لدور ؛ نظرية طروحات "جنان سليم ھ!ل ونبيل مھدي الجنابي،   1
  .119 -105: ، ص2010 ، الكويت،2 العدد 12 ، المجلدوا-قتصادية ا.دارية للعلوم القادسية

 البطالة

 تضخمال

 حمىن فيليبس
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 أن االقتصاديات هذه بإمكان لكنرغم ذلك  .1النقدي سينعكس سلبا عليها اإلصداراالستثماري عن طريق 

 طريق عن أثاره، يف التحكم ميكنها اليت احلدود ويف األخرى، احمللية املوارد نقص ظل يف ه السياسةهذ إىل تلجأ

 ويف املعطلة اإلنتاج عناصر إىل النقدية الزيادة وتوجيه السعرية كالرقابة التضخم ظاهرة ملعاجلة الضرورية اإلجراءات

عن الناشئة الدخول يف الزيادة لتحويل املناسبة السياسات تضع أن للحكومة ميكن وكما .العائد سريعة التاا 

  .2امليل هذا فيها ينخفض اليت املناطق إىل لالستهالك احلدي امليل فيها يرتفع اليت املناطق من التضخم

احلكومي  اإلنفاقمتخذي السياسات احلكومية االعتماد على سياسة  بإمكانيتضح مما تقدم انه   

للتحكم يف مستوى التضخم خاصة على املدى القصري، ويف حال امتياز هذه السياسة باملرونة والفعالية، باملوازاة 

عدم املبالغة يف استخدام سياسة اإلنفاق احلكومي للتحكم يف مستوى بعني االعتبار  األخذمع ذلك جيب 

العكسية بني التضخم والبطالة، إىل جانب مدى  التضخم، خاصة على املدى الطويل، وذلك باعتبار العالقة

  .مرونة سياسة اإلنفاق احلكومي االستثماري

  أثر النفقات الحكومية االستثمارية على ميزان المدفوعات واالستقرار الخارجي -5

حكومي استثماري  إنفاقأن احلكومة يف حالة اقتصاد مغلق تقوم باختاذ سياسة  إىلكما سبق وتطرقنا 

توسعية من أجل رفع مستوى النشاط االقتصادي وامتصاص البطالة، لكن السؤال املطروح هنا هل هذه السياسة 

  . هلا نفس األثر يف حالة االقتصاد املفتوح؟

احلكومي االستثماري يف االقتصاد املفتوح ميكن االعتماد على معيارين  اإلنفاقلتحديد فعالية سياسة 

حتليل السياسة يف ظل  إىلوعليه فإننا حنتاج  .درجة حرية انتقال رأس املال ونظام الصرف املتبع: مهاأساسيني، 

نظام الصرف الثابت وكذلك نظام الصرف املرن، إىل جانب حتليل السياسة يف ظل حركة ضعيفة لرؤوس األموال 

ادي الكلي الكينزي املمثل يف منوذج مندل الدولية ويف ظل حركة كبرية هلذه األخرية وهذا يف إطار التوازن االقتص

وكذا بالرتكيز على أثر السياسة على االستقرار اخلارجي من  ، The Mundell Fleming Modelفليمنغ 

  .خالل فرضية العجز التوأم واملزامحة الدولية

  

  

                                                           
مجلة ، "أثر السياستين المالية والنقدية على التضخم في ا-قتصاد العراقي"أزاد أحمد الدوسكي وسمير فخري الوائلي،   1

 .104: ، ص2011العراق،  - ، تكريت23العدد  07، المجلد تكريت للعلوم ا.دارية وا-قتصادية
 .74: ، صمرجع سبق ذكره، 2007عمار زيتوني،   2
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  فلمنغ -مندلالحكومي االستثماري في إطار نموذج  اإلنفاقسياسة  -1 -5 

  يطبقإذ  مفتوح اقتصاد يف املالية و النقدية السياسة فعالية مدى لتحليلفلمنغ  - يستعمل منوذج مندل

 األساسي الشكلف . Unemployed Resourceمعطلة  موارد من يعاين مفتوح اقتصاد علىيف الغالب 

 نهم انطالقا الصرف أنظمة خمتلف دراسة تتم، أين مفتوح صغري القتصاد منوذج عن عبارة فلمنغ مندل لنموذج

 ذات اآلثار وباألخص العامل، على ما اقتصاد بانفتاح املرتبطة املشاكل بتحليل األمر يتعلق عندما مرجعك العتباره

 الداخلياالقتصادي  التوازن حتديد إىل النموذج هذا ويسعى الصرف، سعر لتغريات الكلي االقتصادي الطابع

 فاعلية حتديد جمال يف الرائدة األوىل األحباث من فهو االقتصادي يف الفكر أساسيا تطورا، كما يعترب )�(اخلارجيو 

 تركيزه إىل إضافة ،)ومرنة ثابتة (الصرف لسعر خمتلفة نظم حتت مفتوح صغري اقتصاد يف واملالية النقدية السياسة

 الصرف معدل استجابة درجة حيدد أساسيا متغريا تعترب املال لرأس الدولية املال، فالسيولة رأس حساب على

  1 .واملالية النقدية السياسة لتغريات

  الحكومي االستثماري في ظل نظام الصرف الثابت اإلنفاقفعالية سياسة  - 1 -1 -5

نظام الصرف الثابت ملنع اخنفاض قيمة العملة مما يقلص من الكتلة النقدية الداخلية،  بإتباعتقوم الدولة   

حتفيز دخول رؤوس  إىلاألمر الذي ينجر عنه أيضا اخنفاض يف الدخل وكبح للواردات ورفع لسعر الفائدة، إضافة 

  .األموال وحتسني وضعية ميزان املدفوعات

زيادة الناتج  إىلي استثماري توسعية فإن هذا سيؤدي حكوم إنفاقففي حال اختذت احلكومة سياسة 

بفعل زيادة –اخنفاض رصيد حساب املعامالت اجلارية  إىل إضافةوكذا معدالت الفائدة على املستوى الداخلي 

احلكومي  اإلنفاق، وهنا تصبح فعالية سياسة -بفعل ارتفاع سعر الفائدة–وزيادة رصيد حساب رأس املال  - الناتج

حركة  ،احلالة األوىل، ي تتعلق مبدى حساسية حساب رأس املال لسعر الفائدة، لذلك فإننا منيز حالتنياالستثمار 

يف هذه احلالة يكون اخنفاض رصيد احلساب اجلاري أكرب من حتسن حساب ، ضعيفة نسبيا لرؤوس األموال الدولية

احلكومي  اإلنفاقوعليه فإن سياسة . رأس املال، عالوة عن وجود أثر مزامحة كامل مع عدم وجود زيادة يف الدخل

  .االستثماري يف هذه احلالة أقل فعالية يف اقتصاد مفتوح عنها يف اقتصاد مغلق

                                                           

الداخلي ضرورة العمل على تفادي التضخم غير المرغوب فيه، أما التوازن الخارجي ھو العمل يقصد بالتوازن : )�(
  .على الحيلولة دون حدوث عجر كبير في ميزان المدفوعات

اختبار فرضية التعديل الزائد في دول المغرب  -دراسة تقلبات أسعار الصرف في المدى القصير"درقال يمينة،   1
  . 88 - 86، ص2011الجزائر،  -ر تخصص مالية دولية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلبمسان، مذكرة ماجيست"العربي
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ية اإلنفاقيف هذه احلالة تقوم السياسة ، و  حركة كبرية لرؤوس األموال الدوليةتمثل يف و ت ،احلالة الثانية

بزيادة دخول العملة الصعبة، ومن مث زيادة الدخل مع اخنفاض كبري يف أثر املزامحة التوسعية بزيادة الكتلة النقدية 

  . جذب رؤوس األموال الدولية إىلحيث أن زيادة سعر الفائدة تؤدي 

  .يف هذه احلالة أكثر فعالية ما مل تولد تضخًماالتوسعية االستثماري  اإلنفاقوعليه فإن سياسة 

  الحكومي االستثماري في ظل نظام الصرف المرن اإلنفاقفعالية سياسة  - 2 -1 -5

حركة ضعيفة نسبيا لرؤوس األموال  تتمثل يف احلالة األوىلالصرف الثابت فإننا منيز حالتني،  وكما يف حالة  

اخنفاض قيمة العملة مما يشجع  إىلاالستثماري التوسعية تؤدي  اإلنفاقيف هذه احلالة فإن سياسة ، الدولية

اخنفاض العملة الوطنية مما مينح ميزة  إىلالصادرات ويكبح الواردات ذلك أن العجز يف ميزان املدفوعات يؤدي 

يسمح بزيادة الصادرات، ومن مث  ميكن أن حتدث زيادة كبرية يف الدخل مع اخنفاض   تنافسية للسلع الوطنية مما

   .كبري يف أثر املزامحة

وعليه ميكن القول أن هذه السياسة تكون ذات فعالية نسبية يف ظل نظام الصرف املرن وبوجود حركة  
  . ضعيفة لرؤوس األموال الدولية

احلكومي  اإلنفاقيف هذه احلالة تؤدي سياسة ، حركة كبرية لرؤوس األموال الدولية ، فتتمثل يفاحلالة الثانيةأما 

زيادة قيمة العملة الوطنية األمر الذي  إىلاالستثماري التوسعية إىل تشكيل فائض خارجي والذي يؤدي بدوره 

  . ىل مث ينخفض جمدداتفاع كمرحلة أو يثبط من الصادرات ويشجع الواردات، ويف هذه احلالة يسري الدخل حنو االر 

وعليه ميكن القول أن هذه السياسة تكون غري فعالة يف ظل نظام الصرف املرن ويف ظل حركة كبرية 

  .لرؤوس األموال

فلمنغ  -احلكومي االستثماري القتصاد مفتوح حسب منوذج مندل اإلنفاقوميكن تلخيص فعالية سياسة   

  :يف اجلدول التايل
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احلكومي االستثماري يف ظل نظام الصرف املرن والثابت وحسب درجة حرية  اإلنفاقسياسة  ):01(جدول رقم

  انتقال رؤوس األموال الدولية

  الحكومي االستثماري اإلنفاقفعالية سياسة   حركة رؤوس األموال  نظام الصرف

  مزامحة كبرية  سياسة غري فعالة  حركة ضعيفة  نظام الصرف الثابت
  مزامحة صغرية  سياسة فعالة  حركة كبرية

  مزامحة صغرية  سياسة فعالة  حركة ضعيفة  نظام الصرف المرن
  مزامحة كبرية  سياسة غري فعالة  حركة كبرية

  .197:، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عيد احلميد عايب، : المصدر

 

  الحكومي االستثماري  اإلنفاقدور االجتماعي لسياسة ال: المبحث الثاني

بتدخل الدولة يف احلياة االقتصادية حسب النظرية احلديثة خلق تأثريا متبادال بني النشاط  اإلقرارإن 

 اإلنفاق إنتاجيةاالقتصادي للدولة والنشاط الفردي والذي ينعكس بدوره على الناتج االجتماعي من خالل 

  .، وهذا ما أبرز القيمة االجتماعية للسلع واخلدماتاملباشرةاملباشرة وغري 

  .احلكومي اإلنفاقأبرز عناصر الدور االجتماعي لسياسة  إىلل هذا املبحث سنحاول التطرق من خال

  الحكومي االستثماري وأثرها على التشغيل اإلنفاقسياسة  -1

تم الدراسات االقتصادية بسوق العمل ومشكل البطالة كعنصر مهم لالستقرار االقتصادي الكلي،   

من خالل . وذلك رغم أن مشكل التشغيل ذو ازدواجية خاصة كونه عنصر اقتصادي واجتماعي يف نفس الوقت

باالعتماد على  احلكومي االستثماري اإلنفاقمعاجلة مشكل البطالة عن طريق سياسة  إىلاملبحث سنتطرق 

التحليل اجلزئي الذي يتناول دراسة مشكل البطالة من خالل دراسة سلوك األفراد  إىلالتحليل الكلي دون التطرق 

    .الفاعلني يف سوق العمل

إىل عدم كفاية ) 1929يف فرتة الكساد الكبري (أُرجع سبب وجود البطالة  حسب وجهة النظر الكينزية،

نز البطالة على أا اختيارية ناجتة عن عدم كفاية الطلب الفعال وأن مستوى الطلب الكلي، كما وصف كي
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التشغيل ال يتحدد يف سوق العمل وإمنا يف سوق السلع واخلدمات، وحصر احلل هلذا املشكل يف تدخل الدولة من 

ية االستثمارية يف التأثري على سوق العمل ومستوى التشغيل، ذلك 

تنمية الدخل واحملافظة  إىلاستثمارية توسعية من خالل زيادة االستثمار احلكومي يؤدي 

تغيريها تبعا للتغريات م يف هذه السياسة 

االستثماري يف فرتات الكساد وتقليصه يف فرتات الرخاء 

 اإلنفاقاالقتصادي وهذا على املدى القصري، أما يف املدى الطويل فعادة ما تقوم الدولة بالرتكيز على نوع من 

ميكن توضيح اآللية  2.وإنتاجيتهتركز عليه دف تغيري هيكل االقتصاد القومي باالعتماد على فعاليته 

  احلكومي االستثماري على مستوى التشغيل حسب كينز

  

احلكومي االستثماري على العمالة من خالل تتبع أثر هذه السياسة 

 اإلنفاقذلك أن توقعات املنتجني توسعا من قبل الدولة يف 

، المكتب المصري "مبادئ المالية العامة
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التشغيل ال يتحدد يف سوق العمل وإمنا يف سوق السلع واخلدمات، وحصر احلل هلذا املشكل يف تدخل الدولة من 

   1.خالل إنعاش الطلب الفعال اعتمادا على سياسة اقتصادية توسعية

ية االستثمارية يف التأثري على سوق العمل ومستوى التشغيل، ذلك اإلنفاقومن هنا تظهر أمهية السياسة 

استثمارية توسعية من خالل زيادة االستثمار احلكومي يؤدي  إنفاقية

م يف هذه السياسة ة تستطيع التحككما أن الدول. وزيادة الطلب الكلي

االستثماري يف فرتات الكساد وتقليصه يف فرتات الرخاء  اإلنفاقاالقتصادية على املدى القصري والبعيد، بزيادة 

االقتصادي وهذا على املدى القصري، أما يف املدى الطويل فعادة ما تقوم الدولة بالرتكيز على نوع من 

تركز عليه دف تغيري هيكل االقتصاد القومي باالعتماد على فعاليته 

  :حسب النظرية الكينزية من خالل الشكل التايل

احلكومي االستثماري على مستوى التشغيل حسب كينز اإلنفاقآلية انتقال تأثري سياسة  ):

  .من إعداد الطالبة اعتمادا على نظرية كينز للطلب

احلكومي االستثماري على العمالة من خالل تتبع أثر هذه السياسة  اإلنفاقميكن تبني تأثري سياسة 

 األفراد يف العمل واالدخار؛

 وتنقلها بني فروعه املختلفة؛ اإلنتاج

 حتقيق مستويات عالية من التوظف؛

ذلك أن توقعات املنتجني توسعا من قبل الدولة يف ، واالدخارأما رغبة األفراد يف العمل 

  . وزيادة استثمارام إنتاجهماالستثماري حتفزهم على تنشيط 

                                         

 .161-160:، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عيد الحميد عايب، 
مبادئ المالية العامة: الجزء ا8ول: السياسة المالية والتخطيط الماليدراسات في 

 .106:، ص2006مصر،  -للطباعة والنشر، ا-سكندرية

الفصل الثاني
 

 

التشغيل ال يتحدد يف سوق العمل وإمنا يف سوق السلع واخلدمات، وحصر احلل هلذا املشكل يف تدخل الدولة من 

خالل إنعاش الطلب الفعال اعتمادا على سياسة اقتصادية توسعية

ومن هنا تظهر أمهية السياسة 

إنفاقيةسياسة  إتباعأن 

وزيادة الطلب الكلي على استقراره

االقتصادية على املدى القصري والبعيد، بزيادة 

االقتصادي وهذا على املدى القصري، أما يف املدى الطويل فعادة ما تقوم الدولة بالرتكيز على نوع من 

تركز عليه دف تغيري هيكل االقتصاد القومي باالعتماد على فعاليته االستثماري و 

حسب النظرية الكينزية من خالل الشكل التايل

):10(الشكل رقم 

من إعداد الطالبة اعتمادا على نظرية كينز للطلب :درالمص

 

ميكن تبني تأثري سياسة و 

األفراد يف العمل واالدخار؛ رغبة -   :على

اإلنتاجموارد  - 

حتقيق مستويات عالية من التوظف؛ - 

أما رغبة األفراد يف العمل 

االستثماري حتفزهم على تنشيط 

                                                          
وليد عيد الحميد عايب،   1
دراسات في " محمد دويدار،  2

للطباعة والنشر، ا-سكندريةالحديث 
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سواء بني الفروع االقتصادية أو بني  اإلنتاجاالستثماري على تنقل بعض موارد  اإلنفاقكذلك يؤثر 

 إىلية االستثمارية مبا يتوافق وأهدافها التنموية هذا اإلنفاقل توجيه احلكومة لسياستها املناطق، وذلك من خال

السلع الرأمسالية لصيانة رأس مال اتمع  إنتاجسلع االستهالك إىل  إنتاججانب توجيه الدولة بعض املوارد من 

االستثماري يف الصحة والتعليم  قاإلنفاكذلك تستطيع الدولة التحكم يف نسبة زيادة . وإمناء ثروته القومية

واملشروعات العمرانية يف املناطق الفقرية والنائية غري املستغلة مما يسمح أيضا بتوفري مناصب شغل، وهذا دف  

  . واالدخاركفاية سكاا وزيادة مقدرم على العمل 

االستثماري  اإلنفاقكون   إىليرجع ية على حتقيق مستويات عالية من التوظف، اإلنفاق السياسة أما تأثري

زيادة الطلب  إىلاحلكومي االستثماري يؤدي  اإلنفاقيؤثر على حجم التوظف والعالقة بينهما طردية، فزيادة 

  .الكلي الفعال مما يزيد من حجم التوظف

ل، االستثماري والتوظف الكام اإلنفاقالعالقة بني  إىل اإلنفاقوقد تعرضت العديد من النظريات حول 

فكرة املشروعات احلكومية  إىلواليت تستند " Public Worksاملشروعات العامة "ومن بني هذه النظريات نظرية 

، وترى النظرية أن الكساد هو احنراف أو عدم توازن مؤقت وأن مستوى االستثمار احلكومي اإلنتاجيةذات الصبغة 

كما يرى أصحاب النظرية ضرورة إعداد دراسات . جيب أن يتكيف واالستثمار اخلاص خالل الدورات التجارية

عن خمتلف املشروعات يف فرتات التوظف الكامل كي يتم تنفيذها يف فرتات الكساد والبطالة بافرتاض أن 

 اإلنفاقجانب سهولة توقيت  إىلأو الشروع يف اجنازها املشروعات احلكومية ميكن للدولة التحكم فيها بتأجيلها 

لكن يف الواقع تأجيل التوسع االستثماري ليس بالسهولة مبا ُوصف، فاملسألة يكتنفها  .احلكومي االستثماري

من  اإلنتاجيةأو  اإلنشائيةالقيام ببعض املشاريع  إىلالعديد من الصعاب واملخاطر، كما أن احلاجة تدعو أحيانا 

قبل الدولة يف فرتة يسودها مستوى عال من التوظيف، بل أثبتت الوقائع أن معظم املشروعات احلكومية تتم يف 

تعمل الدولة على توفري مستويات عالية من التوظيف مع حتقيق  أنلذلك فاألرجح . فرتات الرخاء لسهولة متويلها

   1.مستويات مستقرة من االستثمار احلكومي

لتفادي حدوث مشكل البطالة سواء   احلكومي االستثماري اإلنفاقاالعتماد على سياسة ميكن للدولة   

امتصاص البطالة  إىلرفية فتهدف أما السياسات الظ. سياسات هيكلية أو ظرفيةكان ذلك ضمن سياسات 

 احلكومي االستثماري اإلنفاقمن خالل زيادة مستوى النشاط االقتصادي عن طريق زيادة  2يف األجل اإلجبارية

، أما باالعتماد على السياسات اهليكلية إنتاجيةشرط أن تكون هذه السياسة ذات  خالل الدورة االقتصادية

                                                           
 .61 -58: ، صمرجع سبق ذكره، 1972عبد المنعم فوزي،   1
 .165: ، صمرجع سبق ذكره، 2010وليد عيد الحميد عايب،   2
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فتستهدف الدولة من خالهلا التأثري على مستوى التشغيل يف املدى الطويل من خالل برامج املشروعات احلكومية 

االستثمار اخلاص، حيث تقوم الدولة ات الكساد اليت تنجم عن تغريات معاجلة فرت  إىلوالبينة التحتية اليت دف 

لتعويض هذا النقص لالستثمار اخلاص، ولكن هذه السياسة مرهونة بعدة شروط تتمثل  إنتاجيةبتنفيذ مشاريع 

   1:يف

مشكلة يف الوقت الالزم إذا بدت عالمات الكساد    وبذلك تثور  الرخاء لتنفيذهاإعداد برامج يف فرتات  - 

  تأثري حجم املشروعات وتوقيت البدء يف تنفيذها،

وحتتفظ به داخل  اإلنفاقعلى الدولة أن حتاول التقليل من االسترياد من اخلارج حىت متنع التسرب يف   - 

 االقتصاد الوطين،

مرافقة السياسة اهليكلية بسياسة قصرية األجل تتمثل يف توزيع القوة الشرائية على املستهلكني وذلك حىت   - 

 .برناجمها وتبدأ يف تنفيذ مشروعاا إعدادتتمكن الدولة من 

احلكومي  اإلنفاقانطالقا مما سبق ميكن اعتماد الشكل التايل كملخص لألثر الكلي لسياسة            

  :ري على البطالةاالستثما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .163: ، صنفس المرجع أع!ه   1
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  البطالةاحلكومي االستثماري على  اإلنفاقمراحل تأثري ): 11(الشكل رقم 

  

احلكومي كأداة لتوسيع آفاق التشغيل يف اجلزائر خالل الفرتة  اإلنفاق" كمال عايشي وسليم بوهيدل، :المصدر
، البطالة وحتقيق التنمية املستدامة امللتقى الدويل حول إسرتاتيجية احلكومة للقضاء على ،"2010- 2001

  .06:، ص2011نوفمرب  16- 15جامعة املسيلة يومي 

  

يؤدي إىل زيادة الطلب الداخلي على  االستثماري احلكومي اإلنفاقمن الشكل السابق، يتضح أن ارتفاع 

هو جزء من الطلب الداخلي وارتفاع هذا األخري يدفع باملعدل العام  اإلنفاقهذا السلع واخلدمات باعتبار أن 

مما يؤدي إىل  لألسعار حنو االرتفاع، يف انتظار حترك اآللة اإلنتاجية لتلبية الطلب اإلضايف عن طريق زيادة اإلنتاج

ال يطول كثريا ألن غري أن هذا االنتظار جيب أن . زيادة الطلب على التشغيل، وبالتايل اخنفاض معدالت البطالة

ذلك من شأنه أن يدفع مبعدالت التضخم إىل االرتفاع، ومنه ارتفاع أسعار الفائدة على اإلقراض، وتقلص هامش 

مدى  .مما يؤدي إىل تباطؤ النمو االقتصادي، وبالتايل التأثري على معدل البطالة سلبا. حركة االستثمارات اخلاصة
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 اإلنفاقاحمللية للطلب اإلضايف على السلع واخلدمات، الناتج عن زيادة االستجابة السريعة لآللة اإلنتاجية 

  . 1احلكومي

عنصرين مهمني أوهلما ضمان  عتمد علىاالستثماري ت احلكومي اإلنفاقومن مثة فإن سياسة التوسع يف   

 مع ةصناعي ي مقوماتذوجود اقتصاد  إىل جانب) االستثماري اإلنفاق إنتاجيةحسب (فعالية هذه السياسة 

  .عدم وجود عوائق أمام السلع الرأمسالية واملدخالت الالزمة لزيادة اإلنتاج احمللي

  السكن -الصحة -الحكومي االستثماري وأثرها على التعليم اإلنفاقسياسة  -2

من أهم املتغريات االجتماعية اليت تم ا الدولة وتعمل على توفريها يعترب التعليم والصحة والسكن 

لذلك تركز احلكومات . وتطويرها للحد األقصى نظرا لكوا من املتطلبات األساسية للحياة االجتماعية العادلة

ة تسمح على هاته العناصر الثالث من خالل ختصيص مبالغ استثمارية ضخم اإلمنائيةعادة من خالل براجمها 

  . بتغطية وحتسن وتطوير الطلب على هذه االحتياجات

  الحكومي االستثماري على التعليم اإلنفاقانعكاس سياسة  - 2-1

وبل اعترب عبًء على االقتصاد نظرا لكونه سلعة غري أعترب التعليم ملدة طويلة عامال مستقال عن التنمية   

البشرية زاد االهتمام باجلانب التعليمي وكذا زادت الدراسات اليت ومع تقدم مفهوم التنمية وأمهية املوارد .  مادية

تم بدمج االستثمار يف التعليم يف صلب التحليل االقتصادي والتخطيط التنموي، لذلك ظهرت العديد من 

 شولتز، بالج: رد البشرية وكذا دورها يف التنمية كأحباث ودراسات كل مناالدراسات اليت ركزت على أمهية املو 

  .وغريهم ...برثون، بيكر، أوركرست فيزي

أصبحت مسألة جتميع رأس املال البشري من أهم مقومات التنمية املستدامة، ذلك أن االستثمار فيه   

أين كان التعليم يعترب جمال استهالك حبت إىل تغري  إشكاليعترب استثمارا بعيد املدى، فالفارق الذي كان حمل 

سية للتنمية ال استثمار مربح الرتباطه جبميع القطاعات األخرى وألنه الركيزة األسااملفاهيم واعتبار التعليم جم

    . الشاملة

 ولقد أكد علماء االقتصاد على أمهية تنمية رأس املال البشري باعتباره االستثمار األمثل لتحقيق التنمية  

، ولقد اعترب سولرت أن التعليم أكثر جاذبية لالستثمار من االستثمار نفسه اإلنسانوغايتها  باإلنساناليت تتوصل 

                                                           
 .07: ،  صمرجع سبق ذكره، 2011سليم بوھيدل، و كمال عايشي 1
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وتظهر أمهية االستثمار يف هذا اجلانب يف زيادة القدرة . 1يف رأس املال املادي بأكثر من ثالث مرات ونصف

ال حتتاج إىل  لذلك فإن اعتبار التعليم من مستلزمات التنمية االقتصادية قد أصبحت  ملستقبلللفرد يف ا اإلنتاجية

ولقد أصبحت الدول اليوم . توضيح ذلك نتيجة لظهور تأثري التعليم يف التنمية االقتصادية بصورة واضحة وفعالة

تم بشكل أكرب بالتعليم كونه أكثر الفرص اتساعا يف التنمية االقتصادية واألكثر تأثريا يف ااالت االقتصادية 

  .وغري االقتصادية

العديد من العوامل  إبرازفقد مت دراسات اليت أجريت يف ميدان اقتصاديات التعليم وحسب العديد من ال  

 2:اليت جعلت من التعليم استثمارا جيدا يف رأس املال، ومن بني أهم هذه العوامل

أظهرت األحباث حول قياس العائد من التعليم تزايد قدرة األفراد على الكسب إىل جانب تزايد دخول األفراد  −

 .التعليمنتيجة 

اكتشاف النظام الرتبوي للمواهب الكامنة لألفراد، ذلك جيعل النظام التعليمي كجهاز للبحث واالكتشاف  −

 .ويساعد الدولة على االستفادة من مواهب هؤالء األفراد واالستثمار فيها

ة وجديدة من تشتمل التنمية املستدامة على تغريات كثرية يف أنواع العمل، األمر الذي يتطلب أمناط خمتلف −

العاملني املاهرين والذين لديهم القدرة على التكيف مع األعمال اجلديدة والتعليم يزيد من قدرة األفراد على 

وحسب عدة دراسات . التكيف مع التغريات احلادثة يف سوق العمل خاصة تلك املرتبطة بالنمو االقتصادي

يصبحون أفضل إعداد ويئا للتحرك ) سنوات على األقلبعد قضاء مثاين (فإن األفراد بعد التعليم االبتدائي 

مصدرا للمرونة اليت متكن  لذلك فالتعليم يعترب ذا قيمة كبرية يف هذا اال باعتباره . إىل وظائف جديدة

 .األفراد من التجاوب مع التغريات الوظيفية املفاجئة

ات املستقبل وذلك لتوفري اليد العاملة والباحثة على الدولة أن تقّوم النظام الرتبوي وتراجعه مبا يتناسب وحاج −

 .لتفعيل التنمية الشاملة وكذا لتطوير االقتصاد على النحو املنشود

أظهرت نتائج الدراسات واألحباث أن االستثمار يف التعليم يعترب من العوامل املؤثرة يف الدخل القومي، واليت  −

 .تسهم إسهاما كبريا يف النمو االقتصادي

لبحث العلمي أحد الوظائف التقليدية للنظام الرتبوي حيث تؤدي األحباث خاصة العلمية منها اليت يعترب ا −

. يقوم ا األساتذة واخلرباء خاصة املتفرغني لألحباث يف امليادين املختلفة إىل مسامهات فخمة يف التنمية
                                                           

مصر، من دون سنة نشر،  - ، النسخة ا-لكترونية أسك زد، دمياطا-ستثمار في التعليم في مصر علي صالح جوھر،  1
 151ص 

 .153-152، صمرجع سبق ذكره، علي صالح جوھر  2
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ليت عادت على الواليات جني القمح وا أحباث إىل أشارتوعلى سبيل املثال دراسات جريلتشر اليت 

 .يف العام %700املتحدة حبوايل 

جيعل من التعليم جانبا استثماريا لقدرة املعرفة فروع النظام الرتبوي  للمتخصصني يف جانب البحث و  إعداد −

 .املتخصصني من تكوين أجيال أخرى من القوى البشرية الفعالة األفراد ءهؤال

لذلك فإنه ال تنمية شاملة دون التنمية البشرية، وذلك أن األولوية اليت تعطى للجانب البشري يف التنمية 

 باإلنسانينبغي أن تكون أولوية مطلقة حىت ميكن صناعة التنمية وليس شراء مظاهرها، لتحقيق تنمية حقيقية تبدأ 

فعالوة عن كون التعليم حقا لألفراد وواجبا على . والتدريب وتنتهي إليه، وتنمية املوارد البشرية هي التعليم والتأهيل

 الدولة جتاههم، فهو استثمار اقتصادي واجتماعي طويل املدى، ومن اخلطأ اجلسيم اعتباره كخدمة من اخلدمات

  .1فمقياس التنمية احلقيقة هو نسبة التعليم ونوعيته ومستواه االجتماعية أو الفردية،

, ما يعرف باقتصاديات التعليم إطارولقد اهتمت نظرية رأس املال البشري بقضية االستثمار التعليمي يف   

فمن املهم جدا حتليل مدخالت وخمرجات النظام التعليمي ومؤسساته يف املرحلة احلالية وتقدير املرحلة املستقبلية، 

لتكنولوجيات احلديثة واملتقدمة وكذا تطبيقاا يف األمر يساعد على مواكبة التطور املستمر واستيعاب ا أنذلك 

من أجل االستثمار يف التعليم وتطوير املؤسسات التعليمية  إلنفاقهافتوجيه الدولة . أنواعهااملؤسسات مبختلف 

  2.وكذا مراكز البحث والتطوير يؤدي بشكل عام إىل تطوير الكفاءات العلمية والتقدم التكنولوجي

  :االستثماري يف امليدان الرتبوي إىل قسمني أساسيني، مها اإلنفاقينقسم   

 يصف كل من The social investment spending :3على االستثمار االجتماعي  اإلنفاق −

Vaizey  وWoodhall  هذا النوع من النفقات بأنه جمموع النفقات اليت تنفق على الرتبية والتعليم

  .والبحث العلمي من قبل االقتصاد

  :صانعي القرار الرتبوي  والسياسي وكذا خمططي الرتبية باجتاهات عدة وهي اإلنفاقيفيد حتليل هذا 

 .مباشرة وواضحة لتحديد السياسة االستثمارية إشاراتتقدمي   −

 .ومنه رفع كفاءة السياسة املالية يف القطاع اإلنفاقتقدمي إشارات مباشرة لرتشيد  −

                                                           
 -وا-جتماعية جامعة محمد خيضر ا.نسانية، مجلة كلية اNداب والعلوم "ا-ستثمار في التعليم ونظرياته"غربي صباح،   1

 .7 - 5:، ص2008جوان  - ين الثاني والثالث، جانفيبسكرة، العدد
 .23: ، صنفس المرجع أع!ه  2
 .24: ، صنفس المرجع أع!ه 3
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 .ختصيص االستثمار املادي وتوزيعه بني مستويات الرتبية وأنواعهاتقدمي املعايري الصادقة يف مسائل  −

  .تقدمي املعطيات واملعلومات والدالئل املفيدة ألغراض التخطيط الرتبوي −

يف  اإلنفاقيتمثل هذا النوع من The private investment spending:1 على االستثمار الفردي اإلنفاق −

  :يف اإلنفاقيفيد حتليل هذا النوع من .. .، منح دراسية، أحباث، سفركتبمن  الدولة على الباحثني  إنفاق

 .يساعد يف كشف النزعة للطلب على األنواع املفضلة واملرغوبة للرتبية −

 .يساعد يف تقييم املؤشرات لصانعي السياسة الرتبوية وخمططي الرتبية  −

اعتمادا على ما سبق فان حسن تسيري وتوجيه سياسة اإلنفاق احلكومي لالستثمار يف التعليم ينعكس     

بشكل اجيايب على املستوى الكمي والنوعي للتعليم، إىل جانب كونه يعد ثروة حقيقية، كون العائد االجتماعي 

  . طا مباشر وغري مباشراملنتظر من هكذا استثمار كبري جدا أو مرتبط بقيمة جماالت التنمية ارتبا

  واإلسكان الصحةالحكومي االستثماري على  اإلنفاقانعكاس سياسة  - 2-2

يعترب جمال الصحة من مكونات البعد االجتماعي للتنمية املستدمية إىل جانب كونه أحد مكونات 

   البشرياحلكومي االستثماري على رأس املال  اإلنفاق

لك كون على التعليم، ذ اإلنفاقماري على الصحة عن حتليل ذات ثاحلكومي االست اإلنفاقخيتلف حتليل   

الدوافع التضخمية الصحة تعترب من السلع الغالية اليت تتحمل الدولة تكاليفها يف الغالب عالوة على اشتماهلا على 

  .2ستلزمات األخرىمن ارتفاع نسبة املسنني، زيادة استخدام التكنولوجيا املكلفة، تكاليف األدوية وامل

هذا فيما خيص الصحة، أما بالنسبة للسكن فيعترب املتغري الذي زادت أمهيته بعد األزمة االقتصادية العاملية   

كوا كانت بسبب أزمة الرهون العقارية يف األساس، ومن هنا برز دور الدولة يف متويل الربامج   2008-2009

خاصة بالنسبة للبلدان اليت مل تضع يوما  وباإلسكانن وباملوازاة مع األزمة جتلت املشاكل املتعلقة بالسك. السكنية

(عامة إسكانسياسات 
�
تناولت اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة ملنظمة األمم  2004لذلك وبالتحديد سنة  ، )

الوسطى والشرقية، وقد  أوروبايف البلدان االنتقالية املنتشرة يف  اإلسكاناملتحدة يف مؤمتر ذات السنة مشاكل 

  :صت اللجنة إىل ما يليخل

                                                           
ضمن إطار الحد العام من دور الدولة خاصة في الدول الرأسمالية  ا.سكانيةمنذ ثمانينات القرن العشرين تراجع التمويل الحكومي للبرامج :  )�(

  .ا-نتقالية من ا-شتراكية والشيوعية والبلدان ذات ا-قتصاديات
 .24:، صمرجع سبق ذكره، 2008غربي صباح،   1
 .369: ، صنفس المرجع أع!ه  2
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وهلذا . اإلسكانمل يكن االعتماد املتزايد على قوى السوق كافيا للتعويض عن تراجع دور الدولة يف جمال  "

إال أن . تلبية مالئمة اإلسكانالسبب، غالبا ما ال تتم تلبية حاجات الفقراء واموعات املستضعفة على مستوى 

كما . توفر املساكن اليت ميكن للجميع حتمل تكلفتها أساسي لصحة الفرد، ولتحقيق جمتمع متماسك اجتماعيا

فاملساكن اليت تكون مبتناول اجلميع شرط مسبق لتنقل اليد العاملة  االقتصادية، اإلنتاجيةاسي لتحقيق أنه عامل أس

وبعدما أدركت البلدان هذه . الشركات واستحداث فرص العمل إنشاءإىل ي وجزء ال يتجزأ من بيئة سياسية تؤد

اليت يعانيها األكثر عوزا بطريقة فعالة وفاعلة، ويبقى  اإلسكانسبل تسمح حبل مشاكل  إجياداحلقيقة، سعت إىل 

 1 ."تأمني املساكن االجتماعية أداة أساسية من أجل حتقيق هذا اهلدف

قضية  اإلسكانمن قبل احلكومة من األمهية مبا كان خاصة بكون  اإلسكانعلى  اإلنفاقلذلك فإن   

وخالل السنوات . حدود املدن سريعة النمو يف البلدان الناميةأساسية من قضايا األحياء الفقرية اليت تتكاثر على 

مشكل السكن اخلمسني األخرية، استطاعت املدن األكثر كثافة سكانية يف العامل كسنغافورة  وهونغ كونغ حل 

منزل بالنسبة لسكان سنغافورة،  %85حيث أصبحت الدولة تؤمن  اإلسكانمن خالل تكفل احلكومة بربامج 

ماليني  3من  بأكثريف حني تؤمن احلكومة الصينية املنازل لنصف سكان مدينة هونغ كونغ والذين يقدر عددهم 

 لإلنفاقاالجتماعي وإىل الدور الفعال  اإلسكانقيمة  ىلإفاألزمة املالية العاملية األخرية أعادة االعتبار   .نسمة

، أصدرت األمم املتحدة بيانا من 2008، ففي ذروة األزمة يف أكتوبر اإلسكاناحلكومي االستثماري يف جمال 

ميكنها أن  تبني أن األسواق وحدها ال األزمةتشري فيه إىل أن راكيل رولنيك  اإلسكانخالل اخلبرية يف شؤون 

وقد تبعه بيان آخر أصدرته  ،2املساكن للجميع، وطالبت فيه بإعادة تقييم سياسات اإلسكان االجتماعيةتؤمن 

املديرية التنفيذية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية حيث أعلنت أنّا تيباجيوكا خالل اجتماع اللجنة ذات 

اليت ميكن اجلميع حتمل كلفتها األسباب الكامنة شكل التحضر السريع والفوضوي وقلة املساكن : "يلي الصلة ما

هو  فاإلسكان... السياسية واإلرادةميكن حل املشكلة إال من خالل التمويل العام  وراء األزمة املالية الراهنة، وال

  3."مغارة الغين الوطين، ونتاج السوق واملنفعة االجتماعية على حد سواء

املدن السكنية حمفوفة باملخاطر وحتتاج إىل إنفاق استثماري ضخم مما يلزم  استثماراتإن طبيعة متويل   

الدولة بالتقدير اجليد هلكذا مشاريع من تقدير احتياجات التمويل قبل البدء يف تنفيذ املشروع، تقدير احتياجات 

                                                           
1 David Hall, “WHY WE NEED PUBLIC SPENDING? نفاق العام؟ PSIRU University of ," لماذا نحن بحاجة ماسة إلى ا
Greenwich, London, October 2010. P: 60. 
2 Idem, P:60. 
3 Ibid., P:61. 
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دير احتياجات متويل متويل الدراسات والبحوث التخطيطية للمشروع، تقدير احتياجات متويل البنية األساسية، تق

  1.أنشطة القاعدة االقتصادية األساسية واخلادمة التابعة للمشروع وكذلك تقدير احتياجات متويل اإلسكان

سياسة شاملة للنمو ومواكبة للتطورات التنموية ويف إطار التنمية املستدامة أصبح على الدولة اعتماد   

... ت معتمدة يف عدة دول كربيطانيا وفرنسا واسرتاليااحلضري باعتماد خمططات املدن اجلديدة واليت أصبح
االستثماري للحكومة على إنشاء املدن السكنية حيقق األهداف القومية بصفة عامة واالقتصادية بشكل  اإلنفاقف2

  . خاص مبا يتوافق واألهداف التنموية بشكل عام وكذا ما حيقق النمو احلضري

حلكومي االستثماري األثر الكبري على التنمية االجتماعية ورفع ا لإلنفاقوبصفة عامة ميكن القول أن   

 اإلنفاقرصيد الدولة من رأس املال االجتماعي ورصيد االستفادة منه ولكن األمر حيتاج دائما إىل فعالية سياسة 

  .وتفعيل الرقابة عليه لضمان نتائج أفضل اإلنفاقاالستثماري وكذا التحكم يف ترشيد 

  البنية التحتيةالحكومي االستثماري وأثرها على  اإلنفاقسياسة  -3

أدى االستثمار يف الكهرباء واملياه والصرف الصحي والطرقات وسكك احلديد واالتصاالت دورا أساسيا 

ويعود سبب النمو االقتصادي . يف النمو املسجل يف البلدان املرتفعة الدخل، كما انه أساسي يف البلدان النامية

 حد كبري، إىل تطور البىن التحتية،إلنتاجية يف الواليات املتحدة يف منتصف القرن العشرين، إىل وارتفاع معدالت ا

أمريكا الالتينية وأوروبا  وميكن تسجيل اآلثار نفسها يف كافة القارات على حد سواء، مبا يف ذلك أمريكا الشمالية،

بىن التحتية وفقا لتغريات معدل النمو وذلك حسب ويوضح الشكل التايل التغري يف النمو املرتبط بتطوير ال. وآسيا

  3 : 2008سرفن سنة  Servenكالدرون و    Calderonدراسة للبنك الدويل قام ا كل من 

  

  

  

  

  

                                                           
: ، ص2006 - مصر، الطبعة الثانية -الزقازيق -، مكتبة القدس"اقتصاديات المدن الجديدة"، إبراھيمطلعت الدمراش   1

203. 
 .223: ، صالمرجع أع8ه نفس  2

3  David Hall, “WHY WE NEED PUBLIC SPENDING? نفاق العام؟ PSIRU University of ," لماذا نحن بحاجة ماسة إلى ا
Greenwich, London, October 2010. P:32 
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  التغري يف منو البىن التحتية وفقا لتغريات معدل النمو ):12(الشكل رقم 

  
Source : David Hall, “WHY WE NEED PUBLIC SPENDING? لماذا نحن بحاجة "
 :PSIRU University of Greenwich, London, October 2010. P ماسة إلى انفاق العام؟,
33. 
 

وجه االهتمام بشكل كبري على كم البىن  إفريقيايف دول جنوب  أنيالحظ  أعالهمن خالل الشكل 

يف بقية الدول كان  أنالذي انعكس سلبا على مستوى النمو االقتصادي يف حني  األمرجلودا،  إمهالالتحتية مع 

االهتمام بكم البىن التحتية مرتافقا ونوعية وجودة هذه البىن، بشكل نسيب مما اثر بشكل اجيايب على مستوى النمو 

صادي بشكل عام ال يتعلق نسبة التغري االجيايب يف النمو االقت  أنميكن القول  اإلطاراالقتصادي وعليه يف هذا 

 فإمهالتقريبا جلودة هذه البىن، لتحقيق معدالت منو معتربة،  األمهيةنفس  إعطاءبكم البىن التحتية وحده بل جيب 

 اإلنفاقجودة اهليكلة قد تؤثر سلبا على مستوى النمو االقتصادي العام، وال حيقق معدالت النمو املرجوة رغم 

 .الكبري على هذه البىن

لقد بينت االنعكاسات السابقة لربامج التكييف اهليكلي اليت فرضها صندوق النقد الدويل، أمهية 

وقد أصرت هذه الربامج على خفض اإلنفاق العام، كما وضعت حدا  - االستثمار العام يف البىن التحتية
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قد الدويل، مما انعكس سلبا مثل ما حدث مع اجلزائر أثناء تطبيق برامج صندوق الن -لالستثمار يف البىن التحتية

ويف موازاة ذلك طالب البنك الدويل وصندوق النقد الدويل خبصخصة خدمات أساسية على غرار . على البالد

ونتيجة لذلك أدت ضغوط الدمج . املاء والكهرباء، إال أن القطاع اخلاص فشل يف تامني االستثمارات الالزمة

حجم اإلنفاق العام على البىن التحتية، ومل يعوض عن ذلك ارتفاع نسبة املايل يف العديد من البلدان إىل تقليص 

مشاركة القطاع اخلاص يف هذا اال، مما أدى إىل تامني غري كاف للخدمات األساسية، ما قد ينعكس سلبا على 

  1.النمو

ثمانينيات ففي أمريكا الالتينية، اخنفض حبدة اإلنفاق على البىن التحتية البشرية واملادية خالل ال

والتسعينيات أي خالل الفرتة اليت فرض فيها صندوق النقد الدويل سياسات التكييف اهليكلي مما أدى إىل تراجع 

النمو االقتصادي، ويعود احلجم األكرب من اهلوة على مستوى حصة الفرد من الناتج اليت فصلت بني أمريكا 

  .يات إىل التباطؤ يف إنشاء البىن التحتية خالل تلك الفرتةالالتينية وآسيا الشرقية خالل الثمانينيات والتسعين

حاليا بعدما سدد معظم دول بلدان أمريكا اجلنوبية ديونه إىل صندوق النقد الدويل كما هو احلال بالنسبة 

 للجزائر أيضا، صار بإمكاا اعتماد سياسة اقتصادية أكثر منطقية وأكثر عقالنية، يؤدي فيها اإلنفاق العام على

أطلق الربازيل برنامج النمو االقتصادي ميتد على أربع سنوات، أساسه  2008البىن التحتية دورا هاما، ففي سنة 

، ويشكل الربنامج واإلسكانمليار دوالر أمريكي يف الطرقات والكهرباء واملياه والصرف الصحي  236استثمار 

تراجع االستثمار العام  أينات السابقة للربنامج، حماولة جادة لتصحيح النقص يف االستثمار الذي ساد يف السنو 

ببعث مجلة  أيضا، كما قامت اجلزائر اإلمجايلمن الناتج احمللي  %3ما دون  إىلبشكل ملحوظ، حيث اخنفض 

، وباشرت 2009- 2001مث برنامج دعم النمو خالل الفرتة املمتدة من  اإلنعاشمن الربامج بدأا بربنامج دعم 

، حيث ركزت يف كل هذه الربامج على البىن التحتية 2014- 2010تنموية خاصة بالفرتة  إسرتاتيجيةمؤخرا 

  2 .بشكل خاص

 أمريكاا اليت عانته األسبابعلى البىن التحتية غري مالئم، وذلك لنفس  اإلنفاقفال يزال  إفريقيايف  أما

التكييف املايل الذي  إىلتراجعا يف العديد من البلدان، ويعود سبب ذلك جزئيا  اإلنفاقالالتينية، حيث سجل 

القطاع اخلاص فشل يف حتقيق التوقعات  أنالعام اخلاص بالبىن التحتية خالل التسعينيات، واىل  اإلنفاقطرا على 

 آيالقطاع اخلاص مل يقدم  أن، إفريقياحول االستثمار يف البىن التحتية يف  2010وقد بني تقرير اعد خالل 

                                                           
1  David Hall, 2010, Op-cit, P: 34. 
2  Idem, P:34 
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وعلى . مسامهات يف قطاع املياه والكهرباء والنقل، ومل يقدم سوى على بعض االستثمارات يف جمال االتصاالت

نه ال يزال القطاع العام املستثمر أ يأوقت مضى،  أيمن  أكثر اإلفريقيةالرغم من ذلك تستثمر احلكومات 

  1.اإلفريقيةيف قطاع الطاقة املياه والنقل يف كافة الدول  األساسي

لتنمية البىن التحتية على مستوى بلدان العامل كله جتري من خالل احلكومة والقطاع  األساسيةال تزال آلية التمويل 

  :ا يف البىن التحتيةويوضح الشكل التايل ترتيب أكثر الدول استثمار  .العام

  إمجايل أكثر الدول استثمارا يف البىن التحتية): 13(الشكل رقم 

  
Source: Dulani Seneviratne and Yan Sun, “ Infrastructure and Income 
Distribution in ASEAN-5: What are the Links?”, IMF Working Paper, 
International Monetary Fund, 2013, P: 04. 

  

                                                           
1 David Hall, 2010, Op-cit, P:35 
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، توصلت إىل أنه ال تشكل 2008يف عام ) siemens(ووفقا ملسح عاملي أجرته شركة سيمنس 

من جممل استثمارات القطاع العام، ومن املتوقع أن يبقى التمويل  %4الشراكات بني القطاع العام واخلاص إال 

رون من القطاع العام ليسو فاملستثم. وروبا ككلأالوحيدة على مستوى من طرف القطاع العام كأداة التمويل 

ا  نافع العظيمة اليت يعودمتأكدين من أم سيحصلون على عائدات مرتفعة بقدر ما يرغبون، على الرغم من امل

فقد يرغب بلد ما يف إنشاء سكك حديدية خلدمة اإلنتاج، وان اإلفادة . االستثمار على االقتصاد واتمع ككل

لية خلدمة اإلنتاج قد تبدو ضئيلة جدا بالنسبة إىل االستثمار كله فكأنه تبديد لرأس املباشرة اليت تنتج عن هذه العم

املال بالنسبة للقطاع اخلاص لذلك ينتقل العبء إىل الدولة، لذا على احلكومات توفري التمويل من املالية العامة 

   1.على استثمارات البنية التحتية لإلنفاق

احلكومي االستثماري له الدور الكبري يف تنمية البىن التحتية كما ونوعا خاصة بانفراد  اإلنفاقوبالتايل فإن   

  .الدور احلكومي ذا القطاع اهلام واحلساس يف التنمية الشاملة ككل

  الحكومي االستثماري وأثرها على األمن اإلنفاقسياسة  -4

العام، والنفقات العسكرية  اإلنفاق إمجايلتشكل جزءا كبري من  أاالنفقات العسكرية من  أمهية تأيت

االستعمال العسكري،  إىلمن االستعمال املدين ) املادية والبشرية(حتويل جزء من املوارد االقتصادية  إىلتؤدي 

نقص عرض عوامل  إىلتؤدي  أا إىل باإلضافةالقومي،  اإلنتاجنقصان  إىلتؤدي  أاعلى  إليهاوهلذا كان ينظر 

بعض السلع واخنفاض الطلب  أسعار، وبالتايل ارتفاع اإلنتاجعوامل  أسعاريرتتب على ذلك ارتفاع  مما اإلنتاج

 أنالعسكري، وخاصة بعد احلرب العاملية الثانية  اإلنفاقجارب احلديثة يف الت أثبتتاالستهالكي عليها، لكن 

  2:اآلتية لألسبابك يكون له آثار اجيابية على الناتج القومي، وذل أنالعسكري ميكن  اإلنفاق

حيث يؤدي الطلب على منتجات بعض القطاعات لتلبية رفع مستوى التشغيل يف القطاعات االقتصادية  - 

وبالتايل زيادة الدخل الوطين، وهذا  واألنشطةهلذه القطاعات  اإلنتاجيةرفع القدرة  إىلاحتياجات القوات املسلحة 

هذه  أن أومن صناعات وخدمات حملية، ووجود موارد باطنية مت توفري هذه االحتياجات  إذاحالة ما  يف

  .الصناعات تعمل بدون مستوى التشغيل الكامل

                                                           
1 David Hall, 2010, Op-cit, P: 35. 

 .193: ، ص2007-2006جامعة ا8زھر،  - ، كلية التجارة"اقتصاديات المالية العامة"فياض عبد المنعم،   2
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 اإلنتاجاحمللية، فكثري من التكنولوجيا احلديثة املستخدمة يف  لألنشطةتسهم النفقات العسكرية يف التطوير التقين  - 

يف الصناعات املدنية، ومثال  اإلنتاجيف جمال البحوث العسكرية مث انتقلت بعد ذلك لتطوير  أوالاملدين استعملت 

  .وجهاز احلاسوب واالنرتنيت وغريها أالسلكيةذلك االتصاالت 

وجتدر اإلشارة أن مستوى األمن يؤثر بشكل كبري على معدالت النمو االقتصادي، ذلك انه يف حال   

األمر الذي جيعل الدول رغم . ا يف جماالت التنمية املتعددة كما وضحنا أعالهانعدام األمن يصعب السري قدم

التكاليف الباهظة لالستثمار يف األمن، حتاول توفري ما أمكن حفاظا على االستقرار األمين وتسهيال لسريورة 

  . العملية التنموية كما خطط هلا

 الحكومي االستثماري  اإلنفاقلسياسة والمؤسسي دور البيئي ال: المبحث الثالث

يف التخطيط التنموي مثله مثل  باالعتبارمواكبة للتطورات التنموية اليت تفرض احرتام البعد البيئي ووضعه   

املضي قدما حنو تنمية مستدمية، األمر الذي يتطلب حجما كبريا من  إطاراجلانب االقتصادي واالجتماعي يف 

اريع الالزمة وكذا عمليات الصيانة واكتساب التكنولوجيات النظيفة من احلكومي االستثماري لتغطية املش اإلنفاق

  .أجل خلق اقتصاد أخضر وللحفاظ على البيئة ومواردها خاصة الناضبة منها

احلكومي االستثماري على  اإلنفاقأهم انعكاسات سياسة  إىلمن خالل هذا املبحث سنحاول التطرق   

أثره على اجلانب املؤسسي والتكنولوجي يف ذات  إبرازخاص، إىل جانب البعد البيئي للتنمية املستدامة بشكل 

  .السياق

  رأس المال الطبيعي والتخطيط التنموي الحكومي -1

ويض تلك املوارد املعرضة للنضوب من أهم عأصبح موضوع تنمية املوارد الطبيعية واحلفاظ عليها مع ت  

مواضيع الساعة، وأصبح على الدولة رفع مستويات احملافظة على مواردها وتنميتها، ذلك أن املوارد الطبيعية بشكل 

 1:من اخلصائص هي مبجموعةتتميز عام 

املتجددة هي فاملوارد  أخرى غري متجددة،موارد متجددة و  يف اقتصاديات املوارد هناك :ذخاصية النفا −

 أواملوارد غري املتجددة فهي املوارد اليت ال تتجدد عرب الزمن  أما تلك املوارد اليت تتجدد خالل فرتة قصرية،

                                                           
1 Le rapport sur le commerce mondial, « Le commerce des ressources naturelles », Organization Mondiale du 
Commerce, Suisse, 2010,  P46. 
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تكون نافدة يف حالة اإلفراط  أناملوارد املتجددة تستطيع  أناملوجودة بكميات منتهية ومن اجلدير بالذكر 

  .يف االستعمال

حني  هناك موارد طبيعية توجد مركزة يف عدد من البلدان يف :ني الدولخاصية التوزيع غري املتكافئ ب −

إن هذا  .فقط دولة 15من البرتول موجود يف % 90فمثال ، حتتوي بلدان أخرى على رصيد حمدد

عادل للثروات الطبيعية قد خيلق صراعات بني الدول لكنه من جهة أخرى يفتح أبواب الغري التوزيع 

  .ولللتبادل بني خمتلف الد

لى عنصر اقتصادي يؤثر بطريقة غري مباشرة ع أداء إن :اآلثار اخلارجية أوخاصية العوارض االقتصادية  −

سلبية  أثار أوفان نتائج نشاطات معينة قد تفرض تكاليف  آخر، بتعبري عنصر أخر سواء سلبا أو إجيابا

يف  اإلنتاجالبرتول قد يرفع من تكلفة  آبارحد أمثال فان السحب الزائد من . أخرىعلى نشاطات وموارد 

اليت قد ينجم عنها التلوث الذي يؤثر على البيئة ك هناك بعض العمليات اإلنتاجية و كذل البئر ااورة،

 .اقتصاديات املوارد تم باآلثار السلبية واملرتبطة باستخراج واستهالك املوارد إن .وعلى صحة اإلنسان

وعليه ميكن تقسيم املوارد الطبيعية إىل موارد متجددة وأخرى غري متجددة، حيث املوارد الطبيعية 

احليوانية نتيجة النمو الطبيعي كالغابات والثروة السمكية و  يتزايد الرصيد املتاح منهااملتجددة هي تلك املوارد اليت 

، مما يفرض على الدولة العمل على احملافظة ددكان معدل السحب يفوق معدل التج إذامعرضة للنفاذ  أا إال

تعرب عن األصول الطبيعية املخزنة يف باطن األرض واليت تكونت عرب عليها وتنميتها؛ أما املوارد غري املتجددة ف

تجددة املواملوارد غري  .فرتات زمنية طويلة نتيجة لتفاعالت كيميائية ال دخل لإلنسان فيها كاملعادن وموارد الطاقة

  1:إىلميكن تقسيمها  وإمنا ،يست متجانسة فيما بينهال

موارد تستهلك أو تفىن باالستعمال كمصادر الوقود العضوي واليت يالحظ أن معدالت استهالكها احلالية  −
 .تؤثر على مدى إتاحتها ووفرا يف املستقبل

استخدامها مرات عديدة  بإعادةتسمح التكنولوجيا  أيناستعماهلا كالعديد من املعادن  إعادةموارد ميكن  −
 أنهذه املوارد هلا أرصدة ثابتة إال أن إعادة استعماهلا ميكن  أنورغم  .الصلبري يف نوعيتها كاحلديد و دون فقد كب
هذه الفكرة هي  ،%100كانت نسبة إعادة االستعمال   إذاعلى الرصيد شبه الكلي ثابت  اإلبقاءيساعد يف 

احتمال  إىل إضافةاستخدامها  أثناءختتلط بالشوائب  أاتتة هنا وهناك كما املعادن مش أننظرية حبتة حيث 

                                                           
1  ،Q مؤسسة شباب الجامعة، "المشك!ت ا-قتصادية للموارد والبيئة"احمد محمد مندور واحمد رمضان نعمة ،

 .53، ص1996مصر،  -ا.سكندرية
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ة الذي املكثف للطاق االستخدام ستعتمد على االستخدام إعادةعملية  أناستعماهلا ،كما  إعادةارتفاع تكلفة 
 .باالستعمال يعتمد بدوره على مواد تفىن

لذلك فاحلكومة مطالبة بالرتشيد األقصى للموارد الناضبة والعمل على تعويضها مبوارد متجددة     
 اإلنفاقواجلدير بالذكر أن . إىل جانب االستغالل األمثل للموارد املمكن إعادة استعماهلا) كالطاقات املتجددة(

تواكبها الدول من جهة وتعمل على على هذا اال جد مكلف خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيات احلديثة اليت 
  .تطوريها من جهة أخرى

 أنوعليه فان القلق يساور العديد من املعنيني من  ،املوارد الطبيعية غري املتجددة هي  موارد حمدودة

ومن مثة نقص مادي قد حيد من فرص  ،قد يؤدي إىل استنفاد هذه املواردواملستمر مستوى االستهالك املرتفع 

حمدودية استغالل الرصيد على لقد نبه معهد املوارد العاملي و  .مو ويرهن مستقبل األجيال الالحقةلناالتنمية و 

سنة وذلك لتوقعات االرتفاع يف االستهالك يف  50يف  )تجددةاملالطاقات غري ( تجددةاملاملتبقي من املوارد غري 

خاصة بصعوبة استخراج النفط عند قرب  أخرىحتديد مشاكل  إىل ، إضافةما يوازي الضعف إىلالدول النامية 

  .1نفاده حيث ستصري تكلفة استخراجه عالية

االستثماري من قبل الدولة باحملافظة على املوارد غري الناضبة وكذا العمل على تنميتها  اإلنفاقيسمح   

 IUCN االحتاد العاملي للحفاظ على البيئة واملواردواستغالهلا االستغالل األمثل، فحسب 

)for Conservation of Nature Union International ( أن على الدول العمل على دمج أهداف

احملافظة على البيئة وتنمية املوارد يف السياسات والربامج التنموية، ويوضح الشكل املوايل مدى احلاجة إىل دمج 

  :احملافظة على املوارد والتنمية

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .5:، ص2001نجاة النيش، الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة،المعھد العربي للتخطيط، الكويت،  1
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  احلاجة إىل دمج احملافظة على املوارد الطبيعية والتنمية ):41(الشكل رقم 

  

Source: W. M.Adams, “GREEN DEVELOPMENT, environment and 
sustainability in the third world”, Routledge- London, 2nd ED, 2004, P: 64. 

حسب الشكل أعاله، يتضح أنه على الدولة تسطري أهداف احملافظة على البيئة وتنمية املوارد مثلما هو 

 .واحداالستثمارية لذات األهداف اإلنفاقاحلال بالنسبة لألهداف االقتصادية واالجتماعية، ومن مث ختطيط الربامج 

املالية املخصصة  على  األظرفواملخططات وكذا البدء يف العمل على السياسة التنموية بعد توزيع الربامج 

القطاعات املعنية تنطلق املشاريع املخطط هلا، لكن جيب األخذ بعني االعتبار اآلثار الناجتة يف النهاية على البيئة 

  .احملافظة إذ جيب أن ال تكون األنشطة مضرة بالبيئة أهداف تقوميوإعادة 

اري هنا يف كونه من أدوات السياسة التنموية الذي ميكن من احلكومي االستثم اإلنفاقويتمثل دور   

حتقيق تسيري بيئي مناسب وحذر، إىل جانب دوره يف تصميم سياسات لتنشيط النمو والتطور مع محاية املوارد يف 

األهداف 

 االجتماعية

األهداف 

 االقتصادية
 األهداف

 السياسات

البرامج 

والمخططات 

 المشاريع

 العوامل البيئية

 سياسة التنمية

 الطاقة الزراعة اإلسكان

مستوطنات 
 جديدة

  تصفية األراضي
 والري

 السدود

أهداف 

 احملافظة

 
 أهداف احملافظة
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االعتبارات البيئية يف اختاذ القرار وكيفية العمل على  إدماجوقد يبدو األمر معقدا من ناحية كيفية  .1آن واحد

  :احلكومي االستثماري يف ذات السياق، لكن ميكن تبسيطه من خالل الشكل التايل اإلنفاقتفعيل دور 

  االعتبارات البيئية يف عمليات اختاذ القرار احلكومي إدماج): 51(الشكل رقم

  

Source: W. M.Adams, “GREEN DEVELOPMENT, environment and sustainability in the 

third world”, Routledge- London, 2nd ED,2004, P129. 

من خالل الشكل أعاله يتضح أن على الدولة التخلي عن األساليب التقليدية الختاذ القرارات يف العملية   

النظام البيئي واآلثار املمكن أن تقع عليه جراء التنموية، فللتوجه حنو االستدامة يتوجب على األخذ باالعتبار 

  . قبل اعتماد التدفقات املالية والنقدية وإقليميةدراسات قطاعية  بإجراءالعملية التنموية، فالدولة مطالبة 
                                                           

1 ke-young Chu & Richard hemming, 1991, Op-cit, P163 



  انعكاس سياسة اإلنفاق الحكومي االستثماري على التنمية المستدامة: الفصل الثاني
 

80 

 

  الحكومي االستثماري على الموارد الطبيعية اإلنفاقانعكاس سياسة  -2

، ختصص الدولة مبالغ خاصة باالستثمارات البيئية اليت من البيئي يف التخطيط التنمويالبعد  بإدماج  

اآلثار البيئية اخلارجية البيئي أي حل مشكليت  اإلجهادشأا العمل على االستخدام األمثل للموارد واحلد من 

 اإلنتاجت منع التلوث، تقنيا: فاالستثمارات البيئية تتوزع على عدة جماالت منها .واإلدارة السليمة للموارد الطبيعية

وتنقية  محايةاألنظف، تقليل املخلفات والنفايات الصلبة وإعادة تدويرها، تقنيات ترشيد استهالك املياه والطاقة، 

  ...الزراعة والطبيعة، معاجلة األتربة، مكافحة الضوضاء، محايةاملياه، ضبط تلوث اهلواء وتنقيته، 

  :1يلي وعليه ميكن تصنيف هذه االستثمارات إىل ما

 .استثمارات غايتها حتقيق معايري محاية البيئة وفقا للمتطلبات احمللية والعاملية −

 .استثمارات تنفذ بقصد محاية البيئة بشكل كلي وجزئي −

 .استثمارات تنفذ دف حتقيق تأثري يف البيئة الطبيعية −

 .استثمارات ذات بعد اقتصادي بيئي −

  2:إىل نتاجيةاإلكما ميكن تصنيفها من حيث ارتباطها بالعمليات 

وهي تلك االستثمارات اليت ميكن عزهلا عن االستثمارات  :اإلنتاجاستثمارات بيئية مدجمة بعمليات  −

متكاملة ملعاجلة مدخالت  إنتاجيةاألخرى وتكون مدجمة معها، مثل التجهيزات اليت تشكل جزء من دورة 

واملعدات املستخدمة يف ، كاستخدام وسائل نقل صديقة للبيئة، أو تغيري بنية التجهيزات اإلنتاجيةالعملية 

 .دف ختفيف االنبعاثات والنفايات، وزيادة الكفاءة وحتسني استخدام املواد األولية اإلنتاج

مثل (منفصلة كاستخدام تكنولوجيا خاصة حبماية البيئة  استثماراتوهي : استثمارات محاية بيئة إضافية −

، وقد ال تكون ...)من الضوضاء، احلمايةجتهيزات حرق النفايات، حمطات معاجلة وتنقية املياه، جدران 

، ولكنها مهمة وضرورية حلماية البيئة وملعاجلة مدخالت أو اإلنتاجضرورية يف عمليات  االستثماراتهذه 

عن طريق التأثري  اإلنتاجيات ، إذ ميكن التخفيف من األعباء البيئية يف عملإنتاجيةخمرجات عملية 

االجيايب يف املدخالت واملخرجات من خالل جتنب املدخالت الضارة أو ختفيضها أو استبداهلا مبواد 

 .أخرى
                                                           

، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة "ا-ستثمارات البيئية وأبعادھا ا-قتصادية"رس!ن خضور،   1
 .05:، ص2008، سوريا، 05العدد رقم  30العلوم ا-قتصادية والقانونية، المجلد رقم 

 .05:، صنفس المرجع أع!ه  2
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ويف الغالب، تتميز االستثمارات البيئية بارتفاع تكاليفها خاصة يف بداية املشروع، ففي حالة احلاجة 

بداية اعتمادها على تنمية مستدامة فمن املرجح أن يزداد حجم إمجايل  املرتفعة للدولة إىل هذه االستثمارات يف

االستثمارات البيئية وعليه ختصيص حجم كبري من النفقات االستثمارية هلكذا استثمارات يف بداية الفرتة 

 معدل منو هذه االستثمارات ميكن أن يرتاجع يف حال االعتماد على تكنولوجيا صديقة أناالستثمارية، ذلك 

البيئية  اآلثارللبيئة من البداية وكذا يف حال األخذ بالتعليمات واملعايري البيئية إىل جانب تفعيل الدور الرقايب وتقييم 

  .1بيئية كاملة يف إطار سياسة بيئية واضحة املعامل إجراءاتللمشاريع مع تنفيذ 

فإنه وحسب النتائج احملصل  "حنو اقتصاد أخضر"املسمى بـ  2011وحسب تقرير األمم املتحدة سنة   

يولد زيادة يف الثروة فقط ولكنه وعلى األخص حيقق مكاسب على  االقتصاد األخضر ال إىلعليها فإن االنتقال 

املستوى االيكولوجي أو رأس املال الطبيعي، ويف فرتة تقدر بست سنوات يولد معدل أعلى من منو الناتج احمللي 

هذا إىل جانب نشوء وظائف جديدة جراء هذا االنتقال . قليدي لألداء االقتصاديالذي ميثل املقياس الت اإلمجايل

واليت يزيد عددها مبرور الزمن، مع اعتبار أن فرتة االنتقال متثل فرتة فقدان للوظائف أين يتطلب األمر املزيد من 

  2.املال الطبيعياالستثمارات يف إعادة تنمية املهارات وإعادة تأهيل القوة العاملة ويعظم دور رأس 

  الموارد الطاقويةالحكومي االستثماري وأثرها على  اإلنفاقسياسة  -3

ويف نفس السياق، متثل املوارد الطاقوية أهم مكونات رأس املال الطبيعي، وإن خصت بالذكر يف هذه   

األمن (النقطة فذلك كون الطاقة متثل قطبا أساسيا يف املثلث األمين الالزم ألي دولة حىت تضمن االستقرار الكلي 

تستهلك فهي تلك املوارد اليت املوارد الطاقوية وحسب ما سبق ذكره، فإن ). املائي، األمن الغذائي واألمن الطاقوي

    .أو تفىن باالستعمال

، فإن الدولة يف حاجة إىل االستعداد إىل مواجهة نضوب املوارد الطاقوية "القابلية للنضوب"ونظرا خلاصية   

اسرتاتيجيات االستغالل األمثل للموارد الناضبة إىل جانب  وإتباعترقية الكفاءة االستخدامية من خالل التقليدية 

احلكومي االستثماري على هذه األهداف،  اإلنفاقسياسة  وبإسقاط ."الطاقات املتجددة"توفري ما يسمى بـ 

أهم  إبرازتستطيع الدولة تسيري توجهاا حنو الطاقات املتجددة باملوازاة مع ترشيد استهالك املوارد الناضبة، ومبكن 

  :النقاط املتعلقة بالتوجهني كما يلي

                                                           
 .06: ، صمرجع سبق ذكرهرس!ن خضور،  1
مرجع  - مسارات نحو التنمية المستدامة و القضاء على الفقر: نحو اقتصاد أخضر"برنامج ا8مم المتحدة للبيئة،   2

 .06-05: ، ص2011، "لواضعي السياسات
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 :احلكومي االستثماري اإلنفاقاسرتاتيجيات االستغالل األمثل للموارد الناضبة وسياسة  −

من خالل ترشيد ، جيب ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة البرتولية وذلك للحد من استنزاف هذا املورد   

 رفع أسعارو  فرض الضرائب على استهالك الطاقة، إىل إضافة االقتصادية،استهالك الطاقة يف خمتلف القطاعات 

احلكومي االستثماري لتحقيق الغاية السالفة الذكر  اإلنفاقوميكن توضيح اعتماد الدولة لسياسة  ...هذه املوارد

  :من خالل النقاط التالية

يرجع السبب  :تجددةاملغري د يف املوار  ندرة حقيقية تأجيلعوامل وا من أهم التكنولوجيا كاالستثمار يف  - أ

 إىلالرئيسي يف عدم وجود ندرة حقيقية يف املوارد الطبيعية غري املتجددة بالرغم من تزايد الكميات املنتجة منها 

التقدم العلمي والتطورات التقنية يف جماالت البحث والتنقيب وفنون اإلنتاج واالستغالل اليت ساعدت على تأجيل 

التطور التقين يف التخفيف من ندرة االستثماري على  اإلنفاقوميكن إجياز أثار  .ظهور مرحلة تناقص اإلنتاجية

  1:املوارد الطبيعية يف النقاط التالية

  .حتياطات املؤكدة عن طريق استخدام وسائل جديدة يف التعدين واالستخراجرفع إنتاجية اال −

  .زيادة حجم االحتياطات املؤكدة بابتكار وسائل و أجهزة حديثة للبحث عن مصادر جديدة للموارد  −

اكتشاف بدائل صناعية للعديد من املوارد الطبيعية كاملطاط الصناعي و البالستيك كذلك ظهور الطاقات  −

  .البديلة

االستفادة من اقتصاديات احلجم الكبري يف بعض الصناعات اليت تعتمد على مواد أولية غري متجددة ما  −

  .خفض من تكلفة الوحدة املنتجة و حتقيق استخدام أفضل للطاقة

االستفادة من تقدم وسائل النقل و املواصالت يف استخدام املوارد املوجودة يف مناطق نائية و يف توزيع أفضل  −

  .ارد بني دول العامل للمو 

التخفيف من تناقص أرصدا  إىل أدىإعادة استخدام الكثري من املواد اخلام املعدنية و غري املعدنية مما  −

  .الطبيعية 

االجتاه حنو تقليل حجم و وزن الكثري من املنتجات اليت تستخدم املوارد الطبيعية غري املتجددة يف إنتاجها    −

  .كالسيارات 

                                                           
  .7ص.، بدون سنة نشر، "الموارد الطبيعية و اقتصاديات نفادھا"صالح العصفور،  1
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ويقصد هنا بشكل أساسي النفايات، إذ تعد من أهم  :االستثماري على ااالت اليت تعد عبئا بيئيا اإلنفاق - ب
جماالت االستثمار البيئي، وال جيب النظر إىل هذه النفايات واملواد املستهلكة على أا عبء بيئي على الدولة 

وميكن األخذ على  .ا ميكن االستفادة منهلالستثمار فيها لتصبح موردا اقتصادي اإلنفاقبل على الدولة حتمله 
. 1صناعة تدوير الزيوت املعدنية وصناعة تدوير النفايات الصلبة: سبيل املثال منوذجني لالستثمارات البيئية الواعدة

أنه على الصعيد العاملي هناك دول استفادت من االستثمار يف النفايات بل وهناك دول أصبحت  اإلشارةوجتدر 
للنفايات والقمامة مة ألجل إعادة تدويرها كالسويد وهولندا، أين تعترب هاتني الدولتني أكرب مستورد تستورد القما

بلة للحرق وتلقت أمواال ألف طن من النفايات القا 850حنو وحدها استورد السويد  2012يف أوروبا ففي سنة 
السويد تقريبا بأي قمامة قابلة للحرق يف ال تلقي ، حيث مليون طن 5.5وأحرقت السويد يف امل  ،نظري ذلك

  2.مكبات حيث حتول نصفها إىل وقود يستخدم يف التدفئة وتوليد الطاقة

يقصد بالطاقات  :- املوارد املتجددة–احلكومي االستثماري وبدائل املوارد الطبيعية الناضبة  اإلنفاقسياسة  −

حنو تلقائي ودوري، مبعىن آخر هي الطاقة املستمدة املتجددة تلك الطاقات اليت يتكرر وجودها يف الطبيعة على 

من املوارد الطبيعية اليت تتجدد أو اليت ال ميكن أن تنفذ، كما تعرف الطاقة البديلة بأا الطاقة اليت تولد من مصدر 

. 3طاقة إىلطبيعي ال ينضب، وهي متوفرة بسهولة ويف كل مكان على سطح الكرة األرضية ويكن حتويلها بسهولة 

الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة املائية، طاقة احلرارة اجلوفية وطاقة : وتتمثل الطاقات املتجددة أساسا يف

 . الكتلة احليوية

هناك العديد من العوامل اليت تدفع بالدولة لالستثمار يف جمال الطاقات املتجددة، ومن بني أهم تلك 

 . 4إىل جانب ارتفاع أسعار النفط واملخاوف النامجة عن التغريات املناخيةالعوامل املخاوف املتعلقة باألمن الطاقوي 

االستثمارات البيئية، وال يعد استثمارا  ويعد االستثمار يف هذا الطاقات املتجددة من أهم ااالت الواعدة يف جمال

 ا يف املستقبل القريبهو اقتصادي واجتماعي أيضا، وتشري الدراسات أن العامل سيكون مضطر  وإمنابيئيا فحسب 

                                                           

 .12: ، صق ذكرهمرجع سبرس!ن خضور،  1
، 2012نوفمبر  27، رويتز النسخة ا-لكترونية، "السويد تحقق مكاسب نظير استيراد القمامة وحرقھا"، ياسمين حسين  2

http://ara.reuters.com/article/idARACAE8AQ05S20121127 08/10/2013، أخر اط!ع ،
20:00.  

دراسة حالة الطاقة الشمسية في  -التنمية المحلية المستدامةاستخدام الطاقات المتجددة ودورھا في "عمر الشريف،  3
، 2007الجزائر ، -، أطروحة دكتوراه في العلوم ا-قتصادية تخصص اقتصاد تنمية، جامعة الحاج لخضر باتنة"- الجزائر

 .19 -18ص 

 .10: ، صمرجع سبق ذكرهرس!ن خضور،  4
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خاصة مع تسارع نضوب مصادر الطاقة األحفورية خاصة النفط وارتفاع أسعارها إىل تسريع االستثمار يف جمال 

 1.الطاقات املتجددة

احلكومي االستثماري تؤثر على املتغريات البيئية التنموية وذلك من خالل  اإلنفاقوبالتايل فإن سياسة 

األهداف البيئية والتكنولوجية بشكل أساسي وكذلك خلق استثمارات حتافظ على املوارد تأثريها على متويل 

االستثمارية الكبري  اإلنفاقيةالطبيعية من جهة وتعمل على إعادة التدوير من جهة أخرى، إىل جانب دور السياسة 

ستنزف املوارد الطاقوية يف خلق موارد طاقوية متجددة مما يسمح فيما بعد باالنتقال إىل اقتصاد أخضر ال ي

  .الناضبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .11:، ص، رهمرجع سبق ذكرس!ن خضور،  1
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  خالصة الفصل الثاني

احلكومي االستثماري لتحقيق األهداف التنموية املستدمية، ذلك  اإلنفاقاالعتماد على سياسة  باإلمكان

  .الكليةأن هذه السياسة تؤثر بشكل مباشر وغري مباشر على جل املتغريات االقتصادية، االجتماعية وحىت البيئية 

احلكومي االستثماري تؤثر وبشكل كبري ومباشر على املتغريات االقتصادية الكلية املتمثلة  اإلنفاقفسياسة 

يف حني  .أساسا يف الناتج الوطين والنمو االقتصادي، االستثمار الكلي، املستوى العام لألسعار وميزان املدفوعات

كما تؤثر على . ، املستوى التعليمي، السكن، الصحة وحىت األمنتؤثر على املتغريات االجتماعية كالتشغيل، الفقر

املتغريات البيئية والتكنولوجية من خالل احلفاظ على رأس املال الطبيعي واملوارد الطبيعية غري املتجددة مع فتح 

آفاق جديدة لتغيري هيكلة االقتصاديات خاصة الريعية منها من خالل توفري موارد طبيعية متجددة عوض 

  .االستغالل غري العقالين للموارد الناضبة اليت غالبا ما تعتمد تلك االقتصاديات عليها اعتمادا شبه كلي

احلكومي االستثماري نسبيا كون تأثريه على املتغريات التنموية الكلية  اإلنفاقويبقى االعتماد على سياسة 

. اإلنتاجيارتباط فعاليتها مبدى مرونة اجلهاز يتعلق يف كثري من األحيان بطبيعة متويل هذه السياسة إىل جانب 

هذا دون تغييب أن استعمال هذه السياسة جيب أن يتسم باحلذر واملوضوعية، ففي بعض احلاالت وبغية الرتكيز 

، جيب األخذ باالعتبار تأثري الظرفيةعلى متغري ما أو حل مشكل اقتصادي أو اجتماعي ما خاصة يف احلاالت 

   .قصري أو البعيدملتغريات األخرى بشكل مباشر أو غري مباشر سواء على املدى الهذه السياسة على ا
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دراسة مقارنة –انعكاس سياسة اإلنفاق الحكومي االستثماري على التنمية المستدامة : الفصل الثالث
  -لدولتي الجزائر واإلمارات

العربية املتحدة، يف  يعرض الفصل الثالث املخططات االستثمارية لكل من دولة اجلزائر ودولة اإلمارات
 .دراسة مقارنة النعكاس خمتلف سياسات اإلنفاق احلكومي على التنمية املستدامة يف كال البلدين

غالبا ما ارتبط وضع االقتصاد اجلزائري بأسعار البرتول، فكلما حتسنت أسعار البرتول حتسن االقتصاد 
، 2001حتسنا قياسا بالفرتات ما قبل  سنة  اجلزائري، أتت فرتة حتسن حيث عرفت مؤشرات اقتصاد اجلزائر

ويعزى ذلك إىل االرتفاع الذي سجله سعر البرتول، وما صاحبه من زيادة يف مداخيل الدولة، واليت أدت إىل 
التحول حنو سياسة اقتصادية توسعية تعتمد بدرجة أوىل على اإلنفاق العام، جتسدت يف خمطط دعم اإلنعاش 

وقد اعتمدت هذه السياسة التوسعية . لي لدعم النمو وخمطط توطيد النمو احلايلاالقتصادي فاملخطط التكمي
لضرورة تدارك الوضع االقتصادي اهلش الذي خلفته برامج التصحيح اهليكلي بصفة خاصة، إىل جانب التحديات 

  .التنموية ملواكبة التطورات العاملية على مجيع األصعدة

يف السنوات األخرية، بلغت دولة اإلمارات  د يتميز بتنوع ومنو ملحوظني،متلك اإلمارات العربية املتحدة اقتصا
، 2007دولة اإلمارات يف أبريل تنموية ل إسرتاتيجيةمت إطالق أول مرحلة متقدمة من التنوع االقتصادي، حبيث 

  . واليت هدفت بشكل رئيسي إىل وضع آلية لبناء قدرات اجلهات احلكومية االحتادية ورفع مستويات األداء فيها

  :وقد مت تقسيم الفصل الثالث إىل ثالث مباحث أساسية ميكن عرضها من خالل

- 2001لفرتة برنامج اإلنفاق احلكومي االستثماري والتنمية املستدامة يف اجلزائر خالل ا: املبحث األول -
  ؛2014

برنامج اإلنفاق احلكومي االستثماري والتنمية املستدامة يف اإلمارات العربية املتحدة خالل الفرتة : املبحث الثاين -
  ؛2013- 2008

دراسة مقارنة بني اثر سياسة اإلنفاق احلكومي االستثماري يف اجلزائر واإلمارات العربية : املبحث الثالث -
  .املتحدة
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التنمية المستدامة في الجزائر خالل الفترة و اإلنفاق الحكومي االستثماري  مجابر : ألولالمبحث ا
2001-2014  

ً من فرتة ما بعد االستقالل إىل يومنا هذا، جيد أن  إن املتتبع  للسياسة االقتصادية يف اجلزائر ابتداء
 كل مرحلة عن األخرى جبملة مناالقتصاد اجلزائري قد مرّ على أربع مراحل أساسية حلد اآلن، حيث تتميز  

ا وعاشتها اجلزائر خاصة من الناحية  اخلصائص كالتوجهات التنموية وخصائص األحداث والتطورات اليت شهد
  .السياسة واالقتصادية العاملية

ثالث فرتات أساسية حيث   2000و 1967لقد شهد االقتصاد الوطين خالل احلقبة املمتدة ما بني 
واليت عرفت بفرتة التخطيط املركزي أو  1979و 1967كانت الفرتة األوىل هي الفرتة اليت كانت ما بني 

ا االقتصاد اجلزائري عبارة عن فرتة انتقالية ما بني   1980التخطيط املوجه، يف حني كانت الفرتة الثانية اليت مر 
 األزمةيف التنمية وهي الفرتة نفسها اليت واجه فيها االقتصاد الوطين  نسبيا مركزيحيث تبىن التوجه الال 1989و

الفرتة الثالثة املتمثلة يف فرتة  إىلانتقاله  إىلواليت أثرت فيه بشكل كبري األمر الذي استدعى  1986العاملية سنة 
  .قتصاد الوطيناليت أحدثت تغيريات جذرية يف هيكل اال 2000و 1990التصحيح اهليكلي ما بني 

ا االقتصاد الوطين واليت 2014و 2001أما احلقبة املمتدة ما بني  ، فهي املرحلة الرابعة اليت مر ومير 
: متيزت هذه احلقبة بثالث برامج تنموية أساسية وهيراحل الثالث السابقة بشكل كبري؛ حيث ختتلف عن امل
) 2009 -2005(، الربنامج التكميلي لدعم النمو )2004 -2001(االقتصادي  اإلنعاشبرنامج دعم 

  ).2014 -2010(وبرنامج توطيد النمو االقتصادي 

دعم رنامج عرض كل من بة عامة عن االقتصاد اجلزائري مث عرض حملتم يسهذا املبحث من خالل 
  .النمو االقتصاديطيد وبرنامج تو الربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي،  اإلنعاش

  2000 - 1970خالل الفترة  لمحة عن االقتصاد الجزائري -1

االقتصادي ذو أمهية كبرية على الصعيد الوطين  الشأنبعد استقالل اجلزائر من االستعمار الفرنسي، كان 
وقد كان ذلك بانتهاج الدولة للتوجه االشرتاكي  وكان الشغل الشاغل العمل على حتريره من التبعية بشكل كلي،

يف التنمية إىل غاية فشل هذا التوجه يف حتقيق األهداف املسطرة واملرجوة، األمر الذي استعجل االنتقال إىل 
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وبعد األزمة العاملية سنة . من خالل تبين الالمركزية عوض التخطيط املوجه يف التنمية أخرىتوجهات تنموية 
األمر الذي استدعى طلب  يعترب من االقتصاديات الريعية، مد االقتصاد الوطين وذلك كونه، مل يص1986

املساعدة من املؤسسات املالية والنقدية الدولية لتجاوز األزمة، وهو ما اجنر عنه تطبيق سياسة التصحيح اهليكلي 
   .مع دخول اجلزائر يف دوامة من املديونية اخلارجية

  1979 - 1967مركزي حقبة التخطيط ال  -1-1

متيزت هذه احلقبة بكون اجلزائر كانت حديثة االستقالل من املستعمر الفرنسي، األمر الذي جعل الدولة 
وقد وقع االختيار على التوجه االشرتاكي كتوجه اقتصادي عام بيد أّن , تعمل جاهدة على حترير االقتصاد الوطين

  .التخطيط املركزي أو املوجه كأداة للتخطيط االقتصاديهذا التوجه يرتكز بشكل أساسي على اعتماد 

بتويل الدولة زمام األمور، عملت على حترير االقتصاد الوطين من مجيع أشكال التبعية إىل جانب خلق 
وعلى ذات األساس . اعتمادا على نظرية الصناعات املصنعة كفيلة لدفع العجلة التنموية إىل األمام  إنتاجيةبنية 

 :حيثومرحلة انتقالية، خمططات تنموية  ثالثاحلقبة من تكونت هذه 

مليار دينار  9,06بلغت االستثمارات املخصصة هلذا املخطط الثالثي): 1970 -1967(املخطط األول  -
تكاليف الربامج مليار دج، أما الفرق بني  19,58، فيما بلغت تكاليف الربجمة بنحو )ج.د(جزائري 

ا ماليا فبلغ  االستثمارية وحجم االستثمارات  1.مليار دج 10,52املرخص 
يعترب خمططا تكميليا للمخطط األول، وقد خصص مبلغ : )1973 -1970(املخطط الثاين  -

 .2مليار دج للربامج االستثمارية التنموية68,56
، األمر )( 1973رافق هذه الفرتة ارتفاع يف أسعار البرتول سنة : )1977 -1974(املخطط الثالث -

 110اآلخرين، فلقد خصص مبلغ  بالربناجمنيالذي جعل امليزانية املخصصة هلذا الربنامج ضخمة مقارنة 
ويف هذه الفرتة قامت الدولة بتدعيم الربنامج خبطة تثمني احملروقات، وهي . مليار دج للربامج االستثمارية

                                                             
 : 01(انظر الملحق رقم.(  

دولة في العلوم ، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه "السیاسة االقتصادیة وآفاق التنمیة في الجزائر"رضوان سلیم،  1
 .26 :، ص2010- 2009االقتصادیة، جامعة سطیف، 

 .27: ، صنفس المرجع أعاله  2
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قدرة وفاء  الرتباط وذلكاد املستثمر األجنيب متويل خمططات التنمية اعتمادا على القروض اخلارجية مع استبع
 .1هذه القروض بأداء قطاع احملروقات وذلك تعجيال لوترية التنمية احمللية

هذه الفرتة لتدارك التأخر احلاصل يف حتقيق املشاريع التنموية  برجمت: )1979- 1978(املرحلة االنتقالية  -
نظرا لضخامة االستثمارات الباقي اجنازها من هذين املخططني رجمت يف املخططني الثاين والثالث، اليت ب

تقييم االستثمارات نظرا للتغريات احلاصلة  إعادةكما عرفت هذه الفرتة . مليار دج 190,07املقدرة بنحو 
  .2يف أسعار احملروقات

ف االستثمارات متيزت هذه الفرتة برتكيز الدولة على تطوير وتدعيم القاعدة االقتصادية الوطنية من تكثي
رغم ذلك عرف االجناز يف هذه املخططات تأخرات  . إنتاجيةخاصة يف اجلانب الصناعي اليت تعترب استثمارات 

ال املقاواليت  وراءهكبرية ونقائص األمر الذي يقف  عدة أسباب من بينها قلة اخلربة وغياب التكوين خاصة يف ا
مع ضعف التأطري من قبل مكاتب الدراسات إىل جانب قلة هذه األخرية إىل جانب ارتفاع تكاليف اجناز الربامج 

  .االستثمارية للتكلفة الكبرية للمواد والتجهيزات املستوردة

  1989 - 1980حقبة الالمركزية  -1-2

بعد تراكم العديد من املشاكل واالختالالت على املستوى االقتصادي إىل جانب التغريات االجتماعية والسياسية، 
تدخل أو تعاون مع أطراف خارجية  ذاتية دون إصالحعول على تغيري التوجه املركزي مع االعتماد على عمليات 

طط إىل االقتصاد الالمركزي اعتمادا على خمططني قبة مت االنتقال من االقتصاد املخخالل هذه احلف. أجنبية
  3 :مخاسيني

مليار دج كغالف مايل لالستثمارات  400,6حدد مبلغ ): 1984 -1980(املخطط اخلماسي األول  -
أن هذه الفرتة متيزت  إال. ألهداف احلقبة السابقةحيث جاءت أهداف هذا الربنامج االستثمارية مكملة 

بوجود اختالالت على املستوى االقتصادي خاصة بسبب عبء املديونية اخلارجية إىل جانب تأخر تطبيق 
 .الالمركزية يف بعض القطاعات

                                                             
 .28 -27:، صمرجع سبق ذكرهرضوان سلیم،   1
 .29 - 28: ، صنفس المرجع أعاله 2
، دكتوراة دولة "سیاسة االستثمارات في الجزائر وتحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراھنة"عبد القادر بابا،   3

 . 221 - 219: ، ص2004في العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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، يف 1986تزامن هذا املخطط واألزمة املالية العاملية سنة ): 1989 -1985(املخطط اخلماسي الثاين  -
دج، ويف ظل اخنفاض أسعار البرتول نتيجة األزمة  550ستثمارات ما قيمته األمر خصصت الدولة لال بادئ

العاملية تعرض االقتصاد اجلزائري إىل العديد من االختالالت الداخلية واخلارجية األمر الذي استدعى العمل 
 .اقتصادية من خالل إعادة هيكلة القطاع الصناعي بشكل أساسي إصالحاتعلى 

ذاتية لالقتصاد الوطين واليت متت بشكل أساسي من خالل إعادة  بإصالحاتم عملت الدولة على القيا
، األمر الذي استدعى 1986تقومي القطاع الصناعي؛ إال أن هذا مل يكن كفيال بتجاوز االقتصاد اجلزائري ألزمة 

  .إىل املساعدة اخلارجية اللجوءإىل 

   2000 - 1990حقبة التصحيح الهيكلي  -1-3

ا االقتصاد اجلزائري، فبعد فشل    الذاتية يف  اإلصالحاتتعترب هذه احلقبة من الفرتات الصعبة اليت مر 
هنا تقرر االنتقال من النظام االشرتاكي الذي فشل يف معظم جتاوز آثار األزمة العاملية على االقتصاد الوطين، 

ر إىل التعاون ومؤسسة صندوق النقد الدويل للوصول اضطرت اجلزائالدول اليت تبنته إىل نظام اقتصاد السوق، فيما 
لذلك مت االتفاق على . لألزمة على االقتصاد الوطينإىل حتقيق التوازنات االقتصادية الالزمة لتدارك اآلثار السلبية 

 صارمة للطلب وجمحفة يف كثري إدارةبرناجمني للتصحيح اهليكلي والذين احتويا على توجهات اقتصادية جديدة مع 
  .من األحيان خاصة يف حق العديد من الطبقات االجتماعية

 ً  اهليكلي التعديل خمطط وتطبيق الثالث، االئتماين االستعداد اتفاق توقيع ومع ، 1993 العام من ابتداء
 العام، حيث اإلنفاق ترشيد سياسة بإتباع -أإلنفاقي شقها يف املالية السياسة إصالح إطار اجلزائر ويف شرعت
 ترشيد ضرورة على )جالربام هذه من 75 % ( اإلنفاقية بالّسياسة املتعلقة اهليكلي التعديل مجار ب  معظم رّكزت
 عمالد أشكال كل رفع خالل من تطبيقه على ةالوصي السلطات عملت ما وهذا العامة، النفقات ختطيط عملية

 ُ  ترااالستثما ملشاريع األولويات وترتيب األسعار، وحترير دة،املتشد خولالد سياسة باعإتو  الدولة، طرف من مقدامل
 عديلالت فرتة خالل تراجعا احمللي الناتج إمجايل إىل احلكومي اإلنفاق نسبة سّجلت الظروف هذه ظل ويف  .العامة

   1999.1 سنة 29,60 % يقارب ما إىل 1994 سنة 38 % من النّسبة هذه اخنفضت حبيث  اهليكلي

                                                             
 الحكومي، اإلنفاق النقد، عرض( الكلّیة االقتصادیة المتغّیرات بعض على الّنفط أسعار صدمات أثر  ”،بن سبع، حمزة - 1

،  االقتصادیة العلوم في ماجستیر ، مذكرة" VARتقنیة  باستخدام قیاسیة اقتصادیة الجزائر دراسة في) الّتضخم و البطالة،
  .32: ص، 2012،  الجزائر جامعة
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دعم اإلنعاش شهدت مؤشرات التوازن اخلارجي حتسن ملحوظ بفعل ارتفاع ومع بداية تنفيذ خمطط 
أسعار النفط، وذلك متاشيا مع برامج صندوق النقد الدويل، غري أن مؤشرات التوازن الداخلي كانت يف مستويات 

دف أساسا إىل إعادة التوازن مل يزان متدنية، بفعل الربامج اليت طبقها صندوق النقد الدويل واليت كانت 
  .املدفوعات وليس لتحسني معدالت النمو االقتصادي والعمالة

 Programme de soutien à la relance  2004 -2001االقتصادي  اإلنعاشبرنامج دعم  -2

économique 
عملت السياسة االقتصادية بعد تراجع األداء االقتصادي اجلزائري خالل برناجمي التصحيح اهليكلي، 

اجلديدة على انتهاج توجهات تنموية جديدة إلقامة اقتصاد قوي يستجيب للتطلعات احمللية وللمتطلبات العاملية 
ً من سنة . خاصة يف ظل التوجهات التنموية اجلديدة حنو االستدامة ، دخلت اجلزائر مرحلة جديدة 1999فابتداء

ا بشكل أساسي مع خملفات اجيابية وسلبية لربنامج التعديل اهليكلي األمر متيزت بانفراج سياسي ومايل نوعا م
اهليكلية وحترير  اإلصالحاتالذي جعل السياسة االقتصادية للمرحلة التنموية اجلديدة تركز وبشكل كبري على 

   .االقتصاد والتجارة مع تطبيق قواعد اقتصاد السوق إىل جانب إعادة االعتبار لالستثمار احلكومي

اجلديدة للتنمية  بشكل خاص على استغالل الطفرة املالية اليت تتيحها  اإلسرتاتيجيةلذلك عولت 
ا عضو يف  إىلهذا . خلق اقتصاد ما بعد البرتولاحملروقات ملا يتيح  جانب التزام الدولة باجناز أهداف األلفية كو

وانب التنموية سواء االجتماعية أو البيئية مثلما منظمة األمم املتحدة األمر الذي يستدعي االهتمام بالعديد من اجل
وهذا االلتزام جيب أن يتجسد على الواقع . هو االهتمام باجلانب االقتصادي املعول عليه كثريا يف العملية التنموية

  . احلكومي االستثماري اإلنفاقمن خالل تطبيق سياسات مالية تنموية كفأة خاصة باالعتماد على ترشيد سياسة 

اية سنة  ظهرت مؤشرات مبشرة لالقتصاد اجلزائري، عكسها  ،20001 مع ارتفاع سعر النفط يف 
ارتفاع احتياطي الصرف، مما مسح للجزائر بانتهاج سياسة اقتصادية جديدة ترتكز أساسا على التوسع يف اإلنفاق، 

والربنامج التكميلي  2004-2001خالل الفرتة " خمطط دعم االنتعاش االقتصادي"وهذا ما جتسد يف كل من 
  .2009- 2005لدعم النمو خالل الفرتة 

                                                             
 ).01(موضح في الملحق رقم   1
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مليار دينار جزائري أي ما  525االقتصادي حوايل  شوقد بلغت املخصصات املالية لربنامج دعم االنتعا
مشروع، استحوذ فيها  15974مليار دوالر، حيث بلغ عدد املشاريع املدرجة يف هذا املخطط حوايل  7يقارب 

. من القيمة اإلمجالية للربنامج %40,1الكربى واهلياكل القاعدية على النصيب األكرب بنسبة  قطاع األشغال
. ومتثلت أهم أهدافه يف احلد من الفقر وحتسني مستوى املعيشة، احلد من البطالة وإعادة تنشيط الريف اجلزائري

دوق النقد الدويل ولتحقيق هذه األهداف وجب تنشيط الطلب الكلي من خالل التحول من سياسة صن
النيوكالسيكية إىل الفكر الكنزي، وذلك عن طريق سياسة إنفاقية توسعية، فضال عن دعم املستثمرات الفالحية 
يئة هياكل قاعدية تسمح بإعادة بعث النشاط االقتصادي وتنمية املوارد  واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، و

  .البشرية

كما مت استهداف جمالت معينة من خالله، ويف ما يلي تفصيل   مت تطبيق هذا الربنامج يف ظروف خاصة
 .ذلك

 ظروف تطبيق برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي -2-1

 املالية التوازنات مستوى على ملحوظ و متزايد حتسن سجلت مت الكلي، االقتصاد مؤشرات إىل بالنظر
 %19,8إىل اخلارجي الدين معدل اخنفاض كذا و 2000 لسنة التجاري امليزان فائض يف املتمثلة و اخلارجية

 يعكسها واليت الداخلية املالية بالتوازنات يتعلق فيما الشيء نفس و ،1998 سنة% 47,5 مقابل 2000 سنة
 إىل إضافة العمومية اخلزينة طرف من املسجل الفائض كذاو   للدولة، العامة امليزانية من لالدخار املخصص القسم

 اعتماد سبقت اليت السنوات خالل  % 1 عند التضخم معدل استقرار إىل أدت اليت النقدية الوضعية يف التحكم
 . االقتصادي اإلنعاش دعم برامج

 لالحتياجات لالستجابة كاف غري يعترب 2000 سنة % 3 ب املقدر النمو معدل فإن باملقابل،    
 املوازية اإلنتاجية للنشاطات املستمر بالتوسع الصطدامه الشغل، مبيدان يتعلق فيما خاصة للسكان الضرورية
 اليت البريوقراطية والعراقيل اإلدارية اإلجراءات وتعدد املتدهورة األمنية الوضعية إىل إضافة االستثمارات، واخنفاض
 ليس تلبيتها، يتم مل اليت االجتماعية االحتياجات وتفاقمت تراكمت حني يف االستثمار لتشجيع عوائق شكلت

 .  واالجتماعية الثقافية والتجهيزات بالسكن يتعلق فيما ولكن الشغل جمال يف فقط
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 االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج يف الشروع قبل للبالد واملالية االقتصادية الوضعية متيزت فقد وعموما
 1:اآلتية باملؤشرات

 % 20 من أقل إىل املديونية خدمات نسبة واخنفاض 2000 سنة % 2,4 نسبة الداخلي النمو بلوغ -
 ؛1998 سنة  % 47,5  مقابل

 سنة % 5و 1994 سنة  % 38,5 مقابل 2000 سنة % 1 من أقل إىل التضخم نسبة اخنفاض -
1998. 

 الدخل بارتفاع مسح مما والزراعي الصناعي و التجاري النشاط حجم يف إجيايب منو حتقيق مت هالسياق نفس ويف
 22,5 إىل % 17,88 بنسبة الصادرات وحجم %6 ةبنسب الواردات حجم ارتفاع و % 5,7 بنسبة القومي
ا من اجلزائر دخل جتاوز كما دوالر، مليار   .2001 سنة دوالر مليار 20  مبيعا

  المجاالت المستهدفة من خالل برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي -2-2

اإلنعاش االقتصادي، وقد  أصدرت احلكومة اجلزائرية وثيقة رمسية تشرح من خالهلا مضمون برنامج دعم
حددت أهداف سياسة اإلنعاش االقتصادي يف تنشيط الطلب الكلي من خالل دعم النشاطات املنتجة للقيمة 
املضافة ومناصب الشغل عن طريق رفع مستوى االستغالل يف القطاع ألفالحي ويف املؤسسات املنتجة الصغرية 

يئة واجناز هياكل قاعدية تس  حماور أهم سرد وميكن مح بإعادة بعض النشاطات االقتصادية،واملتوسطة، وكذا 
 :يلي فيما االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج وأهداف

  احمللية؛ التنمية-
  شغل؛ مناصب إنشاء-
  االقتصادية؛ و االجتماعية القاعدية اهلياكل تأهيل إعادة-
  البالد؛ مناطق بعض مستوى تأهيل-
  البشرية املوارد تنمية -

االقتصادي قد ركز على البعد  اإلنعاشبالنظر إىل مجلة األهداف السابقة نالحظ أن برنامج دعم 
 2004-2001مليار دينار للفرتة  525وقد مت ختصيص مبلغ . االقتصادي واالجتماعي من التنمية املستدامة

                                                             
 ، الماجستیر"االقتصادي النمو دعم برامج حالة دراسة: للدولة العمومي االستثمار نفقات تمویل", الكریم عبد دحماني - 1
  .76-75: ، ص ص2012، )1(الجزائر  جامعة العمومیة،  المؤسسات و الدولة :الحقوق فرع في
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برنامج موجه لقطاع معني وكل لتحقيق هذه األهداف ، وميكن تقسيم هذا الربنامج إىل أربع برامج رئيسية، كل 
  .قطاع رئيسي مكون من قطاعات فرعية، واجلدول التايل يوضح ذلك

  التوزيع القطاعي لربنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ):02(الجدول رقم 

  مليار دينار جزائري
  المجموع  المجموع  2004  2003  2002  2001  السنوات

  %40,1  210,5  2,0  37,6  70,2  100,7  أشغال كبرى وهياكل قاعدية
  %38,8  204,2  6,5  53,1  72,8  71,8  تنمية محلية وبشرية

  %12,4  65,4  12,0  22,5  20,3  10,6  دعم قطاع الفالحة والصيد البحري
  %8,6  45,0  -  -  15,0  30,0  دعم اإلصالحات

  %100  525,0  20,5  113,9  185,4  205,4  المجموع
لس الوطين االقتصادي واالجتماعي، : المصدر تقرير حول الوضعية االقتصادية واالجتماعية للجزائر خالل ا

  .87: ، ص2001السداسي الثاين من سنة 

 :االقتصادي اإلنعاشفيما يلي تفصيل االعتمادات املالية املوافقة للتوزيع القطاعي لربنامج دعم 
 

  يف برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي اإلصالحاتاالعتمادات املالية املخصصة لدعم  ):03(الجدول رقم 
  مليار دينار جزائري

  2004  2003  2002  2001  العمليات
  9,8  7,5  2,5 0,2  تحديث اإلدارة الجبائية

  5  5  7  5,5  صندوق المساهمة والمشاركة
  0,4  0,5  0,8  0,3  تهيئة المناطق الصناعية

  /  0,7  1  0,3  صندوق تطوير التنافسية الصناعية
  /  /  0,05  0,003  نماذج التقدير

  ).2004 -2001(مصاحل رئاسة احلكومة، برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي  :المصدر
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االعتمادات املالية املخصصة لدعم قطاع الفالحة والصيد البحري يف برنامج دعم اإلنعاش  ):04(الجدول رقم 
  االقتصادي

  مليار دينار جزائريقطاع الفالحة                                                           : الجزء األول
  2004  2003  2002  2001  العمليات

  12  18,8  15,1 7,5  الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية
  0  0,07  0,07  0,07  الصندوق الوطني لحماية الصحة الحيوانية والنباتية

  0  1,14  1,14  0  صندوق ضمان المخاطر الفالحية
  قطاع الصيد البحري والموارد المائية: الجزء الثاني

  مليار دينار جزائري
  التكلفة  البرامج

 1,0  )وحدة 300تحديث (الصيد الساحلي 
  0,8  )وحدة 750تحديث (الصيد التقليدي 

  0,3  )موقع 29تهيئة (السواحل الحوضية 
  1,9  )وحدة 168إنشاء (المائية الصيد في األعماق 

  0,8  تربية األسماك
  2,7  تدعيم وسائل اإلنتاج

  2,6  التكفل باإلنتاج السمكي
  0,2  مسح ديون الصيادين

  ).2004 -2001(مصاحل رئاسة احلكومة، برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي  :المصدر
  االعتمادات املالية املخصصة للتنمية احمللية والبشرية يف برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ):05(الجدول رقم 

  قطاع التنمية المحلية: الجزء األول
  مليار دينار جزائري

  2004  2003  2002  2001  العمليات
  -  16,5  13,0 4  المخططات البلدية للتنمية

  -  1,5  7,4  1,7  الري
  -  2,0  2,0 1,5  البيئة



 ة اإلنفاق الحكومي االستثماري على التنمية المستدامة انعكاس سياس: الفصل الثالث
 -  دراسة مقارنة بين دولتي الجزائر واإلمارات –

 

96 
 

  -  6  6  -  والمواصالت البريد
  -  -  -  13,0  هياكل قاعدية طرقية

  -  5,2  5,2  5,7  منشآت إدارية
  الشغل والحماية االجتماعيةقطاع : الجزء الثاني

  مليار دينار جزائري
  2004  2003  2002  2001  العمليات

  2,0  3,5  2,65 1,15  العمليات الخاصة بالتشغيل والقرض
  1,0  1,0  3,35  2,35  االجتماعيةالعمليات الخاصة بالحماية 

  التنمية البشرية: الجزء الثالث
  مليار دينار جزائري

  2004  2003  2002  2001  العمليات
  -  7,45 9,5  10  التربية الوطنية

  -  2,1  3,1  4,4  التكوين المهني
  -  6,58  9,4  18  التعليم العالي والبحث العلمي

  -  0,35  4,65 2,8  الصحة والسكان
  -  -  2,25 1,425  والرياضةالشباب 
  3,5  -  -  4,5  واالتصالالثقافة 

  -  -  1,0  0,15  الشؤون الدينية
  ).2004 -2001(مصاحل رئاسة احلكومة، برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي  :المصدر

  
االعتمادات املالية املخصصة لألشغال الكربى واهلياكل القاعدية يف برنامج دعم اإلنعاش  ):06(الجدول رقم 

  االقتصادي
  2004  2003  2002  2001  العمليات

  -  10,1 15,8 5,4  منشآت الري
  -  16,0  28,9  9,7  منشآت السكك الحديدية

  -  3,3  8,3  33,7  أشغال عمومية
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  -  -  - 10  اتصاالت
  -  5,7  13,2 13,1  الريفيةتنمية المناطق 

  2,0  2,5  4 27,1  السكن والعمران
  ).2004 -2001(مصاحل رئاسة احلكومة، برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي  :المصدر

  

االت املستهدفة من خالل برنامج دعم النمو امن خالل اجلد ول أعاله ميكن استنتاج خمتلف ا
يف النشاطات املنتجة، التنمية احمللية واالجتماعية، اخلدمات العمومية وتنمية املوارد  أساسااالقتصادي واليت تتمثل 

  .البشرية

 احلكومة أن االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج خالل من يالحظ، املنتجة النشاطات دعمففيما خيص 
 مبلغ سوى الدولة ختصص فلم طائلة أمواال استهلكت اليت العمومي القطاع مؤسسات دعم عن التخلي قررت

يف حني ركزت بشكل خاص على قطاع الفالحة  العمومي القطاع مؤسسات بعض لدعم ينارد مليار 22,5
الذي يأيت ثالثا من حيث نسبة املبالغ املخصصة لكون هذا القطاع قد استفاد  وقطاع الصيد البحري واملوارد املائية

، لذا فان املبالغ "الربنامج الوطين للتنمية الفالحية"و وه  2000يف فرتة سابقة من برنامج حكومي مستقل سنة 
 حيث .2000املخصصة هلذا القطاع ضمن برنامج اإلنعاش االقتصادي تعد مبثابة دعم تكميلي لربنامج سنة 

  .دج مليار 65 ـب يقدر غالف االقتصادي اإلنعاش برنامج خاللمن  والصيد البحري الفالحة لقطاع خصص
 توسيع إىل ويهدف ،الفالحية للتنمية الوطين املخطط ضمن الفالحة قطاع إنعاش برنامج درجني :الفالحة -

 الفقر حماربة يف واملشاركة األرياف لسكان ستقراراال حتقيق إىل إضافة الصادرات، وترقية لفالحيا اإلنتاج
 .الريفي الوسط يف والتهميش

 االهتمام من يستفد مل أنه إال القطاع، ميلكها اليت اهلامة اإلنتاجية القدرة رغم :املائية واملوارد البحري الصيد -
لذا حضي  .هاما موردا يعترب البحري الصيد فإن البحرية الواجهة عليها متتد اليت املسافة طول إىل فبالنظر الالزم،

  .بعناية خاصة ضمن برنامج اإلنعاش االقتصادي

 غالف ختصيص تقرر للمواطنني، املعيشية الظروف حتسنيوبغية  االجتماعية و احمللية التنميةأما بالنسبة 
 يف االستثمار عمليات إىل ختصص اليت و احمللية واالجتماعية التنمية جمال يف دج مليار 204,2 بــ يقدر مايل

االت  جانب إىل .الفقر آفة لتطويق املعزولة و النائية املناطق تأهيل و للمواطنني اليومية باحلياة صلة هلا اليت ا
 إجناز وكذلك التطهري وشبكات للشرب الصاحلة املياه شبكات والوالئية، البلدية الطرق بإصالح املتعلقة املشاريع
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م إىل املواطنني عودة أو استقرار لتشجيع وذلك باالتصاالت املتعلقة القاعدية املنشآت  املناطق يف خاصة سكنا
وهذا ما يندرج ضمن اخلطوط العريضة ألهداف السياسة العامة لربنامج اإلنعاش  .اإلرهاب من املتضررة

 .االقتصادي

 يف واملوجهة البلدية املخططات خالل من مشاريع بإجناز القيام خالل من الربنامج هذا تنفيذ ويتم
 الرتاب كامل مستوى على والنشاطات للتجهيزات العادل التوزيع خالل من احمللية التنمية تشجيع إىل غالبيتها
  .احمللي املستوى على السكان يواجهها اليت العراقيل و املشاكل حماربة قصد ذلك  الوطين،

 وختصص دج، مليار 16 ب يقدر ماليا غالفا االجتماعية احلماية و الشغل مليدان الربنامج خصص
 هذه ستعمل حيث ذلك، إىل حاجة األكثر الواليات باستهداف الشغل مناصب خبلق املتعلقة الكربى للربامج
  1.دج مليار 7 بتكلفة سنويا إضايف منصب 22000 مبعدل جديد شغل منصب 70000 خلق على الربامج

 حياة إطار وحتسني العمومية اخلدمات لتدعيم لألشغال واهلياكل الكربى مبالغ استثمارية تخصص
يئة بالتجهيز املتعلقة الكربى األشغال خيص ماخاصة  املواطنني ويظهر من اجلدول أعاله أن قطاع  .اإلقليم و

األشغال الكربى واهلياكل القاعدية قد خص بأكرب نسبة من إمجايل املبالغ املخصصة للربنامج حيث استفاد من 
. من إمجايل ميزانية الربنامج %40,1مليار دينار موزعة على األربع سنوات للربنامج أي ما يقابل نسبة  210,5

وذلك بغرض تدارك العجز والتأخر احلاصل يف هذا القطاع والذي يعود أساسا إىل الضوابط اليت فرضها صندوق 
دف استعادة التوازن املايل  النقد الدويل، واليت ارتكزت على ختفيض حجم اإلنفاق احلكومي االستثماري 

يف اهلياكل القاعدية توفري الظروف املالئمة لالستثمار مما سينعكس إجيابا  ومن شان االستثمار. للموازنة العامة
 أساسية، جماالت ثالث حول يتمحورإذ  .على إنتاجية املؤسسات الوطنية وتوفري مناصب عمل جديدة

 والبناء السكن قطاعي وكذلك ، العليا اهلضاب اجلبلية، الريفية املناطق إحياء إعادة لإلقليم، املهيكلة التجهيزات
 2:واليت سيتم عرضها فيما يلي احلضري

ال هلذا خصص :الوطين للرتاب املهيكلة التجهيزات -  142,9 مبلغ االقتصادي اإلنعاش برنامج إطار يف ا
معات يف خاصة املواطنني، حياة إطار ترقية قصد دج مليار  .احلضرية قاملناط أي الكربى السكنية ا

                                                             
  .76- 75: ص ص، مرجع سبق ذكره، 2012الكریم،  عبد دحماني -  1
  .81- 80: ص ص، مرجع سبق ذكره، 2012الكریم،  عبد دحماني -  2
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 واليت دج، مليار 31,3 مبلغ إلجنازها خّصص مشاريع 9 على الربنامج حيتوي :للري القاعدية املنشآت -
 بضمان وذلك املعنية، املناطق يف املواطنني حياة إطار تنمية يف املسامهة إىل دف جديدة وموارد فروع ستخلق

 .السقي ومياه للشرب الصاحلة املياه توفر

 قطاع خيص فيما الكهربائية بالطاقة والتزويد النقل برنامج حتصل حيث :احلديدية للسكك القاعدية املنشآت -
 احلديدية السكة مشروع أن علما دج، مليار 54,6 إجنازها تكلفة تقدر مشاريع  سبعة على احلديدية السكك
 عن العزلة فك يف تساهم صغرية مشاريع عدة ذلك خالف على تسجيل ومت إجنازه يتم مل العليا باهلضاب اخلاصة
 .املناطق من العديد

 على واملطارات، املوانئ الطرق، أو الربي بالنقل املتعلقة القاعدية املنشآت برنامج حيتوي :العمومية األشغال -
ــب تقدر إمجالية إجناز بتكلفة مشروع، 25  وتفادي واألشخاص السلع نقل لتسهيل ذلك و ج.د مليار  45,3 ـ

 .املرتفعة التكاليف
 مبدينة  لإلنرتنت حظرية إجناز الالسلكية و السلكية االتصاالت جمال يف اإلنعاش برنامج تضمن :االتصاالت -

 حظرية تنمية ويتضمن .حديثة بوسائل القطاع تدعيم بضرورة وعيا ،دج مليار 100 بقيمة اجلزائر اهللا عبد سيدي
 من الشباب ومتّكن االختصاصات هذه يف شغل مناصب توفر االتصاالت تكنولوجيا يف متخصصة تكنولوجية

 إنشاء بواسطة أو احلظرية، هذه يف التقائهم خالل من احمللي املستوى على االختصاصات هذه يف حبوثهم مواصلة
 .الوطين املستوى على فيها التحكم و اجلديدة التكنولوجيات هذه لرتقية صغرية مؤسسات

 الختالل معّدلة شاملة تنمية إىل العملية هذه دفو  :والواحات اهلضاب اجلبال يف الريفية املناطق إحياء  -
 ،الواحات ويف العليا اهلضاب اجلبلية، املناطق يف الداخلية والفضاءات املساحات بتثمني وذلك اجلهوية التوازنات

 دج مليار 67,6 مبلغ خصص هلذا و املناطق، هذه إلمكانيات األقصى االستغالل أو باالستعمال يسمح أنه أي
 لمحافظةل دج مليار 6,1 مبلغ صصخ يف حني .اجلانب هذا بتمويل للتكفل االقتصادي اإلنعاش مشروع من

 متديد وكذا الرتفيه فضاءات ضمان قصد ذلك و اجلزائرية، السواحل طول على البحر على املطلة املناطق على
 يف املعيشة ظروف حتسني قصد واجلنوب العليا اهلضاب مناطق يف خاصة الطبيعي الغاز توزيع و الكهرباء شبكة
 .املناطق هذه
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 توسيع أو ومتديد السهبية واملناطق املائية األحواض محاية بواسطة الريفية املناطق إحياء إعادة خيص وفيما
 قدف األرياف، يف مساكنهم إىل العودة على املواطنني وتشجيع الريفي النزوح حماربة قصد الريفي الشغل برامج

  .دج مليار 9,1 ـب يقدر مايل غالف الغرض هلذا خصص

 إلجناز دج مليار 90,3 يف يتمثل مايل غالف االقتصادي اإلنعاش برنامج خالل البشرية املوارد نميةلت  خصص
 اإلمكانيات واستغالل السكان، احتياجات على املباشر تأثريها أساس على اختيارها مت بعمليات القيام أو مشاريع
 العلمية والقدرات اإلمكانيات تثمني إىل اهلادفة الربامج اختيار مت وقد والتعليم، الصحة منشآت مثل املتوفرة
 :حيث.  جامعي دخول كل عن الناجتة التدفقات تستقبل سوف واليت املتوفرة والتقنية

 إعادة حول املشاريع أهم تتمحور دج مليار 27 ـب يقدر مايل غالف القطاع هلذا خصص حيث :الوطنية الرتبية -
 موازية منشآت إجناز و ) التدفئة الكهرباء، املياه، ( احلسن سريها شروط توفري قصد املدرسية للمنشآت االعتبار

 .الداخلي النظام و املدرسية كاملطاعم التعليمية للمؤسسات

 دفللتكوين املهين  جد  مليار 9,5 مبلغ خصصحيث  العلمي البحث و العايل التعليم ،املهين التكوين -
 .املستقبلة واملنشآت للتجهيزات االعتبار وإعادة البيداغوجية التقنية التجهيزات مستوى على املسجل العجز تغطية

 بالبحث اخلاصة املعدات لدعم مشاريع على الربنامج يحتويأما فيما خيص التعليم العايل والبحث العلمي ف
 البحث جمال أما .دج مليار 19,8 مبلغ له خصص حيث جديدة، جامعية منشآت بإنشاء وذلك العلمي
 خصص وقد اجلديدة والتكنولوجيات العلوم خيص فيما البشرية املوارد تنمية على ينصب االهتمام فكان ،العلمي

 .دج مليار 12,38 مبلغ القطاع هلذا

معات العلمية للتسلية مراكز وإنشاء املتوفرة الرياضية للمنشآت االعتبار إعادة إىل دف :والرياضة الشباب -  وا
اورة ال هذا يف الشباب واحتياجات ملطالب االستجابة قصد ا  .دج مليار 4 مبلغ له خصص وقد ا

 االهتمام فريتكز باالتصال يتعلق وفيما  الثقافة دور جتهيز و يئة يف النشاطات أهم تتمثل :واالتصال الثقافة -
  .دج مليار 2,3 مبلغ له خصص قد و احمللية، اإلذاعات إرسال نوعية حتسني و إذاعية إرسال حمطات بإنشاء

دف دعم وترقية القدرة التنافسية للمؤسسات  45أما قطاع اإلصالحات فقد خصص له  مليار دينار 
ويظهر من خالل توزيع املبالغ على فرتة الربنامج أن احلكومة اجلزائرية عازمة على إمتام اغلب  .الوطنية واخلاصة

  .قصر مدةأاملشاريع ضمن هذا الربنامج يف 
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االقتصادي قد اشتملت  اإلنعاشاليت انتهجت يف برنامج  اإلنفاقيةمن خالل ما سبق، جند أن السياسة 
على العديد من اجلوانب التنموية االقتصادية، االجتماعية، البيئية والتكنولوجية مع الرتكيز على األشغال الكربى 

  :واليت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية واهلياكل القاعدية

 مليار دج، 155للسكان حدد له مبلغ املعيشي  اإلطارحتسني  -
 مليار دج، 124حتية خصص هلا  مبلغ الت وحتسني البنية إنشاء -
 مليار دج، 74واليت خصص هلا مبلغ  اإلنتاجيةتطوير النشاطات  -
 مليار دج، 20يت خصص هلا ما قيمته احلفاظ على البيئة واحمليط وال -
 مليار دج، 76عية بتخصيص ما قيمته املوارد البشرية واحلماية االجتما -
  .مليار دج 29غ واليت خصص هلا مبل إداريةبنية حتتية  -

 Programme Complémentaire de( 2009-2005دعم النمو االقتصادي التكميلي لبرنامج ال  -3

Soutien à la Croissance Economique(  

ا خمطط  جاء الربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي ليحافظ على استمرارية العملية التنموية اليت بدأ 
التوسعية اليت تنتهجها الدولة نتيجة حتسن الوضعية املالية وارتفاع  اإلنفاقيةالسياسة  إطاراالقتصادي يف  اإلنعاش

  .على احتياطي الصرف وميزان املدفوعات إجياباأسعار احملروقات اليت انعكست 

  أهداف البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي -3-1

كما كان احلال بالنسبة للربنامج اخلماسي األول، وميكن حددت الدولة مجلة من األهداف لربنامج دعم النمو  
  1:إجيازها فيما يلي

استكمال اإلطار التحفيزي لالستثمار من خالل سن العديد من النصوص التنظيمية فضال عن تبين عدة  -
 .تدابري لتسهيل االستثمار احمللي واألجنيب

ا ترقية الشراكة واخلوصصة، مع اعتما - د سياسات أخرى حمفزة على التوظيف وترقية انتهاج سياسات من شا
 .املنافسة

                                                             
 World bank; a public expenditure review, report n° 36270, vol 01, 2007; P: 02. -1    
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حتديث وتوسيع اخلدمات العامة، حيث أن ما مرت به اجلزائر خالل فرتة التسعينيات اثر سلبا على اخلدمات  -
العامة املقدمة، بشكل جعل من حتديثها وتوسيعها أمرا ضروريا قصد حتسني اإلطار املعيشي من جهة وكتكملة 

 .خلاص من جهة أخرىلنشاط القطاع ا
 .حتسني مستوى املعيشة لألفراد، وذلك من خالل حتسني اخلدمات الصحية، األمن والتعليم -
تطوير املوارد البشرية والبىن التحتية، من خالل ترقية املستوى املعريف والتعليمي لألفراد واالستعانة بالتكنولوجيا  -

ام يف تطوير النشاط اإلنتاجي وباخلصوص يف دعم إنتاجية يف تثبيت املعارف، كما أن البىن التحتية هلا دور ه
 .القطاع اخلاص من خالل تسهيل عملية املواصالت وانتقال السلع واخلدمات وعوامل اإلنتاج

رفع معدالت النمو االقتصادي، إذ يعد اهلدف النهائي للربنامج التكميلي لدعم النمو، حيث انه نتيجة لعدد  -
من بينها حتديث اخلدمات العامة، حتسني املستوى املعيشي وتطوير املوارد البشرية والبىن  من العوامل والظروف واليت

  . التحتية
 مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي -3-2

ارتفاع (نتائج جد اجيابية  2004- 2001برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي املطبق خالل الفرتة  رافق
مليار دوالر، احتياطيات طرف  9,1املديونية، فائض يف ميزان املدفوعات قدر بـ معدل النمو، اخنفاض نسبة 

اية سنة  43,1بلغت  ا يف دعم النمو احملقق )2004مليار دج  ، وهذا ما دفع احلكومة إىل مواصلة جمهودا
   1".دعم النمو االقتصادي"خالل برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي من خالل برنامج مخاسي تكميلي 

 55مليار دينار جزائري أي ما يقارب  4202,7وقد خصص للربنامج التكميلي لدعم النمو ما يقدر بـ 
  ).03(مليار دوالر، حيث مت تقسيم الربنامج إىل مخس برامج فرعية كما يوضح ذلك اجلدول رقم 

من إمجايل الربنامج  %45,5مليار دينار أي ما ميثل  1908,5استفاد قطاع التنمية احمللية والبشرية من 
مليار دينار أي ما يقابل  1703,1التكميلي، يف حني استفاد قطاع األشغال العمومية واهلياكل القاعدية من 

مليار  337,2من إمجايل الربنامج، كما استفادت قطاعات الصناعة، الفالحة والصيد البحري من  40,5%
على  %1,2و %4,8اإلعالم واالتصال يف األخري بنسبة  دينار، ويأيت كل من القطاع اإلداري احلكومي وقطاع

  .التوايل من إمجايل قيمة الربنامج التكميلي

                                                             
 مقدمة ، أطروحة" االقتصادیة التنمیة على وأثره الجزائر في المباشر االستثماري اإلنفاق محددات "رشید،  ساطور - 1

  .137: ، ص2013- 2012جامعة الجزائر، ، االقتصادي االقتصادیة تخصص القیاس العلوم في دكتوراه شھادة لنیل
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  التوزيع القطاعي لربنامج دعم النمو االقتصادي ):07(الجدول رقم 

  الربنامج
املبالغ املخصصة 

  للربنامج
نسبة مؤوية من 
  إمجايل الربنامج

  :برنامج حتسني معيشة السكان
 السكن -
 .التربية، التعليم العالي، التكوين المهني -
 .البرامج البلدية للتنمية -
 .تنمية مناطق الهضاب العليا والمنطق الجنوبية -
 .تزويد السكان بالماء، الكهرباء، الغاز -
  .باقي القطاعات -

1908,5  
555  

399,5  
200  
250  

192,5  
311,5  

45,5%  

  :برنامج تطوير اهلياكل القاعدية
  .العمومية والنقلقطاع األشغال  -
 .قطاع المياه -
  .قطاع التهيئة العمرانية -

1703,1  
1300  
393  

10,15  

40,5%  

  :برنامج دعم التنمية االقتصادية
 .الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري -
 .الصناعة وترقية االستثمار -
  .السياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف -

337,2  
312  

18  
7,2  

8%  

  :تطوير اخلدمة العموميةبرنامج 
 .العدالة والداخلية -
 .المالية والتجارة وباقي اإلدارات العمومية -
  .البريد والتكنولوجيات الحديثة لالتصال -

203,9  
99  

88,6  
16,3  

4,8%  

  %1,2  50  برنامج تطوير التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال
لس: المصدر الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير حول الوضعية االقتصادية و االجتماعية، السداسي الثاين  ا
  .2001من سنة 

من خالل جدول التوزيع القطاعي لربنامج دعم النمو االقتصادي، نالحظ أن السياسة التنموية املنتهجة 
حاجات ومتطلبات اجلانب االجتماعي من التنمية إىل جانب تدعيم  إشباعحاولت الرتكيز بشكل أساسي على 

 التكميلي الربنامج قيمة من األكرب النسبةميثل  السكان معيشة ظروف حتسني حمور البنية التحتية حيث نالحظ أن
 يعترب وهو ،)دج مليار 24060( من تكلفة الربنامج االستثماري الكلية %45حبيازة ما يقارب  النمو لدعم
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 معيشة ظروف حتسني يعترب .والبشرية احمللية التنمية برنامج يف االقتصادي  اإلنعاش دعم خمطط به جاء ملا تكملة
 على مث ومن العمل  رصعن أداء على انعكاساته خالل من االقتصادي األداء تطوير يف امهم عامال السكان

زعتقد و  . االقتصادي النشاط حركية  السكن لقطاع فيها األكرب النصيب كان قطاعات، عدة على احلصة هذه وُ
 املدرسية واملطاعم األقسام من مزيد إنشاء شكل يف دج مليار 100 الوطنية الرتبية قطاع ويليه دج مليار222
  العايل التعليم قطاع يأيت مث ، والثقافية الرياضية واملنشآت الرتبوية املرافق وتأهيل التمدرس، ظروف حتسني قصد

 . اجلزائرية اجلامعة مستوى على املعريف التحصيل ظروف أفضل لتوفري دج مليار 626

 التكميلي الربنامج قيمة إمجايل من % 40 مبا يقارب الثانية املرتبة األساسية املنشآت تطوير احتلفيما 
 وزعت حيث األساسية، املنشآتو   التحتية البىن لقطاع الدولة توليها اليت األمهية تعكس النسبة وهذه النمو، لدعم
 العمومية األشغال ، دج مليار 700 النقل:  يلي كما فرعية قطاعات عأرب علىمليار دج 1703,1 القيمة هذه

 بأن نالحظو  .مليار دج10,15 اإلقليم يئة مليار دج و 393) حتويالت و سدود( املاء ، دج مليار600
 عن أمهية العمومية األشغال قطاع يقل وال األساسية املنشآت تطوير برنامج اهتمامات قائمة يتصدر النقل قطاع
  .الربنامج هذا يف النقل قطاع

 432حدمها خاص بتنمية املناطق اجلنوبية بقيمة أوقد أضيف لربنامج دعم النمو بعد إقراره برناجمني، 
على املوارد املتبقية من  مليار دينار، زيادة 668مليار دينار جزائري واآلخر خاص مبناطق اهلضاب العليا بقسمة 

مليار  1191مليار دينار، والصناديق اإلضافية املقدرة بـ  1071خمطط دعم االنتعاش االقتصادي واملقدرة بـ 
  .املوايلمليار دينار وهذا كما يوضحه اجلدول  1140دينار، والتحويالت اخلاصة حبسابات اخلزينة بقيمة 

  2009-2005لدعم النمو واملخصصات املضافة له الربنامج التكميلي ): 08(الجدول رقم 

مخطط دعم   البيان
اإلنعاش 
  االقتصادي

البرنامج 
التكميلي لدعم 
  النمو األصلي

برنامج 
  الجنوب

برنامج 
الهضاب 

  العليا

تحويالت 
حسابات 

  الخزينة

المجموع 
  العام

قروض 
ميزانية 
  الدفع

2004  1071          1071    
2005    1273      227  1500  862  
2006    3341  250  277  304  4172  1979  
2007    260  182  391  244  1077  2238  
2008    260      205  465  2299  
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2009    260      160  420  1327  
  8705  8705  1140  668  432  5394  1071  المجموع

Source: world Bank ,a public expenditure review, report n°36270, vol 01, 
2007,P: 2. 

السابق أن العملية التنموية أخذت باالعتبار لزوم توزيع التنمية على اجلنوب واهلضاب يوضح اجلدول 
األقطاب التنموية اليت متركزت يف الشمال دون الوسط واجلنوب، وهي العملية اليت  العليا سعيا منها على توزيع

ب التخلص من العديد من املناطق النائية مع رفع الضغط على دول الشمال إىل جان إحياءتضمن السريورة يف 
  .لنزوح الريفي والتهميش االجتماعي، وبالتايل حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائراملشاكل االجتماعية كا

  دعم النمو االقتصادي التكميلي لبرنامج المحاور  -3-3

 :1  اليةو امل النقاط يف النمو االقتصاديدعم ل التكميلي ربنامجال حماور أهم تتمثل

  لمواطنينل معيشةال ظروفال تحسين -

  :تيةاآل امليادين يف باخلصوص توزيعها مت دينار مليار 1900 من أكثر إنفاق مت   
  دينار؛ مليار 555 املشروع هلذا وخصص سكن مليون بناء  -
 مليار 400 ـب إمجاليا تقدر مبالغ هلا رصدت ؛العايل والتعليم املهين والتكوين الوطنية الرتبية منشآت تنمية  -

  دينار؛
  دينار؛ مليار 85 قدره مايل بغالف للصحة األساسية املنشآت تعزيز  -
  دينار؛ مليار 65 مبلغ املشروع هلذا رصد وقد بيت مليون من ألكثر والكهرباء الغاز توصيل  -
  دينار؛ يارمل 127 بقدر األساسية املنشآت كربيات عن خارج الشروب باملاء األهايل تزويد -
 لفائدة حمل 150000 بناء لتغطية دينار مليار 95 مبلغ رصد خالل من الوطين والتضامن التشغيل ترقية -

  البلديات؛ سائر عرب البطالني
  دينار؛ مليار 200  قدرها اعتمادات هلا رصدت واليت للتنمية البلدية الربامج  -
  .دينار مليار 250 بقدر العليا واهلضاب اجلنوب مناطق تنمية  -
  

                                                             
 .84-83: ص ، مرجع سبق ذكره، 2012الكریم،  عبد دحماني -  1
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  للبالد القاعدية المنشآت تنمية  -

 :كاآليت للبالد القاعدية املنشآت لتنمية دينار مليار 1700 قرابة رصد مت 
 اجنازها اجلاري املشاريع كربيات استكمال قصد دينار مليار 700 قدره غالف من استفاد ل؛النق قطاع  -

 ؛احلديدية السكة شبكة حتديث منها جديدة مشاريع ومباشرة
 السيار الطريق منها اجلارية، املشاريع الستكمال دينار مليار 600 مبلغ ختصيص ؛العمومية األشغال قطاع -

 ؛الطرقات من كم 15000من أكثر تأهيل إعادة و شق منها جديدة مشاريع ملباشرة و غرب / شرق
 وحموالت سدود من الري مشاريع لكربيات دينار مليار 400 قرابة بتخصيص حظي والذي ؛املائية املوارد قطاع -

 ؛للمياه

  للبالد االقتصادية التنمية دعم  -

 دعم جمهود يشملها اليت القطاعات بني ومن دينار مليار 350 قدرها مبالغ التنمية دعم لعملية رصدت   
 .الوطنية الثروة خلق يف إلسهامها دينار مليار 300 من تستفيد اليت الريفية والتنمية الفالحة جند التنمية

  العمومية الخدمة تحديث -

  :بني اخلصوص على توزع دينار مليار 200 قدره مببلغ   

 .دينار مليار 34 العدالة قطاع  -
 .دينار مليار 64 بقدر :املالية قطاع  -
 .دينار مليار 65 ـب :الوطين واألمن احمللية اجلماعات  -

  واالتصال واإلعالم التكنولوجية القدرات تنمية -

 املنشآت وتعزيز العمومية اخلدمة وحتديث النمو تنشيط أجل من دينار مليار 50 مبلغ هلا خصصت اليت
  .والتكنولوجيا املعرفة بفضائل البالد وتنمية القاعدية

هود االستثماري الكبري املبذول يف إطار املخطط التكميلي لدعم النمو االقتصادي  يدل  2009 -2005إن ا
على الرغبة الفعلية للدولة يف جتاوز التأخر امللحوظ يف جماالت عدة اقتصادية واجتماعية وبيئية، ومما لوحظ يف هذا 

لتعمريي إىل جانب البنية التحتية يف توزيع االستثمارات وهذا الربنامج الرتكيز الكبري على اجلانب االجتماعي وكذا ا
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هودات اليت . يشابه ما قامت به الدول املتقدمة اآلن يف أول فرتات منوها كدول شرق آسيا لكن رغم كل تلك ا
ل عليها،  ربامج األمر الذي استدعى تسطري برنامج مخاسي جديد لتكملة الأن املسرية التنموية مل تكتمل،  إالعمّ

  .التنموية السابقة

 Programme de consolidation de la 2014- 2010 برنامج توطيد النمو االقتصادي  -4

croissance économique  

 اليت الوطين األعمار إعادة ةكيدينامي ضمن 2014-2010برنامج توطيد النمو االقتصادي   يندرج
 اليت املوارد قدر على 2001 سنة مباشرته متت الذي االقتصادي اإلنعاش دعم بربنامج سنوات عشر قبل انطلقت

 تدعمالتكميلي لدعم النمو والذي حسب ما رأينا  ربنامجالبالتنموية  ةكيهذه الدينامي وتواصلت . آنذاك متاحة
 .اجلنوب وواليات العليا اهلضاب واليات لصاحل رصدت اليت اخلاصة بالربامج اآلخر هو

 يقارب ما املاضية اخلمس السنوات خالل املسجلة التنمية عمليات مجلة كلفة بلغت وبذلك
تزال الدولة مصرة  ال . اإلجناز قيد تزال ما اليت املهيكلة املشاريع بعض بينها من جزائري دينار مليار17,500

على انتهاج هذا النمط من الربامج الضخمة يف سبيل مواصلة التنمية من خالل وضع خطة مخاسية أخرى تتضمن 
 مليار دوالر 286مليار دينار أي ما يعادل  21,214وحجمها  2014- 2010االستثمارات العمومية للفرتة 

 1: مها اثنني شقني يشمل وهو
 واملياه والطرق احلديدية السكة قطاعات يف اخلصوص على إجنازها اجلاري الكربى املشاريع استكمال -

 . دوالر مليار 130 يعادل ما ، جزائري دينار مليار 700, 9 مببلغ
  . دوالر مليار 156 يعادل ما جزائري دينار مليار 11,534 مببلغ جديدة مشاريع إطالق -

  برنامج توطيد النمو االقتصادي أهداف -4-1

 إرادة مليار دينار 21,214 ربنامج توطيد النمو االقتصاديل العمومية االستثمارات قيمة تعكس
 بالنسبة سيما النشاط قطاعات مجيع تشمل اليت " اخلاصة الدينامكية هذه " على احملافظة يف العمومية السلطات

 للشرب الصاحلة باملياه التزويد أو الريفية الكهرباء إدخال و والصحة احلديدية بالسكك النقل و الطرق ملنشات
 2:ما يلي ذكر ميكن اخلماسي الربنامج هذا أهداف بني من ولعل . بعدا و عزلة األكثر الريفية املناطق يف حىت
 واالجتماعي؛ االقتصادي للربنامج األساسية الركيزة تعترب اليت البشرية التنمية دعم -

                                                             
  .2010، بیان اجتماع مجلس الوزراء، الجزائر 2014-2010المخطط الخماسي   1
  .2010، بیان اجتماع مجلس الوزراء، الجزائر 2014- 2010المخطط الخماسي   2
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 واالجتماعية؛ االقتصادية للفعاليات احملركة العمومية، اخلدمات حتسني -
 املناطق؛ كل عن العزلة لفك العمومية األشغال قطاع دفع -
 املشاريع واستكمال للشرب الصاحلة باملياه التزود حتسني إىل الرامية اجلهود حتسني إىل الرامية اجلهود مواصلة -

 اجلارية؛
 املدنية؛ واحلماية واألمن احمللية اجلماعات دعم -
 العمراين؛ للنسيج االعتبار وإعادة السكن قاعدة توسيع يف االستمرار -
 الصحي؛ للقطاع قوية دفعة وإعطاء للسكان الصحي املستوى حتسني -
 واالتصال؛ لإلعالم اجلديدة والتكنولوجيات العلمي بالبحث النهوض -
ما وتوسيع العاليني والتكوين التعليم أمهية على التأكيد -   .قاعد

  توطيد النمو االقتصاديبرنامج مضمون  -4-2

مثل أساسا يف قطاع التنمية احمللية والبشرية حمافظا تقريبا على تتمت تقسيم الربنامج إىل ثالث برامج فرعية 
نفس النسبة اليت حتصل عليا يف برنامج دعم النمو، يليه قطاع األشغال العمومية واهلياكل القاعدية بنسبة 

والتوزيع القطاعي للربامج السابقة . %16,05والصيد البحري بنسبة مث قطاع الصناعة، الفالحة ، 38,52%
يعكس رغبة احلكومة يف استهداف أهم القطاعات اليت تؤثر على النمو االقتصادي ومستويات البطالة بشكل 

  يوضح اجلدول املوايل توزيع ميزانية الربنامج على القطاعات   .مباشر

 2014 - 2010توطيد النمو التوزيع القطاعي للربنامج اخلماسي  ):09(رقم  جدول

النسبة 
 ويةئالم

المبالغ 
المخصصة 

 للبرنامج

 البرنامج

%4542, 
 
 
 
 

9903  
3700  
1898  
619  

1800  

 : برنامج تحسين ظروف معيشة السكان -1
 .السكن -
 الرتبية والتعليم العايل، التكوين املهين  -
 الصحة -
 حتسني وخدمات اإلدارة العمومية -
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%38,52 

1886  
8400  
5900  
2000  
500 

 1باقي القطاعات -
 :برنامج تطوير الهياكل القاعدية  -2
 قطاع األشغال العمومية والنقل -
 قطاع املياه -
 قطاع التهيئة العمومية -

%16,05 3500  
1000  
2000  
500 

 :برنامج دعم التهيئة االقتصادية -3
 الفالحة والتنمية الريفية -
 دعم القطاع الصناعي العمومي -
 دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتشغيل -

  . قطاع الشباب والریاضة، الثقافة، الصحة، عملیات التھیئة العمرانیة وتطویر وسائل اإلعالم، الشؤون الدینیة :تقسیم ھذه القطاعات – 1

ا على  :المصدر اجلزائر ، بيان اجتماع جملس الوزراء، 2014-2010املخطط اخلماسي إعداد الطالبة، اعتمادً
2010 ،http://algerianembassy-saudi.com/PDF/quint.pdf آخر اطالع ،

10/11/2013.  

يوضح اجلدول أعاله أن خمطط توطيد النمو قد ركز على قطاع التنمية احمللية والبشرية حيث استفاد 
، يف حني رصد %45,42مليار دج والذي ميثل أعلى نسبة من إمجايل الربنامج املقدرة بـ  9903القطاع مببلغ 

من إمجايل  %38,52مليار دج أي ما نسبته  8400لقطاع األشغال العمومية واهلياكل القاعدية ما يقدر بـ 
املمثلة يف الصناعة والفالحة والصيد البحري والتشغيل مبلغ  اإلنتاجيةالربنامج، يف حني خصص للقطاعات 

  . الربنامجمن إمجايل %16,05مليار دج وهو ما ميثل نسبة  3500

احلكومة تركز على تنمية رأس املال البشري وكذا البنية التحتية أكثر من ويدل هذا التوزيع القطاعي أن 
القطاعات األخرى والذي يعكس رغبتها يف التأثري يف هذين القطاعني الستهداف منو اقتصادي وتنمية مستدامة 

  .على املستوى االسرتاتيجي
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 المحلية والبشريةقطاع التنمية  -4-2-1

  1:خالل من البشرية التنمية لتحسني موارده من % 40 من ثرك أ 2010-2014 برنامج خيصص

 مكان 600.000 و )ثانوية850 و ماليةكإ 1000 منها(الوطنية للرتبية منشأة 5000 يقارب ما -
 .املهنيني والتعليم للتكوين مؤسسة 300 من ثركوأ للطلبة إيواء مكان 400.000 و جامعي بيداغوجي

 عيادة 377 و متخصصا صحيا باكمر  45 و مستشفى 172 منها صحية قاعدية منشأة 1500 من ثركأ -
 .املعوقني لفائدة متخصصة مؤسسة 70 من ثركأ إىل باإلضافة التخصصات متعددة

 الشروع يتم أن على اخلماسية الفرتة خالل تسليمها سيتم وحدة مليون 1.2 منها سكنية وحدة (02) مليوين -
  .2014 سنة اية قبل املتبقي اجلزء أشغال يف
 .بالكهرباء ريفي سكن 220.000 وتزويد الطبيعي الغاز بشبكة بيت مليون توصيل -
اء املياه لتحويل منظومة 25 و سدا 35 إجناز خالل من اخلصوص على الشروب باملاء التزويد حتسني -  وإ

 .إجنازها اجلاري البحر مياه حتلية حمطات جبميع األشغال
 الرياضات متعددة قاعة 160 و ملعبا 80 منها والرياضة للشبيبة موجهة قاعدية منشأة 5.000 من ثركأ -
  .شباب ودار نزل 200 من ثركوأ مسبح 400و

  قطاع األشغال العمومية والمنشآت القاعدية -3-2-2

 القاعدية املنشآت تطوير ملواصلة موارده من % 40 من يقارب ما العمومية االستثمارات برنامج خيصص
  2:بالرتكيز على العمومية اخلدمة وحتسني األساسية

 وزيادة الطرقات شبكة وحتديث توسيع ملواصلة العمومية األشغال لقطاع موجهة دج مليار 3.100 من ثركبأ-
 .املوانئ قدرات

 النقل وحتسني احلديدية السكك شبكة ومد حتديث أجل من النقل لقطاع خمصصة دج مليار 2.800 من ثركأ-
 .باملطارات القاعدية لكاهليا  وحتديث) بالرتاموي مدينة 14 جتهيز خالل من( احلضري

                                                             
-http://www.premierبرنامج التنمیة الخماسي، یمكن تحمیلھ من خالل موقع الوزیر األول،   -1

ministre.gov.dz/arabe/ 02:ص. 11:35، 27/09/2013، آخر اطالع. 
 .03: ، صمرجع سبق ذكرهبرنامج التنمیة الخماسي،  - 2
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 .والبيئة اإلقليم لتهيئة دج مليار 500 يقارب ما-
 ضبط وإدارات العدالة وقطاع احمللية اجلماعات وخدمات إمكانيات لتحسني دج مليار 1.800 يقارب وما-

  .والعمل والتجارة الضرائب
  قطاع التنمية االقتصادية  -4-2-3

 على الوطين االقتصاد تنمية لدعم دج مليار1.500  من ثركأ  2014- 2010 برنامج خيصص
  :1 خالل من اخلصوص

 .2009 سنة منذ فيه الشروع مت الذي والريفية الفالحية التنمية لدعم رصدها يتم دج مليار 1.000 من ثركأ-
 والدعم صناعية مناطق إنشاء خالل من واملتوسطة الصغرية املؤسسات لرتقية دج مليار 150 يقارب وما -

 .الغرض لنفس دج مليار 300 إىل تصل قد اليت البنكية القروض وتيسري للتأهيل العمومي

 قبل من امليسرة البنكية القروض من دج مليار 2.000 من أآثر األخرى هي الصناعية التنمية ستعبئ
  .العمومية املؤسسات وحتديث يمياويةكالبرتو  الصناعة وتطوير الكهرباء لتوليد جديدة حمطات اجناز أجل من الدولة

 اإلدماج ملرافقة اخلماسي الربنامج من دج مليار 350 من فيستفيد الشغل مناصب إنشاء تشجيع أما
 انتظار مناصب إنشاء آليات ومتويل املصغرة املؤسسات إنشاء ودعم املهين التكوين زكومرا  اجلامعات خلرجيي املهين

 اليت التوظيف فرص من اهلائل الكم إىل الشغل مناصب إلنشاء العمومية التسهيالت نتائج وستضاف .التشغيل
 إنشاء يف املتمثل اهلدف بتحقيق سيسمح ذلك آل .االقتصادي النمو ويولدها اخلماسي الربنامج تنفيذ سيدرها
  .املقبلة اخلمس السنوات خالل شغل منصب ماليني ثالث

 من املعرفة اقتصاد لتطوير دج مليار 250 مبلغ  2014-2010برنامج خيصص آخر صعيد وعلى  
 ويف لهاك للتعليم الوطنية املنظومة داخل اآليل اإلعالم وسيلة واستعمال التعليم وتعميم العلمي البحث دعم خالل
  . العمومية املرافق

 -2010خالل برنامج توطيد النمو  ةاملرصودإن التوجهات التنموية البارزة من خالل املبالغ الضخمة 
ل عليها إذا ما أثبتت السياسة 2014  اإلنفاقية، واليت حسب توزيعها القطاعي متثل انطالقة تنموية يعوّ

خطط هلا، واليت ستكون أكثر وضوحا امل اإلسرتاتيجيةاالستثمارية فعاليتها من خالل الوصول إىل حتقيق األهداف 

                                                             
 .04: ، صمرجع سبق ذكرهبرنامج التنمیة الخماسي،  -  1
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خالل املبحث الثالث من هذا الفصل من خالل مقارنة النتائج احملصل عليها من خالل اعتماد هذه السياسة 
ا سنة من التنمية املتواصلة  15يف اجلزائر خالل املخططات الثالث على مر ما يقارب  اإلنفاقية مع اليت حصد

  .ة اليت سيتم التعرف على براجمها التنموية حمل املقارنة من خالل املبحث املوايلالعربية املتحد اإلماراتدولة 

اإلمارات العربية المتحدة التنمية المستدامة في و اإلنفاق الحكومي االستثماري  برنامج: المبحث الثاني
  2010-2008خالل الفترة 

ذات االقتصـاد ودخل الفـرد فيهـا مرتفـع، وهـي إحـدى الـدول  الدول العربية أغىنتعد اإلمارات واحدة من 
ا البرتولية يعتمد اقتصادها بصفة أساسية على املواد حيث الريعي وقد قامـت اإلمـارات بتحـديثات هامـة  .وصناعا

ــدف تقليــل اعتمادهــا علــى األول لإلمــارات ومنطقــة اخللــيج  املركــز املــايل ديب وتعتــرب مدينــة ،البــرتول القتصــادها 
العاملـة يف الدولـة مـن  أغلـب القـوىكمـا جتـدر اإلشـارة إىل أن مـن أهـم مراكـز االقتصـاد العـاملي   العريب ككل وتعترب

ى تنويع موارده يعتمد عل، ونشط اقتصاد مفتوح ويتميز اقتصاد دولة اإلمارات العربية املتحدة بأنه .العمالة اآلسيوية
وهـو مؤســس علــى عـدة دعــائم جعلتــه يرتقـي بدولــة اإلمــارات لتحتـل مراتــب متقدمــة بــني دول ، وتـوافر جمتمــع آمــن

، فهو اقتصاد قائم علـى بنيـة حتتيـة متطـورة ومعرفـة مسـتدامة مـع تطـوير واملالية العامل وخاصة من الناحية االقتصادية
إضافة إىل تفعيل دور ؛ ية دول العامل على خمتلف األصعدةاحملافظة على العالقات املتميزة مع بقجانب إىل للموارد 
األمــر الــذي ... لــكوتقــدمي خــدمات تعليميــة وصــحية عاليــة اجلــودة وغــري ذ احلكــومي مــع القطــاع اخلــاص،القطــاع 

ـا بيئـة مالئمـة جعل من دولة اإلمارات العربية املتحـدة وجهـة عامليـة للشـركات والبـاحثني  عـن العمـل إضـافة إىل كو
  . لالستثمار من كافة الوجهات العاملية

  لمحة تاريخية عن االقتصاد اإلماراتي -1

اإلمارات العربية املتحدة هي احتاد لسبعة إمارات، متلك اإلمارات العربية املتحدة خامس أكرب دولة 
من غاز وبرتول دولة اإلمارات، كما  %95أبوظيب لوحدها احتياطي للغاز والبرتول يف العامل، حيث تنتج إمارة 

متلك أحد أكرب الصناديق السيادية يف العامل، يف املقابل متلك إمارة ديب، ثاين أكرب إمارة يف الدولة، أحد اكرب 
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االقتصاديات تنوعا من خالل جتارة إعادة التصدير، اخلدمات، العقارات، وتسيري نسبة ديون مرتفعة تفوق 
  1.نسبة إىل الدخل اإلمجايل اخلام 100%

لدولة اإلمارات هيكل احتادي وبعض الثروة املشرتكة بني اإلمارات، غري أن كل إمارة تسيري ميزانيتها 
من السكان يف اإلمارات، وكلهم تقريبا يشغلون مناصب  %80اخلاصة بشكل مستقل، ويشكل األجانب نسبة 

  2.عمل

 2007تصاد يتميز بتنوع ومنو ملحوظني، عرف انتكاسة خالل أزمة متلك اإلمارات العربية املتحدة اق
  .غري أنه عاد ليسرتجع قوته من خالل عودة ارتفاع أسعار النفط والطلب الكبري على السياحة التقليدية

 قيام عم شّكل  النفط فإن والفجرية، اخليمة ورأس العني زراعية صغرية يف وقطاعات ديب جتارة باستثناء
 استحوذ إذ الدولة، مليزانية تقريباً  الوحيد املمول فهو التنمية؛ عليه قامت الذي األساسي االقتصادي القطاع االحتاد

 االقتصاد يف أساسية مكونات اآلن تشكل اليت املهمة، القطاعات بعض أما .الصادرات من 90% من أكثر على
 اإلمجايل احمللي الناتج يف مسامهتها فإن ،)التحويلية والصناعات واالتصاالت واملواصالت املايل كالقطاع( مارايتإلا

 إىل االحتاد قيام منذ االقتصادي التنوع سياسة واستندت .عند بداية تشكيل االحتاد رقى إىل املستوى املرغوبت مل
 لتنمية التحضري أوالً، 3أساسيني، يف توّجهني ومتثلت للدولة، االسرتاتيجي التوجه تشكل زالت ما ثابتة أسس

 الالزمة األرضية إلجياد لقطاعات،ا هلذه التحتية البنية يف الكثيف االستثمار خالل النفطية من غري القطاعات
 تتيح اليت اخلدمات كل -اخلاص القطاع استثمارات والسيما– واألجنبية احمللية لالستثمارات توفر حبيث لنموها،
 من العديد انتقال إىل و واألجنبية، احمللية األموال رؤوس من املزيد جذب إىل ذلك أدى ولقد  .األعمال تطوير

ا إقليميًا  مركزًا  منها لتتخذ اإلمارات دولة إىل االقتصادية واملؤسسات واملصارف الشركات  اخلليج منطقة يف لعمليا
 التنويع، عملية ضمن الدولة يف النجاح فرص لديها تتوافر اليت القطاعات على الرتكيز: ثانياً  .األوسط والشرق
 اخلارجية التجارة جمال ففي والدميغرافية؛ االقتصادية والقدرات تتناسب العملية هلذه شاملة رؤية ضمن وذلك

                                                             
1 - International Monetary Fund, UNITED ARAB EMIRATES: STAFF REPORT FOR THE 2011 ARTICLE, 
IMF Country Report No. 11/111, Washington, 2011, Copy of this report is available to the public from 
http://www.imf.org. p: 04. 
2 - Idem, p: 04. 

 الوطني الیوم بمناسبة خاص المستقبل، عدد ، آفاق"الدخل تنویع مصادر في اإلمارات تجربة نجاح" العسومي، محمد -  3
  .33: ، ص2012، اإلماراتالمتحدة،  العربیة اإلمارات لدولة 41 ـال



 ة اإلنفاق الحكومي االستثماري على التنمية المستدامة انعكاس سياس: الفصل الثالث
 -  دراسة مقارنة بين دولتي الجزائر واإلمارات –

 

114 
 

 موانئ إقامة استدعى ما التصدير، إعادة لتجارة وباألخص جتاري، مركز إىل اإلمارات دولة حتويل العملية تتطلب
  .علي جبل ميناء إنشاء يف الكبري االستثمار يفسر وهذا عمالقة،

يف السنوات األخرية، بلغت دولة اإلمارات مرحلة متقدمة من التنوع االقتصادي، حبيث يشكل قطاع 
فقط من الناتج احمللى اإلمجايل للدولة، غري أن القطاع احلكومي ال يزال يعتمد على مداخيل  %25النفط والغاز 

حمدودية النظام الضرييب يف دولة اإلمارات مما يرفع وهذا راجع إىل  %75و %70قطاع النفط بنسبة ترتاوح بني 
مسامهات عائدات النفط يف واردات اخلزينة احلكومية، ويف حال فرض ضرائب على الدخل سيؤدي ذلك إىل 

  1.%50تراجع مسامهة النفط يف الدخل احلكومي إىل أقل من 
العربية املتحدة خالل الفرتة األخرية  اتاإلمار يوضح اجلدول التايل تطور حجم الناتج احمللي احلقيقي لدولة  

2007 -2010:  
  2010-2007تطور حجم الناتج احمللي احلقيقي لدولة اإلمارات خالل الفرتة  ):10(الجدول رقم 

  بالمليار درهم إماراتي                        

: املركز الوطين لإلحصاء لدولة اإلمارات العربية املتحدة، من خالل روابط ثابتة على املوقع :المصدر
http://www.uaestatistics.gov.ae . 15:00، 05/09/2013آخر اطالع.  

                                                             
 اقتصادیة سیاسیة ، مجلة14المستقبل، العدد  ، آفاق"االقتصادي في التنویع لإلمارات مشھود نجاح"باغ،  أكرم بشار - 1

، – 2012یونیو/مایو/العربیة المتحدة، إبریل اإلمارات، "االستراتیجیة والبحوث للدراسات اإلمارات مركز" استراتیجیة
  .45-42: ص ص

  2010  2009  2008  2007  السنة

  977,3  963,5  934,3  758,0  الناتج احمللي اإلمجايل

  670,5  638,6  590,1  504,2  القطاع غري النفطي

  306,8  324,9  244,2  253,8  القطاع النفطي

  %68,6  %66,3  %63,2  %66,5  إ.م.مسامهة القطاعات غري نفطية يف ن

  %31,4  %33,7  %36,8  %33,5  إ.م.مسامهة القطاعات النفطية يف ن
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ا استطاعت خالل  اإلماراتيوضح اجلدول السابق أن دولة  ا من الدول الريعية، إال أ العربية رغم كو
ة من تقليص حجم مسامهة القطاعات غري النفطية يف منو الناتج احمللي اإلمجايل سنة بعد سنة السنوات األخري 

الريعية أو اقتصاد ما بعد  اإليراداتتسري قدما حنو خلق اقتصاد ال يعتمد على  اسرتاتيجيهاوهذا يدل على أن 
  .البرتول

، واليت هدفت بشكل رئيسي إىل وضع 7200 سنة دولة اإلمارات تنموية ل إسرتاتيجيةمت إطالق أول 
 اإلسرتاتيجيةمتثلت أهم مبادئ هذه وقد . آلية لبناء قدرات اجلهات احلكومية االحتادية ورفع مستويات األداء فيها

يف تعزيز التعاون والتنسيق بني السلطات احمللية والسلطات االحتادية، وتفعيل الدور التنظيمي يف الوزارات وحتسني 
ت وآليات صنع القرار، ورفع كفاءة وفاعلية األجهزة احلكومية واالرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة وضع السياسا

مع الرتكيز على املتعاملني، وتطوير قوانني اخلدمة املدنية وتنمية الكوادر البشرية بالرتكيز على اجلدارة واالستحقاق 
ملزيد من االستقاللية يف إدارة أعماهلا ضمن االلتزام وتأهيل قيادات الصف الثاين، واالستمرار يف منح الوزارات ا

بتحديد  اإلسرتاتيجيةقامت كما   .بالسياسات العامة وتكامل األداء، ومراجعة وحتديث القوانني والتشريعات
أهداف وتوصيات يف ستة قطاعات رئيسية هي التنمية االجتماعية، والعدل والسالمة، واملناطق النائية، والتنمية 

  .1ادية، والبنية التحتية والبيئة، والقطاع احلكومياالقتص

تعترب من التجارب الرائدة على املستوى العاملي، ذلك أن اعتمادها على  اإلماراتيةلذلك فالتجربة التنموية 
 متكنيواليت تتمثل يف  اإلماراتيةالتنمية الشاملة ارتكازا على ما يسمى بالتمكني وهي فلسفة االسرتاجتيات التنموية 

ريات االجتماعية واملعرفية  إسهاماالفرد املواطن من عناصر القوة الالزمة ليصبح أكثر   واإلنتاجيةيف خمتلف ا
ا من جتارب الدول اليت حققت قفزات نوعية يف التنمية من خالل اعتمادها على   .للوطن هذا إىل جانب استفاد

اء رأس املال البشري بشكل ممتاز، األمر الذي عجل يف حتقيق كم ونوع البنية التحتية إىل جانب الرتكيز على بن
مستويات جيدة من التنمية واحتالل املراكز األوىل يف التقارير الدولية سواء من الناحية االقتصادية أو االجتماعية 

  .يتجه حنو االستدامة بشكل صحيح اإلمارايتوبالتايل ميكن القول أن االقتصاد . وحىت البيئية
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 ،2021األسس لتحقيق رؤية اإلمارات على وضع  2013-2011حكومة اإلمارات  سرتاتيجيةإ تقوم
ات حتتوي كما  ّ ة وسبع أولوي نات  إسرتاتيجيةعلى سبعة مبادئ عامّ ، وتتسم األولويات إسرتاتيجيةوسبع ممكِّ

االت األساسية اليت ستعمل احلكومة على حتقيقها ضمن الدورة  اإلسرتاتيجيةواملمكنات  بالرتكيز على ا
ترتكز أهم األولويات احلكومية يف الوصول إىل جمتمع متالحم حمافظ على هويته، . 2013-2011  اإلسرتاتيجية

ن وقضاء عادل، ونظام تعليمي رفيع املستوى، ونظام صحي مبعايري عاملية، واقتصاد معريف تنافسي، وجمتمع آم
كما ترتكز أهم املمكنات احلكومية يف ضمان موارد . وبيئة مستدامة وبنية حتتية متكاملة، ومكانة عاملية متميزة

ة، وحوكمة مؤسسية رشيدة، وشبكات حكومية أبشرية مؤهلة، وخدمات تتمحور حول املتعاملني، وإدارة مالية كف
  .1اتصال حكومي فعالتفاعلية، وتشريعات فعالة وسياسات متكاملة، و 

والتذبذب  رستقرااالحالة عدم  على استقراره خالل السنوات املاضية بالرغم من اإلمارايتحافظ االقتصاد 
احتلت اإلمارات مرتبة متقدمة تفوقت فيها على العديد من  ، حيثالعامليةاملسيطرة على غالبية االقتصاديات 

وكذلك حققت  حققت املرتبة السابعة يف جودة بيئة االقتصاد الكلي، 2012ففي عام ، العاملية االقتصاديات
دولة مشلها تقرير التنافسية العاملي مقابل  144بني  من 24حتسنا ملموسا يف مؤشر التنافسية باحتالهلا املرتبة 

يف دعامة   اخلامسةوحلت يف املرتبة الثالثة عربيا بعد قطر والسعودية، وحققت املرتبة  ، 2011يف العام  27املرتبة 
عامليًا ضمن التقرير  24صنف املنتدى االقتصادي العاملي دولة اإلمارات يف املرتبة الـ ، كما كفاءة أسواق السلع

كفاءة  املرتبة األوىل عامليا يف جمال، هذا إىل جانب احتالهلا املرتبة 2013 األول ملؤشر رأس املايل البشري
وذلك  فيما حققت املرتبة السابعة يف جمال كفاءة اإلدارة املالية يف القطاع احلكومي ،السياسة املالية احلكومية

كانت دولة ، كما  يف سويسراملعهد الدويل للتنمية اإلدارية ا الصادر عن 2012ضمن تقرير التنافسية العاملي 
كومي على مستوى العامل يف عام اإلمارات قد حققت املركز السابع عامليا يف فئة الدول األقل تبذيرا يف اإلنفاق احل

فيما حققت ، دولة) 139(التنافسية العاملية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي من أصل  يف تقرير 2010
لعام  ليةاملنتدى االقتصادي العاملي للتنمية املاولة املرتبة اخلامسة عامليا يف معيار االستقرار املايل ضمن مؤشر الد

20112.  

                                                             
دولة اإلمارات العربیة المتحدة، –موقع وزارة شؤون مجلس الوزراء  - 1

http://www.moca.gov.ae/?page_id=82919:55، 03/09/2013: ، تاریخ آخر اطالع.   
market/2013-http://www.albayan.ae/economy/local-11-24- 1.2005931صحیفة البیان،  -2 

   .2013نوفمبر : ، آخر اطالع24



 ة اإلنفاق الحكومي االستثماري على التنمية المستدامة انعكاس سياس: الفصل الثالث
 -  دراسة مقارنة بين دولتي الجزائر واإلمارات –

 

117 
 

الفارطتني املمثلتني يف الفرتتني  اإلسرتاتيجيتنيا سبق، ميكن االعتماد على حتليل كل من من خالل م
 2013- 2011، إىل جانب التطرق إىل مسار التنمية خالل الفرتة 2010-2008و 2007- 2005

 اإلنفاقوكذلك للتعرف على كيفية توزيع وتسيري سياسة  اإلماراتيةللتعرف على أهم مزايا االسرتاتيجيات التنموية 
وكذا الوصول إىل حتقيق هذه املستويات  التنموية املنشودة األهدافاحلكومي االستثماري مبا يسمح بتحقيق 

االت   .العالية من التطور يف خمتلف ا

  2010-2008 التنموية لدولة اإلمارات خالل الفترة  اإلستراتيجية -2

الوصول إىل حتقيق 'أال وهي العربية على رؤية موحدة  اإلماراتسرتاتيجيات التنموية اليت تتبناها تعتمد اال
حتدد االسرتاتيجيات التنموية  اإلطارويف نفس ، 'اقتصاد تنافسي عاملي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز باملعرفة

ا أن تتحقق  يئة بيئة مشجعة ملمارسة األعمال و  اإلمارايتتنمية االقتصاد ضمن رسالة موحدة أيضا مضمو
سن وحتديث التشريعات عرب  ، حيث يتم ذلك االقتصادية مبا يساهم يف حتقيق التنمية املتوازنة واملستدامة للدولة

تطوير وتشجيع االستثمار وتنظيم ، مية الصناعات والصادرات الوطنيةسياسات التجارة اخلارجية وتن، االقتصادية
تنويع األنشطة االقتصادية ، حقوق املستهلك وامللكية الفكريةمحاية ، طاع املشاريع الصغرية واملتوسطةة وقاملنافس

ز العاملية واقتصاديات املعرفة ّ لذلك فكل االسرتاتيجيات التنموية  .بقيادة كفاءات وطنية وفقا ملعايري اإلبداع والتمي
ً من سنة    .جاءت على نفس األهداف ونفس الرسالة ونفس الرؤية 7200ابتداء

   اإلماراتيةأهداف وقيم االستراتيجيات التنموية  -2-1

جاءت متبعةً لنفس األهداف حتت  اإلماراتيةكما سبق وذكرنا أعاله، فإن مجيع االسرتاتيجيات التنموية 
ا الدولة، حيث تتمثل أهم األهداف التنموية لالسرتاتيجيات      1:يف اإلماراتيةنفس القيم اليت سطر

 ؛تطوير السياسات والتشريعات االقتصادية وفق أفضل املعايري الدولية القتصاد تنافسي معريف  
 ؛تطوير وتنويع الصناعات الوطنية  
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 ؛املشاريع الصغرية واملتوسطة وريادة األعمال الوطنية تنظيم وتطوير قطاع 
 ؛زيادة جاذبية الدولة لالستثمارات 
 ؛متكني املمارسات التجارية السليمة ومحاية املستهلك وحقوق امللكية الفكرية 
  ا مع الدول مبا خيدم مصاحلها  ؛التجاريةتعزيز تنافسية الدولة يف األسواق التجارية اخلارجية وتطوير عالقا
 ؛ضمان تقدمي كافة اخلدمات اإلدارية وفق معايري اجلودة والكفاءة والشفافية 

ا التنموية على مجلة من القيم اليت ساعدت  اإلماراتكما اعتمدت  العربية املتحدة يف تطبيق اسرتاتيجيا
  1:العملية التنموية، حيث تتمثل هذه القيم أساسا يف إجناحعلى 

مبادئ احلوكمة املؤسسية والوضوح يف املعلومات والقرارات والسلوك وكافة آليات تطبيق  :الشفافية -
 .االتصال والتواصل مع املتعاملني من داخل وخارج الوزارة

احرتام حقوق املوظفني واملستهلكني وكافة فئات املتعاملني وفقا للتشريعات االقتصادية  :احترام الحقوق -
 .وأنظمة العمل املتبعة

 التميز العاملية وتنسجم مع أفضل املمارسات ومعايريدمي خدمات تفوق توقعات املتعاملني تق :التميز -
 .وبذل اجلهود يف االرتقاء بكفاءة املوارد البشرية

التعاون والعمل اجلماعي ودعم ومساندة كافة فرق العمل من موظفي الوزارة والشركاء  :روح الفريق -
 .اإلسرتاتيجيني لتحقيق التميز املنشود

اإلدارة باملشاركة ومراعاة آراء ومسامهات خمتلف الفئات ذات العالقة مبا يضفي قيمة مضافة  :المشاركة -
 .على نتائج العمل

يئة املناخ االجيايب ملعاونة الفئات املعنية من داخل وخارج الوزارة على حتويل أفكارهم إىل  :االبتكار - 
 .وتنافسية الدولةنتائج تطبيقية متميزة ختدم رؤية الوزارة 
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  2010-2008المبادئ العامة إلستراتيجية  -2-2

واملتوازنة وضمان جودة حياة عالية ملواطين إىل حتقيق التنمية املستدامة  2010 - 2008 إسرتاتيجيةترمي 
  1:يف األيت اإلسرتاتيجيةوتتمثل املبادئ العامة اليت بنيت عليها   الدولة،
 .بني السلطات االحتادية واحملليةاالستمرار يف تعزيز التعاون  -
 .تفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات يف الوزارات وحتسني آليات صنع القرار -
 .رفع كفاءة وفاعلية األجهزة احلكومية واالرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة والرتكيز على املتعاملني -
 .على اجلدارة واالستحقاق والتوطني الفعال تطوير قوانني اخلدمة املدنية وتنمية الكوادر البشرية بالرتكيز -
العامة  ةاالستمرار يف منح الوزارات املزيد من االستقاللية  يف إدارة أعماهلا مع ضمان االلتزام بالسياس -

  .واملشرتكة
  .مراجعة وحتديث التشريعات والقوانني -

قد عنت جبميع اجلوانب الالزمة والكفيلة بتنظيم  إسرتاجتيتهايف  اإلماراتيالحظ أن املبادئ اليت تبنتها 
فالعملية  .ية التنظيمية والتشريعية أو من الناحية االقتصادية والتنمويةحسريورة العملية التنموية سواء من النا

والتطورات الداخلية واخلارجية  اإلسرتاتيجيةالتنموية جيب أن تسري وفق تنظيمات تشريعية تتماشى واالختيارات 
تمع وهو األمر الذي قامت به لل وطن، وعالوة على هذا فإن التنمية حتتاج إىل تأطري من قبل مجيع فئات ا

االت العلمية والثقافية  اإلمارات العربية املتحدة من خالل مجعها للعديد من املتخصصيني يف العديد من ا
املشاريع التنموية،  إلطالقاألفكار الالزمة وحىت القانونية جلمع االستشارات والتحاليل والتوصيات إىل جانب 

  .وهو األمر الذي يعين تكافل اجلهود من أجل تنمية أمشل

 2010-2008 اإلماراتيةالتنموية  اإلستراتيجيةمضمون  -2-3

التنمية االجتماعية،  :ستة قطاعات رئيسية هي 2010-2008 دولة اإلمارات للفرتة إسرتاتيجيةتغطي 
اشرتك يف  التنمية االقتصادية، تطوير القطاع احلكومي، العدل والسالمة، البنية التحتية، تنمية املناطق النائية؛
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توزيع  )07(حيث يوضح اجلدول رقم  .من الكفاءات والقياداتوضعها ستة فرق وزارية باإلضافة إىل العديد 
  .حسب هذه القطاعات خالل السنوات الثالث لإلسرتاتيجيةاملبالغ املخصصة 

ما جمموعه  2010-2008خالل الفرتة  ةإلسرتاتيجية املمتدلمشروع امليزانية العامة املخصصة  بلغ
مليار درهم إمارايت، حبيث قدم املشروع منفصال حسب السنوات الثالث للخطة، بدء بسنة  120,727

  1: ما يلي 2008 ، ومن ضمن ما نص عليه مشروع ميزانية سنة2008

للوزارات واجلهات االحتادية لتحقيق  اإلسرتاتيجيةإعطاء األولوية يف توجيه املوارد املالية لتنفيذ اخلطط  -
 .2008األهداف احملددة للسنة املالية 

بني وزارة  2008-2006تغطية الربامج املعتمدة مليزانية الربامج واألداء ضمن الربامج املتفق عليها للفرتة  -
 .لية والصناعات والوزارات واجلهات االحتادية املطبقة مليزانية الربامج واألداءاملا

وزارة وتضمن مشروع امليزانية  44، عدد 2008وقد بلغ عدد الوزارات واجلهات املطبقة مليزانية السنة املالية 
  .برنامج فرعي 340برنامج رئيسي و 95

، 2008عن ميزانية  %21مليار درهم بنسبة زيادة  42,2لدولة اإلمارات  2009بلغ مشروع ميزانية 
على التوايل  %35,8و %38,3وقد حازت اخلدمات االجتماعية وقطاع األمن والعدالة على أكرب النسب بــ 

  .من امليزانية اإلمجالية
 مليار درهم موزعة على 8,695مبلغ  2009وقد بلغت الكلفة اإلمجالية املدرجة يف امليزانية اخلاصة بسنة 

مليار درهم للمشاريع  1,089قطاعات الطرق، املستشفيات، الصيانة واملباين احلكومية، يف حني خصص مبلغ 
  .اإلسكانية

مليار درهم،  43,627مببلغ إمجايل قدره  %3,4بنسبة  2009ميزانية  2010فاقت ميزانية احلكومة لسنة 
 توقد بلغت الكلفة اإلمجالية للمشروعا. لغرض التنمية االجتماعية %41خصص النصيب األكرب منه بنسبة 

مليار درهم وارتبطت اغلبها بقطاع الطرقات، املستشفيات، الصيانة  7,614مبلغ  2010املدرجة خالل سنة 
  .واملباين احلكومية
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  2010-2008امليزانية على أهم القطاعات للفرتة  توزيع ):11(الجدول رقم 
  مليار درهم

  2010  2009  2008  البيان
  17,8  16,2  14,4  اخلدمات االجتماعية
  .....  0,67  0,7  الشؤون االقتصادية
  .....  1,3  1,2  الشؤون اخلارجية
  17,2  15,1  11,6  األمن والعدالة
  1,8  2,1  1,7  البنية التحتية

  4,8  6,7  3,8  املنافع االجتماعية واملصروفات االحتادية األخرى
  

، وميكن حتميلها من 2010، 2009، 2008مت جتميع املعطيات باالعتماد على مشروع ميزانية : المصدر
، 09/09/2013، أخر اطالع http://www.mof.gov.aeخالل موقع وزارة املالية اإلماراتية، 

22:35.  
  1:التاليةوميكن تفصيل القطاعات الستة اليت مت توزيع النفقات احلكومية االستثمارية عليها يف النقاط  

  :التنمية االجتماعية -

التوجهات الرئيسية للسياسة العامة يف هذا القطاع يف التأكيد على جودة التعليم وميكن حصر أهم 
اجلامعي وقبل اجلامعي، من خالل تطوير اهلياكل اإلدارية احلكومية هلذا القطاع، ضمان جودة الربامج اجلامعية 

متطلبات االقتصاد اإلمارايت، تطوير سياسة سكانية شاملة، تعزيز اهلوية وحتقيق التالؤم بني خمرجات اجلامعة و 
تمع   .الوطنية ورفع مستوى الوعي الثقايف يف ا

وبغرض جتسيد هذه السياسات اختارت احلكومة عدة مشاريع من بينها تطوير البنية التحتية التقنية يف 
باجلودة املطلوبة، دعم برامج اإلسكان االحتادية واحمللية، متويل املدارس، مراجعة الربامج اجلامعية للتأكد من التزامها 

  .اجلمعيات الثقافية وتنظيم فعاليات ثقافية

                                                             
  .http://www.moca.gov.ae/?wpfb_dl=8 ، 2010-2008مالمح استراتیجیة دولة االمارات العربیة المتحدة  -1 
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  1:التنمية االجتماعية املشاريع التالية إطاريف  2010-2008وقد تضمن الربنامج الثالثي للفرتة 

 مليون 5235.1 من ميزانيتها لتصل درهم  مليون 2105.0 مبلغ بإضافة والتعليم الرتبية وزارة ةنيميزا تعزيز -
 النقدية يةنامليزا من % 26 وبنسبة م 2008 عام يف درهم مليون 7135.7 مبلغ إىل م 2007 عام يف درهم

،  2010عام يف درهم مليون 7197.0 و مببلغ 2009 عام يف درهم مليون 7239.2مبلغ إىل، مث لالحتاد
 ورفع املدارس يف احلديثة التقنيات على واالعتماد ملدرسية ا البيئة تطوير يف للوزارة اإلسرتاتيجية اخلطة لتنفيذوذلك 
 وسائل  وحتسني جتهيزها ومستويات التعليمية واملرافق ينباملبا واالرتقاءالثانوية العامة  خلرجيي األكادميي املستوى

 يف والتوسع الالمركزية وحتقيق باملدارس  والعاملني املدرسني لشئون متطورة بنظم واألخذ الطالب، قلن
 اهليئة أعضاء وظائف وتوفري الغد مدارس وتشغيل التطوير أساس املدرسة لتكون للمدارس املمنوحة الصالحيات

   .ةاجلديد املدارس الفتتاح التدريسية
 العايل للتعليم خصص ما ليصل درهم مليون 466.4 مبلغ بإضافة واجلامعي العايل التعليم نيةميزا تعزيز -

، لالحتاد النقدية يةنامليزا من % 8.5 وبنسبة م 2008 املالية السنة يف درهم مليون 2341.7 إىل واجلامعي
 وذلك  2010سنة درهم مليون 2714.1 و مبلغ 2009 املالية السنة يف درهم مليون 2875.1مبلغ و 

 العربية اإلمارات جلامعة اجلديدة اجلامعية املدينة شاءنوإ العلمي والبحث العايل التعليم تطوير إسرتاتيجية لتنفيذ
  .للجامعة واإلداري األكادميي الكادر وتدعيم املتحدة

 عام يف هلا أدرج عما % 66 قدرها زيادة وبنسبة درهم مليون 1019.1 مببلغ الصحة وزارة يةنميزا تعزيز -
 من % 9.2 وبنسبة 2008 عام يف درهم مليون 2565.0 مبلغ إىل الصحة وزارة يةنميزا لتصل  2007

 785.0ومبلغ  2009 عام يف درهم مليون 2644.2 مبلغ وخصص لوزارة الصحة لالحتاد، النقدية يةنامليزا
 جمال يف العاملية املمارسات أفضل إتباع يف للوزارة إلسرتاتيجيةا ةاخلط لتنفيذ وذلك ،2010 عام يف درهم مليون
 الصحي الوعي مستوى ورفع اإلمارات سكان جلميع شاملة صحية رعاية خدمات وصول وضمان الصحية الرعاية

 اجلديدة الصحية واملراكز للمستشفيات الالزمة الوظائف ولتوفري باألمراض اإلصابة معدالت وختفيض للمجتمع
ظم نشاء شبكة نوإ تطويرالتمريض، ومعاهد العليا التقنية كليات الطب وخرجيي فين و األطباء من املواطنني وتعيني

   للمستشفيات يناإللكرتو  والربط الصحية واملراكز املستشفيات كافة يف الصحية ظمةنلأل معلومات

                                                             
، ویمكن تحمیلھا من خالل موقع وزارة 2010، 2009، 2008تم تجمیع المعطیات باالعتماد على مشروع میزانیة  - 1

 .22:35، 09/09/2013، أخر اطالع http://www.mof.gov.aeالمالیة اإلماراتیة، 
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 الشيخ ملشروع 2009درهم سنة  مليون 1079.6و   2008سنة   درهم مليون 679.6 مبلغ ختصيص -
  .لإلسكان زايد

  التنمية االقتصادية  -

القطاع يف حتفيز النمو االقتصادي وتعزيز القوة التنافسية تتلخص أهم التوجهات السياسية يف هذا 
لالقتصاد اإلمارايت، باإلضافة إىل حتديث القوانني والتشريعات االقتصادية لتتالءم مع التطور االقتصادي احلاصل، 

حكومة باإلضافة إىل تقوية الدور التنظيمي لل. والعمل على تعزيز القدرة على تنفيذ هذه القوانني والتشريعات
وتفعيل عملية صياغة السياسات املالية والنقدية والتجارية مع ضرورة التنسيق يف وضع هذه السياسات مع 

غري أن املسؤولية الكربى أمام احلكومة هي تفعيل مشاركة املواطنني يف األنشطة االقتصادية . احلكومات احمللية
  .وتشجيعهم على تأسيس وإدارة مشاريعهم اخلاصة

حتقيق التنمية االقتصادية وافقت احلكومة على بعض املبادرات من بينها وضع سياسة احتادية ومن أجل 
لدعم املشاريع الصغرية واملتوسطة والتعاون مع احلكومات احمللية يف تنفيذها، وضع مجلة من القواعد جيب أن تلتزم 

  ...).بيئةحقوق العمال، محاية ال(املناطق االقتصادية اخلاصة /ا املناطق احلرة

 مالحمها رمست مسبوقة، غري اقتصادي ازدهار مرحلة اآلن وحىت 2007 العام منذ الدولة شهدت
 لتعزيز النفطية غري القطاعات بكافة ضخمة استثمارات ضخ خالل من ، للدولة االقتصادية السياسة توجهات

 قطاعات رأسها على وجاء اقتصاديا املتقدمة الدول مصاف إىل بالدولة واالرتقاء الدخل مصادر تنويع سياسة
 اإلنتاجية القدرات على للمحافظة النفطي القطاع وأيضا ، والطاقة واإلنشاءات والسياحة التحويلية الصناعات

 وصيانة الكربى اإلسرتاتيجية املشروعات تنفيذ إىل إضافة ، النفط على الطلب يف املستقبلية للزيادة حتسبا وتنميتها
  .  19.4 %بلغ سنوي منو مبعدل ، حيث التحتية البنية مرافق وتنمية

-2007 الفـرتة خـالل االسـتثمارات من قدر أكرب على احلكومية اخلدمات قطاع استثمارات استحوذت
 اإلمـارات ورؤيـة االحتاديـة اإلسـرتاتيجية متطلبـات وتنفيـذ احملليـة والـدوائر الـوزارات هياكـل تطـوير نتيجـة 2010
 وخـدمات العقـارات قطاع تالها % 29.3 حنو القطاع الستثمارات السنوي النمو معدل متوسط وبلغ  2021
 ازدهـار بسـبب اخلاص القطاع استثمارات وخاصة االستثمارات حجم حيث من الثانية املرتبة نال والذي األعمال

 علـى والطلـب االسـتثمار، بغـرض وفـدت الـيت الشـركات ومقـار اإلداريـة املكاتـب علـى الطلـب لتلبيـة التعمـري حركة
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 السـتثمارات السـنوي النمـو معـدل متوسـط وبلـغ للعمـل، طلبـا الدولـة علـى تقـاطرت الـيت العاملـة للقـوى املسـاكن
 حوايل بلغ منو ومبعدل االستخراجية الصناعات قطاع مث،   17.4% حنو القطاع

 الـدخل مصـادر تنويـع سياسـة لـدعم املتواصـل والتشـجيع الـدعم نتيجـة التحويليـة الصـناعات قطاع مث ، %40.8
 السـتثمارات السـنوي النمـو معـدل متوسـط وبلـغ عاليـة، مضـافة قيمـة حتقـق الـيت الواعـدة القطاعـات مـن باعتبـاره
 الطاقـات وزيـادة املطـارات وتطـوير التوسعات نتيجة واالتصاالت والتخزين النقل قطاع مث ، 17.3% حنو القطاع

 وتعزيـز بـديب األنفـاق ومـرتو بالطويلـة الصـناعية خليفـة ومنطقـة مينـاء وإنشـاء الشـمالية اإلمـارات ملـواين االسـتيعابية
 االتصاالت لقطاع األساسية البنية ودعم العاملية التجارة حركة يف اإلقليمي و الدويل املركز لدعم االتصاالت نشاط

 حـدث أيضـا 15.2 %حنـو القطـاع السـتثمارات السـنوي النمـو معـدل متوسـط وبلغ املعريف االقتصاد إىل للتحول
ا وزيـادة القطـاع مرافـق مـن عـدد خصخصـة نتيجـة واملـاء والغـاز الكهرباء قطاع استثمارات يف ملموس تطور  قـدرا

 لتزايـد والغـاز والكهربـاء املـاء مـن املتزايـدة املـواطنني احتياجـات وتـوفري التنميـة ألغـراض التوسـعات خلدمـة اإلنتاجيـة
 مـا قيمـة تطـورت وقـد % 18.7 حنـو القطـاع السـتثمارات السـنوي النمـو معـدل متوسـط وكـان السـكان، عـدد

 درهم مليار 92.0 من االستثمارات من إليها املشار الستة القطاعات تلك عليه تستحوذ
 % 85.3 بنسبة درهم مليار 252.8 إىل ، 2005 عام الثابت الرأمسايل التكوين إمجايل من % 78.5 بنسبة

 النمـو حيـث مـن القطاعـات ترتيـب أن باإلشـارة اجلـدير ومـن.   2010 عـام الثابـت الرأمسـايل التكوين إمجايل من
 والغـاز والكهربـاء املالية، واملشروعات احلكومية، واخلدمات والغاز، النفط بقطاعات يأيت االستثمارات يف السنوي

  .القطاعات مقدمة يف والبناء والتشييد ، واملياه

  تطوير القطاع الحكومي  -

القطاع على التخطيط االسرتاتيجي ووضع نظام متكامل ملتابعة األداء، ركزت احلكومة من خالل هذا 
باإلضافة إىل منح الوزارات املزيد من الصالحيات واملرونة والرتكيز على تطوير مستوى اخلدمات احلكومية، 

  .املسامهة يف تقدمي بعض اخلدمات باإلضافة إىل تفعيل برنامج احلكومة االلكرتونية وتشجيع القطاع اخلاص على

ولتحقيق هذه األهداف قامت احلكومة بإنشاء هيئة خمتصة يف تطوير اخلدمات احلكومية واحلكومة 
للوزارات متسقة مع  إسرتاتيجيةااللكرتونية، تشكيل وحدة للتخطيط االسرتاتيجي يف كل وزارة وتطوير خطط 
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مج إلعادة هندسة اإلجراءات وتبسيطها يف الوزارات وإنشاء نافذة حكومة دولة اإلمارات، إطالق برنا إسرتاتيجية
  .موحدة للخدمات

 لكافة متاحة أصبحت اليت اخلدمات من جمموعة تقدم ، اجلاد العمل من سنوات وبعد الدولة أصبحت
 السكانية للزيادة كان ولقد التطور يف غاية العاملية املقاييس وحسب وتعترب ، الدولة مناطق مبختلف السكان
 . اخلدمات خمتلف على الطلب حجم زيادة يف كبري أثر ، املعيشة مستويات وارتفاع

 تنمية وأن احلقيقية، الثروة هو اإلنسان بأن الدولة إلميان ترمجة اخلدمات ونشر تطوير يف التوسع كان لقد
تمع فئات لكل االجتماعية اخلدمات وتوفري البشرية املوارد  خالل من وذلك التنمية، أهداف من أساسي هدف ا
 وخارجيا داخليا أألمن وتوفري الوقائية الوسائل وتوفري االجتماعية، الرعاية وتوفري والصحية التعليمية اخلدمات توفري
تمع مقومات على للمحافظة والثقافية الدينية اخلدمات وتدعيم األسرة وتدعيم العدل ونشر  وتنميتها ومقدساته ا

 ويف اخلدمات خمتلف على لإلنفاق امليزانيات بتخصيص الدولة قامت األهداف هذه ولتحقيق .السليم االجتاه يف
 مليار 184.9 حنو بلغت) 2010 -2008(ت السنوا خالل حكومية مشاريع ونفذت بالدولة، املناطق خمتلف
ا % 17.6 حبوايلاحلكومي  للقطاع املضافة القيمة وارتفعت درهم، ً   .1 الفرتة تلك خالل سنوي

 مسرية يف املميزة العالمات من الصحية اخلدمات شهدته الذي التطور وفيما خيص القطاع الصحي، يعترب
 الصحية اخلدمات تطوير كبرية مالية قيم احلكومة رصدت السابقة السنوات ففي .اإلمارات يف االجتماعية التنمية
 حتقيق الدولة مناطق خمتلف يف الصحية اخلدمات نشر ومت ، احلديثة الصحية املنشآت ،وأقيمت والعالجية الوقائية

 ارتفاع السياق هذا يف لوحظ وقد .السكان جلميع أساسي حق اخلدمات كافة أن أساس على التنمية ألهداف
 مبعدل همداعدا ارتفعت والذين األطباء عدد وخاصة ) 2010 - 2008( الفرتة خالل الصحة مؤشرات كافة

 11.7 حوايل بلغ سنوي مبعدل ارتفعت واليت اخلارجية احلكومية العيادات وعدد ،% 12.8 حوايل بلغ سنوي
 الذي النوعي التطور إىل مما يشري ،% 10.5 حوايل بلغ مبعدل اخلاصة املستشفيات يف األسرة عدد وارتفاع ،%

 .2 الفرتة تلك خالل القطاع هذا شهده

                                                             
ة االقتصاد اصدار ، تقریر وزار2010 -2005التطورات االقتصادیة واالجتماعیة لدولة االمارات العربیة المتحدة  1

 .74: ؛ ص2012
 .77، صنفس المرجع أعاله  2
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 لالرتقاء والتشريعية التنظيمية األطر تطوير أساس على الصحة جمال يف احلكومية اإلسرتاتيجية تقوم
 الصحية الرعاية وحدات وتطوير املستشفيات يف اجلودة أنظمة تطبيق إىل باإلضافة ، الصحية اخلدمات مبستوى
 اخلاص القطاع وتشجيع التوطني وزيادة الطبية الكوادر مستوى رفع على اإلسرتاتيجية تعمل كما األولية،

 . بالدولة املطبق الصحي والتأمني الصحية اخلدمات تقدمي يف مسامهته زيادة على
ا املتحدة األمم تقارير أكدت  عالية معدالت مطردة بصورة حتقق اإلمارات دولة أن املتخصصة ومنظما

 املقيمني والسكان ملواطنيها األساسية اخلدمات من راق مستوى لتوفري جهودها وتتواصل البشرية، التنمية يف
 .االجتماعية للتنمية متطورة برامج وتنفيذ ، والتعليم الصحة قطاعي يف خاصة

 32 املركز واحتلت العريب الرتتيب اإلمارات دولة تصدرت فقد 2010 لعام البشرية التنمية تقرير حبسب
 عام يف عليه كانت عما العاملي الرتتيب يف مراكز مخسة لتصعد العامل دول كافة يضم الذي العام الرتتيب يف

  .1القصرية الفرتة تلك خالل البشرية التنمية صعيد على الدولة شهدته الذي االجناز حجم جيسد ما وهو 2007

 العدل والسالمة   -

تتلخص أهم التوجهات للسياسة احلكومية يف هذا القطاع يف الرفع من مستوى اخلدمات القضائية 
يتوافق مع الظروف احمللية، ومن جهة أخرى وضع خطة وتبسيط اإلجراءات القضائية وتنظيم القضاء مبا املقدمة 

طوارئ وطنية شاملة حتدد بشكل واضح العمليات واألدوار واملسؤوليات لضمان االستجابة الفعالة واملتناسقة 
  .لكافة املخاطر املتوقعة

ديث ويف هذا اإلطار  رحبت احلكومة اإلماراتية جبملة من االقرتاحات من بينها تبسيط اإلجراءات وحت
الربامج املعلوماتية إلدارة امللفات القضائية، تطوير نظام حديث ومتكامل للتفتيش القضائي، إنشاء هيئة وطنية 

  .للطوارئ، إصدار قانون موحد للطوارئ على مستوى االحتاد

  البنية التحتية -

ن برامج ركزت احلكومة من خالل سياستها يف هذا القطاع على السعي يف زيادة عدد املستفيدين م
اإلسكان احلكومية، وتعزيز التعاون والتنسيق بني برامج اإلسكان االحتادية واحمللية، باإلضافة إىل تنسيق معايري 

                                                             
 .147، برنامج األمم المتحدة االنمائي، الملحق االحصائي، ص2010تقریر التنمیة البشریة   1
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 إسرتاتيجيةأما فيما خيص البيئة، فقد عملت احلكومة على وضع . تصنيف الطرق ورفع مستوى السالمة فيها
إطار السياسات املتعلقة بالبىن التحتية ركزت احلكومة أيضا ويف . البيئية توطنية للبيئة، ضمان تطبيق التشريعا

  .على املبادرات املتعلقة بالطاقة املتجددة

ا السياسية املتعلقة بالبىن التحتية قامت بعدة مبادرات أمهها تطوير  حىت جتسد احلكومة اإلماراتية توجها
قد شراكات مع القطاع اخلاص، تقدمي احلوافز القدرات املالية لربنامج رئيس الدولة لإلسكان، وذلك من خالل ع

ملشاركة القطاع اخلاص  ةالالزمة للقطاع اخلاص من اجل املشاركة يف تطوير البىن التحتية الالزمة، منح احلوافز الالزم
يف أنشطة قطاعي املاء والكهرباء، وتسهيل إقامة شراكات بني القطاع العام واخلاص خاصة يف جمال الطاقة 

  .الشمسية

حبسب تقرير  يا يف جمال جودة البنية التحتيةلت دولة اإلمارات العربية املتحدة املركز السادس عاملتحا
وبني التقرير أن اإلمارات حققت  .الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي 2010-2009التنافسية العاملي 

أشار إىل أن حيث لة مشلها التقرير، دو  133املرتبة السادسة عامليا يف جمال جودة البنية التحتية، من ضمن 
اإلمارات تقدمت يف جمال التنافسية االقتصادية على دول مثل ماليزيا وايرلندا وايطاليا والربازيل وروسيا واهلند 
 والصني، كما كانت اإلمارات، الدولة العربية الوحيدة اليت مت تصنيفها ضمن االقتصادات اليت يقودها االبتكار

واعترب التقرير أن دولة  .نية التحتية تعد أحد العناصر األساسية لقياس التنافسية االقتصادية ألي دولةأن الب باعتبار
اإلمارات متتلك بنية حتتية متطورة جدًا تشمل املنشآت العامة والطرق والسكك احلديدية واملوانئ والنقل اجلوي 

 .1 إضافة إىل الكهرباء

تنفذ اإلمارات سلسلة من مشاريع البنية التحتية من طرق وجسور، يف الوقت الذي تعد الدولة ملشاريع  
خلدمة املنطقة، كبرية يف البنية التحتية كسكك احلديد والقطارات وحمطة نووية لتوليد الكهرباء وشبكة نقل حبري 

حبسب مصرف اإلمارات املركزي، الذي ، 2010خالل العام % 4دعم النمو االقتصادي للدولة ليبلغ حنو ما 
أشار إىل أن هذه املشاريع ستساعد على توسيع القطاعات االقتصادية، ما يؤدي إىل تنويع إضايف يف موارد 

                                                             
  .2013سبتمبر  9: ، آخر اطالعhttp://www.alittihad.ae/details.php?id=41010&y=2010صحیفة االتحاد،   1
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نسمة وعدد  100واعتمد التصنيف املتقدم على معدل استخدام خطوط اهلاتف الثابت لكل . االقتصاد الوطين
  .1 عيًا لكل مليون نسمةمقاعد الرحالت اجلوية املتاحة أسبو 

تسعى حكومة دولة اإلمارات بشكل مستمر لتوفري بنية حتتية متطورة تضمن تعزيز البيئة االقتصادية يف 
الدولة وتنقالً سهالً وآمنًا للمواطنني واملقيمني على أرض الوطن، وانعكس ذلك بشكل واضح يف وثيقة رؤية 

اقتصاد معريف عايل اإلنتاجية، تسهم فيه البنية التحتية املتطورة ، حيث تضمنت ضرورة بناء 2021اإلمارات 
 .التعامل والتفاعل مع العامل  للمعلومات واالتصاالت بربط الشركات ببعضها وإعطائها ميزة تنافسية يف

  تنمية المناطق النائية  -

االستثمار يف املوارد متثلت أهداف احلكومة يف حتسني مستويات املعيشة يف املناطق النائية من خالل 
وقد رحبت احلكومة جبملة من املبادرات أمهها منح قروض متويلية وعقد . البشرية وتوفري اخلدمات األساسية هلم

  .دورات تدريبية خاصة بإدارة املشاريع الصغرية واملتوسطة

ذا تكون  الوصول إىل قد ركزت على أهم القطاعات اليت تطمح من خالهلا  اإلماراتية اإلسرتاتيجيةو
التنموية برأس  اإلسرتاتيجيةوامللفت لالنتباه اهتمام . ل احملروقاتحتقيق التنمية املستدامة واقتصاد بعيد عن استغال

املال البشري كأهم عنصر يف العملية التنموية وهذا يرجع إىل وعي الدولة إىل أنه ال ميكن أن تكون أن تكون هناك 
ميش العنصر البشر    .يتنمية يف ظل 

  2013- 2011مسار التنمية خالل الفترة  -4

حول مشروع قانون احتادي يف شأن ربط امليزانية العامة   اإلمارايتجاء يف تقرير جملس الوزراء            
نه مل يتم حتقيق جزء من األهداف أ 2011لالحتاد  وميزانيات اجلهات املستقلة امللحقة عن السنة املالية 

- 2011( اجلديدة اإلسرتاتيجيةوقد مت ترحيلها إىل ) 2010 -2008(املدرجة يف خطة  اإلسرتاتيجية

                                                             
 .مرجع سبق ذكرهصحیفة االتحاد،   1
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سنوات  3يستغرق  تنفيذها و قياس نتائجها من  واليت  اإلسرتاتيجيةوذلك لطبيعة بعض األهداف ) 2013
 1.سنوات 5إىل 

-2011دولة اإلمارات للفرتة  إسرتاتيجيةيؤكد رئيس دولة اإلمارات من خالل املنشور الذي يشرح 
ووفق  2010-2008 إسرتاتيجيةعلى ما تراكم ولتستكمل اجنازات  جاءت لتبىن اإلسرتاتيجيةأن هذه  2013

  . على التنمية االجتماعية بشكل أساسي 2013- 2011 إسرتاتيجيةمعطيات ومتغريات جديدة، لذا فقد ركزت 

  2013- 2011اإلسرتاتيجية دولة اإلمارات خالل الفرتة  املبادئ، األولويات واملمكنات ):16(الشكل رقم 

  

، ميكن حتميل نص 2013- 2011حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة  إسرتاتيجيةمالمح : المصدر
دولة اإلمارات العربية املتحدة، –من موقع وزارة شؤون جملس الوزراء  اإلسرتاتيجية

http://www.moca.gov.ae19:55، 03/09/2013: ، تاريخ آخر اطالع. 

                                                             
تقریر مجلس الوزراء حول مشروع قانون اتحادي في شأن ربط المیزانیة العامة لالتحاد ومیزانیات الجھات المستقلة  -  1

یمكن تحمیل التقریر من .  12: ، ص2011، المجلس الوطني االتحادي، اإلمارات، 2011الملحقة عن السنة المالیة 
  .http://uaecabinet.ae: موقع مجلس الوزراء اإلماراتي
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مبادئ  على سبع اإلسرتاتيجيةإذ حتتوي هذه العامة للتنمية  اإلسرتاتيجيةميثل الشكل أعاله مكونات 
االت األساسية اليت  اإلسرتاتيجية، وترتكز األولويات واملمكنات إسرتاتيجيةوسبع أولويات وسبع ممكنات  على ا

 اإلسرتاتيجيةميكن توضيح هذه املبادئ العامة، األولويات  .ستعمل احلكومة على حتقيقها ضمن هذه الفرتة
  1 :التالية النقاطيف  اإلسرتاتيجيةواملمكنات 

ا خالل : 2013-2011المبادئ العامة إلستراتيجية  - ا احلكومة يف توجها جاءت املبادئ اليت اعتمد
  :كما يلي  2013-2011الفرتة 

 .التشريعات الفعالة وصياغة السياسات املتكاملة وتنفيذهاتقوية دور احلكومة االحتادية يف وضع  -
 .تعزيز التنسيق والتكامل بني احلكومة االحتادية واحلكومات احمللية -
 .تقدمي خدمات حكومية متميزة ومتكاملة تليب احتياجات املواطنني -
 .االستثمار يف بناء القدرات البشرية وتطوير القدرات -
 .اإلسرتاتيجيةة واالستفادة من الشراكات إدارة املوارد احلكومية بكفاء -
 .تبين ثقافة التميز والرتكيز على منهجيات التخطيط االسرتاتيجي وتطوير األداء املستمر -
 .تعزيز الشفافية ونظم احلوكمة الرشيدة يف اجلهات االحتادية -

ا احلكومة  ا خالل الفرتة  اإلماراتيةيتضح من املبادئ اليت اعتمد ا يف  2013 -2011يف توجها أ
دف إىل تعزيز وتقوية الدور احلكومي للدولة إضافة إىل تطويره خاصة من خالل تبين نظم احلوكمة  جمملها 

  .الرشيدة
حكومة اإلمارات للفرتة  إسرتاتيجيةجاء يف نص : 2013-2011األولويات والممكنات إلستراتيجية   -

  .واليت مت تلخيصها يف اجلدول املوايل اإلسرتاتيجيةتفصيل خمتلف األولويات واملمكنات  2013- 2011

  

  

                                                             
  .6: ، صمرجع سبق ذكره، 2013- 2011مالمح استراتیجیة حكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة  - 1
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  2013-2011لفرتة  اإلسرتاتيجيةاألولويات واملمكنات  ):12(الجدول رقم 

  املمكنات  األولويات  
  موارد بشرية مؤهلة  جمتمع متالحم حمافظ على هويته  1
  خدمات تتمحور حول املتعاملني  نظام تعليمي رفيع املستوى   2
   كفأةإدارة مالية    مبعايري عامليةنظام صحي   3
  حوكمة مؤسسية رشيدة  اقتصاد معريف تنافسي  4
  شبكات حكومية تفاعلية  جمتمع امن وقضاء عادل  5
  تشريعات فعالة وسياسات متكاملة  بيئة مستدامة وبنية حتتية متكاملة  6
  اتصال حكومي مؤثر  مكانة عاملية متميزة  7

  : ، صمرجع سبق ذكره، 2013-2011حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة  إسرتاتيجيةمالمح  :المصدر
18.  

اجلديدة كمثيلتها السابقة عنت جبانب التنمية البشرية إىل حد كبري،  اإلسرتاتيجيةإن اجلدير باملالحظة أن 
 اإلماراتللتنمية، وهذا يرجع كما سبق وأن ذكرنا إىل اعتماد  اإلسرتاتيجيةإذ يعترب من األولويات ومن املمكنات 

  .تنمية من وإىل الفرد املواطن إقامةالعربية املتحدة على فكرة التمكني واليت ترتكز على 

  2013- 2011 إستراتيجيةمضمون  -3-1

بنظام مبادئ امليزانية الصفرية،  وتبلغ النفقات  2013-2011قدمت وزارة املالية اإلماراتية دورة امليزانية 
مليار درهم، وقد  122حوايل  2013-2011املقدرة للميزانية االحتادية خلطة دورة امليزانية للسنوات الثالث 
مة لالحتاد بعد انتهاء جمموعة كبرية من مشروعات عملت احلكومة على إعادة هيكلة برامج وأنشطة امليزانية العا

. مليار درهم 41بـ  2011، كما قدرت احلكومة نفقات سنة 2010- 2008برامج البنية التحتية خالل دورة 
وقد حافظت امليزانية االحتادية على مستوى اخلدمات االجتماعية، حيث حاز قطاع التنمية االجتماعية على نسبة 
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مليار درهم مث قطاع  17,2مليار درهم، يليه قطاع الشؤون احلكومية بـ  19يزانية أي حوايل من إمجايل امل 46%
  1.مليار درهم 1,6البنية التحتية بـ 

  :الثالث 2013-2011 اإلسرتاتيجيةخالل سنوات  ةللميزانية االحتادييوضح اجلدول املوايل التوزيع القطاعي 

 2013-2011االحتادية خالل الفرتة  للميزانيةالتوزيع القطاعي  ):13(جدول رقم 

  إمارايتمليار درهم  :الوحدة

2013 2012 2011  
 الشئون الحكومية 17,26 17,5 18,28
والموارد االقتصادية التحتيةالبنية  1,64 1,59 1,535  
 التنمية االجتماعية  15,006 15,74 17,96
المنافع االجتماعية   3,936 3,99 4,339  
 مصاريف اتحادية أخرى 0,984 0,97 1,44
االستثمارات "األصول المالية  2,214 2,02 1,00

"المالية  
العام اإلجمالي 41,04 41,823 44,565  

وتقرير النفقات  2013و 2012الطالبة اعتمادا على امليزانيات االحتادية للسنوات الثالث  إعداد :المصدر
العربية املتحدة على الرابط  لإلماراتمن خالل موقع وزارة املالية  2011التقديرية لسنة 

http://www.mof.gov.ae   

التنموية اجلديدة ال ختتلف كثريا عن سابقتها من ناحية  اإلسرتاتيجيةمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن 
أولويات التقسيم القطاعي للنفقات احلكومية، حيث الزالت تركز على التنمية االجتماعية، ولكن املالحظ يف 

حيث تعتربه السياسة هو زيادة النفقات على الشؤون احلكومية  2013 -2011 لإلسرتاتيجيةالتقسيم اجلديد 

                                                             
، ویمكن تحمیلھا من خالل موقع وزارة المالیة اإلماراتیة، 2012- 2011المیزانیة االتحادیة  - 1

www.mof.gov.ae 22:35، 09/09/2013، أخر إطالع.  
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تمع  إلماراتيةاالتنموية   .من خالل الرتكيز على األمن والسالمة اإلمارايتهدفا اسرتاتيجيا لتعزيز جودة احلياة يف ا
  :وانطالقا من معطيات اجلدول ميكن اعتماد املخطط البياين التايل

  2013 -2011 لإلسرتاتيجيةالتوزيع القطاعي  ):17(شكل رقم

  

  ).09(الطالبة اعتمادا على معطيات اجلدول رقم  إعداد :المصدر

مع  لإلماراتمبنية أساسا على القيام بالتنمية االجتماعية  اإلسرتاتيجيةيوضح الرسم البياين أعاله أن 
، ذلك أن تطوير وتدعيم القاعدة احلكومية هلا، يف حني حظيت بقيت القطاعات على نسب متقاربة من النفقات

مما مسح هلا بااللتفات إىل التنمية االجتماعية قصد متتني استطاعت أن حتقق مستويات اقتصادية عالية  اإلمارات
  .أسسها

قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه استثمارات ضخمة  إسرتاتيجيةإن دولة اإلمارات اعتمدت  
على دولة اإلمارات العربية املتحدة تعمل حيث  . إىل هذا القطاع احليوي لزيادة مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل

دف إرساء  ، وذلك2021احلكومة االحتادية ورؤية اإلمارات  إسرتاتيجيةالصناعة انسجامًا مع  إسرتاتيجيةإعداد 

الشؤون الحكومية 

البنية التحيتية 
والموارد االقتصادية

التنمية االجتماعية 

المنافع االجتماعية  

مصاريف اتحادية 
أخرى

األصول المالية 
االستثمارات "

"المالية

2013 - 2011التوزيع القطاعي لالستراتيجية 
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اقتصاد مستدام مبين على املعرفة ومتنوع ويشجع املشروعات الصغرية والروح االستثمارية سعيًا إىل زيادة مسامهة 
  .1 خالل السنوات املقبلة% 25الصناعة يف ناجتها احمللي إىل نسبة قطاع 

اية نوفمربيف نفس السياق،  لدى الوزارة  2013بلغ عدد املنشآت الصناعية العام اجلاري املسجلة حيت 
عن العام املاضي، أما بالنسبة لتطور االستثمار الصناعي والعمال يف الدولة %  3،5أي بزيادة  5593املعنية 

عامالً يف  416742مليون درهم، بينما وصل عدد العمال إىل  121501فقد بلغت االستثمارات الصناعية 
  . 22013 العام 

اقتصاد مبين على املعرفة، وهي تركز على وتعمل اإلمارات على تعزيز تنافسية اقتصادها من خالل بناء 
البحث والتطوير جلعل اإلمارات مركزًا للبحث والتطوير يف املنطقة، موضحًا أن اإلمارات تعمل لتشجيع املزيد من 

   .االستثمار يف قطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة بالنظر إىل املسامهة الكبرية هلذا القطاع يف االقتصاد

األوضاع املالية واالقتصادية  العاملي املتميز الذي احتله االقتصاد الوطين يأيت ليؤكد سالمةإن التصنيف 
احلكومة يف إدارة االقتصاد على مدار السنوات املاضية جعل  للدولة، ويشري إىل أن السياسات اليت تنتهجها

 .يف مأمن ضد املخاطر والتقلبات االقتصاد الوطين
اجيابية مع وجود قطاع مايل ونقدي  ات مبميزات متعددة سامهت يف حتقيق معدالت منويتمتع اقتصاد دولة اإلمار 

 2012عام  % 0.66إضافة إىل معدالت منخفضة للتضخم بلغت  مستقر وآمن، ومناخ استثماري مشجع
 .والتقدم ظروف سياسية واجتماعية مستقرة تدفع القطاعات االقتصادية للنهوض بالتوازي مع

واالستثمارات األجنبية مما كان  ية املتطورة للدولة سامهت كذلك يف جذب رؤوس األموالأن البىن التحت
والوصول باقتصادها ملستوى جعله أكرب ثاين اقتصاد عريب  كرب األثر يف حتقيق هدف تنويع مصادر الدخل،أله 

االقتصادية الدولية  تكل ذلك كان سببا يف أن حتتل دولة اإلمارات مركزا متقدما يف املؤشرا من حيث احلجم،
بالطبع من شأنه حتقيق املزيد من االزدهار واالرتفاع يف  باعتبارها دولة متطورة متتلك القدرة على املنافسة، وهذا

  .مستويات املعيشة يف السنوات القادمة معدالت النمو وحتسني

                                                             
، http://www.economy.gov.ae/arabic/pages/news.aspx?n=532وزارة االقتصاد االماراتیة،   1

 .2013دیسمبر  20: آخر اطالع
، آخر http://www.economy.gov.ae/arabic/pages/news.aspx?n=532وزارة االقتصاد االماراتیة،  2

 .2013دیسمبر  20: اطالع
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التنمية المستدامة بين دراسة مقارنة أثر سياسة اإلنفاق الحكومي االستثماري على : المبحث الثالث
 اإلمارات العربية المتحدة والجزائر

النقاط املتعلقة  أهمالعربية املتحدة، واستعراض  واإلماراتاقتصاد كل من اجلزائر  إىلمت التعرض  أنبعد 
العربية  اإلماراتويف  2014 إىل 2001بالسياسات التنموية من خالل املخططات املنتهجة يف اجلزائر من سنة 

مقارنة  إجراء باإلمكان أصبحاالستثمارية هلاتني الدولتني،  اإلنفاقية، وكذا السياسة 2013-2008حدة سنة املت
االستثمارية لكل من البلدين  اإلنفاقيةبني اقتصاد الدولتني وكذلك السياستني التنمويتني بصفة عامة وبني السياسة 

ثر سياسة أحتليل  إىلوهذا بتوفري املعطيات بغية الوصول  النقاط املعاجلة يف القسم النظري، أمهم إسقاطمن خالل 
  .واإلماراتاإلنفاق احلكومي االستثماري على التنمية الشاملة يف كل من اجلزائر 

  اآلثار االقتصادية لسياسة اإلنفاق الحكومي على البرامج التنموية للبلدين بين أهم  مقارنةال -1

لسياسة اإلنفاق احلكومي اثر على العديد من  أنن مت معاجلته يف الفصل الثاين من الدراسة، كما سبق وأ
األثر على املتغريات االقتصادية الكلية املتغريات االقتصادية واليت سيتم معاجلتها من ناحية تطبيقية مع مقارنة بني 

  .عربية املتحدةلسياسة اإلنفاق احلكومي االستثماري لكل من اجلزائر واإلمارات ال

  اإلجماليالمحلي الناتج  -1-1

من الناحية النظرية فان مستوى الناتج احمللي اإلمجايل مرتبط حبجم النفقات بصفة عامة والنفقات 
احلكومية االستثمارية بشكل خاص، كون هذه األخرية تساعد على زيادة حجم املوارد االقتصادية اليت حتدد 

  .املال من خالل املشاريع اليت تنفذها الدولة رأسجانب مسامهته يف تكوين  إىل الطاقة اإلنتاجية

، اإلنفاق اإلمجايل، يبني اجلدول املوايل أهم املعطيات املتعلقة بالناتج احمللي واإلماراتيف حالة اجلزائر  أما
دولتني خالل الفرتة املمتدة جانب نسبة مسامهة قطاع احملروقات يف الناتج احمللي اخلام لل إىلاحلكومي االستثماري 

  :2013 إىل 2001من 
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الناتج احمللي اإلمجايل، االستثمارات ومسامهة قطاع احملروقات يف كل من اجلزائر واإلمارات ): 14(الجدول رقم 
  2013-2001للفرتة العربية املتحدة 

  مليون درهم: دينار، اإلمارات مليار: اجلزائر                              )2005-2001(الفترة : )أ(الجزء 
  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  562,0 7  149,1 6  252,3 5  522,8 4  227,1 4  اجلزائر  اإلمجايل احمللي الناتج
  663316  -  -  -  -  اإلمارات

احمللي  الناتجيف  معدل النمو
  %اإلمجايل

    6,7  4,1  2,1  -  اجلزائر
5,2  

  22.2  -  -  -  -  اإلمارات
إمجايل تكوين رأس املال الثابت 

  احلكومي
  806.84  639.05  532.58  452.93  357.39  اجلزائر

  46551  -  -  -  -  اإلمارات
  وميةاحلك نسبة االستثمارات

  %اإلمجايل  احمللي إىل الناتج
 10,67 10,39 10,14 10,01 8,45  اجلزائر

 7,02          اإلمارات
 قطاع عدا اإلمجايل احمللي الناتج

  اخلام النفط
  4210,7  3830,6  3378,6  4345,8  2783,2  اجلزائر

  436085  -  -  -  -  اإلمارات
نسبة مسامهة قطاعات 

احملروقات يف الناتج احمللي 
  %اخلام

 55,68 62,30 64,33 96,09 65,84  اجلزائر
 65,74  -  -  -  -  اإلمارات

  مليون درهم: مليار دينار، اإلمارات: اجلزائر                           ) 2010-2006(الفترة  ):ب(الجزء 
  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات

  12049,5  034,3 10  090,0 11  366,6 9  514,8 8  اجلزائر  اإلمجايل احمللي الناتج
  1093114  992805  1156267  948056  815684  اإلمارات

احمللي  الناتجمعدل النمو يف 
  %اإلمجايل

  2,4  3,5  3,2  2  5,7  اجلزائر
  10.1  - 14.1  22.0  16.2  23.0  اإلمارات

 إمجايل تكوين رأس املال الثابت
  احلكومي 

  3022,0  2597,7  *1973  *1442  992.28  اجلزائر
  94401  89857  85073  64189  54690  اإلمارات

  وميةاحلك نسبة االستثمارات
  % اإلمجايل احمللي إىل الناتج

 25,08 25,89 17,79 15,40 11,65  اجلزائر
 8,64 9,05 7,36 6,77 6,70  اإلمارات

 قطاع عدا اإلمجايل احمللي الناتج
  اخلام النفط

  7854,1  6897,6  6079,5  5277,3  4632,6  اجلزائر
  749182  705599  728602  627708  510922  اإلمارات

 65,18 68,74 54,82 56,34 54,41  اجلزائرنسبة مسامهة قطاعات احملروقات 
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 68,54 71,07 63,01 66,21 62,64  اإلمارات  %يف الناتج احمللي اخلام
  )2013 -2011(الفترة ): جـ(الجزء 

  2013  2012  2011  السنوات
  -  15843,0 14519,8  اجلزائر  اإلمجايل احمللي الناتج

  -  1409,5  1280,2  اإلمارات

احمللي  الناتجمعدل النمو يف 
  %اإلمجايل

  *3,4  3,3  2,4  اجلزائر

  -  4,4  4,2  اإلمارات
 إمجايل تكوين رأس املال الثابت

  احلكومي 
  -  5938,4  5504,9  اجلزائر

  -  -  97800  اإلمارات
  نسبة االستثمارات احلكومية

  %اإلمجايل  احمللي إىل الناتج
 - 31,4 31,8  اجلزائر

 - - 28,8  اإلمارات
 قطاع عدا اإلمجايل احمللي الناتج

  اخلام النفط
  -  9502,8  8423,1  اجلزائر

  -  690300  674800  اإلمارات
نسبة مسامهة قطاعات 

احملروقات يف الناتج احمللي 
  %اخلام

 - 40,00 41,98  اجلزائر
 - 40,16 31,3  اإلمارات

  :مت جتميع املعطيات باالعتماد على :المصدر
 .2011 لإلماراتالتقرير االقتصادي السنوي  -
 .2008سنة  لإلماراتالنشرة السنوية للحسابات القومية  -
: ، آخر اطالعhttp://www.uaestatistics.gov.ae، اإلمارايت لإلحصاءموقع املركز الوطين  -

28/09/2013 ،13:06. 
 .2011، مارس 39/11تقرير صندوق النقد الدويل عن اجلزائر، رقم *  -
 .26: ، ص2008، 5الثالثية لبنك اجلزائر، رقم  اإلحصائيةالنشرة  -
 .26: ، ص2013، 22الثالثية لبنك اجلزائر، رقم  اإلحصائيةالنشرة  -
: ، آخر اطالعhttp://www.ons.dz، لإلحصاءمتوفر على موقع الديوان الوطين  إحصائيةجداول  -

28/09/2013 ،13:06. 
 .http://ar.tradingeconomics.com/algeria/report: باالعتماد على املوقع -

  
  2010-2001يف اجلزائر خالل الفرتة  اإلمجايلمعدل النمو يف الناتج احمللي  أن أعالهيوضح اجلدول   

االقتصادي،  اإلنعاشواليت تتوافق وفرتة خمطط  2004-2001عرف زيادة حمسوسة ما بني  إذكان يف تذبذب 
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تتوافق املدة وبداية الربنامج التكميلي لدعم النمو  أين 2006و  2005يف حني كان شبه ثابت ما بني 
واليت تتوافق وانتهاء  2010-2008وتستقر من بعد خالل الفرتة  2007االقتصادي لتنخفض جمددا خالل 
  . فرتة برنامج دعم النمو االقتصادي

خالل الفرتة  اإلمجايلالعربية املتحدة، فقد عرف معدل النمو يف الناتج احمللي  لإلماراتبالنسبة  أما  
آخر  2007لينخفض خالل  2006و 2005ستقرا بني تذبذبا هو اآلخر، حيث كان م 2010- 2005

، إال أنه اخنفض سنة 2008سنة يف الربنامج الثالثي للفرتة، ليعيد االرتفاع مع بداية الربنامج املوايل سنة 
، إال أن معدل 2009-2008جراء تعرض اإلمارات العربية املتحدة آلثار األزمة االقتصادية العاملية  2009

-2008وهي آخر سنة يف الربنامج الثالثي  2010اإلمجايل اإلمارايت عرف ارتفاع خالل سنة  منو الناتج احمللي
2010.  
ال تزاالن  واإلماراتجند أن كال من اجلزائر نسبة مسامهة قطاع احملروقات يف الناتج احمللي  ومبالحظة   

د الناضبة، وكذا السياسات االستثمارية تعتمدان على الريع يف سريورة االقتصاد رغم أن البرتول والغاز مها من املوا
ليست فعالة مبا يكفي لتحقيق اقتصاد ما بعد البرتول وذلك أن نسبة املسامهة لقطاع  واإلماراتيف كل من اجلزائر 

، األمر الذي يلزم هاتني الدولتني على الرتكيز أكثر على %50احملروقات يف الناتج احمللي اخلام يتجاوز يف الغالب 
  .والتصنيعية لتعويض االستغالل املفرط للموارد الطاقوية الناضبة اإلنتاجية القطاعات

ففي اجلزائر ميكن القول أن االعتماد هو شبه كل على قطاع احملروقات، مما يعين أن السياسات التنموية على مر 
الناتج الداخلي مل تنجح يف خلق اقتصاد ما بعد البرتول، والشكل التايل يوضح توزيع  2013 - 2001القرتة 

  :2011 -2006اخلام حسب القطاعات املسامهة فيه يف اجلزائر خالل الفرتة 
  2011-2006توزيع الناتج الداخلي اخلام للجزائر حسب القطاعات خالل الفرتة  ):18(الشكل رقم 

  
  .27: ، ص2013، 22الثالثية لبنك اجلزائر، رقم  اإلحصائيةالنشرة  :المصدر
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وذلك راجع والكارثية ميكن وصف احلالة االقتصادية اجلزائرية باخلطرية  اعتمادا على الشكل السابق،     
يار  يار با  أسعارلالعتماد الشبه كلي على قطاع احملروقات األمر الذي قد جيعل من االقتصاد اجلزائري معرضا لال

  .البرتول والغاز أو بنضوب هاته املوارد
تعترب النسبة املمثلة ملسامهة يف الناتج احمللي اخلام خارج قطاع احملروقات حكومية حبتة، وهذا ما  ويف حالة اجلزائر،

  :يوضحه الشكل املوايل
  مقابل النمو خارج قطاع احملروقات احلكوميتطور االستثمار  :)19(رقم  شكل

  
Source : le rapport annuel de la d'Algérie 2010, P96 

      
قد مت اعتماد عدة تدابري وإجراءات على درب النهوض باالستثمارات ف 2014-2010وبالنسبة للمخطط      

املّدرة للثروات والعملة الصعبة يف خمتلف مناحي االقتصاد الوطين، ضمانا لتنويع مصادر الدخل وتنويع االقتصاد 
  .ربنامجواليت مل يتم تقييمها بعد لعدم انتهاء فرتة ال خارج احملروقات

 يف اإلمارات دولة بإسرتاتيجية الدويل، والبنك الدويل النقد صندوق عن الصادرة التقارير أشادت وقد
 النفطية البلدان بني األفضل بالتجربة ووصفها للدخل كمصدر النفط االعتماد على وتقليل ، االقتصادي التنوع

 باألسعار اإلمجايل احمللي الناتج يف النفطية غري مسامهة القطاعات بلغت فلقد .عديدة عمل فرص من توفره ملا
 وبسبب .سابقا ذكر كما 2011 عام  67.9% بنسبة مقارنة 2012 عام يف  67.3% نسبته ما احلقيقية

 بلغ منو معدل النفطية غري االقتصادية القطاعات حققت الدخل مصادر لتنويع االقتصادية السياسات جناح
 قطاع التنوع هدف حتقيق يف عليها يعول اليت القطاعات ومن أهم 2012  و 2011عامي   بني  %3.4

 الذي واملاء الكهرباء وقطاع ، 1.2% حنو 2012 عام خالل السنوي منوه معدل بلغ الذي التحويلية الصناعة
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والطرق  املرافق بناء من إعادة الدولة تشهدها اليت الكبرية العمرانية النهضة ليواكب ، 5.9% قدره منوا حقق
 2.4% .قدره منوا حقق الذي واالتصاالت النقل قطاع وكذلك ، بالدولة اجلديدة واملدن

  

 تقليل ومنها ، دخلها مصادر تنويع يف املاضية الفرتة خالل كبرية جهوداً  اإلمارات دولة بذلت لقد
 الناتج إمجايل يف النفطية غري القطاعات مسامهات تتبع خالل من ذلك ويتضح كبرية، بصورة النفط على االعتماد
 حمل الفرتة خالل اإلمجايل احمللي الناتج يف النفطية غري القطاعات مسامهة ارتفاع من خالل موضح هو كما احمللي،

 تنويع يف الدولة سياسة وجناح اإلمجايل احمللي الناتج حجم يف النفطي القطاع دور تراجع على يدل مما ، ةراسالد
 األساس متثل عائداته زالت فما ، النفط أمهية من احلال بطبيعة يقلل ال هذا أن بالذكر واجلدير . الدخل مصادر

 باقي يف النمو النطالق الالزمة األساسية البنية توفري يتم العائدات هذه وبفضل الوطين، االقتصاد وحتريك متويل يف
ا ومتويل القطاعات    .استثمارا

  معدالت التضخم -1-2

أن االستقرار االقتصادي يرتبط بشكل أساسي بتشغيل املوارد كما سبق وذكرنا يف اجلانب النظري،     
يكون  أنثماري ميكن متويل الربنامج االستوكذلك تبني أنه نظريا . االقتصادية وكذا استقرار املستوى العام لألسعار

العالية التقليل من  اإلنتاجيةاملشاريع ذات  بإمكان أيضامية نتيجة التوسع يف عرض النقود، هنا له نتائج تضخ
  . التضخميالضغط 

العربية املتحدة خالل الفرتة  واإلماراتيوضح اجلدول التايل معدالت التضخم احلاصلة يف كل من اجلزائر 
  .إىل جانب معدالت منو االستثمارات 2010 - 2001

  
  2010- 2001معدل التضخم ومعدل منو االستثمارات يف اجلزائر واإلمارات للفرتة  ):15(الجدول رقم 

  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات
  1,64  3,56  2,58  1,42  4,23  الجزائر  معدل التضخم

  6,2  5,0  3,2  2,9    اإلمارات
معدل النمو في 
  االستثمارات 

 14,54 16,73 13,85 15,10    الجزائر
  -  -  -  -  -  اإلمارات
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  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات
  3,43  5,67  4,29  3,55  2,53  الجزائر  معدل التضخم

  0,9  1,6  12,3  11,1  9,3  اإلمارات
معدل النمو في 
  االستثمارات 

 14,15 18,06 31,12 25,02 16,42  الجزائر
 15,78 6,41- 1,94 45,57 13,83  اإلمارات

  

Source: Trading Economics , http://ar.tradingeconomics.com/algeria/report, last 
time visited the website, 28/09/2013, 13:06. 

 .2011 لإلماراتالتقرير االقتصادي السنوي  -
  

على مدى  متذبذبةالعربية املتحدة  واإلماراتيوضح اجلدول أعاله، أن معدالت التضخم يف اجلزائر          
العربية املتحدة، الزيادة يف النفقات احلكومية االستثمارية ترافقها زيادة يف  اإلماراتويالحظ أن يف . مرحلة الدراسة

املوافقة لألزمة املالية العاملية؛ أما يف اجلزائر فالزيادة يف النفقات  2008ما عدا سنة  لألسعاراملستوى العام 
إىل التذبذب الكبري يف املستوى العام لألسعار من سنة  اإلشارةمعدالت التضخم مع االستثمارية يقابلها زيادة يف 

 : العربية املتحدة وهذا ما يوضحه الشكلني املواليني اإلماراتألخرى مقارنة مع 

  2010-2001تطور معدل التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة  ):21(الشكل رقم 

  

Source: Trading Economics , http://ar.tradingeconomics.com/algeria/report, last 
time visited the website, 28/09/2013, 13:06. 
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  2010-2001خالل الفرتة  اإلمارات العربية املتحدةتطور معدل التضخم يف  ):22(الشكل رقم 

  
Source: Trading Economics , http://ar.tradingeconomics.com/algeria/report, last 
time visited the website, 28/09/2013, 13:06. 

  

 احلر االقتصاد على أساسا ترتكز اإلمارات لدولة االقتصادية السياسة إنفالسابقني، من خالل الشكلني     
 اإلمارايت االقتصاد ولكون السوق، يف والطلب العرض قوى تفاعل على املبنية السوق آلية حتددهاالسياسة السعرية 

 احمللية األسواق حال بواقع يتأثر فهو لذلك العاملي االقتصاد حركة مع واندماجا انفتاحا االقتصاديات أكثر من
 الشديد االقتصادي ارتباط بسب وذلك وخارجي، حملي باجتاهني تتحدد التضخم مستويات أن حيث .والعاملية

 واالخنفاض االرتفاع بني 2010 - 2005 الفرتة خالل الدولة يف التضخم معدالت تراوحت لقد .العامل مع
ا هلا كانت اليت العاملية االقتصادية األزمات وبتداعيات االقتصادي النشاط حبركة متأثرة  مستويات على انعكاسا

 يف وصلت تصاعدية اجتاهات 2008 و 2005 عام بني التضخم معدالت أظهرت فقد .وحمليا عامليا األسعار
 تراجع إىل أدت اليت العاملية األزمة تأثري وحتت 2005 العام يف % 6.2 ب مقارنة% 12.3 إىل 2008 العام
 يف كبري اخنفاض حدوث وبالتايل العاملي الطلب حجم وتراجع منها والنامية املتقدمة االقتصاديات يف كبري

 2009 العام يف % 1.6 حوايل إىل وصلت متدنية مستويات إىل التضخم معدل تراجع فقد األسعار مستويات
  . 2010 العام يف % 0.9 وحوايل
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ميكن تفسري التذبذب الكبري احلاصل يف معدالت التضخم من سنة إىل أخرى خالل فرتة الدراسة على            
حة التضخم، األمر الذي جيعل من العربية املتحدة واجلزائر ال تتبعان سياسة اقتصادية ملكاف اإلماراتأن كال من 

  .على متغريات اقتصادية أخرىاالسرتاتيجيات التنموية رتكيز ذبذب نتيجة ليف تاملستوى العام لألسعار 

  مقارنة المتغيرات االجتماعية -2

اإلجنازات أن مخس بلدان عربية بني البلدان األوىل يف  2010أكد تقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية لعام      
وذكر تقرير للتنمية البشرية لعام . اإلمنائية طويلة األجل وهي اجلزائر ومصر سلطنة عمان والسعودية وتونس

الصادر عن الربنامج اإلمنائي لألمم “ مسارات إىل التنمية املستدامة: الثروة احلقيقية لألمم”حتت عنوان  2010
قليلة املاضية حققت تقدما كبريا مل يقدر بقيمته احلقيقية يف كثري من املتحدة أن معظم البلدان النامية يف العقود ال
  .األحيان يف الصحة والتعليم واملستوى املعيشي

العربية املتحدة ضمن  اإلمارات  ،2013التابع لألمم املتحدة للعام  اإلمنائيصنّف تقرير الربنامج يف حني 
 186ضمن ترتيب  لفئة الدول ذات التنمية البشرية املرتفعة 93اجلزائر ضمن املرتبة يف حني جاءت  41املرتبة 
عتمد ا حبيث على عدة معايري  اإلمنائياجلديد الذي أعلن عنه الربنامج  1واعتمد تقرير التنمية البشرية  بلدا،

سنة فما فوق ومتوسط  25األشخاص البالغني  أمتهاالتقرير على متوسط العمر ، متوسط سنوات الدراسة اليت 
وترتيب نصيب الفرد من الدخول القومي  اإلمجايلات الدراسة املتوقع ، نصيب الفرد من الدخل القومي سنو 

  .ناقص الرتتيب حسب دليل التنمية البشرية ودليل التنمية البشرية غري املرتبط بالدخل اإلمجايل
  
  الفقر والبطالة -2-1

االستثمارية تأثريا على حتقيق  اإلنفاقيةللسياسة  من خالل اجلانب النظري يف الدراسة تبني أن     
ف والعالقة بينهما ياالستثماري يؤثر على حجم التوظ اإلنفاقكون   إىلمستويات عالية من التوظف، يرجع ذلك 

  .زيادة الطلب الكلي الفعال مما يزيد من حجم التوظف إىلاحلكومي االستثماري يؤدي  اإلنفاقطردية، فزيادة 
- 2001العربية املتحدة خالل الفرتة  واإلماراتعدالت البطالة يف كل من اجلزائر يوضح اجلدول التايل م

2010.  

                                                             
، 2013اإلنمائي،  المتحدة األمم برنامج، "متنوع عالم في بشري تقدم :الجنوب نھضة"، 2013 التنمیة البشریة تقریر -  1

 .173: ص
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  2010-2001معدل البطالة يف اجلزائر واإلمارات العربية املتحدة خالل الفرتة  ):16(الجدول رقم 

  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات
  15,3  17,7  23,7  25,9  27,3  الجزائر  بطالةمعدل ال

  3,1  -  2,6  2,6  2,4  اإلمارات
  

  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات
 10 10,2 11,3 11,8 12,3  الجزائر  بطالةمعدل ال

  4,3  4,2  3,71  3,45  3,17  اإلمارات

Source: Trading Economics, http://ar.tradingeconomics.com/algeria/report, last 
time visited the website, 28/09/2013, 13:06. 

من خالل اجلدول أعاله، يالحظ أن معدالت البطالة يف اجلزائر متذبذبة وال تتناسب وحجم النفقات        
متذبذب هو اآلخر ولكن مبستويات  العربية املتحدة اإلماراتاالستثمارية يف حني أن معدالت التضخم يف 

تمعمن  اإلناثالعربية املتحدة منتشرة بني  اإلماراتإىل كون البطالة يف  اإلشارةكما جتدر  مقبولة، نظرا للثقافة  ا
تمعي السائد، عالوة عن كون البطالة يف فئة الذكور هي عبارة عن بطالة اختيارية يف معظمها؛   مما والعرف ا

العربية املتحدة بشكل أكثر  اإلماراتيف  احلكومي االستثماري يف امتصاص البطالة اإلنفاقسياسة يوضح فعالية 
وميكن تفسري هذا التباين بني اجلزائر واإلمارات العربية املتحدة يف كون هذه األخرية ركزت . فعالية مقارنة باجلزائر

دف بشكل أساسي على حتقيق من خالل سياستها على ختفيض معدالت البطالة كون اسرتاتيجيا ا التنموية 
مستويات عالية من التنمية البشرية يف حني أن اجلزائر انتهجت سياسات ظرفية من أجل امتصاص معدالت 

  .البطالة ورفع مستويات التشغيل

يوضح اجلدول املوايل تطور نسبة الشغل يف اجلزائر حيث أن نسبة الشغل هي عدد السكان املشتغلون بالنسبة      
  :إىل عدد السكان يف سن الشغل

  2011-2000تطور نسبة الشغل يف اجلزائر خالل الفرتة  ):17(الجدول رقم 
  )%(نسبة مئوية : الوحدة

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  36,0  37,6  37,2   37,0  35,3  37,2  34,7  34,7  30,4  -  29,8 30,5  نسبة الشغل

  .69: ، صلإلحصائياتالديوان الوطين ، فصل التشغيل، 2011-1962 إحصائيةحوصلة  :المصدر
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 :2011 -2000املمتدة ما بني كما يوضح اجلدول أدناه توزيع اليد العاملة حسب قطاع النشاط خالل الفرتة 
  2011-2000يف اجلزائر خالل الفرتة  توزيع املشتغلني حسب قطاع النشاط ):18(الجدول رقم 

  )%(نسبة مئوية : الوحدة
  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

 10,77  11,67  13,11  13,69  13,62  18,15  17,16  20,74  21,13  -  21,06  14,12  الفالحة

  14,24  13,73  12,61  12,48  11,96  14,25  13,16  13,60  12,03  -  13,82  13,37  الصناعة

وأشغال  بناء
  عمومية

9,99  10,44  -  11,97  12,41  15,07  14,18  17,73  17,22  18,14  19,37  16,62  

تجارة وخدمات 
  وإدارة

62,52  54,68  -  54,87  53,25  54,61  53,42  56,69  56,61  56,14  55,23  58,37  

  .68-58: ، صلإلحصائيات، فصل التشغيل، الديوان الوطين 2011-1962 إحصائيةحوصلة  :المصدر

الثبات  إىلنالحظ أن هذه النسبة قريبة  2011 - 2000مبالحظة تطور نسبة التشغيل يف اجلزائر خالل الفرتة 
 ً فهي ال تزيد بشكل كبري، وبالنظر إىل توزيع نسبة املشتغلني حسب قطاع النشاط جند أن القطاع األكثر احتواء

مقارنة بالقطاعات األخرى اليت تعد نسبة  %50للعمال هو قطاع التجارة واخلدمات واإلدارة بنسبة تتجاوز 
ا ضئيلة خاصة يف قطاعي الصناعة والفالحة با االستثماري املنفق خالل الفرتة  اإلنفاقملقارنة مع حجم التشغيل 

وميكن تفسري هذا بأن حجم االستثمارات العمومية مل ينجح يف ختفيض . على جل القطاعات 2011- 2000
نسبة البطالة وإمنا هي السياسات الظرفية اليت انتهجتها اجلزائر خاصة من خالل دمج الشباب البطال يف عامل 

الذي حظي بأكرب نسبة اخلدمات واإلدارة قطاع ل الوطين أين ارتكز التشغيل على وكالة التشغيالشغل من خالل 
االستثماري  اإلنفاقلذلك فإن زيادة معدالت النمو االقتصادي بازدياد حجم . مشتغلني حسب اجلدول السابق

اه إىل فعالية وكفاءة سياسة ال يعين بالضرورة خفض نسبة البطالة ورفع مستويات التشغيل، وهنا جيب لفت االنتب
يف حالة اجلزائر هو االعتماد على العمالة األجنبية بدل احلكومي االستثماري، كما أنه جتدر اإلشارة إىل أن  اإلنفاق

األمر الذي حيتاج إىل إعادة النظر يف السياسة  ...الوطنية يف مشاريع الكربى كالقطاع النفطي والطرق السريع والعقارات
التشغيلية أثناء وضع الربامج التنموية وتسطري املشاريع خاصة الكربى منها وذلك ألن هذه األخرية هلا القدرة على 

 يةامتصاص عدد كبري من اليد العاملة العاطلة وكذا تساهم يف تقليل التكاليف بالنظر إىل تكلفة اليد العاملة األجنب
  .واليت حتول أجورها للخارج الناهضة
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  التعليم، الصحة واألمن  -2-3

ا التأثري على رأس املال  اإلنفاقبينا من خالل الدراسة النظرية أن سياسة       احلكومي االستثماري من شأ
يوضح اجلدول التايل ترتيب كل . االجتماعي من خالل االستثمار فيه خاصة يف جمايل التعليم والصحة وكذا األمن

العربية املتحدة حسب درجة االستثمار يف الصحة والتعليم واألمن وذلك اعتمادا على  واإلماراتمن اجلزائر 
  :دليل التنمية البشرية مؤشرات

  اإلنفاق على رأس املال البشري يف اجلزائر واإلمارات): 19(الجدول رقم 

  وية من الناتج احمللي اإلمجايلبالنسبة املئ
الرتتيب حسب دليل   الدول

  التنمية البشرية
  اإلنفاق العام

  ألغراض عسكرية  على التعليم  على الصحة
  3.6  4.3  3.2  93  اجلزائر

  6.9  1.0  2.7  41  اإلمارات العربية املتحدة
  .175-174: ، صمرجع سبق ذكره، 2013 التنمية البشرية تقرير: المصدر

على رأس املال البشري  اإلنفاقالعربية املتحدة متقدمة يف جمال  االماراتمن خالل اجلدول أعاله يالحظ أن      
واملشكل يف اجلزائر ليس من الناحية  .مقارنة باجلزائر مما يظهر اهتماما بالتنمية االجتماعية يف الربنامج التنموي هلا

فاملبالغ املرصودة للتنمية البشرية من الضخامة ما يلزم لتحقيق أعلى مستويات التنمية البشرية، ولكن  اإلنفاقية
شاريع واالهتمام بالنوع ال بالكم املنجز هلذه املشاريع هو احلكم الفاصل يف نوعية التنمية حسن تسيري هذه امل
العربية املتحدة، كانت  اإلماراتفباملقارنة مع . اجلزائر بني قرنائها من الدول العربية والعاملية إليهاالبشرية اليت ارتقت 

ا مبنية على االرتقاء بال ا التنموية يف حد ذا تنمية البشرية وقد قامت بعمليات االستشارة يف وضع الربامج سياسا
التنموية وركزت على مبدأ املتابعة بالتقارير وشددت على االلتزام مبا جاء يف األهداف املسطرة األمر الذي عكس  

هود من خالل متركزها يف املرتبة    .يف تقرير التنمية البشرية 41كل هذا ا

هود الذي بذل يف رفع مستوى التنمية البشرية يف اجلزائر خاصة يف جمايل  كارإنرغم ذلك ال ميكن         ا
هودات املبذولة فقد  .التعليم والصحة عرف قطاع الرتبية باجلزائر منذ االستقالل تغريات هامة جتسدت بفضل ا

إىل  2013غداة االستقالل لتصل خالل  % 85اليت فاقت  األميةللنهوض بالقطاع حيث كان القضاء على 
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، ص نسبة التسرب املدرسيكما متكنت اجلزائر من حتقيق جزءا كبريا من األهداف املسطرة جتلت يف تقل  1،12%
  .مضاعفة عدد املتمدرسني بفضل جمانية وإجبارية التعليم

 1967- 1966دراسي خالل املوسم ال % 43.4سنوات من  6كما قفزت نسبة متدرس األطفال ذوي        
 8200حيث انتقلت نسبة التمدرس سنة  % 54.8أي بارتفاع مقدر ب  2011خالل سنة  % 98.2إىل 

 .2% 29إىل أكثر من

هودات املتواصلة اليت تبذهلا وزارة الرتبية من أجل تقليص نسبة التسرب املدرسي تبني األرقام و        يف إطار ا
فيما   إذاملتوفرة أن فرص اإلعادة يف مجيع األطوار التعليمية عرفت تطورا ملحوظا خاصة يف الطورين الثاين والثالث 

سنة  %16.7قفزت النسبة إىل  1972-1971 خالل املوسم الدراسي % 6كانت نسبة اإلعادة مل تتعدى 
 1971ة للطور الثانوي فقد اخنفض نسبة التالميذ الراسبني إذ بينما كانت نسبة اإلعادة سنة بأما بالنس .2011

  .20113-2010خالل املوسم الدراسي  7.5باملائة تراجعت إىل  15أكثر من 

وضمانا لتجسيد املشاريع الرامية إىل حتسني التعليم والرفع من قيمته خصصت الدولة ميزانيات جد هامة        
، 2011سنة  % 17.5 إىلمن ميزانية الدولة ارتفعت  % 11.1لقطاع الرتبية ففيما بلغت ميزانية القطاع 

  .4من ميزانية الدولة %14حيث بلغت خمصصات البنية التحتية للتعليم أكثر من 

  :2201ميثل اجلدول املوايل توزيع البنية التحتية للتعليم على األطوار التعليمية الثالث حىت سنة 

 يف اجلزائر  2012توزيع البنية التحتية للتعليم على األطوار التعليمية الثالث حىت سنة ): 20(الجدول رقم  

  الثانويات  المتوسطات  المدارس االبتدائية  السنوات الدراسية
2001-2002  16482  3414  1259  
2004-2005  17041  3740  1381  
2009-2010  17730  4579  1658  
2010-2011  17790  4801  1749  

                                                             
 .13/04/2014، آخر اطالع  http://www.djazair50.dzالبوابة الرسمیة لخمسینیة استقالل الجزائر   1
 .114 -113 :، فصل التعلیم، الدیوان الوطني لالحصائیات، ص2011- 1962حوصلة احصائیة  2
 .13/04/2014خر اطالع ، آ http://www.djazair50.dzالبوابة الرسمیة لخمسینیة استقالل الجزائر  3
 .131: ، فصل التعلیم، الدیوان الوطني لالحصائیات، ص2011-1962حوصلة احصائیة  4
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2011-2012  17945  5025  1883  
، آخر اطالع  http://www.djazair50.dzالبوابة الرمسية خلمسينية استقالل اجلزائر  :المصدر

13/04/2014.  

للربامج االستثمارية اليت خصصتها الدولة للقطاع خاصة فقد تطور نتيجة اجلامعي النسبة للتعليم أما ب        
الذي مسح للقطاع من االستفادة من  2009 -2005خالل خمطط الربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي 

هو ما مسح و  العلمية الالزمةو  زات التعليميةمن ختصيص التجهيمسحت له بتعزيز قدرات استقباله و برامج استثمارية 
بوضع هياكل الدعم البيداغوجي مبا يسمح موزعا على مستوى القطر الوطين و  قطبا جامعيا جديدا 21أيضا خبلق 

مع البيداغوجي أو داخل اإلقامة اجلامعية جاء الربنامج اخلماسي و   .بتحسني اإلطار املعيشي للطالب سواء يف ا
البشرية الالزمة ابقه ليسمح مبواصلة هذه اجلهود وبتوفري كل الظروف املادية و ز سالذي يعز  2014-2010الثاين 
  .1إىل حوايل مليوين طالب 2015اليت من املنتظر أن تصل يف آفاق ال التعدادات الطالبية الوافدة و الستقب

أما القطاع الصحي يف اجلزائر فقد سامهت خمتلف السياسات املتبعة خالل املخططات التنموية الثالث يف        
سنة و  76حتسني أنواع العالج وتوسيع التغطية الصحية مما مكن من متديد معدل عمر حياة املواطن إىل أزيد من 

يوضح اجلدول التايل البنية . يتعني رفعهاحتقيق جزء من أهداف األلفية إال أن بعض التحديات ال تزال قائمة 
 : 2012حىت سنة  أجنزتالتحتية اليت 

  يف اجلزائر  2012توزيع البنية التحتية للصحة حىت سنة ): 21(الجدول رقم 

  2012  1020  9200  2004  2000  السنوات
  14  13  13  13 13  مستشفى جامعي

  68  64  61  32  31  مؤسسة استشفائية متخصصة
  -  -  -  231  224  استشفائية عموميةمؤسسة 

  1513  1491  1436  512  497  عيادة متعددة الخدمات جوارية
  5836  5350  5258  4545  3964  جوارية قاعة عالج

  .112:، صلإلحصائيات، الديوان الوطين صحة، فصل ال2011-1962 إحصائيةة حوصل :المصدر

                                                             
 .13/04/2014، آخر اطالع  http://www.djazair50.dzالبوابة الرسمیة لخمسینیة استقالل الجزائر  1
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القضاء على معظم األمراض املعدية اليت تفشت بكثرة خالل العشرية األوىل الوطنية الربامج الصحية  استطاعت
سنة % 76ر5  إىل من عمر االستقالل إضافة إىل حتسني ظروف املعيشة مما أدى إىل زيادة األمل يف احلياة 

 23والدة حية إىل  1000حالة لكل  280وقد سامهت هذه الربامج يف ختفيض وفيات األطفال من  .2011
ذه النسبة تكون اجلزائر قد حققت أحد أهم أهداف األلفية وفق معطيات الديوان الوطين  حالة لكل والدة حية و

  .1لإلحصاء

ان وإعداد قوانني تسيري جديدة للمؤسسات و متيزت العشرية األخرية بتكيف الربامج الصحية مع احتياجات السك
 7033االستشفائية الكربى وتعزيز مراكز العالج اجلواري اليت تتكفل بالعالج القاعدي حيث وصل عددها إىل 

) مستشفى 14(إىل املؤسسات االستشفائية اجلامعية  باإلضافةعيادة متعددة اخلدمات  1500مركز وأكثر من 
مر الذي ساهم يف  ارتفاع قدرة استيعاب املرضى خالل السنوات األخرية بأزيد األ، )مؤسسة 68( واملتخصصة 

  2.مواطن 500ألف سرير أي ما يعادل سريرا واحدا لكل  71من 

هودات املبذولة إىل العمل أكثر لرفع مستويات التنمية البشرية وذلك من خالل االهتمام      حتتاج اجلزائر رغم ا
بالنوع إىل جانب الكم، فالربامج التنموية الثالث ركزت على جانب الكم من تكثيف للبىن واهلياكل دون االهتمام 

جمايل الصحة والتعليم، األمر الذي جيعل من االجنازات بشكل موازي بالسياسات واألهداف النوعية خاصة يف 
  .الضخمة ال تغطي النقائص اليت تواجهها اجلزائر يف حقل التنمية البشرية

  المتغيرات البيئية -3

، جاءت اإلمارات العربية 2012األمريكية لسنة ) yale university(وفقا لرتتيب جامعة يال         
ضمن جمموعة الدول ذات األداء البيئي املتواضع يف حني احتلت اجلزائر يف نفس الرتتيب  77املتحدة يف املركز 

يف حني صنفت اإلمارات العربية املتحدة يف املرتبة ضمن جمموعة الدول ذات األداء البيئي الضعيف،  86املركز 
حسب نفس  58ر آخر يقيس االجتاه العام للتوجه األداء البيئي للدول، واحتلت اجلزائر املرتبة يف مؤش 27

 الصاحلة للشرب، كمية املياه( عدة متغريات بيئية على يناملؤشر  ينذاوقد اعتمدت اجلامعة يف بناء ه. املؤشر

                                                             
 .نفس المرجع أعاله  1
 .13/04/2014، آخر اطالع  http://www.djazair50.dzالبوابة الرسمیة لخمسینیة استقالل الجزائر   2



 ة اإلنفاق الحكومي االستثماري على التنمية المستدامة انعكاس سياس: الفصل الثالث
 -  دراسة مقارنة بين دولتي الجزائر واإلمارات –

 

150 
 

أنظر للملحق رقم   1....)از الكربون، اإلعانات الفالحية، انبعاثات غ، تلوث اهلواءاخلسائر يف مساحات الغابات
)02.(   

وضعت السياسات الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة ضمن إطار قانوين ونصوص تنظيمية، حيث متثلت النصوص 
جانب قانون  إىلقانون التحكم يف الطاقة، قانون ترقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة : الرئيسية يف

  .الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز

تم كل واحدة منها،    وترتكز هذه السياسات على جمموعة من اهليئات واملؤسسات االقتصادية، حبيث 
هناك ثالث هيئات تابعة لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي . يف حدود اختصاصها، بتطوير الطاقات املتجددة

  1988:2تنشط منذ 

  تطوير الطاقات املتجددة  مركزCDER؛ 
   وحدة تطوير التجهيزات الشمسيةUDES؛ 
   وحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيومUDTS. 

أما بداخل قطاع الطاقة فيتم التكفل بالنشاط املتعلق برتقية الطاقات املتجددة من طرف وزارة الطاقة واملناجم، 
البحث وتطوير الكهرباء والغاز  مركز؛ من جهة أخرى يتدخل UPRUEوكالة ترقية وعقلنة استعمال الطاقة 

CREDEG  أما . الربنامج الوطين لإلنارة الريفية إطاريف اجناز وصيانة التجهيزات الشمسية اليت مت اجنازها يف
، اليت تقوم باجناز برامج HCDSوجود احملافظة السامية لتنمية السهوب  إىل اإلشارةيف قطاع الفالحة، فتجدر 

أما على مستوى . السهبيةهامة يف ميدان ضخ املياه والتزويد بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية لفائدة املناطق 
  .املتعاملني االقتصاديني، فهناك عدة شركات تنشط يف ميدان الطاقات املتجددة

تثمن فيه كل جهود البحث وإعداد أداة فعالة تسمح بوضع سياسة وطنية حول  إطاروبغرض وضع   
شركة مشرتكة بني كل من سونطراك، سونلغاز وجمموعة  بإنشاءالطاقات املتجددة؛ قامت وزارة الطاقة واملناجم 

طاقات ، وتتمثل مهمتها يف تطوير ال2002املؤسسة سنة " نيو اينارجي أجلرييا"  NEALسيم، يتعلق األمر ب
  :3يف NEALوتتلخص مهام . املتجددة يف اجلزائر على املستوى الصناعي

                                                             
1 - Yale Center for Environmental Law & Policy, http://www.yale.edu/envirocenter, last 
review 28/09/2013, 22:50.  

 .32اصدار وزارة الطاقة والمناجم؛ ص، 2007دلیل الطاقات المتجددة طبعة  2
 .32، اصدار وزارة الطاقة والمناجم؛ ص2007دلیل الطاقات المتجددة طبعة 3
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 تطوير املوارد الطاقوية املتجددة؛  
   املشاريع  أهماجناز املشاريع املرتبطة بالطاقات املتجددة ، و من:  
  جني مشسي  يف حاسي الرمل ؛ 150مشروع   ميغاواط 
  ؛ تندوفميغاواط يف منطقة  10هوائية  بطاقة  حظريةمشروع اجناز  
  إىلالكهرباء  إيصالمشروع (الريفية يف متنراست و اجلنوب الغريب اإلنارةاستعمال الطاقة الشمسية يف 

 )منزل ريفي  1500
إىل حصة من هذه  2015تطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائر هو الوصول يف آفاق  إسرتاتيجيةإن هدف 

 %. 6يف احلصيلة الوطنية للكهرباء اليت ستكون ) فيه التوليد املشرتك مبا(الطاقات 

 اقتصاد لسيادة متهيدا النظيفة التنمية آللية الداعمة مببادئه وااللتزام كيوتو برتوكول على املصادقة إطار يف
 انطالقته كانت والذي صاحل بعني وختزينه الكربون احتجاز مشروع إقامة إىل اجلزائر عمدت الكربون، منخفض

 احتاد خالل من الكربون أكسيد ثاين غاز من طن ماليني ثالثة من أكثر ختزين مت حيث ، 2884 سنة الفعلية
 ختزين إىل املشروع مشغلي ويهدف سوناطراك وشركة أويل وشتات برتوليوم بريتيش بني ) JIP ( الصناعية الشراكة

 الطاقة وزارة قبل من دعمه يتم الذي صاحل عني مشروع ويعترب سنة، عشرين مدى على طن مليون 17 جمموعه ما
 ذو الكربون أكسيد ثاين لغاز آمن جيولوجي ختزين يضمن فهو ،ووطنية عاملية أمهية ذو األوريب، واإلحتاد األمريكية

 االحرتاق عنة الناجت االنبعاث تقليلعالوة على ذلك  املناخ تغري من للتخفيف حيوي كخيار الصناعي النطاق
 االستثمار جمال يف هامة مكاسب حيقق املشروع كما أن  الصلبة، النفايات من 68 تصنيع وإعادة

  .1 املياه إمدادات وتأمني النظيفة املياه وإنتاج التصفية مرفق خاصة النائية الصحراوية املناطق يف االجتماعي
اهتمامًا فعليًا مبجال الطاقة املتجددة  دولة هذه أبدتفقد العربية املتحدة،  اإلماراتأما بالنسبة لدولة 

ا احلل الفعلي ألوذلك  مهية دور مصادر الطاقة املتجددة يف تنويع االقتصاد احمللي ومصادر الدخل، فضال عن كو
وهي  2006يف عام " مصدر"قامت دولة اإلمارات بإنشاء شركة لذلك . مثل للحد من ظاهرة تغري املناخواأل

" مصدر"بتطوير ونشر تقنيات وحلول الطاقة املتجددة، وقد قامت هذه الشركة بإنشاء مدينة  شركة متخصصة
ا أول مدينة كاملة تعمل   لذا بالطاقة الشمسية؛وهي أول مدينة خالية من الكربون والنفايات يف العامل، كما أ

  .فهي من أكثر مدن العامل استدامةً 

ملستقبل املتجّددة والتقنيات النظيفة، وإجراء البحوث منصة الستعراض طاقة امدينة مصدر تشكل  
ا تتم فيه باستمرار أحدث وآخر مشاريع البحوث . ا واختبارها وتطبيقها وتسويقهاعليها وتطويره وتعد املدينة جمتمعً

ولوجيا، والتطوير يف جماالت الطاقة املتجددة والتقنيات النظيفة، وجتري فيه املشاريع التجريبية، واختبارات التكن
                                                             

1 www.insalahco2.com  2013أفریل  13، آخر اطالع.  
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بيئة خصبة تلهم " مصدر"وبذلك توفر مدينة . وبناء بعض أحدث املباين وأكثرها استدامة على مستوى العامل
  .والنموجي واحليوي، وحتثها على االبتكار املؤسسات العاملة يف هذا القطاع االسرتاتي

أما الوحدات األربعة " مصدر " واحدة من مخس وحدات متكاملة تعمل من خالهلا شركة " مصدر"وتعد مدينة 
ا مصدر لالستثمار) D&R(معهد مصدر للعلوم : الباقية فهي ً   .، مصدر للطاقة، مصدر إلدارة الكربون، وأخري

للطاقة الشمسية يف " نور "و " 1مشس"تطوير حمطيت : من مشاريع مدينة مصدر احمللية يف جمال الطاقة           
  .يف أبوظيب" صري بين ياس"كهروضوئية على جزيرة ، ومزرعة توليد الرياح، وحمطة  أبو ظيب

، ومزرعة ميجاواط 1000ياح الساحلية بقدرة لتوليد الطاقة من الر " مصفوفة لندن"ومن املشاريع الدولية مزرعة 
ر التاميز، كمشروع مشرتك مع شركيت  ، اليت "أون . إي" و" دونج إينريجي"لتوليد الطاقة من الرياح يف مصّب 

، مت 2011وخالل شهر أكتوبر . انتهائها من بني كربى مزارع توليد الكهرباء من الرياح الساحلية ستكون لدى
افتتاح حمطة خيما سوالر للطاقة الشمسية املركزة يف إسبانيا وهي تعد أول حمطة للطاقة الشمسية يف العامل، قادرة 

" 2فايل "و" 1فايل "سبانية نة إشبيليه اإلساعة دون انقطاع يف مدي 24على إمداد الشبكة بالكهرباء على مدار 
   .لطاقة من الرياح يف جزر السيشيليف إسبانيا، ومزرعة لتوليد ا أيضا

وقد جنحت اإلمارات يف استغالل تطبيقات الطاقة الشمسية يف مشاريع تتعلق بأنظمة املرور، ومواقف 
السخانات (زمها تطبيق مشروع تقنية أعلنت بلدية ديب عن ع 2011السيارات، وأجهزة ضبط السرعة، ويف عام 

ا يف حال تطبيقه  95لتوفري املياه الساخنة يف كثري من املباين، والذي يتوقع أن يوفر ) الشمسية ً مليون درهم سنوي
ا خاًصا باستخدام نظام السخانات الشمسية وتوقعت بلدية ديب . على نصف بنايات اإلمارة، كما أصدرت تعميمً

مليون  95ه سيتم توفري حنو ٪ من مباين اإلمارة؛ فان50م السخانات الشمسية على أنه يف حال تطبيق نظا
. ، باإلضافة للعائد البيئي املتمثل خبفض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة الناجتة عن حمطات توليد الكهرباءدرهم

ا أكثر أمانًا، فضًال عن أن تركيبها يلغي احلوادث اليت  ومتتاز السخانات الشمسية عن السخانات الكهربائية بأ
تنتج عن انفجار السخانات الكهربائية داخل املنازل، كما أن العمر االفرتاضي هلا يعادل ثالثة أضعاف العمر 

نسبة النفايات الناجتة  املرتتبة على تصنيعها، ويقلل من االفرتاضي للسخان الكهربائي؛ مما يقلص من اآلثار البيئية

. امنه عن استخدامها، والتخلص
1
   

، بتكلفة استثمارية “جممع حممد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية”مشروع  إطالقيف إمارة ديب مت و          
مع يف الربع األخري من عام  12متوقعة تصل إىل  مليار درهم، ومن املقرر أن يتم تشغيل املرحلة األوىل من ا

                                                             
1  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=36317013/04/2014: ، آخر اطالع. 
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، وقد خصصت حكومة ديب 2030ميجاواط حبلول عام  1000، حبيث تصل قدرته التشغيلية إىل 2013
ا يف منطقة مو  مع على " سيح الدحل"قعً ا  48مساحة تبلغ إلقامة ا ا مربعً ً   .كيلومرت

ة " معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا " وفيما خيص الوحدات الباقية التابعة لشركة مصدر يعد  جامعة مستقّل
ج الدراسات العليا للدراسات العليا تُعىن باألحباث، وهي اجلامعة الوحيدة على مستوى املنطقة املختصة بربام

  .نيات النظيفة والتنمية املستدامةواألحباث العلمية يف جماالت الطاقة املتجددة والتق

ا تعمل على تطوير مشاريع توليد الطاقة املتجّددة وتشغيلها، مع الرتكيز " مصدر للطاقة"أما وحدة           فإ
مصدر إلدارة "يف حني أن  .قة الرياح الساحلية والداخليةطاعلى الطاقة الشمسية املرّكزة، والطاقة الكهروضوئية، و 

ا خفض انبعاثات الكربون عرب تعزيز كفاءة استهالك الطاقة واسرتداد " الكربون ختتص بإدارة املشاريع اليت من شأ
ثاين كما تعمل على أحد أهم مشاريع احتجاز وختزين غاز . احلرارة املهدورة، إضافة إىل التقاط الكربون وختزينه

ويهدف املشروع إىل ". أدنوك" أكسيد الكربون على نطاق عاملي واسع، بالتعاون مع شركة برتول أبوظيب الوطنية 
التقاط غاز ثاين أكسيد الكربون املنطلق من حمطات الطاقة والصناعات الثقيلة، ونقله عرب شبكة أنابيب حملية 

ويتوقع من املشروع عند انتهائه أن . ز استخراج النفطتصّب يف حقول ومكامن النفط والغاز يف أبوظيب؛ لتعزي
ايلتقط مخسة ماليني طّن     .من ثاين أكسيد الكربون سنوي

اليت تقدم الدعم املادي واخلربة " مصدر لالستثمار"أما الوحدة األخرية من وحدات شركة مصدر فهي        
موعة من الشركات اليت تدير استثمارات ناجحة ع ا، ويتم االستثمار من خالل صندوقنياإلدارية  ً ا وحملي ً : املي

صندوق دويتشه بنك مصدر "، والثاين  2006اّلذي متّ إطالقه عام " صندوق مصدر للطاقة النظيفة"األول هو 
بع الصندوقان إسرتاتيجية نشطة إلدارة االستثمارات؛ حيث تصل قيمة 2009وأُطلق عام " للتقنيات النظيفة  ، ويتّ

ضل العائدات مع احلد من مليون دوالر أمريكي، وذلك ضمن سعي الوحدة لتحقيق أف 35ت إىل االستثمارا
ويتم من خالل الصندوقني اختبار تقنيات الطاقة املتجددة يف دولة اإلمارات وتسويقها وتروجيها،  .املخاطر

 .اإلماراتباإلضافة إىل املسامهة يف دعم برنامج الطاقة والتنمية على املدى البعيد يف دولة 
1
   

ومن املشاريع األخرى اليت اهتمت بالطاقة املتجددة ما أعلنته هيئة البيئة يف أبوظيب خالل مشاركتها مبعرض        
حمطة لتحلية املياه اجلوفية عالية امللوحة باستخدام  22عن االنتهاء من إنشاء  2012قمة العامل لطاقة املستقبل 

ً  30، وتسعى اهليئة لرفع العدد؛ ليصبح "الزمول  أم"الطاقة الشمسية، كان أوهلا حمطة  ا بناء حمطة، ورفع كفاء
ويعد تبين استخدام مصادر الطاقة املتجددة يف . على نتائج هذا املشروع التجرييب والتوصيات اليت ستخرج عنه

                                                             
1  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=36317013/04/2014: ، آخر اطالع. 
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ية السلبية، وزيادة الكفاءة التحلية وإنتاج املياه أحد األهداف اإلسرتاتيجية للهيئة؛ لتقليل التكلفة واآلثار البيئ
ويتم جتميع الطاقة الشمسية من اخلاليا الشمسية؛ لتشغيل وحدات . وزيادة استخدام املخزون اجلويف عايل امللوحة

من أنواع الفلرتة اليت تعمل بضغط (حتلية تعتمد على تقنية األغشية بالتناضح العكسي باستخدام أغشية متطورة، 
ا خالية من الكربونحيث تعمل هذه احمل) مساعد  تنتج  . طات على حتلية املياه اجلوفية عالية امللوحة وتتميز بكو

جالون يف املتوسط ، تستخدم  6,600جالون من املياه العذبة يف الساعة، أي ما يقارب  1100كل حمطة حنو 
ارب يف مناطق تواجد لتنمية املراعي الطبيعية واملسطحات اخلضراء، كما تتيح هذه احملطات الفرصة لتوفري مش

  .تات الطبيعية اليت تتغذى عليها احليوانات الربية، وري النبا
ا دون احلاجة إىل عمالة           ً ا صممت جبودة عالية؛ حيث يتم التشغيل أوتوماتيكي من مميزات هذه احملطات أ

للطاقة إّال يف إطار حمدود للتشغيل، وتعمل منذ شروق الشمس وتتوقف عند الغروب دون احلاجة إىل ختزين 
وقد أدى اهتمام دولة اإلمارات بتقنيات  .وهو ما يقلل التكلفة بشكل كبري لإلضاءة أو تشغيل أجهزة التكييف،

 International Renewable(الطاقة املتجددة إىل اختيارها كمقر للوكالة الدولية للطاقة املتجددة 
Energy Agency) (IRENA ( منظمة حكومية دولية لتشجيع اعتماد الطاقة  ، وهي2009يف عام

دف إىل تسهيل نقل التكنولوجيا والطاقة املتجددة وتوفري اخلربة للتطبيقات  املتجددة على نطاق العامل، 
   .والسياسات

ال البيئي حتتاج إىل العمل أكثر من  العربية املتحدة، اإلماراتباملقارنة مع      خالل تبقى جمهودات اجلزائر يف ا
إذ يف حني تبقى جل  .مدروسة على املدى املستقبلي وختصيص االستثمارات الالزمة لذلك إمنائيةختصيص برامج 

ال، ذلك أنه  مشاريع الطاقات املتجددة حربا على ورق يف اجلزائر، متضي العديد من الدول لالستثمار يف هذا ا
ا سرعان ما تتعوض من خالل املداخيل اليت للحصول على الطاقات املتجددة  الباهظةورغم التكاليف  إال أ
العربية املتحدة، شرعت يف اجناز العديد من املشاريع الطاقوية املتجددة واملتمثلة  اإلماراتففي . تدرها على الدولة

من % 7الرامية إىل إنتاج  أبو ظيب إسرتاتيجيةيف حتقيق " مصدر"الذي تنفذه شركة " 1مشس "مشروع أساسا يف 
وستبلغ طاقة املشروع اإلنتاجية لدى اكتماله . 2020الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة املتجددة حبلول العام 

مدينة "ستكون كما  .ميجا واط، وهو األول من نوعه يف املنطقة الذي يعمل بتقنية الطاقة الشمسية املركزة 100
العامل خالية متامًا من انبعاثات الكربون والنفايات الناجتة عن احرتاق الوقود، السكنية أول مدينة يف " مصدر

دف املدينة إىل أن تكون من بني أوائل املدن املستدامة يف . وتعتمد بالكامل على مصادر الطاقة املتجددة و
ال الطاقة املتجددة والتقنيات العامل، ومركزًا دوليًا لالبتكار، والبحوث وتطوير املنتجات والصناعات اخلفيفة يف جم

، وهي منظمة حكومية دولية )ايرينا( للوكالة الدولية للطاقة املتجددة كما ستحتضن املدينة املقر الرئيس   .املستدامة
دف إىل أن تصبح القوة. تعمل على تشجيع دول العامل العتماد الطاقة املتجددة الدافعة الرئيسية يف تعزيز  و
وجتمع   .كما تقدم املشورة والدعم العملي لكافة الدول. االنتقال السريع حنو االستخدام املستدام للطاقة املتجددة
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" اخلاصة اليت أطلقتها املسماة بـ  اإلسرتاجتية إطارالعربية املتحدة يف  اإلماراتكل املشاريع اليت انطلقت فيها 
  ".العربية اخلضراء راتاإلما إسرتاتيجية

اوجند أن اجلزائر    االستفادة من شساعة القطر الصحراوي إىل جانب قربه من القارة األوروبية،  بإمكا
اقتصاد ما  إحاللوهو األمر الذي تستطيع اجلزائر من خالل اعتمادها على توسيع شبكات الطاقة الشمسية على 

  .تجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياحبعد البرتول بتعويض هذا األخري بالطاقات امل
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  خالصة الفصل

بشكل أساسي يف توجيه العملية التنمية على مر  اإلنفاقيةلقد اعتمد االقتصاد اجلزائري على السياسة 
غري أن هذه السياسة مل تكن تسري وفق رؤية واضحة املعامل بل كانت . الفرتات اليت مر عليها منذ االستقالل

ً من سنة  عت هذه 2001حمدودة باالسرتاتيجيات التنموية اليت اختلفت من حقبة إىل أخرى؛ فابتداء ، طوّ
إسرتاتيجية إنعاش النمو االقتصادي، إسرتاتيجية الربنامج التكميلي : اسرتاتيجيات تنمويةالسياسة لتحقيق ثالث 

حيث متيزت هذه الربامج بضخامة .  لدعم النمو االقتصادي  والربنامج احلايل املسمى برنامج توطيد النمو
 .املشاريع االستثمارية مع تعدد القطاعات اليت توزعت عليها هذه املشاريع

، ميثل االقتصاد اإلمارايت منوذجا مثاليا لالقتصاديات الريعية الذي جيب أن حيتذى به خاصة من باملقابل
تصدره القوائم التصنيفية العاملية سواء من الناحية االقتصادية أو املالية أو حىت على مستوى  ،خالل قفزاته التنموية

سرتاتيجية الذي دعمه بشكل خاص االستقرار ويرجع الفضل يف ذلك إىل توحيد األهداف اإل. التنمية البشرية
السياسي للدولة وكذلك إىل حسن تسيري وتوجيه النفقات احلكومية االستثمارية اليت مسحت خبلق جزئي القتصاد 

  .ال يعتمد على املوارد النفطية

ولكن  إن النفقات احلكومية االستثمارية هلا دور كبري يف خلق اقتصاد مستدمي أو يسري حنو االستدامة،
. ذلك يتطلب تكافل اجلهود احلكومية والعمل وفق رؤية تنموية واضحة املعامل  إىل جانب ترشيد سياسة اإلنفاق

فاجلزائر حباجة إىل بذل جهود أكرب يف تفعيل سياسة اإلنفاق احلكومي االستثماري لتحقيق التنمية املستدامة 
  .واقتصاد ما بعد البرتول
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  العامة الخاتمة
   

احلكومي االستثماري على حتقيق التنمية املستدامة  اإلنفاقسياسة  آثارلى حماولة تبيان ت الدراسة ععمل
 اإلسرتاتيجيةباعتبار أن هاته السياسة متثل حجر الزاوية كسياسة مالية تقوم بتوجيه العملية التنموية وفق األهداف 

  .اقتصادية، اجتماعية وبيئيةمما تتضمنه من أبعاد املسطرة، 

احلكومي االستثماري على حتقيق التنمية املستدامة كان البد  اإلنفاقوقبل التطرق إىل آلية تأثري سياسة 
من التعرض إىل أهم املفاهيم واألدبيات االقتصادية املتعلقة بالتنمية املستدامة كمفهوم جديد للتنمية والذي متيز 

سعيا لتوفري  الضرر بأي جانب من جوانبها،االجتماعية والبيئية مفاضلة دومنا إحلاق جبمع األهداف االقتصادية و 
األمر الذي جيعل من حتقيق هذه األهداف ضمانا حلقوق األجيال  ،حياة أفضل وبيئة أسلم واقتصاد أخضر

احلكومي  اإلنفاقاحلكومي بشكل عام وسياسة  اإلنفاقكما وجب التطرق إىل سياسة . احلاضرة واملستقبلية
للتعرف على أهم خصائص هذه السياسة وكيفية اعتماد السياسة االقتصادية الكلية  ،االستثماري بشكل خاص

  .لتحقيق األهداف املسطرة عليها

احلكومي االستثماري على التنمية املستدامة  اإلنفاقوبالولوج إىل لب املوضوع، مت حتليل انعكاس سياسة 
التنمية  االقتصاديةالتنمية (التنمية املستدامة الثالث  أبعادمتثل يف حتليل من خالل اجلانب النظري والذي 

باعتماد أهم املتغريات اليت  بعدعلى كل احلكومي هذه  اإلنفاقسياسة ودراسة أثر ) والتنمية البيئية االجتماعية
 اإلنفاقذا تأثري سياسة وك املتغريات الدراسة التعرف علىاجلانب النظري  وقد سهل .وتتحكم يف ذلك البعدحتدد 

دراسة  علىد اجلانب التطبيقي اعتم فيما. من الناحية التنظريية احلكومي االستثماري على حتقيق التنمية املستدامة
العربية  واإلماراتاحلكومي االستثماري على التنمية املستدامة لكل من اجلزائر  اإلنفاقآثار سياسة بعض مقارنة 
  .املتحدة

  الدراسةنتائج  -1
انطالقا من التساؤالت املطروحة يف مقدمة البحث وبعد حماولة معاجلة جوانب اإلشكالية العامة من خالل 
فصلني نظريني وآخر تطبيقي احتوى على دراسة مقارنة، وبعد حتليل املوضوع ومناقشته يف الفصول الثالث متكنا 

  :التاليةنوردها يف النقاط  من الوصول إىل تسجيل مجلة من النتائج
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احلكومي االستثماري سياسة مالية فعالة يف حتقيق أهداف السياسة االقتصادية وكذا أداة  اإلنفاقتعد سياسة  .1
كما تؤثر هذه السياسة على العديد من املتغريات . ناجعة ملعاجلة االختالالت الناجتة عن الدورة االقتصادية

 .االقتصادية كالطلب الكلي وحجم التشغيل وحجم الدخل
احلكومي االستثماري نسبية يف كثري من األحيان ذلك أن هذه الفعالية ترتبط  اإلنفاقتعترب فعالية سياسة  .2

 اإلنفاقواملقدرة املالية للدولة إضافة إىل طريقة متويل  اإلنتاجييتوفر العديد من العوامل منها مرونة اجلهاز 
السياسة وجود التعارض بني املتغريات  هذا إىل جانب األخذ باالعتبار عند استعمال هذه. احلكومي

واليت تتأثر ببعضها، مما قد يؤثر سلبا على ...) معدل النمو، معدل البطالة، معدل التضخم،(االقتصادية 
 .االستثماري اإلنفاقحتقيق األهداف املسطرة من استعمال سياسة 

من القطاعات اليت ينفر منها احلكومي االستثماري دورا مهما على مستوى العديد  اإلنفاقتؤدي سياسة  .3
معظم مشاريع  يفاقتصاديا مع ضخامة تكاليفها كما هو احلال  الخنفاض مردودهاالقطاع اخلاص وذلك 

 . البنية التحتية
احلكومي االستثماري بشكل مباشر وغري مباشر على العديد من املتغريات االقتصادية  اإلنفاقتؤثر سياسة  .4

 .االقتصادي، االستثمار الكلي، املستوى العام لألسعار وميزان املدفوعات والنموالكلية كالناتج احمللي 
احلكومي االستثماري بشكل كبري على العديد من املتغريات االجتماعية كالتشغيل،  اإلنفاقتؤثر سياسة  .5

 .الفقر، املستوى التعليمي، السكن، الصحة وحىت األمن
توجهات اجلديدة لالقتصاديات على املتغريات البيئية وفق الاالستثماري احلكومي  اإلنفاقتؤثر سياسة  .6

 .والتكنولوجية
وكذا إىل األدوات  التطبيقية وللخطة النظري العلمي لألساس وافتقادها االسرتاتيجيات التنموية الوطنية تعدد .7

 واإلجناز ءوالبنا األولية واملتابعة بالدراسات املتعلقة الوطنية االستيعابية القدرات جتاوز إىل أدىالرقابية الفعالة 
االستثماري  اإلنفاق، مما أفقد سياسة أخرى إىل مرحلة من وتضاعفها تكاليفها ارتفاع وبالتايل والرقابة
 .فعاليتها

االقتصادية أدى إىل تعطيل العملية التنموية  اإلسرتاتيجيةارتباط التغيريات السياسية يف اجلزائر بتغري الرؤى  .8
إذ أن التغيري احلكومي والوزاري يف اجلزائر عادة ما يقابله تغيري يف العملية التنموية،  .بدال من السري قدما فيها

بل يتم إعادة صياغتها من جديد مع وضع أهداف ومشاريع جديدة إذ ال يتم االستمرار يف الربامج التنموية 
 .أيضا
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 النمو على احلكومية االستثمارات تأثري حمدوديةلالقتصاد اجلزائري أدى إىل  اإلنتاجيرا لعدم مرونة اجلهاز نظ .9
؛ ةيالوطن ةاالقتصادي لقطاعاتل املتكامل والتطور االقتصادية االختالالت وتصحيح املستدام االقتصادي

حمدودا احلكومي على املتغريات االقتصادية، االجتماعية والبيئية  اإلنفاقاألمر الذي جعل من تأثري سياسة 
 .انسبي

احلكومي على املتغريات االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف حال كان اجلهاز  اإلنفاقتؤثر سياسة  .10
للدولة مرنا مع وضوح األهداف التنموية إىل جانب توفر حوكمة رشيدة واخنفاض مستويات الفساد  اإلنتاجي

 .العربية املتحدة اإلماراتاملايل واالقتصادي، كما هو احلال يف دولة 
تفادة من الطفرات ي واالساحلكومي االستثمار  اإلنفاقالعربية املتحدة يف تطويع سياسة  اإلماراتجنحت  .11

 .خللق تنويع اقتصادي ال يعتمد على احملروقات، وخلق تنمية اجتماعية وبيئية جيدة ،لناجتة عن الريعاملالية ا
اإلنفاق احلكومي االستثماري يعد من أهم صحة الفرضية القائمة على أن  3و 2، 1تؤكد النتائج  .12

اقتصاد الدولة من خالل وسائل السياسة املالية املستخدمة اليت ميكن أن متارس دورها يف التأثري على هيكل 
 .التأثري على حجم الطلب الكلي الذي يساهم يف تشجيع اإلنتاج وتطوير الناتج احمللي

الدولة تعتمد على اإلنفاق احلكومي االستثماري يف صحة الفرضية القائمة على أن  3تؤكد النتيجة رقم  .13
ا التنموية خاصة يف القطاعات اليت ال يستطيع القطاع اخلاص  ا نظرا لقلة مردوديتها توجها القيام 

  .املستدامةاالقتصادية رغم أمهيتها يف تكوين قاعدة أساسية للنمو االقتصادي ولتحقيق التنمية 
صحة الفرضية القائمة على أّن اإلنفاق احلكومي االستثماري يؤثر بدرجة  6و 5، 4 رقم تؤكد النتائج .14

 .ةبالغة على مدى حتقيق التنمية املستدامة وذلك بتأثريه على أبعادها الثالث
االعتماد على سياسة اإلنفاق صحة الفرضية القائمة على أن  11و 10، 9، 8، 7تؤكد النتائج رقم  .15

قيق التنمية املستدامة حيتاج إىل العمل على رفع كفاءة وإنتاجية هذه السياسة، كما احلكومي االستثماري لتح
يف حني حتتاج اجلزائر إىل ترشيد اإلنفاق احلكومي االستثماري . هو احلال يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

 .املستدامة وتوضيح معامل السياسات الكربى للتنمية

  :التوصيات واالقتراحات -2

الل النتائج املتوصل إليها وباإلسقاط على الواقع وباملقارنة مع التجارب الدولية نقرتح جمموعة من من خ
  :كالتايل  االختالالتو من أجل معاجلة التوصيات واالقرتاحات 
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 تنموية واضحة تبىن عليها االسرتاتيجيات التنموية وذلك  إسرتاتيجيةرؤى  جيب العمل أكثر على وضع
 اإلجناز وبقدرات لالستثمار، االستيعابية بالطاقة االستثمارية الربامج خمصصات ربطبالرتكيز على 

 .لالستثمار التخصيصية ةءالكفا إىل للوصول التكميلية الربامج يف التعددية ءوإلغا الوطنية،
  جيب خلق جهاز رقايب فعال يقف على سريورة العمل التنموي وعلى التدفقات املالية للمشاريع ونسب

 .االجناز مع تفعيل مبدأ احلساب والعقاب
 متكن االت اليت تشجع منو اإلنتاجية و جيب إعادة توجيه اإلنفاق العام، و هذا من خالل االهتمام با

يتعلق األمر باستغالل الراحة املالية اليت يرتمجها من الطاقة اإلنتاجية املوجودة، و  االنتفاعمن حتسني كفاءة 
حتفيز العرض الكلي وذلك من خالل رفع جيه السياسة املالية إىل تنشيط و يف تو  الصرف ارتفاع احتياطي

إخضاع املشاريع شجيع االستثمار احلكومي املنتج و قدرات اإلنتاج الوطنية يف خمتلف القطاعات، وت
 .ملعايري املردودية االقتصادية

 ذلك املضي قدما يف مشاريع  حتتاج اجلزائر إىل خلق اقتصاد ما بعد البرتول، وتبدو أقصر الطرق إىل
 .الطاقة املتجددة

  بعمليات تشغيل و صيانة  االهتمامجيب توجيه االستثمارات حنو القطاعات غري النفطية، كما جيب
 .االستثمارات من أجل تفادي اخنفاض مستويات الفعالية و تدهور رأس املال املادي

  ي بغية رفع معدالت النمو االقتصادي يف احلكومي االستثمار  اإلنفاقمن أجل االعتماد على سياسة
، إذ أن جل الزيادات املتولدة يف الطلب اإلنتاجياجلزائر جيب أوال إىل رفع كفاءة وفعالية ومرونة اجلهاز 

 .الكلي خالل املخططات التنموية الثالث متولدة عن ارتفاع الواردات
  احلكومي  اإلنفاقجيب الرتكيز على اجلانب النوعي بنفس مستوى الرتكيز على اجلانب الكمي فيما خيص

االستثماري على التنمية البشرية، إىل جانب حتديد التوجهات التنموية بدقة خاصة فيما يتعلق مبشكلي 
ؤدي إىل ارتفاع معدالت ختفيض مستويات البطالة قد يالبطالة والتضخم، إذ من املعلوم أن الرتكيز على 

 .التضخم
  احلكومي االستثماري يف التنمية البيئية، إذ يظهر تأثريه املباشر يف خلق اقتصاد ما  اإلنفاقجيب استغالل

بعد البرتول خاصة من خالل استثمارات الطاقات املتجددة والنظيفة إىل جانب ختفيض مستويات 
هلذه التنمية خاصة فيما يتعلق  الباهظةنه رغم التكلفة إىل أ اإلشارةوجتدر . التلوث البيئي بشكل عام
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بربامج الطاقات املتجددة، إال أن هذه التكلفة سترتاجع سنويا إىل جانب العائدات الضخمة هلذه الربامج 
 .إىل جانب التخلي بشكل تدرجيي عن استغالل املوارد الناضبة

  :آفاق الدراسة -3
والتوصيات املقدمة يف هذه الدراسة، تثار أمامنا تساؤالت أخرى هلا عالقة بعد مجلة النتائج املتوصل إليها 

باملوضوع املدروس واليت مل يسمح إطار الدراسة بتناوهلا بشيء من التفصيل، واليت ميكن أن تكون مفاتيح لبحوث 
  :مستقبلية

 التنسيق بني السياسات املالية والنقدية لتحقيق التنمية املستدامة. 
  على البنية التحتية على التنمية املستدامة اإلنفاقأثر. 
  مدى فعالية مشاريعB.O .T  املستدامةيف تفعيل دور القطاع اخلاص لتحقيق التنمية. 

  
 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  قائمة المراجع
 

161 
 

  :قائمة المراجع باللغة العربية

  الكتب -1

،  النسخة الرقمية أسك زد، تاريخ مذكرات يف التخطيط االقتصادي واحلسابات القوميةأمحد حممد مندر،  -
 .2013ماي  10االطالع 

،   -فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها–التنمية املستدامة عثمان حممد غنيم وماجدة أمحد أبوزنط،  -
 .2007دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 

 .1972،  دار النهضة العربية، بريوت، املالية العامة والسياسة املاليةعبد املنعم فوزي،  -
، ، مكتبة حسن العصرية، بريوت، اآلثار االقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق احلكوميوليد عبد احلميد عايب،  -

2010. 
 .2003،  دار العلوم للنشر والتوزيع، املالية العامةالعالء،  حممد الصغري بعلي ويسرى أبو -
 .2011،  دار دجلة، عمان، األردن، اقتصاديات املالية العامةسعيد على العبيدي،  -
،  دار حامد آليات العوملة االقتصادية وآثارها املستقبلية يف االقتصاد العريبالرتكي هيفاء وعبد الرمحن ياسني،  -

 .2010عمان، األردن، للنشر والتوزيع، 
 .2008، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، املالية العامة مدخل حتليلي معاصرسعيد عبد العزيز عثمان،  -
 .2011 ،،  دار دجلة، الطبعة االويل،  عماناقتصاديات املالية العامةسعيد علي العبيدي،     -
تمعايهاب سالم،  -  .األوىل، مصر، من دون سنة نشر، الطبعة القرارات االقتصادية بني الفرد وا
، جمموعة النيل )حتليل كلي(السياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد القومي عبد املطلب عبد احلميد،  -

 .2003العربية، القاهرة، 
،  الطبعة BOTدراسة اجلدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية ومشروعات البوت محدي عبد العظيم،   -

 .2006الرابعة، 
السوق،  مكتبة القدس الشرقية، الطبعة الثانية،  التخطيط االقتصادي يف اطار آلياتعت الدمرداش ابراهيم، ل -

 .2003مصر، 
، املكتب "مبادئ املالية العامة: اجلزء األول: السياسة املالية والتخطيط املايلدراسات يف " حممد دويدار،  -

 .2006 مصر، -املصري احلديث للطباعة والنشر، االسكندرية
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مصر، من دون سنة  -، النسخة االلكرتونية أسك زد، دمياطاالستثمار يف التعليم يف مصر علي صاحل جوهر، -
 .نشر

مصر، الطبعة الثانية  -الزقازيق -، مكتبة القدس"اقتصاديات اخلدمات الصحية"طلعت الدمراش ابراهيم،  -
2006. 

 .2007-2006جامعة األزهر،  -التجارة، كلية "اقتصاديات املالية العامة"فياض عبد املنعم،  -

  المقاالت والمجالت -2

اإلنفاق العام على مشروعات البنية التحتية وأثره يف النمو االقتصادي يف "حممود حممد داغر وعلي حممد علي،  -
 .115: ، ص2010،  51العدد  ، جملة حبوث اقتصادية عربية، "ليبيا

، "Philipsمنحىن  حتليل يف التوقعات لدور ؛ نظرية طروحات "جنان سليم هالل ونبيل مهدي اجلنايب،  -
لدواالقتصادية اإلدارية للعلوم القادسية جملة  .2010 ، الكويت،2 العدد 12 ، ا

، "أثر السياستني املالية والنقدية على التضخم يف االقتصاد العراقي"أزاد أمحد الدوسكي ومسري فخري الوائلي،  -
لد اإلدارية واالقتصاديةجملة تكريت للعلوم   .2011العراق،  -، تكريت23العدد  07، ا

جامعة حممد ،  جملة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية، "االستثمار يف التعليم ونظرياته"غريب صباح،  -
 .2008جوان  -بسكرة، العددين الثاين والثالث، جانفي -خيضر

 .2001ة املستدامة،املعهد العريب للتخطيط، الكويت، جناة النيش، الطاقة والبيئة والتنمي -
، جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، "االستثمارات البيئية وأبعادها االقتصادية"رسالن خضور،  -
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  :الملخص

تتمركز سياسة اإلنفاق احلكومي االستثماري على رأس هرم السياسة املالية، ومتثل األداة املثلى اليت تسري 

  .ا الدولة خمططاا التنموية، وتعول عليها عند املشاكل االقتصادية اليت تتعرض هلا كالبطالة والكساد

املقارنة يف استعمال هذه السياسة لتوجيه التنمية الشاملة وحتقيق التنمية املستدامة بني كل من  وبأخذ

لتفعيل دور هذه  واإلجراءاتشوط كبري من التحديات  أمامهااجلزائر  أنالعربية املتحدة، يتضح  واإلماراتاجلزائر 

  .السياسة لتحقيق التنمية املستدامة

 .إلنفاق احلكومي االستثماري، التنمية املستدامة، البىن التحتيةسياسة ا :الكلمات المفتاحية

  

Abstract: 

 

The policy government investment spending is based on the top of the 
pyramid of financial policy, and it represents the perfect tool in the hand of the 
government to run with it their development plans, and it counts on this policy 
when the economic face the problems of unemployment and recession. 

Taking the comparison in the use of this policy to guide the overall 
development and sustainable development between Algeria and the United Arab 
Emirates, it seems that Algeria has a great way of challenges and procedures for 
activating the role of this policy to achieve sustainable development. 

Keywords: government investment spending policy, sustainable development, 
infrastructure. 


