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مقدمة ال

عشر وانتهاءا مبا أعقبها من تطور سريع ساهم يف زيادة الثامنالثورة الصناعية يف اجنلرتا يف أواخر القرن منذ 
الدول النامية تسعاالقتصادية اليت يتيحها التقدم الصناعي، اإلمكانياتالتقدم احلضاري والتكنولوجي للدول بفضل 

يف حماولة منها الوصول منذ حصوهلا على االستقاللالسياسية االقتصادية واالجتماعية و على اختالف أنظمتها
تتمحور حوله رائد هلذه املسرية قطاع كإىلبركب الدول املتقدمة

، وذلك وتتكامل معه باقي القطاعات االقتصادية األخرى
قد، و ،متطورق التحول اهليكلي من اقتصاد أويل بدائي إىل اقتصاد صناعييعلى محاية الصناعات الناشئة وحتق

خالل العقدين املاضيني إىل تبين سياسات وبرامج صناعية تنبثق من اسرتاتيجيات شاملة هذه الدولتوجهت معظم
وبرامج تنفذ بشكل مركزي من قبل اتططخم

من أهداف تنموية شاملة الدولة،
جتميع هذه الطموحات وتبويبها ورصد امليزانيات الالزمة للمؤسسات العامة واقرتاح ووضع حوافز مناسبة خالل

ن منهجية التنمية إلدول ذات االقتصاد احلر،إىل جانب السياسة االقتصادية فلبالنسبةهذاللمؤسسات اخلاصة و 
رية بطبيعة منط التصنيع واملوارد املتاحة وبواقع العمالة وتوافرها وبدرجة النمو الصناعية يف كل دولة تتأثر بدرجة كب

.االقتصادي
على البيئة وعلى يف سبيل حتقيق التنمية االقتصاديةوبالنظر إىل حجم اآلثار اليت خيلفها القطاع الصناعي

، واىل االستغالل املفرط 
هذا األخري يعد من أبرز وخصوصا منها الصحية بسبب التلوث الصناعي،التجدد، باإلضافة إىل املشاكل األخرى

فقد تعالت األصوات بضرورة إدماج البعد البيئي ضمن السياسات الصناعية لتحقيق املشاكل وأخطرها على البيئة،
.مةالتنمية املستدا

اختالفًا حاّدًا مع أداء اقتصادات األسواق الناشئة األخرى، اليت شهدت خالل الناميةوخيتلف أداء الدول 
العقدين املاضيني منواً سريعًا لالستثمار اخلاص، واإلنتاج الصناعي، وتنوّع الصادرات املصّنعة ذات احملتوى التكنولوجي 

يف ظل التحّول الدميوغرايف الذي تشهده، عن نقاط الناميةواجهه الدول ويكشف حتّدي التوظيف الذي ت. الكثيف
الضعف اليت تعرتي النموذج االقتصادي القائم على نسيج اقتصادي غري متنوّع يرتّكز أساسًا يف استخراج وتصدير 

الدرجة بواليت تعتمد املواد األولية، والنشاطات الزراعية التقليدية، وبعض الصناعات ذات القيمة املضافة احملدودة 
.األوىل على اليد العاملة غري املؤّهلة
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على عوامل التخلف االقتصادي واالجتماعي،انتهجت بعد حصوهلا على االستقالل السياسي خططا تنموية طموحة
تعتمد باألساس على إجياد قطاع عام قوي وعلى أداة التخطيط الشامل للقيام بعملية التنمية االقتصادية 

اهلياكل األساسية والتنظيمية واستصدار التشريعات إنشاءواالجتماعية،حيث اتسمت املرحلة األوىل منها بالرتكيز على
وضع أول خطة إىل املرحلة الثانية لتنتقل يف

إصالحات لتتبعها بعد ذلك بإجراءتنمية القطاعات الصناعية األساسية، من خالهلا للتنمية االقتصادية استهدفت 
يف حماولة منها لتحسني كفاءة كلية ومالية مست املؤسسات العمومية بشكل خاص واالقتصاد الوطين بشكل عامهي

استخدام املوارد االقتصادية والسعي لتوسيع وإمناء الطاقات اإلنتاجية للبلد، وتأهيل االقتصاد الوطين بالشكل الذي 
الندماج يف االقتصاد لمتهيداة ومسايرة املتغريات االقتصادية الدولية جيعله أكثر قدرة على مسايرة البيئة احمللية واخلارجي

.بأقل تكلفة ممكنةالعاملي
تبين سياسات صناعية تنبثق من اسرتاجتيات من خالللذلك تسعى اجلزائر جاهدة للنهوض باقتصادها 

ي على ـوعدم االعتماد بشكل كلمنها بضرورة تنويع مصادر دخلها إدراكاشاملة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، 
إنتاجيتعرض هلا أنوهذا جتنبا للتقلبات املفاجئة اليت ميكناحملروقاتمدا خيل

وهلذا من انعكاسات خطرية على االقتصاد، ذلكليرتبط بتقلبات الطلب يف األسواق اخلارجية ومااحملروقات والذي
.رهان مرحلة ما بعد البرتولكونه القطاع الصناعي،  باجتاهتعبئة اجلهود عادةإبالنسبة هلا من أجل فالفرصة مواتية

:مشكلة الدراسة- 1
: اإلشكالية التاليةو بناًء على ما سبق ميكن طرح و صياغة

في تحقيق  التنمية المستدامة؟السياسات الصناعيةمدى مساهمةما 
:طرح مجلة من التساؤالت الفرعية األساسي ، نوانطالقا من هذا التساؤل 

ما هي االجتاهات الفكرية والنظرية لكل من السياسات الصناعية والتنمية املستدامة؟-
ما هي أهداف السياسات الصناعية ؟ -
أهم السياسات الصناعية املطبقة يف الواقع العملي؟ما هي-
هل تؤثر السياسات الصناعية يف حتقيق التنمية املستدامة؟-
يف اجلزائر؟على التنمية املستدامةالسياسات الصناعية تأثريمدى ما-
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:  دراسةفرضيات ال-2
يف حتقيق التنمية املستدامة، ميكن أن تساهم به السياسات الصناعية الدور الذي إبرازمن خالل هذه الدراسة حاولنا 
:ستنطلق هذه الدراسة من الفرضية الرئيسية التاليةلذلك 

في تحقيق التنمية بشكل ايجابي نه أن يساهم أالتوظيف الجيد للسياسات الصناعية من شو االنتقاءإن 
.المستدامة

جمموعة من الفرضيات الفرعية املتعلقة بالسياسات الصناعية ودورها يف حتقيق وتندرج حتت هذه الفرضية املطروحة 
:وهيالتنمية املستدامة 

.االقتصاديةيف حتقيق التنميةالسياسات الصناعية تساهم-
.االجتماعيةيف حتقيق التنميةالسياسات الصناعية ساهم ت-
.البيئيةلتنميةايف حتقيقالصناعية اتالسياستساهم-
.املستدامةال حتقق التنميةالسياسات الصناعية املطبقة يف اجلزائر رغم اجلهود املبذولة إال أن -
أ، واليت من شبالرغم من-

أية إسرتاتيجية واضحة املعامل القطاع الصناعي بشكل خاص واالقتصاد اجلزائري بشكل عام مستقبال، ليست هناك 
.الصادرات الصناعيةحجم لزيادة 

:أهداف الدراسة-3
:حتقيق مجلة من األهداف من بينهاإىله الدراسة 

اإلحاطة باملفاهيم النظرية للسياسات الصناعية والتنمية املستدامة؛-
؛التنمية املستدامةوالسياسات الصناعية حتليل العالقة املوجودة بني-
؛املستدامةأواليت من شإعطاء جمموعة من النتائج واالقرتاحات-
إضافة مرجع أخر إىل الدراسات السابقة اليت تناولت هذا املوضوع، كما نأمل أن تكون منطلق ومرجع لدراسات -

أخرى حول موضوع السياسات الصناعية؛
التعرف على السياسات الصناعية املطبقة يف اجلزائر؛-
السياسات الصناعية يف حتقيق مهةمدى مساالذي يدور حول اإلجابة على التساؤل الرئيسي املطروح يف املذكرة و-

التنمية املستدامة؛
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:الدراسةأهمية -4
كونه موضوع يتسم باحلداثة، حيث يعتقد الباحث أن هناك حمدودية يف شيوع ودراسة من  الدراسة أمهية موضوع تنبع 

النقاط الدراسة إىل حتقيق
:التالية 

نظرا لكون القطاع الصناعي قطاعا اسرتاتيجيا حيضى بأولوية يف قيادة التنمية االقتصادية املستدامة، ومن مت ضرورة -
.احليوي

.تدهور شروط التبادل بني املواد األولية واملنتجات الصناعية -
يف كيفية إنتاج وتطوير صناعات ناشئة قادرة على تكمنلة األساسية واجلوهرية يف القطاع الصناعي أأن املس-

.املنافسة يف األسواق الداخلية ومنفتحة على األسواق اخلارجية 
ض هلا يتعر التقلبات املفاجئة اليت ميكن أنأن الصناعة هي أفضل ضمان لتحقيق منو اقتصادي مستدام بعيدا عن-

.إنتاج احملروقات 
وبالتايل استفادة القطاعات ،ةأن الصناعة القطاع القادر على جلب وإنتاج وتطوير املستجدات التكنولوجي-

.االقتصادية األخرى منها  نظرا للرتابط والتشابك املوجود بني خمتلف القطاعات
.أن الصناعة تلعب دور مهم يف توفري النقد األجنيب لتمويل عملية  النمو يف القطاعات االقتصادية األخرى-
:الدراسات السابقة-5

هناك العديد من الدراسات اليت تناولت موضوع السياسات الصناعية بشكل عام، يف حدود اطالعنا على املوضوع 
دورها يف حتقيق التنمية املستدامة غري متوفرة، وهو ما زاد من صعوبة البحث، إال أن الدراسات اليت تناولتها من زاوية

:جندبشكل عام من بني الدراسات السابقة اليت تناولت املوضوع و 
، على االقتصاد الجزائريوانعكاساتهاالسياسات الصناعية اختيارتحليل وتقييم منهجية :زرقني عبوددراسة - 1

تنقسم هذه الدراسة إىل مخسة .2007/2008اجلزائر، والتسيري، جامعةاالقتصاديةأطروحة دكتوراه، كلية العلوم 
فصول حيث تناول الفصل األول منها بالتفصيل قضية التنمية الصناعية يف البلدان النامية ومن بينها اجلزائر، أما 

، يف حني خصص )1979- 1967(ة املخططات التنمويةالفصل الثاين فتناول السياسات الصناعية خالل مرحل
، بينما خصص الفصل الرابع )1989- 1980(الفصل الثالث للسياسة الصناعية يف ظل مرحلة التقومي وإعادة اهليكلة

، أما الفصل اخلامس فقد جاء حتت )2005- 1990(منها إىل السياسة الصناعية يف ظل التوجه إىل اقتصاد السوق 
.الصناعية يف ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العاملية عنوان السياسة 
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حول دور السياسات الصناعية في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية، : دراسة وليد أمحد صاحل العطاس- 2
مذكرة،2008-2004الفترة خالل-اليمنيةالجمهورية–دراسة حالة مصنع المكّال لتعليب األسماك 

واليت قسمت بدورها إىل ثالثة .2009/2010،بسكرةماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة 
تناول الفصل األول منها ماهية السياسات الصناعية، يف حني خصص الفصل الثاين منها إىل إبراز حيث فصول 

عالقة السياسات الصناعية بأداء املؤسسة االقتصادية، أما الفصل الثالث منها فقد خصص لدراسة احلالة واليت 
. ك باجلمهورية اليمنيةتناولت  دور السياسات الصناعية يف حتسني أداء مصنع املكال لتعليب األمسا

خالل الفترة السياسة الصناعية في قطاع المحروقات في الجزائربعنوان : نذير مياحدراسة - 3
،بسكرةحممد خيضر، ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة مذكرة، )1989/2008(

2009/2010.
سياسة احملروقات يف اجلزائر وجعلها أكثر استجابة ملتطلبات الوضع االقتصادي الدويل وأكثر مرونة مع الرهانات 

.االقتصادية الشاملة يف اجلزائرالحاتاإلصاملستقبلية، كما تناولت الدراسة مرحلة انتهاج نظام السوق وبداية 
دور السياسات الصناعية في إيجاد اإلستراتيجية المالئمة للقطاع الصناعي :دراسة بن عزرين عزالدين بعنوان- 4

حممد ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة مذكرة،2012-2000الجزائري خالل الفترة 
هذه املذكرة بدورها مت تقسيمها إىل ثالثة فصول، حيث تناول الفصل األول منها ، 2011/2012،بسكرةخيضر، 

موضوع االقتصاد الصناعي والسياسات الصناعية، أما الفصل الثاين فقد خصص للسياسات الصناعية اجلزائرية يف ظل 
لصناعية وحتديد اإلسرتاتيجية واقع السياسة ا: االندماج يف االقتصاد العاملي، يف حني جاء الفصل الثالث حتت عنوان

. املالئمة يف ظل النظام العاملي اجلديد
Chignier Antoine, Les politiques industrielles en l’Algérie contemporaine, leدراسة - 5

développement en faillite des relations entre état et appareil de production dans une économie en
développement, mémoire de magister soutenu en septembre 2009, Institut d’études politiques de

Lyon,  université Lyon 2, 2009.

:أسباب اختيار الموضوع-6
:املوضوع فيما يليهذا إىل اختيار بنا كن إمجال أهم األسباب اليت أدت مي
، ونقص الدراسات العربية اليت تناولت هذا املوضوع على حد العلميحداثة هذا املوضوع يف ميدان البحث-

؛اطالعنا

؛الصناعةالرغبة الشخصية الكبرية يف البحث يف ميدان اقتصاديات -
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إلطالق دراسات احيث ميكن أن يكون مرجعالسياسات الصناعية،إثراء املكتبة العربية ببحث جديد يف جمال -
امليدان؛يف هذا أخرى جديدة وأحباث 

:لدراسةايةمنهج-7
إلجناز هذه البحث سوف نعتمد من جهة على املنهج الوصفي التحليلي لإللقاء الضوء على اجلانب املفاهيمي 

حيث مت جتميع معظم البيانات واملعلومات املتواجدة يف املراجع والدوريات سواء كانت عربية أو ، الدراسةملوضوع 
، ...مفاهيمالبحث ، من أجل الوقوف على خمتلفأجنبية و املتعلقة مبوضوع 

وكذا مفهوم التنمية املستدامة وأبعادها ومبادئها وخمتلف مؤشرات قياسها ، كما سوف نعتمد من جهة أخرى على 
.املنهج التارخيي فيما يتعلق بدراسة احلالة

:الدراسةةهيكل- 8
اإلطارموضوع نتناول يف فصله األول ملناقشة اإلشكالية املطروحة فإننا ارتأينا أن نقسم حبثنا هذا إىل ثالثة فصول 

لسياسات الصناعية والذي مت تقسيمه بدوره إىل مبحثني ، حيث جاء املبحث األول منه حتت عنوان ماهية النظري ل
الصناعة ، يف حني كان املبحث الثاين بعنوان السياسات الصناعية ، أما الفصل الثاين من هذا البحث فجاء حتت 

م هو األخر إىل مبحثني ، تناول املبحث األول عنوان السياسات الصناعية كآلية لتحقيق التنمية املستدامة، حيث قس
السياسات الصناعية على التنمية املستدامة ، إلبراز أثرمنه مفهوم التنمية املستدامة، بينما خصص  املبحث الثاين منه 

يف حني خصص الفصل الثالث لدراسة واقع السياسات الصناعية يف اجلزائر ومدى مسامهتها يف حتقيق التنمية 
. ، مث حماولة تقييم هذه السياساتامةاملستد

:دراسةصعوبات ال-9
:يف سبيل إجناز هذا املوضوع صعوبات كثرية، ولعل أمههانا واجهتكغرينا من الطلبة 

؛نمية املستدامة بالتحليل والنقاشقلة املراجع اليت تناولت موضوع الت-

باللغة العربية حيث أن املكتبة العربية فقرية من حيث املراجع السياسات الصناعية قلة املراجع اليت تناولت موضوع -
السياسات الصناعية السيما من جوانبه النظرية، كما أن املراجع املوجودة باللغة األجنبية ال اليت تتناول موضوع 

تتطرق إىل اجلوانب النظرية بشكل مفصل بل تركز على اجلوانب التطبيقية؛
:حدود الدراسة-10

دراسة حالة فهو خيصاإلطار املكاين بيتعلقهذه الدراسة باإلطار الزماين واملكاين، فيما باحث بتحديدقام ال
.كفرتة لتحقيق أهداف الدراسة،م2012إىل غاية م2002سنة الفرتة منتناولأما اإلطار الزماين فقد ،اجلزائر
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اإلطار النظـــــري للسياسات الصناعية: الفصل األول
: تمهيد

إرساءالرئيسية يف اقتصاد أي بلد ملا له من دور كبري يف اإلنتاجيةمن القطاعات يعترب القطاع الصناعي 
وهو 

أنيشكل هدفا حموريا جلميع الدول اليت تسعى لغرض حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املرجوة، ذلك بذلك
للنمو االقتصادي، وخلق الكثري من فرص العمل، وبالتايل حتقيق معدالت عالية تنمية وتطوير الصناعة يعين حتقيق 

قطاعوانطالقا من أمهية. القتصادي الذي يسمح بزيادة الرفاهية االجتماعية والتقدم التقين لتلك الدولاالتنوع 
تنافسية تعزيزإىلالو الصناعة

،العامليةاألسواقإىلالقطاع وزيادة مسامهاته يف عملية التنمية االقتصادية ومتكينه من زيادة صادراته 
وسوف نتناول يف هذا .من الفرص املتاحة هلذا القطاعواالستفادةاالقتصادي واالنفتاحالتحديات اليت تفرضها العوملة 

:الفصل العناصر التالية
.ماهية الصناعة: املبحث األول-
.السياسات الصناعية: املبحث الثاين-
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ماهية الصناعة: المبحث األول 
تعد الصناعة ظاهرة اقتصادية واجتماعية وحضارية يف كل بلد من بلدان العامل، فالصناعة عملية معقدة متتد 
احلضاري واملادي مبا يؤدي إىل تطوره اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا، ويف الوقت 

األمثل والكفء للموارد 
، مث )األولالفرع ( تعريفها إىلولتسليط الضوء على مفهوم الصناعة ينبغي التطرق بداية .1واإلمكانيات املتاحة للدولة

).الفرع الثالث(، وأخريا أمهيتها )الفرع الثاين(مراحل تطورها 
ومراحل تطورهامفهوم الصناعة: المطلب األول 

:كاأليتإجيازهاالصناعة واليت ميكن عرف مفهوم الصناعة 
تعريف الصناعة: الفرع األول 

إىلجنده يرجع "industrieواللغة الفرنسية "industryمصطلح الصناعة يف اللغة االجنليزيةإىلبالرجوع 
فقد عرف . باختالف املهتمني به، واليت  تعين النشاط، وهذا املصطلح خيتلف مدلوله "industriaالكلمة الالتنية

وهي خلق املنفعة آخرإىلمن شكل ميكانيكي أو كيميائي للموادعملية حتويلاالقتصاديون الصناعة على 
قانونني فهي تتضمن الصناعة أما عند ال، اإلنتاجصفة إعطاءاملنافع اخلمس احملددة يف إحدىالشكلية اليت تعترب 

.حتقيق قيمة  مضافة مع استهالك وسيطإىلكل ما يهدف والتجارة، ويفصلها احملاسب 
إنتاجيةتعترب الصناعة من الناحية النظرية جمموعة نظم ومشاريع و 

:2املعاين الثالثة التاليةإىلوعليه فان مفهوم الصناعة ينصرف .حاجات املستهلكنيإشباععلى 
إلنتاجأو حتسني السبل الالزمة اإلنتاجيأو الفن باألسلوبرتبط تاليتاألساسيةالصناعة هي العملية : األولالمعنى 

.الالزمة الستخراج مواد أو خامات أوليةاألنشطةأو بتلك الثروة، سواء كان هذا النشاط متعلقا بعملية الصنع 
أو القطاع العام أو لألفرادويركز على نشاط جمموعة من الوحدات أو الشركات اليت تعود ملكيتها : المعنى الثاني
إلنتاج جمموعة من املنتجات أو السلع أو اخلدمات اإلنتاجيةفنون البالتعاون، واليت تعمل على تطبيق أتلك اليت تنش

.تلبية احتياجات العنصر البشريبغرض

.61.ص، 2008، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،الموقع الصناعي وسياسات التنمية المكانيةكامل كاظم بشري الكناين،- 1

.100.ص، 2010،اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، نظريات وسياسات التنمية االقتصاديةحممد صفوت قابل، - 2
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متثل كل منها املنشآتجمموعة من الصناعة على إىلحيث ينظر اإلحصائيةوميثل وجهة النظر : المعنى الثالث
.السلع واخلدماتإنتاجحتقيق إىل

منتجات يسهل نقلها، فالنشاط الصناعي يؤمن إىلاألوليةوتعرب الصناعة عن التحويل املستمر وبكميات كبرية للمواد 
واالستهالك اإلنتاجإلشباعالسلع واخلدمات واستغالل الثروات املادية والبشرية إنتاج

لضمان حتقيق األهداف اإلنتاجية بتكلفة اقتصادية ويف والتشغيل، ويعترب قطاع الصناعة قطاعا حمركا خلطط التنمية
1.وقت معياري

األشياءتعديل على إحداثأوإنتاجإىلالصناعة هي النشاط اإلنساين غري الفالحي الذي يسعى 
والقدرات وتطبيقات العلوم املختلفة، فهي من ذلك، حيث تشمل مجيع الفنون واملهنأوسعبل . حمدودةغايةحتقيق 

2.مجيعها تدخل يف مفهوم الصناعة

تطور الصناعةمراحل:الفرع الثاني 
بلغت مستويات أنإىل، إىلفرتة تارخيية طويلة ترجع بدايتها إىليعود نشوء الصناعة وتطورها 

3: عالية يف املرحلة املعاصرة، وقد مرت الصناعة يف معرض تطورها التارخيي خبمس مراحل جنملها بااليت

: مرحلة الصناعات المنزلية-1
املرأةمنزلية ضمن نطاق القطاع الزراعي الريفي،حيث كانت أنشطةعلى هيئة األويلالصناعة بشكلها نشأت

األدواتالعمل والطبخ وغريها من أدواتتقوم بصنع وحياكة املالبس والغزل والنسيج، بينما يتوىل الرجل صناعة 
، حيث يتم اجناز هذا العمل بطريقة يدوية وبوسائل بدائية، وذلك بغرض تلبية احتياجات واإلنتاجالضرورية للمنزل 

اإلنتاجواستمر هذا النمط من . يف تلك املرحلةاإلنتاجحجم لةآلضللسوق نظرا شيءخيصص منه أنالعائلة دون 
مورد رئيسي لدخل بعض إىلمتأخرةمراحل إىلالصناعي 

.موجها للسوق أو على هيئة خدمات صناعية للغرياإلنتاججزء من هذا أصبحالعائالت عندما 
:المرحلة الحرفية-2

هذا النوع من النشاط الصناعي ظهر بصورة تدرجيية ضمن السياق التارخيي لتطور العمل، حيث حتول بعض 
الصاغة واخلزفيني صناع كاحلدادين والنجارين وأو متخصصني يف نشاط معني كحرفيني أفرادإىلاملنتجني املنزليني 

، كون عمل احتياجات العائلة ليخصص جزء منه للسوقوقد جتاوز نشاط هؤوالء حد تلبية . والنساجني وغريهم

.5.ص، 1972، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، جغرافية العالم الصناعية- 1

.126.، دار الفكر، دمشق، بدون سنة النشر، صمشكلة الثقافةمالك بن نبي، - 2

.16-14.، ص ص2000، دار وائل للنشر، عمان، االقتصاد الصناعيمدحت كاظم القریشي، - 3
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صنع إىلفيما بعدالنشاطمن املستهلك، ليتحولبطلبسلع صناعية معينة إنتاجحول أوالاحلرفيني يتمحور 
، وتعترب املرحلة صناعي صغريإىلذا حتول احلريف كاملنتجات وعرضها للبيع يف السوق دون طلب من املستهلك، وه

.أدواتهوحتسني اإلنتاجة هامة يف تطور الصناعة وتطور قوى احلرفية مرحل
:البسيطة الرأسماليةمرحلة التعاونية -3

الصناعي اإلنتاجتنظيم أشكالشكل من دينأهذه املرحلة ظهر ما يسمى باملشغل الصغري يف خالل
معينة لصنع املنتجات أجورباستخدام العمال احلرفيني مقابل ، حيث كان يقوم رب العمل أو املنتج املقتدرالرأمسايل

تتم العملية حتت سقف واحد، وباستخدام تقنية يدوية، وقد ساعدت هذه الوسيلة على بسط الرقابة داخل أنعلى 
، إىل جانب االقتصاد يف نفقات ، وهو ما ساهم يف خلق جو املنافسة بني العاملني اإلنتاجيةاملؤسسة التعاونية 

اإلنتاج و وسائل النقل، إال أن هذا النمط من التعاون اإلنتاجي بقي حمدود الفائدة نظرا لعدم وجود تقسيم للعمل و 
.األرباحوختفيض التكاليف ومن مت زيادة اإلنتاجالعمل وزيادة إنتاجيةالذي يعود له الفضل الكبري يف رفع 

:أسماليمرحلة المشغل الر -4
رب العمل والقائم إشرافيعمل فيها عدد كبري من العمال حتت أكثرورشة عمل أو الرأمسايلاملشغل ميثل

هذا وقد انتشرت .والعمل اليدويني، ما مييز هذه املرحلة هو وجود تقسيم فين للعملاألدواتاستخدام أساسعلى 
، واستمرت يف بلدان اجنلرتاحىت الثورة الصناعية يف القرن السادس عشرأواسطابتداء من األوروبيةاملشاغل يف الدول 

صاحبها يف ذلك ختصص يف اإلنتاجعملية بتجزئةوارتبط العمل يف هذه املرحلة .غاية القرن التاسع عشرإىلأخرى
.السابقةباملرحلةالعمل مقارنة إنتاجيةحدوث زيادة كبرية يف إىلأدىالعمل املستخدمة، وهو ما أدوات

:مرحلة الصناعة اآللية-5
واآلالتجديدة من املكائن أنواعإدخالإىلالتطبيق العملي ملنجزات العلم و التكنولوجيا يف الصناعة أدى

مثل املكائن البخارية والطاقة الكهربائية، وقد تكونت هذه الصناعة بعد أنداكوالتكنولوجيا اليت مل تكن موجودة 
.الصناعة الثقيلةإىلمن الصناعة اخلفيفة وانتقلت بعدها بدأتآليةاقتصادية وفنية طويلة ملصانع عملية بناء 

أهمية الصناعة: الفرع الثالث 
اإلنتاجيةاألنظمةالصناعة مكانة هامة يف تشغل

إىلباإلضافة، واإلبداعرتقاء التقين يف نشر بل يف خلق اإل
ة السلع ، من خالل زيادة الصادرات وخاصندماج يف االقتصاد العامليوسيلة لإلأفضلوالتفاوضية حيث تشكل 

، وكذا يف استيعاب منتجات هذه األخرىلتمويل النمو يف القطاعات األجنيبيف توفري النقد ألمهيتهاالصناعية نظرا 
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1.القطاعات 

:مايلي
 وبالتايل رفع املرتفعة نسبيا يف قطاع الصناعة تساهم يف تعجيل وتائر منو الدخل القومياإلنتاجيةإن معدالت ،

معدالت النمو االقتصادي، كما أن منو الصناعة يساعد على زيادة النمو يف القطاعات األخرى ومنها القطاع 
.الزراعي

خفيف من مشكلة البطالةيعترب قطاع الصناعة من أهم الوسائل األساسية لتوسيع فرص التشغيل والت.
 يساهم قطاع الصناعة يف عالج مشاكل عجز ميزان املدفوعات، وذلك من خالل تصنيع سلع حتل حمل

.الواردات، أو تصنيع سلع موجهة للتصدير
 إن التصنيع يساهم يف تغطية القيمة املضافة املرتبطة باستخدام املوارد احمللية من خالل حتويلها اىل منتجات

.2بدال من تصديرها بشكلها األويل، وبالتايل يتم احلصول على القيمة املضافة املرتبطة بعملية التحويلأخرى، 
.نظريات التنمية الصناعية في الفكر االقتصادي:المطلب الثاني 

ظهور احلاجة بعد، وخاصة األوىلعدد كبري من املفكرين الذين تناولوا هذا املوضوع بعد احلرب العاملية هناك
إىلاملاسة 

ظهور النظام االشرتاكي، وهي عوامل زادت إىلباإلضافةوالثانية، وكذا أزمة الثالثينات، األوىلجراء احلربني العامليتني 
يف مناطق آنذاكم بعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، ملواجهة الوضع املرتدي الذي كان سائدا هتمامن وترية اال

إىلتقدمي للوصفات حتولت فيما بعد ويتجلى ذلك االهتمام يف اجناز الكثري من الدراسات و واسعة من العامل،
على ضرورة خلق قطاع آنذاكاالقتصاديني دائرة التخلف االقتصادي، وقد اتفق معظم نظريات اقتصادية للخروج من

غري متوفرة الرأمساليةشروط التنمية أنالتصنيع والتخطيط انطالقا من أساسحكومي وتنويع االقتصاد  يقوم على 
تقريبا لدى كافة البلدان املتحررة، كضعف التنمية االقتصادية أو تشوهها، أو انعدامها، وميكن تقسيم هذه النظريات 

:فرعنيإىل

االقتصاد : ، مداخلة مقدمة يف إطار امللتقى الدويل األول حولرهان السياسات الصناعية لقطاعات خارج المحروقاتدالل بن طيب،،الطيب داودي-1
تصميم وقيادة السياسات الصناعية يف االقتصاديات الناشئة، كلية العلوم االقتصاد الصناعي وأمهيته يف: الصناعي والسياسات الصناعية حتت عنوان

.3.، ص2008االقتصادية والتسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
، 2013، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة بسكرة، التنمية المستدامة والتطور التكنولوجي في القطاع الصناعيالطيب داودي، بوشنقري إميان، 2
.365.ص
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:نظريات تعتمد الصناعة كمرحلة هامة من اجل التقدم االقتصادي: األولالفرع 
هناك نظريات عديدة اعتربت التصنيع كمرحلة تارخيية متقدمة من مراحل التطور االقتصادي واالجتماعي 

فريدريك ليست، كارل ماركس، : تربز نظريات عدد من املفكرين نذكر منهم اإلطار، ويف هذا 
1.روستو ولتمان، كارل بوشر

األملانينييعد فريدريك ليست واحد من االقتصاديني :)Frederic list(مكانة الصناعة عند فريدريك ليست-1
ملواجهة املنافسة اخلارجية خاصة القطاع الصناعي،وإعدادهضرورة محايته إىلالذين دافعوا عن االقتصاد القومي ودعوا 

تكون مؤقتة ومعتدلة وان تقتصر على ضرائب مجركية تعوض تقتصر على الصناعة وانأنفاحلماية عند ليست جيب 
فبالنسبة لفريدريك .2منتجات الصناعات الوطنية الوليدةأسعارعن األجنبيةالصناعات منتجاتأسعاراخنفاض 

مرحلة النشاط الرعوي، مرحلة النشاط الزراعي، مرحلة املرحلة العبودية، : 
اإلنتاجمرحلة النشاط التجاري، فالتجارة هنا حسب فريدريك ليست تعترب ضرورية لتصريف وأخرياالصناعة اليدوية، 

احلريف، ويرى يف هذه احلالة ضرورة تدخل الدولة حلماية الصناعة الناشئة من املنافسة اإلنتاجتطوير الصناعي، ومن
.أوروبايف آنذاكاخلارجية نتيجة الظروف االقتصادية غري املتكافئة اليت كانت سائدة 

:)Karl Marx(مكانة الصناعة عند كارل ماركس-2
من الناحية ولكن بطريقة ختتلف عن تلك اليت اعتمدها فريدريك ليست، خاصة ،مخس مراحلإىلقسمها بدوره 

أو يف طريقة مجع واستخدام اإلنتاجاالقتصادية ومن ناحية عمق التحليل واهلدف سواء فيما يتعلق مبلكية وسائل 
مرحلة املشاعية البدائية، مرحلة االقتصاد العبودي، مرحلة :، وقد خلص هذه املراحل يف الرأمسايلمن قبل إلنتاجاعوامل 

أرباححتقيق للرأمسايلالصناعي الوفري الذي يسمح باإلنتاجواليت تتميز . الرأمسايل، مرحلة االقتصاد اإلقطاعياالقتصاد 
، ومن اإلنتاجيةصل على حقها كامال مقابل اجلهد الذي تبذله يف العملية حتكبرية على حساب القوى العاملة اليت ال

، حيث يرى الرأمسايلفالتطور االقتصادي الصناعي حسبه ال يكون يف مصلحة العمال بقدر ما يصب يف مصلحة مت 
ابعد إىليوعي حد ما، واالقتصاد الشإىليف ظل مرحلة االقتصاد االشرتاكي إال االنسجام يف املصاحل ال يتحقق أن

، فالتنمية املنسجمة مفر منه، نظرا لتضارب املصاحل الذي تقوم عليه هذه املراحلحد، وعليه فالصراع بني الطبقات ال
هي تلك اليت تتميز بأسلوب إنتاج متطور ومن مت صناعة متطورة تتطلب إزالة امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج 

.وتعويضها بامللكية العامة

، كلية العلوم يف العلوم االقتصادية، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراهاستراتيجيات وسياسات التنمية الصناعيةخمتار بن هنية، -1
.72، 71.ص، 2008االقتصادية، جامعة قسنطينة، 

.472.ص، 1980،، القاهرة2، ط1، جالعالقات االقتصادية الدوليةأمحد جامع، - 2
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تبىن نفس النهج الذي سار عليه من إىلستو و عمد ر : )W. Rostow(مكانة الصناعة عند روستو ولتمان -3
سبقه من املفكرين فيما يتعلق بتقسيم التطور االقتصادي للمجتمعات قبل بلوغ مرحلة الصناعة احلديثة، حيث قسم 

: مخس مراحل هيإىلهذا التطور بدوره 
مرحلة النضج، مرحلة االستهالك اجلماعي الواسع، وقد جاء هذا املفهوم كرد فعل عن املفهوم الكالسيكي للتطور 

التجاري عند فريدريك ليست، ومرحلة االقتصادي للمجتمعات البشرية، فاملرحلة االستهالكية تقابل مرحلة االقتصاد
إنتاجمن خالل إال الصناعي الوفري عند كارل ماركس، كون االقتصاد االستهالكي ال يتحقق لإلنتاجالرأمسالية

حتقيقه عملية إىلاليت تسعى األهدافامسيقق الرفاهية االقتصادية للمجتمع، وبالتايل فهو ميثل صناعي وفري حي
،  ويرى انه البد من حتديد وتوفري وسائل معينة لتحقيق التنمية االقتصادية اعتمادا 1جمتمعأييف االقتصاديةالتنمية 

ستو ربط نظريته بتحليل السياسة االقتصادية املنتهجة اليت تتحدد برائه يف و حاول ر 1971على الصناعة، ففي عام 
ى ضوئه التقدم االقتصادي ألي جمتمع بشكل 

2.عام

فكرة مراحل النمو بطريقة اآلخرستخدم كارل بوشر هو ا:)Karl Bucher(مكانة الصناعة عند كارل بوشر-4
مرحلة االقتصاد : ثالث مراحل هيإىل

حتقيق االكتفاء الذايت، مث مرحلة إىلويهدف ، اإلنتاجوالذي يتميز بقلة ،الزراعةأساسالريفي الذي يقوم على 
ويتناول تبادل السلع واخلدمات بني املنتجني االقتصاد املديين، حيث يرتكز النشاط االقتصادي يف املدن 

، مرحلة االقتصاد األخريةيف املرحلة لتأيتوتزدهر املدن بفضل منو القطاع الصناعي، واملستهلكني، فتنمو التجارة
التعاون إىلالقومي املكتمل القائم على االنسجام والتعاون بني خمتلف القوى االقتصادية والسياسية الوطنية الداعية 

تقتصر أمهيتها فالصناعة لدى كارل بوشر الاحملقق يف الصناعة والتجارة،الرأمسايلالدويل، الذي يتجسد يف الفائض 
لتساهم يف حتسني العالقات االقتصادية والسياسية العامل اخلارجيإىلعلى املستوى الوطين فحسب، بل متتد 

3.الدولية

:نظريات تعتمد الصناعة كأساس للتراكم الرأسمالي: الفرع الثاني 
والتنمية االقتصادية، الرأمسايلالصناعة كمصدر للرتاكم إىلونظريات حديثة تنظر إسهاماتلقد برزت عدة 

القوية، ونظرية نقتصر هنا على ذكر بعض النظريات، كنظرية النمو املتوازن، ونظرية النمو غري املتوازن،نظرية الدفعة
.الدفعة اخلارجية

1 W.Roston, the stages of economics growth: a non- communist Manifesto, Combridge university press, USA,
1991.p .23.

.125.ص، 1981، دار الطليعة، بريوت، قضايا التخلف والتنمية في العالم الثالثطالل البابا، - 2

.124.ص، نفس املرجع- 3
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، حيث تعترب من بني )Nurkse(االقتصادي رانغار نريكسهارتبطت هذه النظرية باسم : نظرية النمو المتوازن-1
، ويركز االقتصادية يف البلدان الناميةاألوضاعالنظريات اليت تلقى اهتماما واسعا من قبل املفكرين والقائمني على 

ال كسر هذه احللقةأنمؤكدا االستثمار الصناعيأمامنريكسه على احللقة املفرغة اليت خيلقها ضيق حجم السوق 
من خالل جبهة عريضة من االستثمارات يف الصناعات إالبتوسيع حجم السوق، الذي ال يتحقق إاليتحقق 

يف نفس الوقت، مع التأكيد على ، حبيث تنمو مجيع القطاعاتواحدآناالستهالكية وتطوير مجيع القطاعات يف 
،1تقدم الصناعةأمامميثل ختلف الزراعة عقبة البني القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، حىت حتقيق قدر من التوازن

لإلنتاجاألفقيعملية النمو يف النطاق أثناءأنويالحظ 
يف داخل االقتصادية، كالتوازن بني الزراعة والصناعات االستهالكية، و واألنشطةبني القطاعات األفقيةبالعالقات 

ت املختلفة القطاعاأنوفكرة التوازن هذه ال تعين . 
ومرونة طلب الدخل على يتالءممعيار التوازن يتحدد يف منو كل قطاع مبعدل منو  إنتنمو مبعدالت متساوية، بل 

خــــالل تنفيذ برنامــــج منإالها ــــــــخترج من دائرة ختلفأنة ـــللدول املتخلفميكن انه الويرى نريكسه،2منتجاته
:3يليمقومات جناح هذا الربنامج تتوقف على ماأنواستثمــــــاري ضخـــــــم 

الصناعات املتكاملة، وذلك الن ضيق نطاق السوق يف أواحتواء الربنامج على جمموعة كبرية من املشروعات -
إقامةما تركز الربنامج االستثماري يف إذايثري الشك حول قدرته على تصريف املنتجات أنالدول املتخلفة من شانه 

.صناعة واحدةأومشروع واحد 
سوق احمللية، وليس لغرض حاجات الإلشباعالسلع االستهالكية إنتاجتكون هذه االستثمارات موجهة حنو أن-

اليت البلدان املتخلفة ال تستطيع االعتماد على التجارة اخلارجيةأن، ذلك األوىليف املراحل األقلدير على التص
الن أخرىهذا من ناحية، ومن ناحية األوليةتتحول شروط التبادل فيها لغري صاحل الدول النامية اليت تصدر املواد 
إىلباإلضافة، اإلنتاجبسبب ارتفاع تكاليف افسة املنتجات اليت تنتجها البلدان املتقدمة

.صادرات الدول النامية من املنتجات الصناعيةأمامالعقبات اليت تضعها الدول املتقدمة 

.91.ص، 2007، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، األردن، -نظريات وسياسات وموضوعات-االقتصادية التنمية مدحت القريشي، - 1

.77.ص، مرجع سبق ذكرهحممد صفوت فاضل، - 2

، جامعة علم اجتماع االتصال، خمرب-التجربة الجزائرية-القطاع الصناعي الخاص والنظام العالمي الجديدمقراين اهلامشي وآخرون، : وانظر كذلك
.32.ص، 2010منتوري، قسنطينة، 

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية، -دراسة تقييمية-التنمية المستدامة في الجزائرإشكاليةزرنوح يامسينة، -3
. 26.ص،2005/2006جامعة اجلزائر،
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إىليكون هناك نوع من التوازن بني القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، حيث يعتمد معدل منو القطاع الصناعي أن-
زيادة دخوهلم إىلالعاملة مما يؤدي األيدييستوعب عدد كبري من األخريحد كبري على منو القطاع الزراعي، هذا 

. زيادة الطلب على السلع الصناعيةإىل
هريمشان، سينجر ألربترأسهمهذه النظرية الكثري من االنتقادات من قبل بعض االقتصاديني وعلى إىلوقد وجهت 

:يليهذه االنتقادات ماأهموغريهم، ومن 
تتوفر عليها البلدان غري واقعية، الن تطبيقها يتطلب موارد مالية ضخمة العلى نظرية النمو املتوازن يؤخذ-

.املتخلفة 
الصناعات االستهالكية إنشاءحلساب دفعة قوية يف اإلنتاجيةإمناء صناعات السلعتأجيلانتقد البعض مسالة -

يف تنمية املدخرات احلقيقية يف سوف يظهر قصورهألنهالطويل، األجليف األمثلباألسلوباخلفيفة، كون ذلك ليس 
.الطويل وذلك لزيادة االستهالك على حساب االدخاراألجل

عزل البلدان النامية عن االقتصاد العاملي لرتكيزها على التنمية من اجل السوق إىلتؤدي انتقدها البعض - 
.على النظام الدويل وتقسيم العملأكدن نريكسه قد هذا االنتقاد ضعيفا ألأنلكن يبدوا . احمللي

يتطلب موارد كثرية ليست متوفرة ألنهتطبيق هذه النظرية سوف يشجع على الضغوط التضخمية، أنيرى البعض -
.هلذه البلدان

لنظرية النمو )Singer(من انتقاد االقتصادي سنجر)A.Hirshman(هريمشانانطلق:نظرية النمو غير المتوازن-2
املال والتنظيم رأسوخاصة أنواعهاالبلدان النامية ال متتلك املوارد الالزمة جبميع أنغري واقعية، حيث املتوازن، من 

عدم القدرة الشح القائم يف هذه البلدان ال يشمل فقط املوارد فحسب بقدر ما هو يفأنوأكد. ومتخذي القرارات
نه عند القيام ببعض املشاريع أمفادها أساسيةوتقوم هذه النظرية على فكرة . 1السليمة ثمارقرارات االستعلى اختاذ 

، وهذا بسبب طبيعة أخرىاستثماريةمشاريع بإقامةيسمح أننه أن ذلك من شإاالستثمارية يف البلدان النامية ف
2باعتبارها نشاطا اقتصاديا رائدااألوىلهذه املشاريع صناعية بالدرجة األمر، ويف واقع االستثماراتالتكامل بني 

إسرتاجتيةإىلودعا 
اعتماده على الواقع التارخيي للتطور االقتصادي الذي كانت تعيشه البلدان النامية، وإليهذي تفتقر االستثمار ال

، كون النمو االقتصادي فيها قام مبساعدة االستثمارات الفردية املختلفة اليت 3الرأمسايلالغربية منذ بداية تطورها أوروبا

.96.ص، ذكرهمدحت القريشي، مرجع سبق- 1

.76.ص، ذكرهخمتار بن هنية، مرجع سبق- 2

.144.ص، ذكرهطالل البابا، مرجع سبق- 3
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حتدد من خالل منو الطلب على سلع معينة، وهو ما ساهم يف خلق ثغرات وحاالت عدم توازن داخل االقتصاد
ه ، هذا الوضع اقتضى توجيأخرىقطاعات وأمهلتقطاعات معينة إىلالوطين، حبيث اجتهت االستثمارات 

ظهور إىلجل تلبية الطلب املتزايد فيها، وهو ما يقود أمن إمهاهلاتلك القطاعات اليت مت إىلأخرىاالستثمارات مرة 
جيب برامج التنمية االقتصادية إن" وهكذا دواليك، ويف هذا الصدد يقول هريمشان أخرىجديدة يف قطاعات ثغرات

كان على وإذا. االختالالت بهإزالةإىلتؤدي أنفسي النامي دون تعمل على خلق احليوية داخل االقتصاد التناأن
. ن مهمة سياسة النمو هي احملافظة على القلق االقتصادي وعدم التوازنإ، فاألمامإىليسري قدما أناالقتصاد الوطين 

حنن إليهننظر أني ون بالتوازن هو بعينه الذي ينبغدالكابوس الذي يشغل بال االقتصاديني التقليدين الذين يناإن
هريمشان عملية دينامكية تنقل االقتصاد من حالة ال إىل، فالتنمية طبقا 1"على انه خري مساعد يف عمليات التنمية

هذه النظرية إىلوقد وجهت . والدخلاإلنتاجمستوى من حيث أعلىولكن على أخرىحالة ال توازن إىلتوازن 
:2أمههاالعديد من االنتقادات 

األموالنه ال توجد ندرة يف املوارد التمويلية، بينما واقع احلال يف الدول املتخلفة ينم عن ندرة يف رؤوس أض رت تف-
.

تعتمد هذه النظرية على مبادرات القطاع اخلاص يف تنفيذ االستثمارات املطلوبة وهو ما يتناىف مع واقع الدول -
.هلذه الدولاإلسرتاتيجيةاملتخلفة وخاصة بالنسبة للقطاعات 

تقوم هذه النظرية على فكرة . )Rodan("روزنشتاين رودان "صاحب هذه النظرية هو :نظرية الدفعة القوية-3
بوجود إالمرحلة النمو،إىلواالنتقال من مرحلة الركود التنمية يف البلدان املتخلفةلتحقيقجوهرية وهي انه ال سبيل 

الدفعة القوية مبدأ، ويقضي كليا يف القطاع الزراعيأوقادر على استيعاب فائض العمالة املتعطلة جزئيا الالتصنيع 
املال االجتماعي من طرق ومواصالت ووسائل نقل وقوى رأسضخم من االستثمارات يف بناء مرافق بتوظيف حجم

ختلق أنأحمركة وتدريب القوى العاملة، وهي مشروعات على ضخامتها فهي غري قابلة للتجزئة بطبيعتها، ومن ش
ما  لوجود مشروعات صناعيةوريةضر بتكلفة منخفضةإنتاجيةاقتصادية خارجية تتمثل يف توفري خدمات راتو وف

جبهة عريضة من صناعات إلنشاءاالستثمارات، كما يتعني كذلك توجيه حجم ضخم من دون توافرهاأكانت تنش
لقد وجهت انتقادات كثرية هلذه . 3اإلنتاجوهو ما يساعد على ختفيض تكاليف وأفقيا

:النظرية من بينها

.77.ص، ذكرهخمتار بن هنية، مرجع سبق- 1

.78.ص، ذكرهحممد صفوت قابل، مرجع سبق- 2

.88.ص، ذكرهمدحت القريشي، مرجع سبق- 3
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القاعدة الصناعية الضرورية، وهو ما تفتقر إلقامةكثريةإداريةوكوادر الدفعة القوية موارد مالية ضخمةيتطلب حتقيق - 
.البلدان الناميةإليه
نظرية الدفعة القوية على تنمية الصناعة دون االهتمام بالتنمية الزراعية اليت تعترب النشاط السائد لدى هذه تأكيد- 

.البلدان
صغر حجم الوحدات إىليؤدي أنتوزيع االستثمارات على جبهة عريضة من الصناعات االستهالكية من شانه - 

.، وهو ما حيد من االستفادة من وفرات احلجماألمثلعن احلجم اإلنتاجية
الذي يولد األمراإلنتاجتطبيق هذه النظرية سوف يسمح بزيادة الطلب على العديد من السلع واملواد ومستلزمات - 

.ضغوطا تضخمية يف االقتصاد
التنمية االقتصادية اليت تلقى رواجا واسعا ودعما نظريات أهمتعترب هذه النظرية من :1نظرية الدفعة الخارجية-4

قويا من قبل احلكومات واملؤسسات االقتصادية املالية الدولية كاملنظمة الدولية للتجارة، وصندوق النقد الدويل، 
تنمية اقتصادية مبنية على العالقات إلقامةهذه اهليئات قبلالعاملي للتنمية والتعمري، وهي دعوة صرحية منوالبنك 

تشرف عليه يف أواالقتصادية اخلارجية، وباالعتماد على القطاع الصناعي الذي تديره الشركات املتعددة اجلنسيات، 
منها هذه الدول واليت التستفيدكبديل للمساعدات اخلارجية اليت شراكة مع القطاع اخلاص يف البلدان املتخلفة  إطار

التنمية أنسية مفادها يخارجي ، هذه النظرية تقوم على فكرة رئإشرافدون أغراضهاحتقق أنيرجى منها 
رات من البلدان املتقدمة سواء عن طريق زيادة القداالقتصادية يف البلدان املتخلفة تتحقق من خالل دفعة خارجية 

هذه النظرية أصحابويركز .األجنيبللرأمسالمن خالل تدخل فعال أو، )الدول املتخلفة(التصديرية هلذه الدول 
الذي تعاين منه البلدان املتخلفة، ) اإلنتاجعوامل (والعمل املنتج واملوارد الطبيعية األموالعلى النقص احلاد يف رؤوس 

الغالبية أن، حيث العمل الضعيفةإلنتاجيةكنتيجة األرضما غري كامل ملوارد مما سبب اختالال ملوارد العمل، واستخدا
ائية منها، ويف ذللسكان خاصة املواد الغاألساسيةهدفهم هو تلبية احلاجات اإلنتاجيالعظمى

توجيهه ملضاعفة االستهالك واالستثمار يصبح منعدما باإلمكانفان الفائض االقتصادي الذي كان اإلطارهذا 
ممكنا على الصعيد احمللي، وهو ما يربز التوجه حنو مصادر الرتاكم واالدخار لن يكون إمكانيةأنتقريبا، هذا يعين 

ية طبيعأوليةخدمات معينة ومواد إىلاألخريةمساعدة خارجية من البلدان املتقدمة، حيث حتتاج هذه إىلاحلاجة 
اإلنتاجوهي دعوة صرحية من البلدان املتقدمة للبلدان املتخلفة من اجل زيادة . زراعية واستخراجية من البلدان املتخلفة

:هذا وقد وجهت انتقادات عديدة هلذه النظرية نذكر منها. من هذه املواد وتصدير الفائض

.85.ص، ذكرهخمتار بن هنية، مرجع سبق- 1
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رفع مستوى إىلمل تؤدي لن تكون كافية، كما من العملة الصعبة عرب هذه الدفعة اخلارجية مل و اإليراداتأن- 
حيث استأثرت فئات قليلة . املعيشة، بل عملت على ظهور فروق 

.اخيل ومستوى معيشي متديند، وباقي الفئات األخرى مبمبداخيل ومستوى معيشي عايل
.السياسات الصناعية: المبحث الثاني 

السياسات الصناعية هي حالة عامة طبقتها غالبية دول العامل بدرجات متفاوتة خصوصا يف عقدي 
اخلمسينات والستينات من القرن املاضي، وكانت جزءا من سياسات التنمية االقتصادية القائمة على التصنيع احمللي 

سة االقتصادية تعتمد على موقف أكرب مدارس طبيعة وأهداف السياسة الصناعية ضمن السياإن. وإحالل الواردات
االقتصادي الذي يتم اختياره يلعب دورا النموذجن إ، ومن مت فاالقتصاديال الفكر فيما يتعلق بتدخل الدولة يف 

:التاليةاملدارسمنيز يف هذه احلالة بني أن
سيادة احلرية مبدأجيمع مفكرو هذه املدرسة على :)الكالسيكية(الدولة في فكر المدرسة التقليديةدور-

واألمناالقتصادية، و عدم تدخل الدولة يف حركية النشاط االقتصادي وحصر دورها فقط يف بعض الوظائف كالدفاع 
باألحرىاألساسيةبعض اخلدمات إىلباإلضافة، 1والعدالة

ريادة القطاع اخلاص، ولكن رغم حتجيم دور الدولة على املستوى الداخلي مبدأإىلباإلضافة، انعدام الرحبية فيها
اخلارجية وتزاياألسواقحبكم الديناميكية االقتصادية اليت ترتبت عن تراكم الثروات، وحبكم توسع 

تصريف منافذن دور الدولة تعاظم على املستوى اخلارجي يف جمال محاية إاحليوية االقتصادية اخلارجية للدولة الناشئة، ف
، وبالتايل األجورالعاملة املنخفضة واأليدياألولية

اليت األرباحوحتقيقها ملعدالت األموالرؤوس والعسكري الذي يضمن انسياب أصبحت الدولة السياج السياسي 
ترتيب إعادةهناك نوع من أنوهو ما يعين .األصليةاإلنتاجاالستثمار وتوسيع إعادةمتكنها من 

لكن التطورات االقتصادية الداخلية ومستجدات العالقات االقتصادية . على املستوى اخلارجيالسيطرة االقتصادية
لى سد الفراغ الذي تركته الدولة على املستوى الداخلي فيما 

دت احلرية االقتصادية أالتوزيع العادل للثروات والدخول، فإىلباإلضافةيتعلق بتخصيص املوارد وحسن استغالهلا 
لفكر ، وعجز ا1932- 1929الكساد الكبري خالل الفرتة أزمةأشهرهاكبرية أزماتحدوث إىلغري املوجهة لألسواق

قادرة على التخفيف من سياسته االقتصادية أدوات، ومل تعد األزماتتفسري واضح لتلك إعطاءالكالسيكي على 

1 Patrizio Bianchi and Sandrine Labory , International Handbook on Industrial policy, Edward Elgar publishing
Limited Glensanda House,USA, 2006, p.29.
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مبثابة بداية لظهور فكر مدرسة جديدة على أنقاض املدرسة األوضاعحدة املشكالت االقتصادية، فكانت هذه 
1.الكالسيكية

ة مالسلبية لالز اآلثارللتوازنات، وتنامت الذايتالسوق عن القيام بالتصحيح آليةلقد عجزت :التيار الكينزي-
، فجاء الفكر الكينزي لينتقل بالتحليل االقتصادي من االهتمام مبشكلة حتديد )1932-1929(االقتصادية العاملية

يل احلدي لالستهالك والتوظيف واليت حصرها يف املاإلنتاجالبحث يف العوامل اليت حتدد إىلاألسعارمستويات 
كليا مبدأ وأتباعهلرأسوالكفاءة احلدية 

ليس أننفسها بنفسها، وال تتم تلقائيا، كما انه ال تصحح الرأمسايلأنواثبت "اليد اخلفية"
أمهية تأيتوطبيعي لالقتصاد لالجتاه حنو وضع التوازن الذي حيقق التوظيف الكامل، ومن هنا اجتاه حتميهناك 

وترافقت .التدخل احلكومي لتصحيح عدم التوازن من خالل سياسة االستثمار ومن خالل السياسة املالية والنقدية
االشرتاكية وقيامها على نظام الدولةنشأةأمهها التجربة التطبيقية للسياسة الكينزية مع التطورات االقتصادية العاملية، و 

، حيث تلعب الدولة فيه الدور احملوري يف جمال التنظيم والتخطيط ويف ميدان االستثمار الرأمسايلخيالف أسس النظام 
هذا من جهة ومن جهة أخرى الدمار الكبري الذي خلفته احلرب . واالستهالك من خالل قطاع عام قويواإلنتاج

الذي يستدعي األمروبنائه، اعتمارهبإعادةتضطلع به اليد اخلفية السوقية أنحال بأيالعاملية الثانية والذي ال ميكن 
مبادئ املدرسة الكينزية يف الواقع، أعمالسهل من تدخل الدولة ضمن خطة للتعمري والتنمية، هذا الوضع اجلديد 

من دور متعاظم للدولة لتحسني كفاءة السوق والتخفيف إسنادرغم ، دولة الرفاهيةإطارواملبالغة يف تطبيقها يف 
التوجيه، التنظيم و : دولة الرفاهية يف ظل احلرب الباردة وأمههاأدوات

، وحركة عمالية قوية، والسياسة املالية العامة وارتفاع معدل النمو االقتصادي، األساسيةبعض الصناعات وتأميم
أزمة، إىلتعرضت دولة الرفاهية أنوالتشغيل الكامل، فبحكم التصادم الناتج بني السياسات االقتصادية واالجتماعية 

إعادةالدولة يف إخفاقجتماعية فقد عجزت املدرسة الكينزية عن تفسري وأمام تنامي االختالالت االقتصادية واال
التوازنات املطلوبة رغم تدخلها القوي، وفقدت السياسات االقتصادية الكينزية ف

.ختلف تياراته احلديثةالرأمساليةمعظم الدول أزماتقمت وتفا
جهاز سيطرة طبقية، فقد جتسد فكره يف الواقع تعرف الدولة من وجهة نظر التيار املاركسي :التيار الماركسي-

فأصبحت، واحلفاظ على مصلحة العمال، الطبقة الشغيلة

1 Patrizio Bianchi and Sandrine Labory, Op.Cit., p.29.
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األعمال
أشواطا يف األمراص، وقطعت يف بادئ 

ة، ولكن دولة املرحلة االنتقالية، ودولة االشرتاكية ظل موجة من احلماس السياسي سيطرت على العقالنية االقتصادي
الزوال يف مرحلة الشيوعية، وأضحت بريوقراطيتها السياسية إىلسائرة ازدادت توسعا خالفا لفكرها الذي يعتقد 

ة تسيطر على السلطة والثروة ومتارس كافة أنواع وأشكال االستغالل والتحايل والوصاية واالسرتقاق واالقتصادي
املؤسسي، والتدهور يف مستويات األداءوهو ما نعكس سلبا على . اجلماعي باسم املصلحة العليا للدولة االشرتاكية

بة عاجزة عن التحكم يف احلركية االقتصادية هذه النخبذلكالكفاءة التنظيمية والتخصيصية والتوزيعية، وأصبحت
ومل يستطيع الفكر املاركسي تفسري .فضال عن مواجهة ومسايرة مستجدات العالقات االقتصادية اخلارجيةاحمللية 

1  .
نتيجة لرتاكم أربعة عوامل حتدثينطلق أنصار هذه النظرية من أن النمو هو ظاهرة :الداخليأنصار نظرية النمو-

سرعة تراكم هذه أنالتكنولوجيا، رأس املال املادي، رأس املال البشري، ورأس املال العمومي، و: رئيسية وهي
.املتغريات يعتمد على اخليارات االقتصادية

، ونتيجة للتشوهات الرأمسايلقتصاداالحرية السوق واحلد من تدخل الدولة  اللذين يقوم عليهما مبدأيف ظل 
تربز احلاجة لتدخل احلكومات.األسواقالنامجة عن الوفورات اخلارجية، وفقدان اليت تظهر يف السوقواإلخفاقات

احلالية أهدافهات واحلد من التشوهات لتحقيق االختالالوإزالةالتوازن إعادةبغية من خالل تبين السياسة الصناعية
يف هذا املبحث سوف حناول التعرف على ماهية السياسات الصناعية وما ينطوي حتتها من خمتلف . واملستقبلية
.وأنواعهاإىلباإلضافة، وأهدافهاالتعاريف 
ماهية السياسات الصناعية: األولالمطلب 
بلد يف أييف رسم وختطيط مستقبل الصناعة يف ألمهيتهامفهوم السياسات الصناعية، ونظرا إىلالتطرق قبل

2.جلهاأاليت وضعت من األهدافحتقق حىتوذلك . املعنيةاألطرافتساهم يف وضعها مجيع أننه البد إالعامل، ف

السياسات الصناعيةمفهوم: الفرع األول
عريف مازال غري تهذا الأنإالفرتة طويلة، ذمصطلح السياسة الصناعية قد استخدم منأنبالرغم من 

أن هذا آخرون، بينما يرى "حنو الصناعةالسياسات املوجهة"نهأعلى االصطالحهذا إىلويشري الكثري . واضح

اقتصاديات اخلوصصة والدور اجلديد للدول، كلية : مداخلة مقدمة يف إطار امللتقى الدويل حتت عنوان، دور الدولة في الحياة االقتصاديةصاحل صاحلي، - 1
.464-461.م، ص ص2004أكتوبر 05-03العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، من 

2 -Mehdi Shafaeddin, Is Industrial policy, Relevant in the 21 century, Third World Network, Malaysia, 2008,p.1.
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وهناك البعض منهم . مكونات السياسة االقتصادية للدولة، واليت تتعلق بالصناعة بصفة خاصةإىليشري االصطالح
.تنظيم الصناعاتوإعادةترويج إىلتشري فقط يعرفها من منظور ضيق للغاية، حبيث يرى 

تعريفها وأهميتها:السياسة الصناعية -1
الصناعيةةتعريف السياس1-1

اختلف املفكرون يف حتديد تعريف موحد للسياسات الصناعية نتيجة اختالف وجهة نظر كل واحد من 
حنو لإلنتاجسياسة لتغيري اهليكل القطاعي " ) Noland & pack(نوالند وباكعرفها فقدهؤوالء هلذا املوضوع 

مبا النموذجياالقتصادي  التحولواسطة عملية بإحداثهالقطاعات اليت توفر املزيد من فرص النمو املتسارع مما يتم 
.القطاع املهم بالنسبة للدولةإىلسياسة موجهة أي، 1"الثابتةاألفضليةمع نسبة يتالءم

جل القطاعات اليت أختصيص املوارد من إلعادةسياسة " القول إىلهب ذفقد )Harrison(هارسونأما
يعين، وهو ما2"أعلىمعدل منو أوما يساعد االقتصاد على حتقيق مستوى دخل اخلارجيتعترب خاصة يف االجتاه 

.توجيه املوارد وختصيصها للتصديرإعادة
ن السياسةأعندما قالوا بيف تعريف السياسة الصناعية أخرىوجهة نظر Howard & Saggiـوقد كان ل

حنو القطاعات اليت اإلنتاجنوع لتدخل انتقائي أو سياسة حكومية حياوالن تعديل هيكل أي"هي أساساالصناعية 
"3.جل منو اقتصادي مقارنة مع ما قد حيدث يف غياب مثل هذا التدخلأمن أفضلفرص إعطاءيتوقع منها 

ذجمموعة التدابري املتخ"فان السياسة الصناعية هي O.Garnierو j.capulـ وفقا لو 
خلية ذالتاإلجراءاتجمموعة "Sanjaya lallaكما عرفت من قبل ،  4"تغيري وتوجيه تطور النشاطات الصناعية 

يتحقق على هذا املستوى، أو تسمح به أنمن قبل احلكومة أو الدولة، لتعزيز النمو الصناعي، مبا يتجاوز ما ميكن 
حماولة " عرفا السياسة الصناعية على Marcus Noland et Howard Packأما ، 5"أنظمة االقتصاد احلر

، 6"أكرب لنمو متسارعآفاقاتقدم من جانب احلكومة لتغيري هيكل القطاعي حنو قطاعات تعتقد 

1 -Ann Harrison & Andres Rodriguez, there is an important role for industrial policy ,publication status,
2007,p.2.
2 Ibid, p.2.
3 -Howard pack & Kamal Saggi, The case for industrial policy: a critical survey, World Bank,Washington,2006,
p.6.
4 -J.Capul et O.Garnier, Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, France,2002,p.4.
5- Sanjaya Lalla, Industrial policy-, The role of government in prompting industrial and technological
development-, UNCTAD Review, 1994, p.65.
6  -Marcus Noland et Howard Pack, industrial policy in an era of globalization- lessons from asia, institute for
international economics, Washington, DC, 2003, p.23.
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مثلاحلكومةتستخدمهااليتاألدواتمنجمموعة"علىالصناعيةالسياسةمحد الكوازأعرفكما 
القراراتعلىللتأثري. إخل...الفائدةوأسعارالصناعيواالئتمانالصرفوسعروالدعماجلمركيةوغرياجلمركيةالتعريفة

حملاحملليةاملنتجاتإحاللإىلالسياسةهذه. الناشئةالصناعاتومحايةالصناعيوالسلوكالصناعية
.كالمهاأو) الصادراتتشجيعسياسة(الصناعيةالصادراتتشجيعأو،)الوارداتإحالل(املستوردة

منسقة وهادفة تصب كلها على املدى القصري إجراءاتجمموعة "السياسة الصناعية هي أنخليل حسنيويرى 
ن كل سياسة اقتصادية صناعية إاالقتصادية وحرية عمل املؤسسات، فوعلى الرغم من احلريات يف مصلحة الصناعة، 

الشأنيف أكثرتتضمن تدخالت مباشرة يف شروط عمل الصناعات ويف اسرتاتيجيات التصنيع، فالدول تتدخل 
مساعدة املؤسسات إىلوإجراءاتقرارات اختاذكل سياسة صناعية تفرض إن،اإلنتاجي

ختص دائما كل الصناعات إجراءاتاختاذنشاطها، وانتقائية  السياسة الصناعة تعين عدم أوجهالصناعية يف خمتلف 
وضع سياسة إن".حمددة يف النشاط الصناعيأوجهاوتعاجلمن دون متييز، بل قرارات ختص قطاعات صناعية معينة 

تساعد على تعزيز النمو االقتصادي، وتوسيع ظروف العمل، وخفض عجز امليزان التجاري، أناأصناعية من ش
رفع املستوى العام للتكنولوجيا من خاللاإلنتاجيةواملالية، وزيادة اإلنسانيةواحملافظة على البيئة، وتنمية املوارد 

1.األسعاراملطبقة، ودعم النوعية واجلودة واملنافسة، ومنع االحتكار، وضبط تطور

أو مرافقة التحوالت يف إجيادالسياسة الصناعية تضم خمتلف التدابري اليت غايتها أن"فريى أما
على البنية التأثريهذا القطاع قصد إىلتلك التدابري املوجهة إالضمن السياسة الصناعية تأخذالصناعة، وبالتايل ال 

البنك الدويلكل ذلك فقد عرف إىلباإلضافة"2.أو عن طريق التحفيزاألمرالصناعية، سواء كان ذلك عن طريق 
3."اإلنتاجيةاجلهود احلكومية لتعديل البنية الصناعية لرتويج النمو املبين على "السياسة الصناعية على 

للصناعات واإلنتاجيةتلك السياسات اليت تستخدم لتحسني التنافسية " 

التسويقية، وتطوير اخلدمات املالية واألحباثجيا ودوليا من خالل تركيز احلكومة على نقل املعرفة وتطوير التكنولو 
4".واملعلوماتية والتسويقية للقطاع الصناعي

.18.ص، 2006، دار املنهل اللبناين، بريوت، السياسات العامةخليل حسني، - 1

.242، ص2006، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، -دراسة تحليلية تقييمية- السياسات االقتصادية الكليةإلىالمدخل - 2

. 7،8.،ص2012املعهد العريب للتخطيط، الكويت، ، 111، جملة جسر التنمية، العددالسياسات الصناعية في ظل العولمةبلقاسم العباس، - 3

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة األردنيدور مؤسسة تنمية الصادرات في تنافسية القطاع الصناعي التصديري احلموري بالل، 4
.21.، ص2001الريموك،
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منظومة متكاملة من التشريعات وإمجاال
وتعزيزلقطاع الصناعي لنجازيةلزيادة القدرة اإلينفذها كل من القطاع العام والخاص التي والبرامج واإلجراءات

.لزيادة مساهماته في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامةةتنافسيالقدرته
إن اهلدف من تعريف السياسة الصناعية هو إعطاء مفهوم واضح ودقيق، وإزالة أي سوء فهم قد يصاحب 
هذا املفهوم، ألنه غالبا ما يرتدد داخل الدوائر احلكومية وأوساط األعمال أن السياسة الصناعية تقتصر فقط على 

ركيز ويف املقام األول، على املساندة احلكومية . السياسة العامة املوجهة للصناعة
.املباشرة لقطاعات معينة داخل قطاع الصناعة، كما ترتبط السياسة الصناعية يف األذهان بالنظم االقتصادية املركزية

، حيث قتصاداأي بعدم مالئمة السياسة الصناعية عند مناقشة مستقبل عتقاداالوانطالقا من هذا فقد ساد 

إال أن احلقيقة خمالفة متاما لذلك، كون السياسة . تنافسي قائم على آليات السوق، ويرتاجع فيه دور احلكومةقتصادا
ذه النظرة الضيقة هلا، ويتجلى ذلك من خالل اهتمام الدول املتقدمة يف العامل الصناعية تنطوي على أكثر مما تقدمه ه

بالرغم من احلرية االقتصادية اليوم بوضع وتنفيذ سياسات صناعية تسمح هلا من حتقيق إسرتاتيجيتها للتنمية الصناعية
.اليت تدعيها

:1إىلالصناعية اتلسياساتصنيف انطالقا من هذه التعاريف ميكن
جل محاية أتستخدم هذه السياسات من :على الهيكل الصناعي للدولةالتأثيرإلىالسياسات التي تهدف - 1

وتبين صناعات معينة، وتنسيق حتويل املوارد بني الصناعات من خالل تدخلها يف التسعري، الواردات، الصادرات، 
.والضرائبتوفري احلوافز املالية كالدعم إىلباإلضافةاالستثمارات املباشرة، 

هذا الصنف من السياسات :السياسات التي تروج للتطور التكنولوجي والتشجيع على نشر المعلومات- 2
من خالل تشجيع ، وتشجيع ختصيص املوارد يف االجتاه املرغوب فيه"فشل السوق"يستخدم لتصحيح ما يطلق عليه

.التطور التكنولوجي وتوفري املعلومات الكافية والدقيقة عن السوق والطلب املتوقع
تستخدم هذه : االقتصادي من خالل التدخل المباشر في تنظيم صناعات معينةاإلصالحالسياسات التي تشجع على -3

صناعة الواحدة، من خالل التوجهات السياسات من أجل تنسيق ختصيص املوارد ورفع مستوى املنافسة داخل ال
التنظيم وإعادةاملختلفة اليت تتناول موضوعات معينة، مثل الركود، الكارتالت اخلاصة، بطاقة التجهيزات اإلدارية

.الصناعي
1 KATSURO SAKOR, Japanese economic success industrial policy or free market, article publier sur le sit,

www.cato.org/pubs/journal/cj4n2-8 10/05/2013االطالع على املوقع يوم تاريخ
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تستخدم هذه السياسات من أجل التعرض لكافة :الصناعة على البيئة الخارجيةتأثيرالسياسات التي تتناول - 4
، وتشمل العمل على تنشيط الصناعة اإلقليمياجلوانب، سواء كان ذلك على املستوى احمللي، أو على املستوى 

التوجيهات اليت تساند منع إىلباإلضافةاملناطق احمللية، إىلاحمللية، وتشجيع العمالة الصناعية وحتول الصناعات 
.افظة على الطاقة، وقيود التصديرواحملالتلوث 

.وتقوم هذه التصنيفات على أساس ميكانيكية السوق والتخصيص األمثل للموارد الذي تتعرض له النظرية االقتصادية
وتربير أثرها على بعض اجلوانب اهلامة اليت ميكن التنفيذتربير وضع  السياسة الصناعية قيد إلزاميةمما سبق يتبني 

.مشروعية السياسة الصناعية، جدواها االقتصادية وقابليتها للتنفيذ: تلخيصها يف 
:مشروعية السياسة الصناعية-أ

ث 
على تصحيح االحنرافات هذه االقتصادياتوعدم قدرة ) الدورات االقتصادية (االقتصادية بشكل دوري األزمات

جانب وقائي لتفادي وقوع ( ، لذلك توجب على احلكومات التدخل يف النشاط االقتصادي وذلك من جانبني آليا
هذا أن، رغم )مسارها العفوي الصحيح إىلاألسواقوإعادةاألزماتهذه االختالالت وجانب تصحيحي ملعاجلة 

من هناك مربرات أخرىإال أن الصناعية، واملربر الستحداث ما يصطلح عليه اليوم بالسياساتاألهمهو اجلانب 
:بينها 

للموارد، ومن مت تكون هناك األمثلحبيث ال يقوم بدوره يف حتقيق التوزيع واالستثمار :تخلف وفشل السوق-
الصيغة املثلى من منظور املصلحة االقتصادية للمجتمع  إىلدخل الدولة يف سياسات اقتصادية للوصول تإىلحاجة 
.1ككل

صناعة ما يف الدول النامية إلنشاءفمن منظور امليزة النسبية تكون التكلفة املبدئية :حماية الصناعات الوليدة-
أبدا، لذلك تكون اإلقالعأعلى من الدول املتقدمة، وعدم وجود محاية مؤقتة يعين أن هذه الصناعة سوف لن حتقق 

وحىت امتالكها للخربات والقدرات املالئمة لتستطيع األوىليف مراحلها األقلهناك حاجة حلماية هذه الصناعة على 
الرسوم اجلمركية العالية على املنتجات املنافسة : زة النسبية، هذه احلماية تأخذ عدة أشكال مثلاملنافسة من زاوية املي

.2هلذه الصناعاتأو تقدمي الدعم االئتماين 
فالصناعات ال تقوم دون تشابكات أمامية وخلفية، وإذا مل تقلع هذه الصناعات سوية فإن: حل مشكلة التنسيق- 

1 Tilman Altenburg, Industrial policy in Developing Countries, Overview and lessons from seven country,
Deutshes Institut fur Entwicklungspolitik, 2011, p.8.
2 Keller, Claudia Nassif, Carlos Silva, The Political Economy of Industrial Policy- Middle east and North
Africa-,  WorldBank,2006,p.113.
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تصبح مرتفعة وغري قادرة على املنافسة، وهذا نادرا ما يتحقق مببادرة القطاع اخلاص لوحده، ومن مت اإلنتاجتكاليف 
ضمان الطلب على املنتجات،: باستخدام أساليب من ضمنهااإلشكاليةتتدخل السياسات العامة حلل مثل هذه 

1.رية يف بعض هذه التشابكات الصناعيةالشركات أو توفري الرساميل واملشاركة االستثماهوتوفري وضع احتكاري هلذ

امل اخلارجية يف السوق اليت تعيق وجود منافسة حرة ونزيهة  و هناك الكثري من الع: المؤثرات الخارجية للمعلومات-
التمويل، وأوجه إىلوتشمل هذه العوامل اخلارجية وجود فروق يف الوصول . سواء بني الشركات أو حىت بني الدول

التفاوت يف إىلباإلضافةالصرامة يف سوق العمل، وعامل التكلفة، رغم أن ذلك ظل سببا جلدل اقتصادي كبري، 
كما تعيق العوامل اخلارجية للمعلومات املنافسة املفتوحة بسبب وجود تكاليف ترتبط باحلصول 2.القدرة التكنولوجية

، كما ميكن للحواجز املفروضة على جلمع املعرفة وتصنيفها وارد الالزمة على املعلومات، مبا يف ذلك الوقت وامل
نشر املعلومات أن تعيق قيام املشاريع اخلاصة واالبتكار والتغيري التكنولوجي املنبثق عن توليد تكنولوجيات جديدة 

أن تعزز مل اخلارجية للمعلومات ومن مت تستطيع السياسات الصناعية اليت تسعى للتغلب على العوا.واملشاركة فيها
وإنشاء خطوط إنتاج جديدة ،للمعايري الدولية والدخول يف مرحلة التجريباالمتثالوجود بيئة مالئمة تتيح للشركات 

ومن أمثلة ذلك الوكاالت العامة .حتقق مزايا أنالسيما إذا ما مت احلرص على الوصول إىل املعلومات بوسائل ميكن 
أخرى حقيقية تتمثل يف تعظيم مكاسب أسبابهناك ذلكإىلباإلضافة .3االستثمار ودعم الصادراتلتشجيع 

الدولية وبسط األسواق
.4فيها نفوذها

:الجدوى االقتصادية-ب
غاية إىلفكرة التدخل يف احلياة االقتصادية حىت عهد الكالسيك فكرة دخيلة على الفكر االقتصادي، إن

النظرية العامة " الثورية على النظرية الكالسيكية يف كتابه ألفكارهوطرحه 1936جميئ اللورد جون مينارد كينز سنة 
من خالل املسامهة يف تنشيط الطلب الفعال عن ، فأوضح اهلدف من تدخل الدولة"في النقود والفائدة والعمالة

تطبيق إن. عن طريق حواصل اجلباية والتمويل بعجز امليزانيةالعام واملسامهة يف متويل النشاط االقتصادي اإلنفاقطريق 
صحتها وفعاليتها، وأظهر دور الدولة يف تنظيم االقتصاد وتنشيطه من خالل التوجهات أثبتتنظرية كينز ميدانيا 

1 http://ar-developmentandmodernisation.blogspot.com/2013/07/22 االطالع على املوقع يومتاريخ
2 Keller, Claudia Nassif, Carlos Silva, op.cit, p.114.

، األمم أثر السياسات الصناعية على القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، )االسكوا (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا -3
.3.ص، 2007املتحدة، نيويورك، 

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، كلية 11-03و 10-90المنافسة في الجهاز المصرفي الجزائري من خالل قوانين النقد والقرض سحنون عقبة، -4
. 38. ، ص2009العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، 
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األمهيةإمهالالالحقة ملختلف احلكومات اليت تلخصت يف توزيع املوارد بني خمتلف القطاعات االقتصادية، دون 
.1النسبية للقطاعات النشطة أو التفريط يف دعم وتنمية القطاعات الضعيفة 

:لتنفيذ للية قابال-ج
سياسة صناعية يكون من خالل النتائج احملققة ميدانيا، وانطالقا من صعوبة تطبيق بعض أيتقييم إن

ن النتائج احملققة تكون بعيدة جدا عن إعلى املستوى العملي، فاستحالتها األحيانالسياسات الصناعية ويف بعض 
بعد أإىلتكون واقعية أنمبكان أن تكون السياسات الصناعية قابلة للتطبيق واألمهيةالنتائج املتوقعة، ومن مت فمن 

متالئمة مع احمليط االقتصادي الذي ستطبق فيه نظرا الختالف اخلصائص اهليكلية منها أيضان تكون أاحلدود، و 
.لكل اقتصاد

يشرتط يف السياسات الصناعية قابليتها للتنفيذ، وتتمثل أوجه قابلية تنفيذ أي سياسة صناعية يف وجوب توفر 
اإلطاراملال البشري الذي يعين بتطبيقها وتكييف رأسالالزمة لتطبيق ما جاء فيها وكذا توفر أو توفري األموالرؤوس 

فيذ السياسة الصناعية التدخل بشكل غري مباشر من خالل ويتطلب تن.2الذي ستطبق فيه من الناحية التشريعية 
خاصة يف ظل األسواقاالقتصادية املختلفة، وكذلك تنظيم عمل األنشطةتوجيه عمليات ختصيص املوارد بني 

يلزم بالضرورة وكذلك ال. السوق التنافسيةآلليةيف ختصيص املوارد بشكل سليم ووفقا األخريةهذه إخفاقحاالت 
اجلهود بني تضافرنظام التخطيط املركزي، فقد تنتج تلك السياسة من خالل إطارلسياسة الصناعية يف تنفيذ ا

للسياسة إن، وهو األسلوب الذي تنتهجه كافة الدول املتقدمة بل احلكومة والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية
نظام اقتصاد السوق، وذلك من خالل رسم إىلمن نظام التخطيط املركزي االنتقالالصناعية أمهية خاصة عند 

لذا ال جيب .3االقتصادية املختلفةاألنشطةاملؤسسي الذي تعمل فيه اإلطارووضع األعمالاخلطوط العريضة لبيئة 
االقتصاديات السريعة النمو هي تلك اليت أنالسوق، فمن املؤكد آلياتالربط بني السياسة الصناعية والتدخل يف 

التوجيه املناسبة وآلياتصناعية قوية، ومن مت جيب الرتكيز يف البحث عن الدرجة املثلى لالستهداف لديها سياسة 
فقد يكون دورها : وهناك أشكال عدة لدور احلكومة يف تنفيذ السياسات الصناعية4.االقتصادية املختلفةلألنشطة

، حبيث تكتفي احلكومة يف هذه احلالة بوضع سياسات اقتصادية كلية دون اخلوض يف سياسات حمددة، شير ياأت
حتدد احلكومة التوجهات بحيث،وقد يكون دورها مسانداواالعتماد على آلية األسواق يف تنفيذ هذه السياسات، 

1 - les facteurs et indicateurs de la compétitivité des entreprises rendus a’ l’industrie, Rapport rédigé par price water
hous coopers, pour le compte du ministérs de l’économie, des finances et de l’industrie Française, pp.24-27.
2
-Ibid, p.34.

.96.ص، 2012، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، مصر، 2022اإلطار االستراتيجي لخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية حتى عام - 3

4 - Toru homma, industrial policy, workshop for public policy and planning , ministry of planning,
egypt,2011,p.17
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دور وقد يكون للحكومة . ه معني، كما حتدد أيضا بعض السياسات الدقيقة لدفع النشاط الصناعي باجتاالعامة
فعال، بحيث

تتوىل بحيث،مركزي
1.احلكومة زمام األمور بشكل كلي تقريبا

:أهمية السياسات الصناعية- 1-2

وذلك , مبا يؤدي إىل حتسني وتطوير األداء االقتصادي فيها، والذي يسمح بدوره بزيادة الرفاهية االقتصادية للمجتمع
:2قيق األهداف التاليةمن خالل  العمل على حت

).كفاءة التخصيص( كفاءة توزيع املوارد االقتصادية بني االستخدامات املختلفة يف عملية اإلنتاج -أ
).الكفاءة الداخلية أو الفنية (إنتاج السلع واخلدمات بأقل قدر ممكن من املوارد االقتصادية -ب
).الكفاءة التوزيعية(مع، أو املشرتكني يف النشاط اإلنتاجي ت-ج

يتضح من املؤشرات السابقة مدى تشابك األهداف اليت تسعى الدولة لتحقيقها واحتماالت تعارضها من 
وراء تدخلها وتأثريها على النشاط االقتصادي للوحدات اإلنتاجية، فتدخل الدولة مثال من اجل تأثري االحتكارات 

كفاءة ختصيص ( على مستوى األسعار، أو حجم اإلنتاج من السلع واخلدمات، أو توزيع ا
، ميكن أن يكون هلا تأثريات سلبية على قدرة املنشات على االستفادة من مزايا اإلنتاج الوفري، أو على )وتوزيع املوارد

التأثري إىل قدرة املنشات على منافسة السلع املستوردة من دون دعمها ومحايتها، وبالتايل حتميل املستهلك  أعباء 
إضافية ممثلة يف ارتفاع أسعار السلع املستوردة، باإلضافة إىل ضعف القدرة التنافسية للصناعات احمللية يف األسواق 

على ميزان املدفوعات، هناك أيضا تأثري سليب أخر يتمثل يف الدولية، وانعكاسات ذلك على الصادرات ومن مت
إمكانية احلد من التقدم الفين يف الصناعة نتيجة تراجع جهود البحث والتطوير واالبتكار باعتباره مصدر القدرة 

يف ظل أسواق يغلب عليها تآاملنشالتنافسية، واليت عادة ما يتم متويلها من هوامش األرباح غري العادية اليت حتققها 
ن السياسة الصناعية ال تقتصر اوبالرغم من أمهيتها ف.تآاملنشطابع االحتكار، أو السيطرة من قبل عدد قليل من 

إستراتيجية وسياسات التصنيع الفلسطينية المقومات والخيارات المتاحة في المديين القصير باسم مكحول، عودة الزغموري، نصر عطياين، 1
.17،18.ص، 2001، )ماس(اث السياسات االقتصادية الفلسطيين ، معهد أحبوالطويل، سلسلة أوراق في السياسة االقتصادية

2 www.aleqt.com/2012/12/18 article_718109 html. 25/06/2012االطالع على الموقع یوم تاریخ
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جمموعة القواعد والقوانني اليت ترسم اخلطوط العريضة لبيئة على إليهافقط على السياسة العامة اليت ينظر 
.1املؤسسي لعمل الصناعة طاراإل، وتعمل على وضع األعمال

2:على حمورين أساسني مهاألهدافهاوتعمل السياسة الصناعية يف سبيل حتقيقها 

ينتقل هيكل النشاط االقتصادي ، يف خضم التقدم االقتصادي: الهيكل القطاعي للنشاط االقتصادي-1- 1-2
ذات القيمة األحدثالصناعات إىلللدول من االعتماد على الصناعات التقليدية ذات القيمة املضافة املنخفضة 

ويربز دور السياسة الصناعية هنا بالتدخل يف حتديد اهليكل الصناعي أو توليفة الصناعات اليت ميكن . األعلىاملضافة 
يف االعتبار الطلب املتوقع على السلع أخدا، ألخرىمن املعايري لالنتقال من مرحلة صناعية 

، املوارد البشرية، الطاقة، األراضي( يف ضوء حمدودية املوارد اإلنتاجالتوسع يف طاقات وإمكانيةواخلدمات املختلفة، 
.املختلفةلألنشطةوالعالقات التشابكية والقدرات التنافسية ...). املال، املياه رأس

وأسس، األسواقالذي يعمل من خالله اإلطارخيتص التنظيم الصناعي بوضع : التنظيم الصناعي-2- 1-2
أو قيام املنافسة بني الشركات فيما يتعلق بالسعر واجلودة واخلدمات وضمان عدم وجود موانع لدخول السوق،

، أي ضمان وجود األسواقعلى االستحواذبأيةالشركات 
توجيه االقتصاد حنو إىل.واإلبداعسوق حرة ومفتوحة للجميع مبا يزكي روح املنافسة 

.3أعلى سواء فيما بني القطاعات أو داخلهاإنتاجيةأنشطة ذات إىلالتحول اهليكلي عن طريق االنتقال 
:مضمون السياسات الصناعية وعناصرها-2
مع إجياباتؤدي الصناعة دورا مهما يف النمو االقتصادي العام، حيث تؤثر : 4مضمون السياسة الصناعية- 2-1

احلكومات ذتأخبقية القطاعات األخرى، إىل درجة أن األزمات االقتصادية باتت يف واقعها أزمات إنتاجية، حيث 
وتنظيم التنمية الصناعية، ومن مت فغالبا ما يتعارض عمل السياسة الصناعية مع عمل إدارةعلى عاتقها مسؤولية 

األوليةمواجهات العرض مع الطلب للمواد إىلالنسبة يف ظل اقتصاد السوق تعرتضها عيوب بفاألسواقالسوق، 
،ملنع الصناعاتاإلنتاجاختالالت السوق وهيكليات إزالةواملنتجات النهائية، وهنا يربز دور السياسات الصناعية يف 

وفقا لطبيعة عملها فسوق النفط خيتلف عن سوق األسواق، وختتلف األزماتوبالتايل االقتصاد من الوقوع يف 
والطلب، ففي كل واإلنتاجخيتلف عن سوق املواد االستهالكية من حيث طبيعة املنافسة األخريديد، وهذا احل

.8.ص، 2003،وحدة دعم السياسات مبركز حتديث الصناعة، في مصرعن السياسة الصناعية الورقة اخلضراء - 1

.98.مرجع سبق ذكره، ص، 2022اإلطار االستراتيجي لخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية حتى عام  2

.8.ص، 2013، )االونكتاد ( ، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةتقرير أقل البلدان نموا- 3

.20.ص، ذكرهمرجع سبقخليل حسني، - 4
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تفاديا األسواقمن املنافسة وعلى وفرة العرض يف أدىنوجود حد تضمن أنجيب على السياسة الصناعية  األحوال
األمرالسياسة الصناعية يفرتض يف بادئ دوإعداومن مت فمن اجل رسم . لوجود االحتكار من قبل بعض الشركات

:أحتدد الدولة اخليارات اليت من شأن
يتمثل يف االمتناع عن التدخل األولالدولة خياران، أمامويف هذه احلالة : التدخل في الشأن الصناعي-1- 2-1

يف القضايا الصناعية، ويف تعزيز دور املنافسة اليت تشكل شرطا أساسيا لكل تقدم تكنولوجي، وبالتايل كل تدخل 
ويقتصر دور الدولة هنا يف . آليةتعطيل عمل إىليؤدي أننه أللدولة يف القطاع الصناعي من ش

، أما اخليار الثاين فيتمثل يف تدخل الدولة يف ...املهين، وتطوير البحث العلميواإلعدادة املتطورة، مني البنية التحتيأت
.اليت تعرتض هذا القطاعاألزماتالقضايا الصناعية من خالل احلوافز الضريبية وكذا القروض امليسرة والعمل على حل 

يتمثل يف األول: هنا خياران بالنسبة للدولةويظهر: موقف الدولة من ملكية المشروعات الصناعية-2- 2-1
أوباعتبارها مقاولخوصصة الشركات الصناعية العامة انطالقا من التجارب الفاشلة مللكية الدولة هلذه الشركات

لزيادة االستثمارات يف هذه وأمنعا للتضخم املايل لألسعارالتأثريالقطاع العام من اجل رإطا
بنفس طريقة اليت هذه املنشات العامة إدارةجمالس أواحلرية التامة ملديري إعطاءكما ميكن للدولة . املنشات

من اجل جعل هذه املنشات حتقق أسعارها
.أرباحا لتعزيز إيرادات اخلزينة

.ماعية
بغرض محاية السوق الوطنية من املؤثرات اخلارجية : الموقف من المنافسة الخارجية للقطاع الصناعي-3- 2-1

أالسلطات إىل فرض إجراءات من شأاليت تضر باإلنتاج احمللي، تلج
اللوائح الصحية، املغاالة يف تقدير قيمة تطبيقالتشديد يف مرتفعة على البضائع املستوردة يف املنطقة اجلمركية،

:الدولة تتمثل يف أمامالواردات، فرض رسوم على عملية التفتيش، ويف هذه احلالة فان هناك ثالثة خيارات 
؛-
؛االبتعاد عن محاية القطاع الصناعي احمللي جتنبا لردات فعل معاكسة اجتاه الصادرات الوطنية-
.1محاية القطاع الصناعي احمللي يف مراحله األوىل، وختفيف إجراءات احلماية كلما حصل تطور يف هذا القطاع-
:اك أربعة خيارات أمام الدولة وهي: الموقف من االستثمارات األجنبية-4- 2-1

.20.، صمرجع سبق ذكرهخلیل حسین، 1
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من احلوافز وكذا حريةاخليار األول يتمثل يف السعي الستقطاب رؤوس األموال األجنبية من خالل تقدمي العديد- 
.تنقلها

؛اخليار الثاين يتمثل يف اختاذ موقف حمايد اجتاه رؤوس األموال األجنبية-
اخليار الثالث يتمثل يف إتباع سياسة انتقائية اجتاه رؤوس األموال األجنبية، حيث يسمح بتواجدها يف قطاعات -

؛صناعية معينة دون غريها
اخليار الرابع يتمثل يف فرض قيود على رؤوس األموال األجنبية من خالل حتديد نسبة مشاركتها يف رأس مال -

.الشركات الوطنية
ألبسة، ( : إستراتيجية التصنيع-5- 2-1

املعدات الصناعية، (يف املراحل األوىل من عملية التصنيع، أو الرتكيز على الصناعات الثقيلة...) أثاث، مواد غذائية
...).السيارات، احلديد والصلب

ميكن للدولة إعطاء األولوية للمنشات الصناعية اليت تنتج سلعا : أو المستهدفةالصناعات المفضلة-6- 2-1
بديلة للسلع املستوردة، من خالل تامني احلماية هلا من املنافسة األجنبية، أو إعطاء األولوية للمنشات الصناعية اليت 

املناخ املالئم لالستثمار والعمل ، وذلك بانتهاج أساليب واسرتاتيجيات تسمح بتوفري1تنتج منتجات موجهة للتصدير
.2على تطوير اإلنتاج الوطين وإعداده ملواجهة املنافسة يف األسواق الدولية لزيادة العائد النقدي

:: الموقف من مساعدة القطاع الصناعي-7- 2-1
خالل احلوافز الضريبية، ومتويل البحث العلمي والتكنولوجي، تشجيعا مساعدة القطاع الصناعي بشكل عام من -

؛لالستثمار يف هذا القطاع
؛تقدمي املساعد-
ينفع الدعم املنشات غري ال: القائلاملبدأعدم مساعدة القطاع الصناعي، و إفساد أولويات السوق انطالقا من -

الضرورية لتقدم القطاع انه يتوجب على الدولة توفري املناخ الالزم، وكذا البنية التحتيةإالالقادرة على املنافسة، 
.3...)اخلارجيةاألسواقمعدالت الفائدة، تطوير التعليم املهين، توفري ختفيضالعمل على ( الصناعي 

.20.ص، ذكرهخليل حسني، مرجع سبق- 1

، 2003، جامعة الدول العربية، القاهرة،1، ط2ج-حتليل كلي- السياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد القوميعبد املطلب عبد احلميد، -2
.128.ص
.20.صخلیل حسین، مرجع سبق ذكره، - 3
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الصناعي جمموعة من العوامل اهليكلية املرتابطة، حيث يؤثر األداءيعكس :عناصر بناء السياسة الصناعية-2
املال، واليد العاملة املؤهلة، ورأسالقطاع الصناعي، فالبنية التحتية احمللية، أداءبالغا على تأثرياالتفاعل فيما بينها 
الشامل للسياسات العامة على املستوى االقتصاد الكلي،  اإلطاررار يف االستقإىلباإلضافة، ةوالقدرات التكنولوجي

الصناعي األداءحتقق مستوى من أنكلها عوامل سامهت بدور كبري يف جناح بعض البلدان النامية اليت استطاعت 
.1قادرا على املنافسة

وتقر دراسة جتارب االقتصاديات اليت حققت جناحا يف التصنيع بوجود مخسة عوامل رئيسية لتفسري التباين يف 
املهارات، اجلهد التكنولوجي، تدفقات االستثمار : جتارب التصنيع بالنسبة للبلدان النامية، هذه العوامل تتمثل يف

ن العوامل احلافزة إوانطالقا من هذا ف. يف جمال املعلوماتاألساسيةالبنية إىلباإلضافةاملباشر، رسوم االمتياز، األجنيب
السياسة الصناعية  إىلاإلسرتاتيجيةالسياسة الصناعية، حيث تنظر إدارةالقطاع الصناعي هي حمور الرتكيز يف ألداء

األسواقاقتحام علىتآاملنشكعملية متكاملة تسري وفق مسارين متوازيني مها بناء القدرات الوطنية، ومساعدة 
. تعزيز القدرة التنافسية الصناعية إىلمبا يؤدي اآلخريدعم أنن كل مسار أالدولية، ومن ش

: بناء القدرات الوطنية-1- 2-2
:خالل عمل متضافر يتم من جوانب عديدة

زيادة الرتكيز على املواءمة إىلحيتاج هيكل املوارد البشرية : الموارد البشرية ومنظمي المشروعات-1-1- 2-2
بني املعارف و املهارات املكتسبة من نظام التعليم والتدريب القائم وبني متطلبات واحتياجات التصنيع من الناحية 

.الكمية والنوعية
الكبري من االبتكارات اجلديدة سواء فيما يتعلق باملنتجات، يف خضم الكم: نظام االبتكار الوطني-1-2- 2-2

املتسارعة يف جمال التكنولوجيا اليت تعترب عنصرا أو تلك املتعلقة بالعمليات اإلنتاجية، الناجتة عن التطورات الكبرية و
على املدى الطويل، مامل حامسا يف عملية التصنيع، فانه يتعذر حتقيق ميزة تنافسية للصناعة الوطنية واحملافظة عليها

.تستند على بناء قاعدة تكنولوجية صلبة للقطاع الصناعي
مكانة هلا وإجيادالدولية األسواقحىت تتمكن الصناعة الوطنية من اقتحام : نظام الجودة الوطني-1-3- 2-2

جودة هو شرط مسبق لكي للمبعايري حمددةتلتزم مبعايري اجلودة العاملية، فااللتزام أن، فالبد األسواقضمن هذه 
مستوى إىلالدولية، وعليه فالوصول مبنتجاتنا األسواقيف األجنبية

.15.ص،2003، وزارة التجارة والصناعة، مصر،مصر للتنمية الصناعية قاطرة التنميةإستراتيجيةرشيد حممد رشيد، - 1
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مير حتما عرب وجود نظام دقيق لتقدير مدى تطابق املنتجات احمللية مع تلك أناملواصفات القياسية الدولية جيب 
.املعايري املعتمدة دوليا

مسالة التمويل بأمهية بالغة لتحقيق معدالت النمو اليت تستهدفها حتضي: االحتياجات التمويلية-1-4- 2-2
لتحقيق أهداف اإلسرتاتيجية وهي رأس املال العمومي، الرأس املال حيث يتم االعتماد على ثالثة مصادر .اإلسرتاجتية

.اخلاص، أو رأس املال األجنيب
حتقيق امليزة التنافسية للقطاع الصناعي واحملافظة عليها يكون انطالقا من توفر بنية : البنية األساسية-1-5- 2-2

.أساسية جيدة تكون مبثابة حافز الجتذاب املزيد من االستثمارات اخلاصة إىل القطاع الصناعي
لوصول يتوقف جناح السياسة الصناعية على مدى القدرة ل: برامج تعزيز القدرة التنافسية للمنشات-1-6- 2-2

ويكشف حتليل جتارب التصنيع الناجحة .إىل املنشات الصناعية مبا جيعلها قادرة على املنافسة يف السوق احمللية والدولية
افز الداخلية يف احملافظة على القدرات التنافسية للصناعة، فاالستثمارات اليت عن الدور احلاسم الذي تلعبه احلو 

توجهها املنشات اخلاصة حنو البحوث والتطوير، وكذا عدد براءات االخرتاع، باإلضافة إىل شهادات اجلودة الدولية 
.أن تؤثر اجيابيا على عملية التصنيعأاليت حتصل عليها املنشات احمللية، ما هي إال أمثلة ملعايري األداء اليت من ش

ن دور السياسة العامة يف بناء القدرات الوطنية يتمثل يف إجياد صيغة متوازنة تعمل من خالهلا على إوعليه ف
االستثمار يف ترقية املهارات والتطوير التكنولوجي، والتدخل لتصحيح تآللمنشحتسني بيئة األعمال مبا يتيح 

االختالالت اليت تظهر يف السوق من حني إىل آخر، وذلك من خالل برامج وسياسات منسجمة ورؤية القطاع 
1.الصناعي

:ويتم من خالل العناصر التالية: االرتباط باألسواق العالمية-2- 2-2
الدولية و نتيجة للتطورات األسواقيف ظل احتدام املنافسة يف :تشجيع الصادرات الصناعية2-1- 2-2

، فان التواجد األسواقالتكنولوجية الكبرية اليت تلعب دورا حامسا يف تعزيز القدرة التنافسية للمنشات يف ظل هذه 
فاملنتجات احلديثة تتفوق بسهولة . قي للصناعة الوطنيةاملتزايد للمنتجات الصناعية احمللية فيها يعد مبثابة االختبار احلقي
السوق احمللي إىلباألساساليت كانت موجهة اإلحاللعلى املنتجات ذات التكنولوجيا القدمية، فقد ساعدت سياسة 

لتصدير فشلت يف حتقيق الربامج التنموية، وهو ما مسح بالتوجه حنو اإالقاعدة صناعية واسعة ومتنوعة إجيادعلى 

.15.رشيد حممد رشيد، مرجع سبق ذكره، ص1
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الدولية ، واالرتقاء مبستوى جودة املنتجات ومطابقتها األسواقيف االستفادة من مزاياه املتمثلة يف اقتحام أمال
.للمواصفات الدولية ومن مت حتقيق معدالت النمو الصناعي املنشودة

رئيسيا للتمويل من يشكل االستثمار األجنيب املباشر مصدرا : اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر2-2- 2-2
خالل مسامهاته الفعالة يف دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الكثري من الدول املستضيفة هلذا النوع من 
االستثمارات، وخيتلف االستثمار األجنيب املباشر عن األنواع األخرى من التدفقات الرأمسالية اخلاصة، كونه يستند إىل 

.تقبلية طويلة املدى للمستثمرين إلمكانية حتقيق األرباح من خالل أنشطتهم االقتصاديةحد كبري على رؤوية مس
وقد أثبتت التجارب املختلفة األمهية والدور الذي ميكن أن يلعبه االستثمار األجنيب يف حتقيق منافع هامة بالنسبة 

:للدول املتلقية له ومنها
؛احلديثة واملتطورة، خاصة يف بعض الصناعاتتسهيل حصول الدول املضيفة على التكنولوجيا -
؛توفري فرص عمل جديدة، فضال عن املساعدة يف تنمية وتدريب املوارد البشرية يف الدول املضيفة-
خفض االحتكار، : تذكية املنافسة بني الشركات احمللية وما يصاحب هذا التنافس من منافع عديدة تتمثل يف-

؛عية اخلدمات واملنتجاتوحتفيز الشركات على حتسني نو 
؛املسامهة يف فتح أسواق جديدة للتصدير-
املسامهة يف حتسني وضعية ميزان املدفوعات عن طريق زيادة فرص التصدير وتقليص الواردات وزيادة تدفق رؤوس -

.1األموال
املضيفة من خالل نقل فاالستثمار األجنيب املباشر يعد عامل مهم يف حتقيق القدرة التنافسية لصناعة الدول 

لسياسة جذب االستثمارات أخرلكن جانبا . 2التكنولوجيا، واالرتقاء باملهارات، وتعزيز الروابط باألسواق الدولية
اليت يلحقها باالقتصاد الوطين وهو تسرب جزء هام من الفائض االقتصادي األضراريبدو يف صورة أنميكن األجنبية

.3األرباحاخلارج يف شكل فوائد للقروض أو جزء من إىلاملتولد عن تلك االستثمارات 
يتمثل يف العمل على ترسيخ جمموعة من القيم االجتماعية، : البناء المؤسسي لتوجيه القطاع الصناعي-3- 2-2

ذ إن تنفي. أمن ش
للنجاح، كشرط ضروريإسرتاتيجية التنمية الصناعية عمل يتطلب االلتزام بتوفري املناخ املالئم للمنشات  الصناعية

.51.ص، 2004، جملة جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، قضايا وتعار يف-االستثمار األجنبي المباشرحسان خضر، -1
.49.ص، ذكرهرشيد حممد رشيد، مرجع سبق- 2

، دار اجلامعة العالقات االقتصادية الدولية االقتصاد الدولي الخاص لالعمال اتفاقيات التجارة العالمية-االقتصاد الدوليزينب حسني عوض اهللا، -3
.284.ص، 2004اجلديدة، مصر، 
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ومن هنا تتجلى األمهية البالغة اليت ميكن أن يلعبها البناء املؤسسي الذي يتوىل اإلشراف على تنفيذ اإلسرتاتيجية 
:وميكن ابراز جمموع هذه العناصر من خالل الشكل التايل.وتقييمها 

ةعناصر بناء السیاسة الصناعی): 1(شكل

عناصر بناء السیاسة الصناعیة

الربط باألسواق العالمیةبناء القدرات الوطنیة

 ال
مي

نظ
وم

یة 
شر

الب
رد 

موا
ال

ت
عا

رو
مش

ام 
نظ

ار
بتك

اال
ني

وط
ال

ني
وط

ة ال
ود

لج
م ا

ظا
ن

ت
جا

تیا
الح

ا
لیة

وی
لتم

سیةا
سا

األ
یة 

لبن
ا

ت
عا

رو
مش

 لل
سیة

ناف
الت

رة 
لقد

ة ا
یاد

 ز
مج

را
ب

تشجیع 
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األجنبي 
المباشر

تنمیة
الصادرات

بالقطاع الصناعيوضالبناء المؤسسي للنھ
.8.ص، 2003يف مصر، وحدة دعم السياسات مبركز حتديث الصناعة، الورقة اخلضراء عن السياسة الصناعية:المصدر

:السياسات الصناعية وأدوات أهداف،مبادئ : الفرع الثاني
.تقوم السياسات الصناعية على العديد من املبادئ لتحقيق أهدافها مستخدمة العديد من األدوات

:مبادئ السياسات الصناعية-1
مبادئ ، واليت ال ميكن ملكونات هذه ترتكز علىأنحتقيق أهدافها جيب حىت تتمكن السياسة الصناعية من

:1السياسة أن حتيد عنها ومنها

، إفريقيا في حاجة إلى سياسة صناعية جديدة لحث التحول االقتصادي والحد من الفقر: حتت عنوان2011تقرير التنمية االقتصادية يف افريقيا1
.3، ص2011االونكتاد، 
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جل توجيه أنشطة أيعد الدعم احلكومي لشركات القطاع اخلاص ضروريا من : تقديم الدعم ومتابعة األداء- 1-1
االستثمار واألعمال التجارية إىل جماالت الصناعة ذات األمهية احلامسة بالنسبة للنمو االقتصادي الطويل األجل بغية 

فرصيف قاعدة اإلنتاج وخلق اآلمال لزيادة الناتج احمللي والتوسعتنويع القاعدة اإلنتاجية اليت تعلق عليها احلكومة 
مثل إنتاج السلع وظيفية واملسامهة يف تنويع مصادر الدخل مستقبال، على أن يكون هذا الدعم مربوط بتحقيق بعض األهداف

.التصديرية التنافسية خالل فرتة زمنية حمددة، وإال التوقف عن تقدمي الدعم ما مل يتحقق حتسن يف األداء
يف بعض األحيان القرارات احلكومية املتعلقة بالسياسة : خاصبناء عالقات فعالة بين الدولة والقطاع ال- 1-2

الشركات احمللية ومنظمي املشاريع احملليني، فعلى سبيل املثال قد ال يتوفر 
لدى هذه الشركات العاملون ذو املهارات املناسبة، وقد ال ميكن احلصول على املواد األولية بأسعار تنافسية، كما أن 

على ما ميكن حتقيقه البد من إجراء وللتعرف . املوارد املالية واخلدمات املصرفية قد ال تتوفر بصورة كافية أو مالئمة
ن البحوث اليت جتريها احلكومة إاملزيد من املشاورات مع املصنعني احلاليني أو املصنعني احملتملني،ومن جهة أخرى ف

أبش
. رص اجلديدةيدهم على الف

.ينتجه بصورة تنافسيةأنالقطاع اخلاص لكي يتمكن من اكتشاف ما ميكن 
من خالل التشاور مع الشركات احمللية : إزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية الصناعيةالتركيز على - 1-3

مي املشاريع احملليني واملستثمرين األجانب ميكن حتديد بدقة اخلطوات الضرورية حلفز التقدم الصناعي، ولرمبا ومنظ
الكهربائية، مبثابةيصبح إدخال حتسينات على اهلياكل األساسية مثل الطرق، السكك احلديدية، وامتدادات الطاقة

.التحويلية القائمة على االستخدام املكثف لليد العاملةشروط مسبقة لتحقيق النمو يف بعض القطاعات كالصناعة 
ختضع كل من السياسات الصناعية العامة واملشاريع أنينبغي : التقييم والمساءلةإنشاء آلية للرصد و - 1-4

احملددة يف جمال الصناعة العامة للتقييم واملساءلة بشكل دوري للوقوف على جوانب القصور والعمل على تعديلها 
1.إىلنادااست

.3.، مرجع سبق ذكره، ص2011تقرير التنمية االقتصادية يف افريقيا1
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.مبادئ السياسات الصناعية):02(الشكل رقم 

.عتماد على ما تقدمباإلمن إعداد الطالب: المصدر
:  أهداف السياسات الصناعية-2

:1األهداف واليت ميكن إجيازها يف
؛يف القطاع الصناعياإلنتاجيةحتسني الكفاءة -
؛تعزيز القدرات التنافسية للصناعة احمللية-
؛لتمويل املشروعات الصناعيةاألجنيباملال الرأسخلق مناخ استثماري مناسب جللب -
.استرياد التكنولوجيا والتجهيزات املتقدمة وتوطينها بغية االستفادة منها يف تطوير القدرات التكنولوجية احمللية-
؛األجنبيةتشجيع الصناعات التصديرية لضمان تدفق العمالت -
؛اإلمجايلالصناعي وزيادة حصته يف تكوين الناتج اإلنتاجزيادة معدالت منو -
؛ة تقنيا ذات قيمة مضافة عاليةصناعات متقدمإقامة-
؛الصناعيالتأهيلو قدرات التدريب و أساليبتطوير -
من األخرىوالعمودي بني فروع الصناعة من جهة وبينها وبني فروع االقتصاد األفقيحتقيق درجة من التكامل -

؛جهة ثانية

، : على، 872، مقال منشور يف جملة احلوار املتمدن العدداستراتيجية التنمية الصناعية في الجمهورية العربية السوريةمصطفى العبد اهللا الكفري، -1
www.ahewar.org.20/04/2013تاریخ االطالع على الموقع 

مبادئ 
السیاسات 
الصناعیة

تقدیم الدعم 
ومتابعة 

اآلداء

المشاركة 
في اتخاذ 

القرار

إزالة 
العقبات 

التقییم 
والمساءلة
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.تطوير القطاع اخلاص وبصفة خاصة الصناعات الصغرية واملتوسطة-
وتقليل االعتماد على االسترياد األساسيةاالهتمام بتصنيع السلع الضرورية الالزمة لتلبية حاجيات السكان -

.لتأمينها
؛الصناعيةاإلدارةإصالح-
التلوث البيئي الناتج عن الصناعة؛أثارختفيف -
.األخرىحتقيق التكامل والتنسيق  الصناعي مع خمتلف الدول -
:الصناعية أدوات السياسة -3

واسعاطيفااستخدمت الدول الناميةفقد االقتصادية، اآللياتجمموعة كبرية من السياسة الصناعيةأدواتتشمل 
: تلخيصها فيما يليتصنف ضمن السياسة الصناعية ، واليت ميكن أنمن السياسات اليت ميكن 

وباألخصعلى هيكل الصناعة، التأثريوسائل أهمهذه السياسة تعترب من بني :سياسة الترخيص الصناعي- 3-1
على مستوى الرتكيز فيها من خالل التحكم يف عدد املنشات يف الصناعة التأثري، وبالتايل يهاإلظروف الدخول 

، لذلك احلجم الكلي للصناعةاعلى حجم املنشات وكذالتأثريمن خالل بشكل غري مباشرأوبشكل مباشر،
اجلديدةمنح الرتاخيصأثناءبعني االعتبار بعض املعايريتأخذأنلة عن الرتخيص الصناعياجلهات املسؤو على جيب 

ومن مت البد .)الطلب الكلي(للمصانع املنتجة مقارنة حبجم سوق السلعة املنتجةاإلنتاجيةخاصة فيما يتعلق بالطاقة 
بالرتاخيص القرارات املتعلقة اختاذبعني االعتبار االجتاهات الرتكيزية يف الصناعة عند تأخذأنللسياسات الصناعية 

اإلنتاجيةعلى الكفاءة تأثريهاإىلباإلضافةيف السوق، األسعارعلى مستوى التأثريالصناعية ملا لذلك من احتماالت 
:التاليةاألنواع، وتشمل هذه الرتاخيص 1

، وغري ذلك األجنبيةصناعية، وتراخيص توصيالت كهربائية، وتراخيص استقدام العمالة أراضياملرخصة، وتراخيص 
ملستندات ذلك عدد اإىلأضف 2.ا ليالسلع حمإحدىأسواقإىلمن الرتاخيص املطلوب احلصول عليها للدخول 

املطلوبة للحصول على كل ترخيص والفرتة الزمنية اليت يستغرقها احلصول على كل منها، مما يشكل عائقا واضحا 
.احملليةاألسواقللدخول يف 

، مذكرة 2012-2000: المالئمة للقطاع الصناعي الجزائري خالل الفترة، دور السياسات الصناعية في إيجاد اإلستراتجية عزرين عز الدينبن-1
.30.ص، 2012، جامعة حممد خيضر، بسكرة، مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم االقتصادية

التنمية، املعهد العريب جملة جسر ،دعم القدرة التنافسية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةآلياتموريس جرجس، -2
.4.ص،2004للتخطيط، الكويت، 
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الوسائل الرئيسية لتشجيع إحدىصناعات احمللية للتشكل احلماية اجلمركية: 1سياسة الحماية الجمركية- 3-2
فصل الصناعات احمللية إىل

هذه السياسات من خالل مبادئ السياسة الصناعية اليت تتضمن أمهية، وتتجلى عن العامل اخلارجي ومحايتها منه
املنافسة، مما يرتتب األجنبيةلصناعي عن طريق فرض ضرائب مجركية على املنتجات تقدمي احلوافز ملشاريع القطاع ا

نه أيف استعمال هذه السياسة من شاإلفراطإال أن، احملليةواألسعارالعاملية األسعاربني الفر وقاتيف عليها زيادة 
خلدمات اجليدة للمستهلكني وتنويع وتقدمي ااألسعاروختفيض اإلنتاجيةيعمل يف اجتاه معاكس لفوائد الكفاءة أن

:ويعتمد تنفيذ هذه السياسة على عدة أسس أمهها . املنتج النهائي 
؛من احتياجات السوق احملليةاألكربعات املطلوب محايتها كافيا لتغطية اجلزء االصنإنتاجيكون أن-
؛باملستهلكاإلضرارإىلمناسبة من حيث اجلودة، حبيث ال يؤدي يتمتع املنتوج احمللي بدرجة أن-
احمللية نتيجة األسواقاملنتجات املستوردة املنافسة يف بأسعاراملنتوج احمللي مرتفعة نسبيا مقارنة أسعارتكون أن-

؛الصناعات احملليةإنتاجارتفاع تكاليف 
؛بالنسبة لالقتصاد القوميإسرتاتيجيةتكون الصناعة املطلوب محايتها أن-
.تراعى مصاحل املستهلك عند تقدمي احلماية للصناعات احمللية أن-
تقدمي قروض بدون فوائد للمشاريع الصناعية حسب إىلعادة ما تلجا الدول :سياسة القروض الصناعية- 3-3

أثار، ويرتتب على تطبيق هذه السياسة من مبلغ القرض%2.5إىلوجدواها االقتصادية، واليت قد تصل أمهيتها
على التأثريالصناعة، أماماملال الذي يعد العائق الرئيسي رأساجيابية لفائدة الصناعة احمللية منها تسهيل احلصول على 

حمددة لبلوغ هذا إجراءاتللرتكز يف الصناعة باستخدام األمثلحنو حتقيق املستوى باألخصهيكل الصناعة، أبعاد
:2اهلدف مثل

؛باجتاه املنشات الصغرية خاصة الصناعات املتسمة بدرجة كبرية من الرتكزبصورة أكثر كثافة توجيه القروض-
.تدعيم نشاطات البحث والتطوير يف الصناعة-
على تفضيل املنتجات الوطنية على غريها من هذه السياسة ترتكز:سياسة المشتريات الحكومية- 3-4

إىلأويلج. األجنبيةاإلشباعكلما حققت نفس درجة األجنبيةاملنتجات 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف العلوم المؤسسة االقتصادية، أداءدور السياسات الصناعية في تحسين وليد أمحد صاحل العطاس، -3
.31،32.ص، ذكرهمرجع سبقعزرين عز الدين، ، وانظر كذلك بن20-19، ص2010، جامعة حممد خيضر، بسكرة، االقتصادية

.259.ص، 2003، دار الزهراء للنشر والتوزيع، اجلزائر، اقتصاديات الصناعةباخمرمة أمحد سعيد، - 2
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املعتمدة من قبلغراقية االتسويقية اليف ظل السياساتخاصة األجنبيةم هذه السياسة ملواجهة منافسة السلع استخدا
. األجانباملصدرين 

على مدى قدرة املنشات املستفيدة منها على ختفيض تكاليف أهدافهاتتوقف فعالية هذه السياسة يف حتقيق 
إىلاألجنبية وليس جمرد حتويلها السلع أمامعن طريق اقتصاديات احلجم، ومن مت زيادة مستوى املنافسة اإلنتاج

اك غالبا ما تكون هنإذااألجنبية، السلع أسعارالسلع الوطنية أعلى من أسعار خاصة عندما تكون لألرباحمصدر 
.

الشركات احمللية من دفع الضرائب املقررة إعفاءالسياسة على تقوم هذه : من ضرائب الشركاتاإلعفاء- 3-5
خالل ختفيض تكاليفها ففي السعودية مثال تتمتع كافة الشركات 

من املوجودات %2.5ـواملقدرة بإسالميةمن ضرائب الشركات، وتدفع فقط الزكاة باعتبارها ضريبة باإلعفاءالسعودية 
، أرباحهامن قيمة %45و%25فتقوم بدفع ضريبة سنوية مقدارها ترتاوح ما بني األجنبيةالشركات أما. السائلة

ملدة عشرة األرباحمن ضريبة فأكثر%25ال السعودي بنسبة املرأسالشركات اليت تساهم يف تعفى يف حني
.سنوات من بدء التشغيل

من املنتجات احمللية تشجيع الصادرات إىليؤدي أنه نأشمنتطبيق هذه السياسة :سياسة سعر الصرف- 3-6
أسعاراملنافسة للسلع الوطنية  بسبب ارتفاع األجنبيةويف املقابل ختفيض الواردات من السلع أسعارهانتيجة اخنفاض 
فهذه السياسة تقوم تقريبا بنفس الدور الذي تقوم به سياسة احلماية اجلمركية فيما يتعلق بتخفيض . السلع املستوردة
املستوردة الرأمساليةمشل من سياسة احلماية اجلمركأسياسة سعر الصرف أنالواردات، غري 

.أسعارهاارتفاع إىلفتؤدي اإلنتاجومستلزمات 
االتفاقيات العلنية والسرية االحتكارية يف الدول اليت تتبع هذه السياسة متنع:سياسة مكافحة االحتكار- 3-7

أوأسواقهابعض منتجي سلعة معينة من اجل السيطرة على أوالتواطئية بني كل 
حتديد سعر السلعة عند مستوى مرتفع مقارنة إىل

.املنافسة احملتملة يف سوق الصناعة على كذلك تأثريهابالسعر الذي سيسود يف غياب اتفاقيات االحتكار ومدى 
تعمل الكثري من الدول على مراقبة وتنظيم عمليات :سياسة الحكومة اتجاه االندماج بين المنشات- 3-8

السليب على حجم املنافسة يف سوق الصناعة بتقوية االجتاهات االحتكارية تأثريهااالندماج بني املنشات خوفا من 
رغبة االندماج على تأثريإىلإضافةفيها، وما يرتتب على ذلك من اخنفاض يف رفاهية املستهلكني  لصاحل املنتجني، 

1.الصناعةإىلدخولاملنشات اجلديدة يف ال

.255.، صمرجع سبق ذكرهباخمرمة أمحد سعيد، 1
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انطالقا من صعوبة تطبيق شروط املنافسة التامة يف واقع الكثري من الصناعات :المفتوحةاألسواقسياسة - 3-9
من الكفاءة األمثلاملستوى إىلللوصول اإلنتاجيةللكفاءة األدىناقتصاديات احلجم أو احلد ثباتمبا يف ذلك شرط 

إىلفهوم التهديد بالدخول املفتوحة مباألسواق
من املزايا اليت توفرها املنافسة التامة ومنها اخنفاض مستوى األكربالصناعة، أو املنافسة الكامنة للتحقيق القدر 

واملتمثل يف وجود اإلنتاجيةإىل التضحيةدون احلاجة األسعار
.أن تستفيد من اقتصاديات احلجم من خالل العمل على ختفيض التكاليف كلما زاد اإلنتاجمنشات ضخمة ميكن 

.الصناعيةةأدوات السياس): 03(الشكل رقم 

.باإلعتماد على ما تقدممن إعداد الطالب :المصدر
ن إالسياسة الصناعية يف محاية وتشجيع الصناعات الوطنية، فأدواتالدور الذي تضطلع به إىلفباإلضافة

، اإلنتاجيةزيادة معدل النمو، حتقيق الكفاءة (السياسة احلكومية اجتاه سوق الصناعة أهدافمسامهتها يف حتقيق 
:1حتكمه عدة اعتبارات أمهها...) حتقيق املنافسة

؛)الطلب الكلي(حجم سوق الصناعة-
؛عدد املنشات املنتجة للصناعة-
؛الصناعة مبا يف ذلك تكاليف الدخول واخلروجإىلظروف الدخول -
؛)الذي حيقق أدىن تكلفة متوسطةاإلنتاجحجم (اإلنتاجيةللكفاءة األدىناحلد -

.277.ص،مرجع سبق ذكرهباخمرمة أمحد سعيد،  1

أدوات السیاسة الصناعیة

الحمایة الجمركیة

األسواق 
المفتوحة

مكافحة 
االحتكار

سعر 
الصرف

اإلعفاء من 
ضرائب 
الشركات

المشتریات 
الحكومیة

الترخیص 
الصناعي

القروض 
الصناعیة

االندماج 
بین 

المنشآت
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؛مرونة الطلب على املنتجات الصناعية-
.يف الصناعةاألجنيباملال رأسحجم مشاركة -

السياسات الصناعيةأنواع: المطلب الثاني 
أنواع إىلتنقسم السياسات الصناعية املطبقة يف اقتصاد معني أو يف سوق معينة حسب خمتلف معايري التقسيم 

:خمتلفة، بغرض حتقيق اهلدف املرجو من كل نوع
ميكن تقسيم السياسات الصناعية حسب هذا املعيار : حسب المدى الزمني للسياسات الصناعية:الفرع األول

:إىل
، وتطبق التأثريوتكون حمدودة ) قصرية املدى ( وهي السياسات اليت تعاجل اختالالت ظرفية :سياسات ظرفية- 1

.غالبا يف قطاعات دون أخرى 
، وهي سياسات ذات نتائج لألسواقتلك اليت تعاجل االختالالت يف اخلصائص اهليكلية وهي: سياسات هيكلية-2

النهائية للسياسة األهدافوأهداف بعيدة املدى، قد يكون هذا النوع من السياسات عموديا أو أفقيا حسب 
عادة ما جند أن السياسات الصناعية املطبقة ال تنحصر يف نوع واحد من . االقتصادية العامة املطبقة يف بلد معني
وجود توليفة من عدد كبري من السياسات الصناعية ئع على املستوى العملي السياسات املذكورة أعاله، ولكن الشا

بعض املرونة على التدخل احلكومي من جهة وإضفاءمن جهة، األسواقطويلة وقصرية املدى لتحقيق االستقرار يف 
.1أخرى 

:إىلمبوجب هذا املعيار تقسم السياسات الصناعية :حسب أثرها على القطاعات االقتصادية: الفرع الثاني
األنواعوالتمست هذه . تهدف قطاعات خمتارة من أجل النمووهي سياسات تس):انتقائية (سياسات عمودية -1

تزال البلدان املتقدمة والبلدان ففي حني ال. اإلسرتاتيجيةمن السياسات محاية الصناعات الوليدة ودعم القطاعات 
حد ما، مت التشكيك كثريا يف هذا النهج بوصفه مناهضا للسياسات اليت تسعى إىلالنامية ت

التطابق إىلن السياسات الصناعية العمودية متيل إذلك فإىلباإلضافةاحلرة، األسواقوزيادة عدد ،حترير التجارةإىل
على مؤشرات النمو االقتصادي الكلي، مبا يف ذلك اإلمنائيةاألهدافمع هيكل صنع القرار املركزي، حيث تركز 

عدم تشجيع تنمية املشاريع إىلاملباشر، هذا النوع من السياسات مييل األجنيبالناتج القومي، الصادرات، االستثمار 
حماباة أنكما . واالبتكار بل وحيول دون منو االقتصاد اجلزئي وتوزيع مزايا الرفاه على مجيع القطاعاتاخلاصة

، وإداريةأحباث اقتصادية جملة ، الصناعية المصرفية في ترقية تنافسية الجهاز المصرفي الجزائريدور السياسات زعباط عبد احلميد، سحنون عقبة، - 1
.178.ص. 2012، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، 2012، جوان 11العدد
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يعزز سلوكيات السعي االجياري اليت تلتمس فيها مجاعات الربح أننه أقطاعات معينة على حساب غريها من ش
.خلية من أجل مكاسب شخصيةدعلى السياسة العامة واحلفاظ على خمططات دعم تالتأثري

وهي السياسات اليت تشمل عدة قطاعات اقتصادية وتكون ذات أثر مشرتك بني هذه :سياسات أفقية-2
األخريةيف السنوات تأييدالقطاعات، اكتسب هذا النوع من السياسات أوسع 

زيز التنمية الصناعية من البيئة املواتية الالزمة لتعإجيادالسوق، حيث تستطيع احلكومات من خالهلا إخفاقاتعلى 
وقد . القانونية واملؤسسية، وبناء القدرة، وتوسيع نطاق البنية التحتيةاألطراملعلومات، وتعزيز إىلخالل تيسري الوصول 

احلد من تشوهات السوق وتعزيز زيادة املنافسة املفتوحة إىلمتيل األفقيةالسياسات الصناعية أنبينت الدراسات 
مدى إىلاحلديثة األدبياتوتذهب. ، واحلد من خماطر فشل السياسات املرتبطة بتدخالت فاقدة الوجهةوالشفافة

جديد للنمو الصناعي يقوم على الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يتوىل فيها أصحاب منوذجبتأييدهاأبعد 
ذلك يسمح أنانفتاحا، ويقال املصلحة معا وضع سياسات مناسبة ذات فعالية من خالل خطوط اتصال أكثر 

بتبادل املعلومات على حنو أفضل فيما يتعلق بالتحديات والفرص اليت تواجه تنمية القطاع اخلاص وتعزيز عملية صياغة 
عن حتيزات ) األفقية( ومع ذلك ينبغي توخي احلذر لضمان أال تسفر هذه السياسات .1السياسات الصناعية 

.املستفيدينقطاعية وأن يظل التنسيق والتشاور مستمرا بني مجاعات 
خلية تستخدمها دعبارة عن أدوات تسواء كانت السياسات الصناعية أفقية أو عمودية يف نطاقها 

يف تأثرياتقيق احلكومات لوضع مسار للعمل من أجل حتقيق نتيجة أو أكثر يف جمال السياسات واالهم من ذلك حت
متكامالن من الناحية العملية، إالرغم االختالف بني النوعني السالفي الذكر .جمال السياسات العامة

تنظم اجلوانب العامة اليت تشرتك فيها جل أو كل القطاعات االقتصادية، يف حني تتوىل األفقيةفالسياسات 
ذلك تكون أكثر خصوصية ودقة ومالئمة لقطاعات اقتصادية دون السياسات العمودية مهمة تنظيم قطاعات معينة ل

3:استخداما، وذلك لسببنياألكثررغم ذلك تبقى السياسات الصناعية العمودية .2أخرى

 تشمل االمتيازات املرتتّبة عن السياسات األفقية خمتلف النشاطات والقطاعات، وليس من السهل حشد
فتنمية املهارات واعتماد سياسات االبتكار التكنولوجي، مثًال، .السياسيوتعبئتهم على املستوى» املستفيدين«

يعودان بالنفع على عدد كبري من الشركات، إال أن مستوى االستفادة يكون عادة ضئيًال، ومن الصعب توّقع نشوء 
.عمل دعم سياسي للمستفيدين من سياسة من هذا القبيل

1 -Dani Rodrik, Industrial policy for the Twenty-First Centry, Discussion Paper Series Number 4767 Centre For
Economic Policy Research, November 2004.p.9.

.79.ص، 1999، اإلسكندرية، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، اإلدارة االستيراتيجية، األصول واألسس العلميةحممد أمحد عوض، - 2

3 http://carnegieendowment.org:/2013/09/17 االطالع على الموقع یومتاریخ
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ة يف شكل ملموس إال بعد فرتة قد متتد سنوات، كما هي احلال يف ما يتعّلق ال تربز نتائج كثري من السياسات األفقي
ومن غري املرّجح أن تسعى مجاعات املصاحل إىل الدفاع عن سياسات تكون منافعها أقل .بالتعليم والبحث والتطوير

ندما يتوافر لديها منظور وتبقى مسؤولية احلكومات قائمة يف َسّن هذه السياسات، ع. أمهية ومتتّد لفرتة زمنية طويلة
.طويل األمد يف شأن التنمية

لقد حرصت الكثري من الدول النامية بعد احلصول على استقالهلا على :حسب الهدف من التصنيع:الفرع الثالث
انتهاج سياسة التصنيع بعرض القضاء على الكثري من مظاهر التخلف اليت ورثتها جراء االستعمار، ويف هذا اإلطار 

مت تبين نوعني من السياسات لتحقيق هدف التصنيع، فيتم وصف بلد ما بأنه يتبىن إحدامها تبعا لنسبة فقد 
.الصناعات املقامة يف إطار كل منهما

:الواردات إحاللسياسة -1
إجيادمنتجات كانت تستورد سابقا ، ويتم ذلك من خالل إلنتاجصناعات حملية إنشاءتتضمن هذه السياسة 

وقد طبقت هذه السياسة سابقا خالل القرنني الثامن 1.املماثلةاألجنبيةحواجز مجركية وغري مجركية ضد استرياد السلع 
، روسيا، وأملانيا، األمريكيةعشر والتاسع عشر يف معظم الدول الصناعية املتقدمة حاليا ومنها الواليات املتحدة 

.تينية الالأمريكاواليابان فظال عن تطبيقها يف دول 
خالل عقدي اخلمسينات اخنفاض عوائد التصدير للبلدان النامية اليت سببت عجز يف ميزان املدفوعات إن

إحاللالتوجه حنو تبين سياسة إىلأدتوالستينات، 
. التغريات اهليكلية الالزمة لتحقيق القفزة النوعية لالقتصاد القوميإحداثخالل 

:الواردات إحاللسياسة تنفيذمراحل -1- 1
:وهيهذه السياسة بثالث مراحلتنفيذعملية متر

فباإلضافة.ئة االستثمارية املالئمة لتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار الصناعييبتوفري البوتبدأ: األولىالمرحلة 
لدعم القطاع ثابتةشروط هذه البيئة، البد من تبين سياسة اقتصادية أهماالستقرار السياسي باعتباره من أمهيةإىل

اخلاص من خالل منح القروض والتسهيالت االئتمانية وتقدمي املشورة الفنية للصناعيني، وخاصة دراسات اجلدوى 
أساسالصناعات االستهالكية على إقامةتتميز هذه املرحلة بالرتكيز على ، و إقامتهااالقتصادية للمشروعات املقرتح 

.7.مرجع سبق ذكره صدالل بن طيب، . الطيب داودي و-1
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السلع االستهالكية غري املعمرة أساسيةوتشمل بصفة . 1الالزمة لنجاحها وتطورها اإلجراءاتمجيع واختاذانتقائي 
مثل اخلامات إلنتاجهااملنزلية، وكذلك الصناعات اليت تنتج املدخالت املطلوبة واألدواتيةذواألحمثل املالبس

أنيف بداية مرحلة تصنيعها، حيث وهذه الصناعات تناسب الدول النامية . اخلاصة بصناعة النسيج واجللد واخلشب
:هذه الصناعات تتميز بااليت 

؛العاملة غري املاهرةاأليديكثافة استخدام -
؛من التصنيعاألوىلالضيقة يف البلدان النامية يف هذه املرحلة األسواقيناسب مبااألمثلاخنفاض احلجم -
؛استخدام تكنولوجيا متطورةإىلاستخدام تكنولوجيا بسيطة وعدم احلاجة -
.2واملكونات وقطع الغيارلألجزاءوجود صناعة متطورة إىلعدم احلاجة -

، وذلك بتوسيع حاجة السوق احمللية من السلع األوىلاملرحلة أهدافهذه املرحلة بعد حتقق تبدأ:المرحلة الثانية
، الثالجات، األفرانالكهرومنزلية مثل كاألدوات.السلع االستهالكية املعمرة بإنتاجاالستهالكية املباشرة، والبدء 

يف دعم الراغبة األجنبية من خالل القيام مبشروعات مشرتكة مع الشركات .التلفاز، واملكيفات اهلوائية وغريهاأجهزة
.معامل الصيانة ومراكز لتدريب العمالوإنشاءالتصنيع احمللي 
السلع وإنتاجتعكس هذه املرحلة بداية النقلة النوعية لتطور القدرات التقنية احمللية يف جمال تصميم : المرحلة الثالثة

وتتميز ،والبرتوكيماوياتوالصلبت الوسيطة كاحلديد االصناعإقامةواملعدات وكذلك اآلالتاملعمرة مثل اإلنتاجية
:هذه الصناعات بااليت

املال؛رأسكثافة استخدام -
؛وفورات احلجم الكبريأمهية-
؛قياسا حبجم السوق احمللي يف كثري من الدول الناميةاألمثلحجم املشروع كرب-
؛اإلنتاجتقدم التكنولوجيا املستخدمة يف -
؛العمالة الفنية املاهرةإىلاحلاجة -
.3وتنظيمية عالية املهارة واخلربةإداريةكوادر إىلاحلاجة -

كلية –أطروحة دكتوراه، األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك كوردستان العراق،إقليمإمكانيات توطين الصناعة في سركوت حممد خضرالربزجني، -1
.121.ص. 2008اإلدارة واالقتصاد، 

.45، 44.، ص1997، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، اقتصاديات الصناعة والتصنيعحممد حمروس إمساعيل، - 2

.47.رجع، صنفس امل- 3
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ت احمللية االصناعإمكانيةويتوقف برامج سياسة التصنيع يف هذه املرحلة على مدى 
تساهم يف أناإلسرتاجتيةهذه من يؤملد كان قو .اإلنتاجالكبري لتخفيض تكاليف اإلنتاجواالستفادة من مزايا 

من خالل خفض ) الوارداتألسعارالرقم القياسي / الصادرات ألسعارالرقم القياسي (معدل التبادل الدويل إصالح
الذي األمروهو . الواردات من السلع االستهالكية مث الوسيطة مث االستثمارية، وزيادة الصادرات يف نفس الوقت

.1يزان املدفوعات خارجيا، وحتفيز النمو داخلياوضع مإصالحسيساهم يف 
:الوارداتإحاللمزايا سياسة - 1-2

:حتقق املنافع التالية يرى املدافعني على هذه السياسة 
 تسهم هذه السياسة يف عالج مشكلة عجز ميزان املدفوعات يف الدول النامية، من خالل تقليل أنميكن

.تقليل التبعية للخارجإىلوهو ما يؤدي ) تقليل استرياد السلع االستهالكية(االسترياد من اخلارج 
 صناعات حملية حتل حمل إقامةتسهم هذه السياسة يف عالج مشكلة البطالة يف الدول النامية، الن أنميكن

تقليص مشكلة البطالة، ولكن بشرط االعتماد على الطرق إىليوفر فرص للعمالة مما يؤدي أنالواردات ميكن 
.الكثيفة العملاإلنتاجية) الفنون(
 هذه السياسة تقوم على إنتاج سلع استهالكية يتم تسويقها حمليا، وهو ما جينب الدول النامية خماطر االعتماد

ى األسواق اخلارجية، خاصة وان الدول الصناعية املتقدمة تلجا لوضع العراقيل والعقبات أمام صادرات الدول عل
.النامية من السلع الصناعية 

 طريقة لتنمية قطاع الصناعة ورفع نسبة مهام قطاع الصناعة يف النشاط االقتصادي أسهلهذه السياسة تعترب
.امية يف الدول الناإلنتاجوتنويع هيكل 

الواردات إحاللسياسةعيوب - 1-3
يف الظهور خالل السنوات اليت طبقت فيها أخذتعلى الرغم من فوائد السياسة املذكورة فان هلا عيوبا كثرية 

:هذه السياسة وذلك على النحو التايل 
صناعة معينة بالداخل بدال من االعتماد على استرياد إقامةيؤدي إذا.زيادة االعتماد على االسترياد من اخلارج-أ

:يليسلعة تامة الصنع القيام باسترياد ما
واملعدات الالزمة للصناعة؛اآلالت-

، 2011، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، بلدان متقدمة تنموياإلىلماذا لم تتحول اغلب البلدان النامية :حلقة نقاشية حولامحد الكواز، -1
.12.ص
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؛األجنبيةالسلعة من الشركة إنتاجحق -
؛ببناء املشروعيقومالذي األجنيبتكاليف املقاول -
؛نفقات اخلرباء األجانب الذين يعاصرون عملية تركيب املعدات مث االستمرار مع املشروع خالل عملية اإلنتاج-
؛قطع الغيار الالزمة من وقت إىل آخر-
تزايد درجة االعتماد على اخلارج يف حالة القيام بتجميع سلعة معمرة مثل السيارات باالعتماد على استرياد  -ب

.واملكونات من اخلارجاألجزاءكل 
.املنشودالذايتعدم حتقيق االكتفاء -ج
تقيم مصانعها يف أناليت استطاعت األجنبيةالواردات هي الشركات إحاللمن سياسة األكرباملستفيد أن-د

.العالية من احلماية اجلمركية األسوارداخل الدولة النامية وخلف 
ممكنة بفضل الدعم الكبري أصبحتالواردات إحالليف ظل سياسة أقيمتمعظم املشروعات اليت أن-ه

املواد اخلام والسلع النصف (والسلع الوسيطة ) اآلالت(الرأمساليةاملقدم من جانب احلكومات للواردات من السلع 
).مصنعة

.التقليديةاألوليةبصادرات الدول النامية من املنتجات اإلضرار- و
الواردات يتعلق بالسياسة التجارية املنشودة اليت تصاحب دائما سياسة إحالليف سياسة اآلخرالعيب -ز

:يف ممثلةنتائج سلبية إىلو كاإلحالل
، ومن مت عدم وجود أي دافع أو رادع يدفع املنتج األجنبيةتدهور جودة السلع املنتجة وذلك الختفاء املنافسة -

والنوعية واحلرص على مسعة السلعة املنتجة أو راحة حنو االهتمام بقضايا اجلودة ) قطاع خاص وعام (احمللي 
؛املستهلك

1.إقامة أنواع من الصناعات ال تتمتع فيها الدولة بأي ميزة نسبية -

يف أمهها قبول التصنيع كسياسة، وكهدف اسرتاتيجياألسبابالعديد من إىلويرجع انتشار هذه السياسة 
هذه السياسة يساعد على خلق طاقة وقوة صناعية إتباعأنالعديد من الدول بعد احلرب العاملية الثانية، و

. 2مشكلة البطالةرأسهاالعديد من املشاكل وعلى تساهم يف حل 

52،53.، صذكره، مرجع سبقإمساعيلحممد حمروس - 1

.168-165.صص، 1988، الدار املصرية اللبنانية، مصر، سياسات وتخطيط التجارة الخارجيةمصطفى عز العرب، - 2
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تعترب احلماية الوارداتإحاللمنوذجيف ظل :1حماية الوارداتفشل السياسات الصناعية في ظل -4- 3-1
األسواقالسوق النامجة عن الوفورات اخلارجية وغياب إخفاقاتلنجاح هذه السياسة ولتصحيح أهم مؤشرالفعلية

الواردات يف دول شجعت القطاع اخلاص على خوض غمار التنمية إحالل، وقد طبق منوذج اإلخفاقاتوغريها من 
عن طريق فرض معدالت تعريفة مرتفعة، وتوجيه القروض، الصناعية من خالل توفري احلماية للصناعات الناشئة 

ت احلكومات على عاتقها عملية بناء الصناعات ذيف جتارب أخرى أخبينما . ومراقبة الصرف والتحكم يف سوقه
وإفريقياالالتينية أمريكااغلب جتارب دول إىلالوطنية، من خالل شركات القطاع العام يف الصناعة التحويلية، وبالنظر 

اراألسعأدت احلماية املفرطة والتدخل البريوقراطي السافر يف حتديد اليت طبقت قبل منتصف مثانينات القرن املاضي 
تعرض هذه االقتصاديات إىلأدىا م، اإلنتاجيةحدوث اختالل هيكلي يف االقتصاد واخنفاض معترب يف إىلواألجور

فائقة يف منتصف مثانينات القرن املاضي جراء تطبيق سياسات نقدية متشددة يف الدول الصناعية حملاربة أزمةإىل
.واق الدولية متثلت بارتفاع قوي يف سعار الفائدة يف األسالتضخم 

سياسة تشجيع الصادرات-2
الواردات، ويف ظل حمدودة نتائج هذه إحاللظل التشوهات االقتصادية اليت رافقت تطبيق سياسة يف

السياسة، ويف ظل التزامات العضوية يف املنظمات الدولية، فقد انتهجت العديد من الدول النامية، وبتشجيع من 
األوىلاالقتصادي، سياسة صناعية مغايرة تقوم على استهداف السوق اخلارجي بدال من السياسة اإلصالحبرامج 

االعتقاد بان سياسة تشجيع اخلطأنقطة مهمة وهي انه من إىلننبه أناليت تستهدف السوق احمللي، وهنا جيب 
أنلدول املصنعة حديثا، مثل كوريا، جند جتارب اأخذنافادا ما . لسياسة حترير التجارة اخلارجيةالصادرات هي مرادفة 

سياسات حترير التجارة سياسات تشجيع الصادرات قد تعايشت مع العديد من التشوهات، واليت تتناقض بدورها مع 
إحاللحتقيق منو أفضل من سياسة إىلتؤدي ويعتقد املدافعون عن سياسة تشجيع الصادرات .اخلارجية

ختصيص املوارد إىلالتصدير، وبالتايل تؤدي و ألغراضتوفر حواالواردات، 
تسمح باستغالل وفورات احلجم، وتساعد كما اإلنتاجيةبناء على امليزة النسبية، وتقود ملزيد من استخدام الطاقة 

ذلك فهي تساعد على توفري إىلباإلضافةلدويل، على اكتساب املزيد من التطورات التكنولوجية كاستجابة للتنافس ا
.2يف االقتصاديات الكثيفة العمالةاملزيد من فرص العمل

.9.ص،2012، املعهد العريب للتخطيط، الكويت،111، جملة جسر التنمية، العددالسياسات الصناعية في ظل العولمةبلقاسم العباس، - 1

.5،6.صأمحد الكواز، مرجع سابق، - 2
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على كمية وقيمة للتأثريوالوسائل اليت تتبعها الدولة اإلجراءاتتتضمن سياسة تشجيع الصادرات خمتلف و
.1العاملية باألسواقاألجنبية

سياسات وأساليب تنمية الصادرات- 2-1
والتكيف مع االجتاهات العاملية التأقلمضرورة يفتتمثل ابرز التحديات اليت تطرحها البيئة العاملية اجلديدة

، الكفاءة، النوعية والتكلفة مبا يعزز القدرات التصديرية اإلنتاجية، اإلنتاجييف جماالت التكنولوجيا، التنظيم 
. 2الدوليةاألسواقلالقتصاد الوطين وتنافسية منتجاته يف 

، من حيث 
مالية كبرية، وخربة إمكانياتاألجنبيةاألسواقإىلعلى الدخول األخريةقدرة هذه 

وأسعارما تتميز به املنتجات املصدرة من قبل الدول الصناعية املتقدمة من جودة، إىلإضافةتسويقية طويلة، 
دة غري قادرة على تنافسية، وتطوير مستمر، وهي عوامل جتعل من املنتجات الصناعية للدول النامية جتابه منافسة شدي

ضرورة وأمهية رسم السياسات والتوجيهات والربامج والبىن املؤسسية املواتية لتنمية وحتديث قطاع تأيتمواجهتها، 
وميكن التمييز بني .3مراحل التعبئة والنقل والتسويقإىلوتتواصل اإلنتاجعند مرحلة تبدأأنالصادرات، اليت جيب 

:4وهية قطاع الصادراتمن السياسات لتنميأنواعثالث 
:وتتمثل يف : السياسات الصناعية والتجارية التقليدية1- 1- 2
املختلفة كالدعم املايل املباشر، بأشكاهلاتلعب سياسات الدعم :واإلعاناتسياسات الدعم 1-1- 2-1

اإلنتاجمستلزمات وإعفاءاخلاصة باملدخالت الوسيطة، اإلعانات، األرباحمن ضريبة كاإلعفاءواالستثناءات الضريبية  
فائدة رمزية، بأسعاربعد التصدير، وكذا تقدمي القروض لتمويل الصادرات املستوردة من الرسوم اجلمركية أو 

دورا  . التصديريةلألنشطةوالدعم غري املباشر كدعم خدمات املياه والكهرباء . وتعديل سعر الصرف بالنسبة للمصدر
.د من الدولكبريا يف تنمية صادرات العدي

اليت تستخدم لتسهيل وتشجيع اجلمركية واألنظمةاألساليبهناك العديد من :السياسات الجمركية1-2- 2-1
:التصديرية وأمههااألنشطة

.171.صمصطفى عز العرب، مرجع سابق، - 1

.2.ص، 2006، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، 50، جملة جسر التنمية،العدد األساليب الحديثة لتنمية الصادراتمصطفى بابكر، - 2

3 - www.angelfire.com 25/06/2013االطالع على املوقعتاريخ
.4.ص، ذكرهمصطفى بابكر، مرجع سبق- 4
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أنالدروباك هو نظام مجركي يتم مبوجبه رد الضرائب والرسوم اجلمركية اليت سبق و):Drowback(نظام الدروباك-أ
السلع املصدرة بعد التصدير، وتكمن إنتاجو الوسيطة املستخدمة يف األوليةقام املنتجون بدفعها عند استرياد املواد 

والوسيطة من األوليةالصناعي يف البلدان النامية يعتمد بشكل كبري على استرياد املواد اإلنتاجأنأمهية هذا النظام يف 
ختفيض كلفة هذه املواد ومن إىلهذه املواد من الضرائب والرسوم اجلمركية، سوف يؤدي إعفاءوعليه فان . اخلارج

.املنتجات النهائيةأسعار، وبالتايل ختفيض اإلنتاجورائها كلفة 
.السلعة املصدرةإنتاجللرسوم اجلمركية على مستلزمات التام اإلعفاءنظام السماح املؤقت أو -ب
السلعة املصدرة لفرتة زمنية إنتاجحتصيل الرسوم اجلمركية املقررة على مستلزمات إيقافويقصد به : اإليداعنظام -ج

.حمددة
ت التصديرية، ومن اجل ذلك تسعى االصناعإقامةتشجيع إىلاملناطق الصناعية إنشاءيهدف :المناطق الحرة-د

ويتوقف جناح . واإلعفاءاتمارية فيها العديد من املزايا الدول جلعلها جذابة لالستثمارات، وذلك مبنح املشاريع االستث
الضريبية وغري الضريبية اليت متنح واإلعفاءاتاملزايا إىلباإلضافةاملناطق احلرة  يف دفع عجلة التصنيع التصديري 

رين على جودة البيئة االستثمارية، اليت تتطلب توفر متطلبات االستثمار من بىن حتتية، مؤسسات وتنظيم للمستثم
نه جيب مراعاة جوانب معينة عند إومن مت لكي حتقق هذه املناطق التنمية املنشودة لقطاع الصادرات ف.جيدإداري

:التحفيزية مثلواألدواتتصميم السياسات 
واألسواقالدولية األسواقالصناعات احمللية يف إنتاجالصناعات التصديرية يف املناطق احلرة إنتاجال ينافس أن -

؛احمللية
جاهزية أسواق التصدير للسلع من وجود والتأكديف املناطق احلرة قبل صناعة تصديرية إلقامةمنح الرتخيص عدم-

؛املنتجة
؛تشجيع الصناعات اليت تتميز مبستوى تكنولوجي عايل-
؛والفنيةاإلداريةتشجيع الصناعات اليت تساهم يف تطوير الكوادر الوطنية -
1.تشجيع الصناعات اليت تتميز باستغالل وفورات احلجم-

خلق البيئة إىلاإلصالحاتتتمثل السياسات التوجيهية يف : السياسات التوجيهية2- 2-1
والصناعية التقليدية مل تعد السياسات التجارية أنأمهية هذه السياسات انطالقا من تربزو املالئمة لتنمية الصادرات، 

إن. الدولية يف ظل عوملة االقتصاديات وحترير التجارة الدوليةاألسواقمواتية لدعم القدرة التنافسية للصادرات يف 

.5.مصطفى بابكر، مرجع سبق ذكره، ص1
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التجارة وإجراءاتالسياسات التنظيميةمنعلى مستوى الرقابة اجلمركية وغري اجلمركية جيعلحترير التجارة اخلارجية 
على التأثريالرقابة واملعايري التقنية مكونات مهمة يف وإجراءاتاإلداريةواإلجراءاتالتصدير كإجراءاتاخلارجية  

الدولية، وبالتايل فان دور الدولة يف هذا اجلانب ال يقل أمهية عن دورها يف ظل األسواقتنافسية الصادرات يف 
.السياسات التجارية التقليدية

تلعبه الدولة يف تكوين التكنولوجيا وتدريب أنمفهوم السياسة التوجيهية على أمهية الدور الذي ميكن يقوم
، حتفز نقل واألجانبالوطنيني أعمال مالئمة للمستثمرين مناخ وطين تنافاملهارات، ويف توفري 

تتميز تنفيذ هذه السياسات يتم أوال اختيار قطاعات رائدةوقبلوالتنظيم احلديثة، اإلنتاجوأساليبالتكنولوجيا 
إىلباإلضافةباملنافسة الدولية، حتقق قيمة مضافة عالية،التأثرمرونة الدخل العالية، عدم : ببعض اخلصائص مثل

حيث يتم الرتكيز عليها يف تطوير التشابك االقتصادي مع بقية القطاعات االقتصادية، وكذلك اإلنتاجيةرفع إمكانية
.العاملية وهو ما يعرف بسياسة انتقاء الناجحنياألسواقالقتحام القدرات التنافسية لقطاع الصادرات

لسياسات على أن رفع القدرات التنافسية للقطاعات وقد أثبتت جتارب الدول اليت انتهجت مثل هذه ا
. الرائدة يتحقق من خالل عمليات إعادة هيكلة وحتديث الصناعة بشكل خيدم تنافسية صادرات هذه القطاعات

إىلحتديث الصناعة و 
معايري اجلودة، وحتسني البيئة القانونية والتنظيمية، وتوفري املعلومات وتقدمي املشورة، ودعم القائمة فيما خيص 

.وتعزيز مؤسسات دعم الصادراتإنشاءإىلباإلضافةالصناعات يف جماالت البحث والتطوير، 
تستخدم السياسات التجارية والصناعية اسرتاتيجيا لزيادة القدرات التنافسية :اإلستراتيجيةالسياسات -3- 2-1

ما تسمح به بنود االتفاقيات التجارية الدولية مبا فيها اتفاقيات منظمة إطاريف للقطاعات الرائدة وتعزيز الصادرات 
التجارة العاملية، ويتجلى هذا االستخدام يف الربط بني احلوافز املقدمة للصناعات من ختفيضات ضريبية وائتمانية 

وعية، احلصص من حيث النجانب الصادرات يتم حتقيقه من نتائج يفوبني ما،وضمانات مصرفية وخدمات دعم
.السوقية، القيمة املضافة، درجة استخدام التكنولوجيا

ن ماليزيا تعترب من أكثر الدول النامية  أب) أونكتاد (املتحدة للتجارة والتنمية األمموتشري تقارير منظمة 
:إىلجناحا يف انتهاج مثل هذا النوع من السياسات، حيث تشري التجربة املاليزية 

.لطبيعة احلوافز وفق احتياجات وأهداف التنمية الوطنيةماليزيا سياسة التعديل املستمر انتهاج حكومة -أ
الرتكيز احملدد على الصادرات ذات إىلاالنتقال التدرجيي يف هيكل احلوافز، من التشجيع العام للصادرات -ب

.التكنولوجيا العالية
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وتقدمي التسهيالت املخصصة لتنمية املهارات وترقية التقانة، حيث متكنت احلكومة الربط العريض بني احلوافز -ج
حيث . 

إنشاءالتصدير من خالل إىلتركز اهتمامها يف السبعينات على الصناعات كثيفة االستخدام لعنصر العمل واملوجهة
األساسيةاحلوافز والتسهيالت خدمات البنية ، وقد مشلت األجنبيةعشر مناطق صناعية جلذب االستثمارات 

يف حني ...املناطق احلرة من قوانني امللكيةإعفاءمن الرسوم اجلمركية والضرائب على الصادرات، اإلعفاءاملدعومة، 
إعفاءات: على حتديث نظام احلوافز لتشجيع االستثمار يف جمال الصادرات حيث مشلتركز اهتمامها يف الثمانينات 

من رسوم إعفاءاتالتصدير يف قطاع االلكرتونيات، ألنشطةضريبية ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد بالنسبة 
. إنتاجهامن باملائة80كاملة للمشاريع اليت تصدر أكثر من أجنبيةالواردات  للشركات التصديرية، السماح مللكية 
توجيه وإعادةبينما تركز اهتمامها يف التسعينات على مراجعة 

احلوافز غري الفعالة واليت تتعارض مع بنود اتفاقية منظمة التجارة العاملية، منح إلغاء: التنافسية حيث مت يف هذا الصدد
تشجيع البحث والتطوير، التدريب، (واملشاريع ذات التكنولوجيا العالية اإلسرتاتيجيةحوافز خاصة لتشجيع املشاريع 

1).وتلك املشاريع الداعمة للتشابك الصناعي

سياسة تشجيع الصادراتالسياسات الصناعية في ظل -2
إىلواليابان والصني مؤخرا أسيااجتهت عدة دول من أمهها دول جنوب شرق 

متلك موارد وال هذه الدول الأناخلارجية وتدعيم الصادرات من السلع احملولة، وبالرغم من األسواقالتوجه حنو إىل
دول صناعية رائدة يف جمال التكنولوجيا بفضل إىلتتحول أناستطاعت إالهبات طبيعية وال ميزة نسبية موروثة ، 

السر يف جناح هذه إنإىلالسياسة الصناعية االنتقائية املنتهجة من قبل هذه الدول، حيث تشري بعض الدراسات 
ركزت على محاية عالية مت ختفيفها تدرجييا مع توجه هذه الصناعة حنو التصدير صناعة تإرساءالدول يكمن أساس يف 

السياسات الصناعية متيزت، كما أهداف التصديرالدعم مقابل حتقيق إعطاءمن خالل تطبيق حوافز عديدة مثل 
وارتكزت على سياسات قطاعية مثل اختيار الناجحني واستهداف بعض القطاعات الرائدة لتطويرها شمولية بال

االهتمام بعوامل أساسية أخرى تعمل يف اجتاه حتقيق جناح الصناعة مثل إىلباإلضافةالدولية، األسواقيف وإقحامها
حنو قطاعات األجنيبسياسات توجيه االستثمار املال البشري، كما سامهت رأساالستثمار يف البنية التحتية، وتنمية 

هذا وقد لعبت سياسات التكنولوجيا ودعم الطاقة .معينة دورا حامسا يف تطوير الصناعات وتوفري شروط النجاح هلا
من التنمية الصناعية مت الرتكيز على الصناعات األوىلاالبتدائية دورا حامسا يف هذه السياسات الصناعية، ففي املراحل 

.7-5.بابكر، مرجع سبق ذكره، ص صمصطفى  1
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اخنفاض يف التكلفة إىلأدىما األجورمع استخدام تكنولوجيا بسيطة واخنفاض يف تتالءمذات الرتكيز البسيط اليت 
الصناعي وارتفاع الدخول واألجور ، فان الدول ومع تعمق التشابك . الدوليةاألسواقومن مت زيادة درجة التنافسية يف 

يف جمال التكنولوجيا، وقد ساعد هذا املرور على تطبيق سياسات متر إىل العمل على إحالل صناعات أكثر تعقيدا 
تطويع التكنولوجيا ونقلها من خالل استرياد املعدات واآلالت، واعتماد سياسات التقليد، إىل سياسات تشجيع 

جات  التعليم يف امليادين العلمية، وتشجيع نشاط البحث والتطوير ومن مت الدخول يف جمال االخرتاع وتطوير املنت
.كأساس لدعم التنافسية يف األسواق الدولية

دمج السياستين-3
يتم التوجه حنو التصنيع من خالل تبين أنإما، مبعىن لألخرىغالبا ما يتم اعتبار كل من السياستني بديال 

حيفز التصنيع الذي يقوم على السياسة الثانية أنأو على أساس السياسة الثانية، وال جدال يف األوىلالسياسة 
الصناعة على التجديد واالبتكار املستدمي، كونه خيضع دوما الختبار السوق العاملية وال يستطيع الرتاخي معتمدا يف 

يؤمن تدفقا أنهذا التوجه من شانه أساسذلك فان التصنيع الذي يقوم على إىلباإلضافة.ذلك على احلماية احمللية
اإلمنائيةاليت حتتاجها الدولة لتمويل مشاريعها األجنبيةمستمرا للعمالت 

نفسه هو ما مدى قدرة الدول النامية على لكن السؤال الذي يطرح . اخلارجية اليت حتصلت عليها عند بداية التنمية
من جهة أخرى ليس هناك ما يربر اعتبار كل من هاذين السياستني وضع هذه السياسة موضع التنفيذ هذا من جهة و 

الدمج بني السياستني لضمان حتقيق نتائج أفضل لبعث التنمية إمكانيةوبالتايل فان احلل يكمن يف .1لآلخربديال 
فروع لبعض الصناعات التحويلية موجهة للتصدير لفك اخلناق عن السوق إقامةالصناعية واالقتصادية من خالل 

االحاليل لتصبح فيما بعد ذات طابع تصديري ذات الطابع األخرىاحمللي وتوسيعه، والعمل على تطوير الصناعات 
2.

:والنظام التجاري العالميالسياسات الصناعية :المطلب الثالث
اجلمركية مرحلة االتفاقية العامة للتعريفة : مر النظام التجاري العاملي من حيث التنظيم مبرحلتني مهمتني مها

نظام جتاري تقل فيه القيود املفروضة تأسيسإىلالنظامني يهدفان أنوالتجارة ومنظمة التجارة العاملية، بالرغم من 
هناك اختالف بينهما يف جمال معاقبة الدول اليت ختالف قواعد املنافسة اليت يدعو أنإالوتسود فيه املنافسة احلرة ، 

أمااملخالفة لقواعد املنافسة، كان متساحما يف معاقبة الدول ) GAAT(كل نظام، فنظام التجارة يف ظل اجلات إليها

54،ص1،2008الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامةالرب داغر، البعد االقتصادي، - 1

، مركز دراسات الوحدة العربية، في أقطار مختلفةدراسة مقارنة-المتطلبات واالستراتيجيات والنتائج-التنمية المستقلةحسن فتح اهللا سعد، -2
.50.ص، 1995بريوت،
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روقات ونظام فض النزاعات أكثر نظام التجارة يف ظل منظمة التجارة العاملية فقد تغري،  حيث أصبحت مراقبة اخل
اغلب الدول اليت حتولت أنما يعاب على النظام التجاري يف ظل منظمة التجارة العاملية هو أنإالصرامة ، 

اإلجراءاتتعديل على نظامها التجاري واستفادة من بإجراءمنظمة التجارة العاملية مل تقم إىلعضويتها من اجلات 
التجارة احلرة اليت تدعو خمالفة ملبادئ إجراءاتبتطبيق األعضاءمة، وهو ما مسح لبعض الدول املنظلتأسيساالنتقائية 

1.القائمة على دعم الزراعةاألورويباملنظمة مثل سياسة االحتاد إليها

حيث رعاية ومبدأ املعاملة الوطنية،األكثرتقوم منظمة التجارة العاملية على مبادئ من بينها مبدأ الدولة 
، يف حني يقضي املبدأ الثاين األعضاءدولة عضو بنفس املزايا اليت حيصل عليها باقي أيةن تتمتع أباألوليقضي املبدأ 

متييز أو أييقفان يف وجه مبدآنمبدأ املعاملة الوطنية بعدم التمييز بني املؤسسات الوطنية وغري الوطنية ومها وهو
وحتكم املنظمة العديد من .مية واخلاصة  تكريسا حلرية التجارة واملنافسة تفضيل مينح للمؤسسات احمللية العمو 

املرتبطة، وقضايا االستثمار اإلغراقاالتفاقيات القطاعية، وكذلك اتفاقيات حول احرتام امللكية الفكرية، وحماربة 
2.بالتجارة واملشرتيات احلكومية 

يف ظل االختفاء التدرجيي خلصوصيات السياسات االقتصادية بصفة عامة، والسياسات الصناعية بصفة 
على السياسة منظمة التجارة العاملية، مل يعد مبقدور هذه الدول الرتكيز إىلالعديد من الدول انضمامخاصة نتيجة 

إىلالدعم املقدم أشكالماية اجلمركية وخمتلف احلوأنظمةهلذه السياسة أداةالصناعية، فنظام احلصص مل يعد ميثل 
قواعد االستفادة منها وفق ما هو مقرر يف اتفاقيات املنظمة، لذا فمن إىلختضع بدورها أنالقطاع اخلاص البد 

ال يتم ذلك بعيدا عن ما تتضمنه اتفاقيات منظمة التجارة أناملستحسن عند تناول موضوع السياسات الصناعية 
السياسات الصناعية مل متت والزالت أنالعاملية اليت ستعيد تشكيل هذه السياسات، ويرى العديد من الباحثني 

قإخفاأنفاالقتصاديون اهليكليون يرون . منظومة التجارة العامليةتكييفها مع مقتضيات إعادةجيب وإمناضرورية 
السوق ال يسمح بالتنمية الصناعية يف ظل الوفورات اخلارجية ومشاكل تنسيق قرارات االستثمار، وعلى عكس 

مل يكن آسيادول صناعية مثل دول جنوب شرق إىلجناح بعض الدول يف التحول أناملدرسة اهليكلية يرى الليرباليون 
جودة السياسات االقتصادية الكلية، واالنفتاح إىلجاح يرجع هذا النوإمنابسبب السياسات الصناعية االنتقائية، 

حتديد منظومة األسعار عند واحرتام قواعد اقتصاد السوق والتوازنات الكربى لالقتصاد، خاصة يف جمال مراعاة 
ص أمستواها التوازين، كما يعتقد الليرباليون أن تطبيق السياسات االنتقائية من ش

1 Bijit Bora, Peter J, LIoyd, Industtrial policy and the WTO, United Nations New York, Geneva,2000, p.154.
.12.بلقاسم العباس، مرجع سبق ذكره، ص2
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املوارد وتضعف فعالية األداء االقتصادي، ودعت إىل تطبيق سياسات متجانسة ال تفرق بني القطاعات وتركز على 
.السياسات الشاملة

:على السياسات الصناعيةالتأثريوعليه سوف نتناول فيما
التجارة العالميةأهم اتفاقيات منظمة : الفرع األول

:كر منهاعلى تطبيق السياسات الصناعية نذ التأثريأهناك الكثري من اتفاقيات املنظمة اليت من ش
قبل ميالد منظمة التجارة العاملية كان االجتار بالسلع من املنسوجات واملالبس : اتفاقية المنسوجات والمالبس-1

Theاملتعددةاألليافحمكوم باتفاقية  Multi- fibre Arrangement مع ميالد و . 1974الذي بدأ العمل به منذ
األليافسواء املوقعة أو غري املوقعة على اتفاقية األعضاءمجيع الدول األخريةهذه ألزمتمنظمة التجارة العاملية 

-1995بالتخلص من مجيع القيود التجارية وعلى وجه اخلصوص نظام احلصص خالل الفرتة املمتدة من املتعددة
كما تتضمن اتفاقية املنسوجات . معاملة متييزية ما بني املصدرينأيةكما لن يكون مبقدور هذه الدول تطبيق . 2005

املتعددة املفروضة على استرياد املنسوجات األليافغري تلك املرتبطة باتفاقية األخرىمعاجلة القيود أيضاواملالبس 
سارية املفعول يف الدول 291994وقد مت حصر . أخرىقيود يةأواملالبس كالرتتيبات الثنائية، أو 

وتتلخص معاجلة هذه القيود يف ضرورة ختلص البلد املعين من هذه القيود يف غضون سنة من تاريخ سريان . املتقدمة
تستمر أنباملنظمة األعضاءوجتيز االتفاقية للدول . تقديرأقصىعلى 2005ا

يطلق آليةمن سريان هذه االتفاقية، وذلك من خالل األوىل
Transitionalالتحوط االنتقائية آليةعليها  Safeguards Mechanism . فرض مثل األعضاءجتيز للدول اآلليةهذه

ويسري ذلك على الدول غري املوقعة على . إذاهذه القيود يف حالة ما 
حصول منللتأكدحتددها املنظمة اآللياتعلما بان هناك جمموعة من .باملنظمةاألعضاءاملتعددة األليافاتفاقية 

اتفاق إىلمن خالل التشاور مع البلد املصدر، بغرض الوصول اآلليةجيوز فرض حصص وفقا هلذه (الضرر املذكور 
البلد املصدر خالل تقل احلصة عن املستوى الفعلي كواردات الأنكما جيب ). أو من خالل عملية انفرادية ثنائي،
، كما تشمل االتفاقية أيضا بعض ثالث سنواتاإلجراءتتجاوز مدة صالحية هذا الأنشهرا اجلارية على 12فرتة 

البنود املتعلقة مبكافحة املراوغة وااللتفاف حول القوانني املتعلقة باحلصص كالتالعب يف قواعد املنشأ، وتزوير الوثائق 
.1ع هذا النوع من املمارساتتلح االتفاقية يف هذا الصدد على ضرورة إجياد إطار قانوين للتعامل م. الرمسية

.8.ص، ذكرهأمحد الكواز، مرجع سبق- 1
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.1لنظام احلصص يف املنسوجاتاإللغاء التدرجييول يوضح مراحل دوفيما يلي ج
.التدريجي لنظام الحصصاإللغاءيوضح مراحل ): 01: (الجدول رقم
نسبة التحريرالتاريخالمرحلة
%31/12/199716- 1/1/1995األولى

%31/12/200117- 1/1/1998الثانية

%31/12/200418- 1/1/2002الثالثة

%1/1/200549الرابعة

.56، جامعة ورقلة، ص06/2008جملة الباحث، عدد، بلعورسليمان:المصدر

انت منخفضة وذلك حىت تسمح للدولكاألوىلن نسب إلغاء يف السنوات الثالثة أمن اجلدول بنالحظ 
من ابتداءإليهاحديثي االنضمام 

فقد بلغت نسبة أنواليت يفرتض اخلامسةالسنة 
. %49التحرير 

) TRIPS(اتفاقية حقوق امللكية الفكرية املرتبطة بالتجارةتعترب: اتفاقية الحماية الفكرية المتعلقة بالتجارة-2
ن احلصول أعلى املنتجات الصناعية للدول النامية ويف ظل القناعة الدولية بالتأثريأاالتفاقيات اليت من شإحدى

ن إ، وعليه فرباءات االخرتاع مل يتم االلتزام به بشكل جدي خالل الفرتات السابقة التفاقية املنظمةبعلى تراخيص 
من إجراءوجدت، وهو أينماحرتام حقوق امللكية الفردية لالخرتاعات إتضمن آليةهذه االتفاقية حترص على توفري 

وهذا ابتداء من تاريخ . للمنتجني الصناعيني خاصة بالنسبة للدول الناميةإضافيةمالية أعباءيضيف أننه أش
تعديالت مهمة يف اجلانب التشريعي احمللي وتقوية دور إجراءويتطلب تطبيق هذه االتفاقية .2املنظمةإىلاالنضمام

نعكاسات كبرية على السياسات الصناعية، فهذه االتفاقية بالنسبة إتقوية حقوق احلماية له أناملؤسسات، حيث 
واهلندسة املعاكسة، جمال هناك للتقليد والتنافسية، حيث الاإلبداعية

إىلحتسني تواجدها التجاري فيصبح أكثر جاذبية مما يتيح هلا فرصة النفاذ األجنبيةيف حني يعين بالنسبة للشركات 
ن احلصول على التكنولوجيا وتوطينهاإالدول النامية ال متلك ميزة نسبية يف جمال االخرتاع، فأن، وانطالقا من األسواق

.56.ص، 2008، جامعة ورقلة، 06، جملة الباحث، عددالتكامل االقتصادي العربي وتحديات المنظمة العالمية للتجارةسليمان بلعور، - 1

.17.ص، ذكرهأمحد الكواز، مرجع سبق- 2
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وعليه ميكن . مير حتما عرب جذب الشركات املتعددة اجلنسياتوجتنب دفع رسوم مجركية عالية على براءات االخرتاع
.1املباشراألجنيبسياسات االستثمار أداءاتفاقية احلماية الفكرية الغرض منها هو حتسني أنالقول 

الصناعات الناشئة أحد أهم أدوات السياسة إىليعترب الدعم املقدم :اتفاقية الدعم واإلجراءات التعويضية-4
، "اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية" هذه االتفاقية حتت اسم إىلوقد تعرضت منظمة التجارة العاملية . الصناعية

احملضور وهو الدعم الذي تستفيد منه السلع احمللية دون الدعم : وجود ثالث فئات للدعم وهيإىلوتشري االتفاقية 
املتضرر طلب لزيادة صادرات منتج معني، يف هذه احلالة ميكن للبلد العضوذلك املقدماملستوردة أواألجنبيةلسلع ا

إىليلجا احد الطرفني اإلشكالحل هذا إىلويف حالة عدم التوصل . إجراء مشاورات مع البلد املتسبب يف الضرر
هذا الدعم خالل بإلغاءا ثبث وجود دعم حمضور سوف يقر القائم، واذاإلشكالجهاز تسوية املنازعات للنظر يف 

العضو املسبب للضرر، يرخص للعضو املتضرر فرتة زمنية معينة، واذا مل تكن هناك استجابة هلذا احلكم من قبل البلد 
الدعم الفئة الثانية من الدعم وهي فئة. األخرإجراءاتمضادة ردا على إجراءاتباختاذ

ضرر بالصناعة احمللية إحلاقوهو الدعم الذي يتسبب يف ) بشأنهإجراءاختاذالدعم الذي ميكن (املوجب للتقاضي 
، أما الفئة 2لعضو آخر، أو حيول دون حصول األعضاء اآلخرون يف اتفاقية اجلات على املزايا املباشرة وغري املباشرة

غري املرتبط بسلعة أو صناعة معينة كالدعم املقدم الدعم العمومي أمثلتهن الثالثة فهي الدعم غري املوجب للتقاضي وم
من تكلفة التطوير، %50من تكلفة البحث، و75%ال تتجاوز قيمة الدعم أنبرامج البحث والتطوير على إىل

.3إىلباإلضافة
ومسامهة من منظمة التجارة العاملية 

اليت مت حتديدها األعضاءمنوا، والثانية هي الدول األقلاألعضاءهي الدول األوىل: ثالث فئات وهيإىلهذه البلدان 
دوالر سنويا، أما الفئة الثالثة فهي 1000يف اتفاقية الدعم والتدابري التعويضية واليت يقل متوسط دخل الفرد فيها عن 

والثانية بدول ذات مستوى تنمية اقل، حيث تعامل األوىلوتصنف االتفاقية دول الفئة . ثل بقية البلدان الناميةمت
املتعلقة بالدعم احملضور، يف حني األحكاماستثنائها من ذلك بعم والتدابري التعويضية ومعاملة خاصة يف جمال الد

.4مدة مثاين سنوات للتخلص من دعم الصادرات متنح االتفاقية بقية الدول النامية املصنفة يف الفئة الثالثة

.57.ص، ذكرهوانظر كذلك سليمان بلعور، مرجع سبق. 15.ص، ذكرهبلقاسم بلعباس، مرجع سبق- 1

.81،82.ص، 1999، اإلسكندرية، الجات والعالم الثالثد، عاطف السي- 2

.110.ص، 2000، القاهرة، األوىلمكتبة مدبويل، الطبعة -التحديات والفرص-العولمة والجاتعبد الواحد العفوري، - 3

.18.ص، ذكرهأمحد الكواز، مرجع سبق- 4
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صراحة على حق الدولة العضو يف " 1994"من اتفاقية اجلات ) 06(تنص املادة :اإلغراقاتفاقية مكافحة -5
بسعر يقل عن قيمة أسواقهاإىلضد الواردات من سلعة معينة يتم تصديرها اإلغراقحمددة ملكافحة إجراءاتتطبيق 

يف اإلجراءاتفقد مت وضع قواعد أكثر تفصيال لضمان تطبيق مثل هذه اإلطارالسلعة يف السوق احمللية، ويف هذا 
أثناءعرفت تعديالت أخرى اإلجراءاتهذه . يف ختام جولة طوكيوإليهااليت مت التوصل اإلغراقاتفاقية مكافحة 

املنتجات املغرقة تلحق أنكد من أللتقامت بوضع معايري يتم االعتماد عليها األخريةمفاوضات جولة االورغواي هذه 
تأثريهاغراقية، أسعار السلع االغراقية ومدى حجم السلع املستوردة اال: ضررا جسيما بالصناعات احمللية ومن بينها

املتاحة، اإلنتاجيةاحمللية، كما تؤثر الواردات على الصناعات احمللية من خالل احلد من استغالل الطاقة األسعارعلى 
يف إتباعهااليت يتعني األساليبوأرباحهااحمللية، األسواقوحصة الصناعات الوطنية من 

%2عن اإلغراقيف احلاالت اليت يقل فيها اإلغراقكما أفرت االتفاقية بالتوقف عن مكافحة .1إغراقحالة وجود 

من حجم واردات %3ال يتعدى آخرإغراقمن سعر تصدير املنتج، وان حجم الواردات اليت مت 
.2املنتج 

3:أخرى مرتبطة بالسياسات الصناعيةإجراءات: الفرع الثاني

الإجراءاتاتفاقية املنسوجات واملالبس، وكذا اتفاقية احلماية الفكرية املتعلقة بالتجارة، هناك إىلباإلضافة
الواردات والصادرات الصناعية ملختلف أداءتؤثر على أنإجراءاتتقل أمهية عن تلك االتفاقيات وهي 

.بالرتتيبات املتعلقة بالتعريفة اجلمركية وغري اجلمركيةاإلجراءاتوترتبط هذه . الدول
السياسة الصناعية أثرا كبريا أدواتكإحدىتشكل ختفيضات التعريفة اجلمركية  : تخفيضات التعريفة الجمركية- 1

يف املوازنة العامة للدولة، والثاين لإليراداتمتثل مصدرا مهما ما هلبالنسبة للبلدان النامية، وذلك لسببني أو 
، ويف %51إىلللسياسة الصناعية أو االقتصادية بشكل عام، ففي الصني يصل متوسط التعريفة اجلمركية أداةتعترب 
، حيث األوروبيةيف حني ال.%106إىلاهلند 

بد من خفض التعريفة فانه الووفقا التفاقية املنظمة . على التوايل%4.3و %3.9يبلغ متوسط هذه التعريفة 
العديد من الدول قد قامت أنإىلهنا اإلشارةوجتدر .البلد املعين لالتفاقيةانضماماجلمركية خالل مخس سنوات من 

بتخفيض معدالت تعرفتها، كما قامت دول أخرى بربط معدالت تعرفتها عند مستويات مرتفعة مما مسح هلا برفع 
.املعدالت الفعلية

.196.ص، 2001، دار النهضة العربية، القاهرة، العولمة وقضايا اقتصادية معاصرةعمر صقر، - 1

.200.صنفس املرجع، - 2

.14.أمحد الكواز، مرجع سبق ذكره، ص3
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على القدرة التنافسية التأثرياليتغري اجلمركيةاإلجراءاتتنطوي عملية حتديد : القيود غير الجمركية-2
اإلجراءاتوقد عملت اتفاقية منظمة التجارة  على حضر مثل هذه  . للدول على صعوبات كبرية

:يفاإلجراءاتنسبية لبعض الدول على حساب دول أخرى، وتتمثل هذه 
ميزة أيمن عدم وجود لتأكدا: القيود الفنية على التجارة- أ

.نسبية لبعض الدول ناجتة عن التالعب يف نظم املقاييس واجلودة
باإلجراءاتاملنظمة إبالغتلتزم كافة البلدان ) TRIMS(االستثمارية املرتبطة بالتجارة اإلجراءاتوفقا التفاقية - ب

1.جزء من القيود غري اجلمركيةاإلجراءاتاالستثمارية اليت تشكل عائقا أمام التجارة الدولية، كون مثل هذه 

هل انتهت السياسات الصناعية يف : الذهن طرحه هوإىلن التساؤل الذي يتبادر إيف ظل هذه االتفاقيات ف
ظل املنظمة العاملية للتجارة؟

باملفهوم التقليدي ذفاألخمفهوم السياسات الصناعية، إىلعلى هذا التساؤل تتوقف على نظرتنا اإلجابةإن
الضيق للسياسة الصناعية الذي يركز على محاية الصناعات الناشئة وتقدمي الدعم املباشر هلا يتعارض مع املبادئ اليت 

اسة فيها اليت تتبىن املفهوم الضيق للسياألعضاءن الدول إمنظمة التجارة العاملية، ويف هذه احلالة فإليهاتدعوا 
إطاريف إالالصناعية تصبح غري قادرة على تنفيذها 

التقليدية مثل دعم الصادرات، وانتقاء الفائزين، والتقليد املباشر، واهلندسة العكسية، فاألدوات. وجتارة اخلدمات
مل تعد مالئمة يف ظل آسياها دول جنوب شرق اليت استخدمتها بعض الدول ومنواإلغراق

حتد من أنفض النزاعات على مستوى املنظمة آليةمبادئ منظمة التجارة العاملية، وميكن للدول املنافسة من خالل 
ة الذي يشمل  باملفهوم الواسع للسياسات الصناعياألخذوعلى العكس من ذلك يف حالة . تطبيق هذه السياسات

ن ذلك ال يتعارض مع املبادئ اليت تقوم إف
األسواقعليها املنظمة، ذلك أن هدف السياسة الصناعية هو كيفية تطوير صناعات ناشئة قادرة على املنافسة يف 

كالتعريفة اجلمركية، ومراقبة األدواتتقليص حيز استخدام بعض أنإال. بيةاألجنالداخلية ومنفتحة على املنافسة 
األداةن إالواردات حلماية الصناعات احمللية ينجم عنه صعوبات كبرية لتحقيق التنمية الصناعية، ويف هذه احلالة ف

اليت تبقى بيد صناع القرار لتحقيق التنمية الصناعية هي التحكم يف سعر الصرف من خالل العمل على الرئيسية 
ن إدارته إفربغم من قوة سعر الصرف يف التأثري على معدالت احلماية، ف.واألجنبيةاحمللية األسعاربنيفوارق إحداث

ة حتديد سعر الصرف عند مستوى أدىن أي أقل من خترج من صالحيات منظمة التجارة العاملية، ويتطلب رفع احلماي

.14.أمحد الكواز، مرجع سبق ذكره، ص1
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قيمته التوازنية، وهو ما يسمح برفع قيمة الواردات والتشجيع على التصدير نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات مقومة 
اليت عصفت باقتصاديات الدول الصناعية املتقدمة استمرارية صالحية األخريةاملالية األزمةوقد أكدت .بالعملة احمللية

جتنبا واإلعاناتتقدمي الدعم  إىلالسياسات الصناعية، حيث سارعت تلك الدول 
.الفالسها
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الفصل األول خالصة
حتقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية، وذلك من أجل األممبأن للصناعة أمهية كبرية يف حياة يتضحمما سبق 

إىلباإلضافة، بإرساءاالقتصادية اليت تتيحها واليت تسمح هلا إلمكانياتلبالنظر
وبالتايل القضاء على الكثري من ،

حيث كتبوا ونظروا هلذا االقتصادينيمظاهر التخلف اليت تعاين منها، لذلك شغل موضوع الصناعة بال الكثري من 
و باعتبارها عامل مهم يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول،أمهية الصناعة إبرازاملوضوع يف حماولة منهم 

ختالالت اليت يعاين منها هذا القطاع احليوي بالنسبة للدول النامية، والذي حيول دون حتقيق غاياته، فإن اإلإىلبالنظر 
ترتكز على تقدمي وتنفيذ سياسات صناعية حمكمة ذلك يتطلب منها التدخل يف هذا القطاع احليوي من خالل وضع

خضم االنفتاح االقتصادي الذي حدث اليوم فقد يفو ،ومحايته من املنافسة اخلارجية بهللنهوض الدعم واحلماية 
إال أن ذلك ال مينع ،أصبحت من املاضيبعدم صالحية السياسات الصناعية يف الوقت الراهن تعالت األصوات

، لكن شكل ومستويات هذا احلضور قد اختلف ليعكس قوييزال هلا حضور، ففي معظم دول العامل مامن وجودها
النظام االقتصادي الدويل اجلديد والتغريات التكنولوجية السريعة، وزيادة الوعي خبطورة وتكلفة وحركيةدينامكية 

معظم سياسات الدعم واحلماية اليت طبقت أن
الداخلية ومنفتحة على املنافسة األسواقسة يف نشوء قطاعات قوية قادرة على املنافإىلولدت االعتمادية ومل تؤدي 

.مثلما كان يرجى منهااألجنبية
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السياسات الصناعية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة: الفصل الثاني
:تمهيد

، حيث اليت جاءت كبديل ملفهوم التنمية التقليديويف الفكر التنمويالتنمية املستدامة من املفاهيم احلديثة
أن ميكنحاجات احلاضر واالرتقاء بالرفاهية االجتماعية ال إشباعمن فكرة أساسية مفادها أن هذا املفهومينطلق

وذلك من ،األجياليكون على حساب قدرة 
عمل على دمج البعد البيئي يف السياسات التنموية بل و خالل احلفاظ على قاعدة املوارد الطبيعية 

االقتصادية واالجتماعية، واحلد من تقدمي الدعم واملساندة للصناعات اليت تشكل مصدرا كبريا لالنبعاثات الغازية 
ل على  الوقوف ويف هذا الفصل سوف حناول.البيئةعلىالكبريالتأثريذات 

السياق التارخيي لظهور إىلالتعرض 
:من خالل تناول النقاط التاليةوذلك ، مث حماولة رصد اثر السياسات الصناعية على التنمية املستدامة،قياسها

مفهوم التنمية املستدامة: املبحث األول- 
آثار السياسات الصناعية على التنمية املستدامة: املبحث الثاين- 
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مفهوم التنمية المستدامة: المبحث األول
:عرف مفهوم التنمية املستدامة حمطات تارخيية عديدة ميكن إجيازها يف األيت

: لسياق التاريخي لظهور التنمية المستدامةا: المطلب األول
االستدامة باهتمام من قبل بعض مفكري القرنني الثامن عشر والتاسع عشر من أمثال مالتيس حضي موضوع 

"Malthus")1766 -1834( ،ووليام ستانلي جيفونزJovens Stanly William)1835 -1882( حيث أثار ،
اإلنتاجوسائل مالتيس مسالة نقص املوارد الطبيعية الذي يعد مبثابة قيد للنمو االقتصادي، مما ينجر عنه نقص

، وبالتايل تراجع النمو يف مقابل التزايد املستمر للسكان، يف حني أثار وليام ستانلي جيفونز اإلنتاجواالخنفاض يف 
مسالة االستدامة يف اخلمسينات يف كتابات كل من أثريت، كما )الفحم(من الطاقة اإلمداداتمسالة نقص 

Fairfied Osborn)1953(،وDamuel Ordway)1953( العام مل يعرب الرأي، ومع ذلك فان جزء كبري من
تنجم أناليت ميكن واألخطاريف سنوات الستينيات والسبعينات، حيث ازداد القلق بشان البيئة إالعن عدم رضاه 

تصادية بيئية للنمو االقتصادي املوجه وللتنمية االقخصوصا منها الصحية بسبب التلوث الصناعي وقدمت انتقادات 
.1التقليدية 

لعل أول فكرة لظهور االهتمام بالبيئة وبالتايل التنمية املستدامة، هو عندما أنشئ ما أطلق عليه بنادي روما 
ضم عددا من العلماء واملفكرين واالقتصاديني باإلضافة إىل رجال األعمال من خمتلف أحناء والذي ، 1968سنة 

ضرورة القيام بأحباث ختص جماالت التطور العلمي لتحديد حدود النمو يف الدول العامل، حيث دعى هذا النادي إىل 
.املتقدمة

" حدود النمو"نشر نادي روما تقريرا 1972يف عام 
النامجة عن النمط االقتصادي العاملي، حيث اآلثاروتوقع إظهار، ولعل من أهم نتائجه باستغالل املوارد االقتصادية

أعلن هذا التقرير عن تزايد اخنفاض املوارد الطبيعية بسبب االستعمال املتزايد والتلوث الناجم عن التوسع االقتصادي 
مل اإذوقد أثار هذا التقرير جدال كبريا يف أوساط املهتمني بالبيئة كونه توقع حدوث نتائج وعواقب وخيمة . الدميغرايف

حركة التنمية بدأتومنذ نشر هذا التقرير . إبطائهالسريع والعمل على وسيلة للحد من النمو االقتصادي إجياديتم 

1 - Susan baker, Sustainable development, Routledge, creat britain, 2006, p.18.
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة وأثاره على التنمية المستدامةاالقتصاد الخفيوأنظر كذلك، حممد كنفوش، 

.31.، ص2005سعد دحلب، البليدة، 
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، 1972ستوكهومل عام : مؤمترات  حملية ودولية بشان ذلك منهاو وقد مت عقد عدة ندوات فكرية . نشاطهااملستدامة 
.1وغريها من املؤمترات2002، جوهانزبورغ عام 1992ريو دجيانريو عام 

السعي الواعي من أجل تعرف على األخريةطويلة االرتباط بني الرفاه االجتماعي والسياسات االقتصادية، هذه 
لة تتعلق أوقد نوقشت السياسة االقتصادية كمس. اإلمجايلحتقيق النمو مقاسا بنصيب الفرد من الناتج احمللي 

ويف املؤشرات اإلمجايلللموارد االقتصادية للرفع من معدالت النمو يف الناتج احمللي األقصىباالستغالل واالستخدام 
االجتماعية، متجاهلة بذلك الدور الذي تلعبه البيئة كوسط تنفذ فيه هذه السياسات االقتصادية و األخرىاجلزئية 

.2هو اقتصادي وبيئي كان واضحا يف املناقشات املتعلقة بالبيئة واالنفصال بني ما. االقتصادية
.وحبلول أواخر السبعينات والثمانينات طغت على املناقشة نظريات تنموية أكثر تقدما

وجرى حتليل أثر السياسات االقتصادية على املسائل االجتماعية . وجهة نظر أكثر عمقا ومشوال بالنسبة للنمو والتنمية
إنضوب املوارد االقتصادية والتلوث ضمن اجلوانب البيئية والبيئية، مثل الفقر والتوزيع ضمن اجلوانب االجتماعية، ون

واألمناطما استمرت االجتاهات احلالية يف النمو الدميغرايف واالقتصادي إذابأنهبينتتوقعات البيئة العاملية 
تضيع 

3.املكاسب البيئية والتحسينات الظاهرة نتيجة ازدياد التلوث واستنزاف املوارد الطبيعية

حول البيئة املنظم األولمبناسبة املؤمتر العاملي ممثال لدول بني صناعية ونامية 113اجتمع 1972ففي عام 
ليس األخرية التدهور البيئي والتلوث العابر، هذا مرة على دراسة مشكلألولاملتحدة الذي عكف واألمممن قبل 

ألولعن خطة عمل واليت تناولت اإلعالنإىلوقد توصل املؤمتر يف بيانه اخلتامي له أي حدود سياسية أو جغرافية،
1972جويلية 16- 5، يف نفس السنة وبالتحديد خالل الفرتة املمتدة من مرة املشكالت البيئية على املستوى العاملي

املتحدة حول البيئة يف ستوكهومل، حيث مت عرض جمموعة من القرارات اخلاصة بالتنمية االقتصادية األممتنعقد قمة 
أريدما إذايف التنمية األولويةن تكون هلا أوطالبت الدول النامية ب.وضرورة الرتابط بني البيئة والتنمية االقتصادية

.مت تضييق الفجوة ما بني الدول الغنية والدول الفقريةحتسني البيئة وتفادي التعدي عليها ومن 

1 - Constanza Parra, the governance of ecotourism as a socially innovative force for paving the way for more
sustainable paths : the morvan regional park case, thése pour obtenir le grade de docteur en sciences
économiques, université des sciences et technologies de lille, faculté des sciences économiues et sociales, 2010,
p.27,28.

التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة،  : ، مداخلة يف إطار امللتقى الدويل بعنوانوأبعادهاإشكالية التنمية المستدامة عمار عماري، -2
.36.ص، 2008أفريل07/08كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

.36.ص، مرجع سبق ذكرهعمار عماري، - 3
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املتحدة للبيئة تقريرا عن حالة البيئة العاملية، وكانت أمهية هذا التقرير كبرية األممأصدر برنامج 1982يف سنة 
25أن أكثر من إىلتؤكد اخلطر احمليط بالعامل، حيث أشار إحصائيةما تضمنه من حقائق علمية وبيانات إىلبالنظر 

كما أفاد . أاالنقراض، و إىلنوع من اخلاليا النباتية واحليوانية يف طريقها ألف
68ومليون طن من أكسيد  الكربيت، 990يف اهلواء ما يعادل 1981أطلقت عام البشرية األنشطةأنالتقرير 

مليون طن من أول أكسيد 177ومليون طن من املواد الدقيقة العالقة، 57ومليون طن من أكسيد النيرتوجني، 
. 1الكربون من مصادر ثابتة ومتنقلة

" مستقبلنا المشترك" قدمت اللجنة الدولية للبيئة والتنمية التابعة لألمم املتحدة تقريرا بعنوان 1987يف سنة 
، ودعي إىل ضرورة كامال يتناول فيه التنمية املستدامةصالفوالذي يعرف بتقرير بروتالند حيث خصص هذا التقرير 

بعد ذلك تعالت األصوات وعقدت . تبين هذا املفهوم والعمل على جتسيده من خالل عدم إحلاق أي ضرر بالبيئة
على التدمري الندوات الفكرية واملؤمترات احمللية والعاملية اليت تدعو إىل إعادة النظر يف اجتاهات التنمية احلالية اليت تقوم

.الذايت ألسس بقاء واستمرار كوكب األرض
. ، يف ريو دي جانريو، بالربازيل"قمة األرض" انعقد مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، 1992يف عام 

تنمية قابلة لالستمرار إطارالبيئي يف التآكل
:النتائج التاليةإىلومت التوصل يف هذا املؤمتر . ومالئمة بيئيا

،وضع معاهدة بشان مسائل ذات أمهية كونية مثل معاهدة لتغري املناخ، وأخرى للتنوع البيولوجي
األرضميثاق إعالن

اسرتاتيجيات قابلة لالستمرار،
) 21األجندة (21ويعترب جدول أعمال القرن 

: ها مثلاليت تسمح بتحقيقاآللياتخمتلف إىلتطرق من خالل ال. التنمية املستدامة يف القرن الواحد والعشرين
 إضافيةموارد مالية إىلالتنفيذية للمبادئ املعلنة خصوصا يف الدول النامية اليت تفتقر لألنشطةلتمويل آليةوضع

،اإلمنائية
التقانة البيئية لكافة الدول، مع احرتام حقوق امللكية الفكرية،إتاحةإقرار
،حبث مسالة املؤسسات اليت ستشرف على عملية التنفيذ

.37.ص، عمار عماري، مرجع سبق ذكره1
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احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتحكم يف  إىلبروتوكول كيوتو الذي يهدف إقرارمت 1997يف سنة 
إىلإضافةفة، وزيادة استخدام نظم الطاقة اجلديدة واملتجددة، كفاءة استخدام الطاقة يف القطاعات االقتصادية املختل

.زيادة املصبات املتاحة المتصاص الغازات الدفيئة
التأكيدإفريقياالعاملي للتنمية املستدامة يف جوهانزبورغ جبنوب مت عقد مؤمتر القمة 2002يف سنة 

:على االلتزام الدويل بشان حتقيق التنمية املستدامة من خالل
 املتحدة للتنمية والبيئة عام األمموالصادر عن مؤمتر 21تقييم التقدم احملرز فيما يتعلق بتنفيذ جدول أعمال القرن

1992،
 حتقيق التنمية املستدامة،إمكانياتالتحديات والفرص اليت ميكن أن تؤثر يف استعراض
الدويلاإلقليمييد سبل دعم البناء املؤسسي الالزم على املستوى الوطين، حتد ،.
 والرتتيبات املؤسسية واملالية الالزمة لتنفيذها،اختاذهااملطلوب اإلجراءاتاقرتاح

:ومستوياتهاخصائصها، تعريف التنمية المستدامة: المطلب الثاني
عرف مصطلح التنمية املستدامة مفاهيم عديدة 

.يتم على مستويات، وهو ما جعلها حمل اهتمام الكثري من الباحثني
تعريف التنمية المستدامة: الفرع األول

الوجود يف فرتة الثمانينات يف حماولة الستكشاف العالقة اليت تربط ما بني إىلبرز مفهوم التنمية املستدامة 
من واضعي السياسات، الشركات، املنظمات األطرافالتنمية والبيئة، وقد مت تبين هذا املفهوم من قبل العديد من 

مرة يف ألولفت التنمية املستدامة وقد عر ،واإلقليميةاحلكومية و العاملية، املنظمات
والذي "مستقبلنا المشترك" ، والذي جاء حتت عنوان 1987التقرير الذي أعدته اللجنة العاملية للبيئة والتنمية عام 

حتياجات احلاضر إتلك التنمية اليت تليب " التنمية املستدامة هي أنمسي بتقرير برونتالند ، حيث جاء يف هذا التقرير 
نقالبا على تلك املفاهيم إهذا املفهوم أحدث .1." إاملستقبلية على تلبية األجيالبقدرة ضراراإلدون 

:2رئيسني مها منها اجلوانب البيئية، كما تضمن هذا التعريف مفهومني
.وخاصة االحتياجات األساسية لفقراء العامل واليت ينبغ" احلاجات"مفهوم - 

1 -Garinne Gendron, le développement durable comme compromis, Québec, 2006, p.166.
2 - Anthony Rosa et oute, Guide pratique du développement durable, ANFOR, 2005, p.10.
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رأسمن بقاء خمزون والتأكد. واليت تركز على القدرة البيئية على تلبية االحتياجات احلالية واملستقبلية" القيود" فكرة - 
املال الطبيعي حبيث رأساملال الذي حيل حمل رأسأو البحث والتفكري يف . املستقبليةلألجيالاملال الطبيعي سليما 

.تكون له القدرة على تلبية االحتياجات املستقبلية
، هذا وقد قدم هلذا املصطلح أكثر من مائة انتشارا بداية من سنوات التسعيناتأكثروقد أصبح هذا املفهوم 

:كل منها يدور حول معاين متقاربةأنإال. 1تعريف 
، املوارد األصولتنموية تدير مجيع إسرتاتيجية" على ) Robert Repetto( فقد عرفها االقتصادي 

فالتنمية ". األصولإىلباإلضافةالطبيعية، املوارد البشرية، 
املستدامة كهدف ترفض كل املمارسات والسياسات اليت تدعم رفع مستويات املعيشة عن طريق استنزاف القاعدة 

الالحقة على تلباألجيال، مبا يف ذلك املوارد الطبيعية، وبالتايل احلد من قدرة اإلنتاجية
.2خماطر أكرب من خماطرنا 
جتماعية أكرب رتقاء بالرفاهية اإلاإلإىلذلك النشاط الذي يؤدي " على Edward barbierيف حني عرفها 

ن التنمية أالبيئة، ويوضح بإىلواإلساءةاألضرارقدر ممكن من وبأقلقدر مع احلرص على املوارد الطبيعية املتاحة، 
كما عرفها .3جتماعي وبيئي إقتصادي و إاملستدامة خت

Tumer " سياسة مثلى تسعى للحفاظ على معدل مقبول فيما يتعلق بنصيب الفرد من الدخل احلقيقي دون
كما عرفت التنمية املستدامة على .4" البيئة الطبيعية األصولالوطنية أو خمزون الرأمساليةاألصولاستنزاف خمزون 

ستخدام املكثف للموارد، التحسينات املتعلقة بنوعية احلياة واحلد من اإلإجراءالنهج الذي يسمح لنا مبواصلة " 
(webster)عرف قاموس و .5" األخرىواألصولالقادمة من املوارد الطبيعية لألجيالوبالتايل ترك نصيب حمرتم 

". تسمح باستنزافها أو تدمريها جزئيا أو كليا أنالتنمية اليت تستخدم املوارد الطبيعية دون "التنمية املستدامة على 
التقنية واملؤسساتية ستثمارات والتغريات والتطورات عملية تغيري بواسطة املوارد وتوجيه اإلالبعض على إليهاويشري 

رولكز وعرفها وليام .6اإلمكانياتتكامل لتعزيز وتدعيم بتناسق و 

1 - Subhabrata bobby banerjee, Corporate social responsibility : the good, the bad and the ugly, MPG books
LTD, Bodmin, cornwall, great Britain, 2007, p.67.
2 - David Pearce, Edward Barbier, Anil Markandya, sustainable development: economics and environment in the
third world, Biddles Ltd, Guildford and King’s Lynn, Great Britain,1990, p.4.

.Gabriel Wakerman, le development durable, edition ellipses, France, 2008, p.31:وانظر كذلك

.39.ص، ذكرهعمار عماري،  مرجع سبق- 3

4 -Jennifer A. Elliott, an introduction to sustainable development, fourth edition, Routledge, Canada, 2012, p.18.
5 - Peter P Rogers, Kazi F Jalal, John A Boyd, an introduction to sustainable development, Cromwell Press,
Trombridge, UK, 2012, p.44.
6 - Beat Burgenmeier, économie de développement durable, 2me édition, Bruxelles,2005,p.38.
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تلك العملية اليت تقر بضرورة حتقيق منو اقتصادي " على األمريكيةالبيئة إدارةمدير (w.Ruckelshous)هاوس 
كما . 1" مع قدرات البيئة كون التنمية االقتصادية واحملافظة على البيئة عمليتان متكاملتان وليستا متناقضتانيتالءم

قتصادية، الضريبية، التجارية، الطاقوية، عملية يتم من خالهلا صياغة السياسات اإل" تعرف التنمية املستدامة على 
كما عرفت التنمية املستدامة من الناحية .2" جتماعيا، بيئيا إقتصاديا، إمستدامة تنمية إقامةالزراعية، الصناعية قصد 

احلالية األجيالجتماعية متتد من إقتصادية و إأمناط من عمليات التصنيع تربط النشاط الصناعي مبزايا " الصناعية 
من وترية التنمية خالل الزمن، ويضمن السلبية على البيئة، ويسرع اآلثاراملستقبلية وفق مسار جينب األجيالإىل
ستخدام الكفء للموارد غري القابلة للتجديد، ويعمل على احلفاظ على تلك القابلة للتجديد ويقضي على حاالت اإل

دراسة موضوع يف، واملختص 1992تقرير الموارد العالمية الذي نشر في عام يف حني قدم .3" والتبذيراإلسراف
إىلتعريفا، ختتلف عن بعضها باختالف موضوع البحث وقد مت تقسيمها ) 20(وما يقارب عشرون التنمية املستدامة 

، أما التقسيم الثالث فقد خصص اإلنساينتعاريف متعلقة باجلانب االقتصادي، وأخرى متعلقة باجلانب االجتماعي 
:فيما يليإجيازهاواليت ميكن .4لجانب التقين لاألخريالقسم حني خصص يفللجانب املتعلق بالبيئة ، 

التنمية املستدامة من وجهة نظر دول الشمال الصناعية هي السعي :التعاريف المتعلقة بالجانب االقتصادي
إىل اخلفض الكبري واملتواصل يف استهالك الطاقة واملوارد االقتصادية والعمل على إحداث حتوالت جذرية يف منط 

جبانب االستهالك واإلنتاج، واحلد من تصدير منوذجها الصناعي إىل الدول احلياة السائد خصوصا ما يتعلق
املتخلفة، يف حني تعين التنمية املستدامة من وجهة نظر الدول الفقرية التوظيف اجليد للموارد من أجل رفع 

الظروف بعني االعتباريأخذهذا التعريف أنه يفما ميكن مالحظته . املستوى املعيشي للسكان األكثر فقرا
.لدولااالقتصادية

.25.ص، مرجع سابق،عثمان حممد غنيم، ماجد أمحد أبو زنط- 1

ظل وفعالية املنظمة يفأداء: يل حولامللتقى الدو إطار، مداخلة يف األخرىبديل للنماذج االقتصادية كنموذجفعالية التنمية المستدامة  الياس عجايب، -2
.4.ص، 2009نوفمرب 11-10العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة مسيلة، اجلزائر، التنمية املستدامة، كلية 

.339.ص، 2006، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، تحليل االقتصاد التكنولوجيهوشيار معروف، - 3

، جملة العلوم التحوالت االقتصادية والتكنولوجية في الجزائراستراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة في ظل كربايل بغداد، محداين حممد، 4-
. 12.ص، 2010، 45اإلنسانية، العدد 
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إىلن التنمية املستدامة تسعى إ: التعاريف المتعلقة بالجانب االجتماعي واإلنساني
املدن من خالل العمل على حتسني مستوى إىلمن الريف األفرادستقرار يف النمو السكاين ووقف تدفق حتقيق اإل

.1اخلدمات الصحية والتعليمية، ومتكينهم من املشاركة يف التخطيط للتنمية 
التنمية املستدامة هي تلك اليت تضمن احلماية للموارد الطبيعية والزراعية : التعاريف المتعلقة بالجانب البيئي

.األمثل للموارد الطبيعية واألراضي الفالحيةواحليوانية، أي تلك اليت تركز على االستخدام 
رتقاء فان التنمية املستدامة تعين اإل) التكنولوجيا(أما من وجهة نظر التقنية : التعاريف المتعلقة بالجانب التقني

ستخدام أقل قدر ممكن من الطاقة واملوارد الطبيعية واليت ينتج إ
. للحرارة والضارة بطبقة األوزونواحلابسةعنها أقل حد ممكن من الغازات امللوثة

جتماعية معتمدة عملية شاملة تتناول خمتلف اجلوانب مقومات احلياة اإل" كما عرفت التنمية املستدامة على 
جتماعية للمجتمع والسري يف اجتاه حمدد لتحقيق أهداف قتصادية واإليف ذلك على ختطيط شامل ملختلف اجلوانب اإل

، 2."مبا ال يتعارض مع احلفاظ على املوارد البيئيةاألفرادومن أهداف التنمية االقتصادية رفع مستوى معيشة . حمددة
، )2000-1993" (حنو تنمية مستدامة" حول البيئة حتت عنواناألورويبوعرف الربنامج االجتماعي اخلامس لالحتاد 

إطاراستمرارية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف ضمان إىلوإسرتاتيجيةسياسة " التنمية املستدامة على 
أما البنك الدويل فقد عرف التنمية .3." اإلنسايناحرتام البيئة، ودون املساس باملوارد الطبيعية الضرورية للنشاط 

لألجيالنفس الفرص التنموية احلالية إتاحة" املستدامة على 
4. "املال الشامل أو زيادته املستمرة عرب الزمنرأساملستقبلية وذلك بضمان 

مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف : ، امللتقى الدويل حولنظام األولويات ودوره في تحقيق التنمية المستدامة: زيتوين عبد القادر، مداخلة بعنوان-1
.134.ص، 2012ديسمرب 04و 03االقتصاد اإلسالمي، كلية العلوم االقتصادية، جامعة قاملة، 

:وأنظر كذلك
G.Feron, D.debas, A.S.Genin, ce que développement durable veut dire, édition d’organisation,paris, 2005, p.8.

التجارة الدولية وأثرها على التنمية "، تأثير التجارة الدولية على التنمية المستدامة، المنظور االقتصادي للتنمية المستدامة سالمة سامل ساملان2-
.54.ص، 2007، اجلامعة العربية، 2006، أوراق عمل املؤمتر العريب اخلامس لإلدارة البيئية املنعقد يف اجلمهورية التونسية يف سبتمرب "المستدامة

3 - Julien Nowaczyk, L’intégration du développement durable dans la gestion de la chaine
d’approvisionnement, thèse pour obtenir le grade de docteur en science de gestion, université Paul Verlaine,
France, 2008, p.21.

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة )2004-1994(السياسة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائرعبد اهللا احلرتسي محيد، 4
.25.ص، 2005املاجستري يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، 
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:خصائص التنمية المستدامة: الفرع الثاني
:1تتميز التنمية املستدامة مبجموعة من اخلصائص أمهها

التنمية املستدامة تويل أمهية كبرية لإلنسان وتنميته، من خالل توفري حاجاته ومتطلباته األساسية، ويعترب بالنسبة -
؛إليها أول األهداف

ببعدها منه -
؛االجتماعي والطبيعي

التنمية املستدامة تقوم على أساس تلبية احتياجات أكثر الشرائح فقرا يف العامل، وتسعى اىل احلد من تفاقم أن -
؛الفقر يف العامل

؛واحملافظة على اخلصوصيات احلضارية ألي جمتمعالتنمية املستدامة تعمل على تطوير اجلوانب الثقافية والروحية أن -
؛ز بشدة تداخل عناصرها الكمية والنوعية، وبالتايل ال ميكن فصلها عن بعضها البعضأن التنمية املستدامة تتمي-
تقوم على أساس التخطيط والتنسيق بني خمتلف اخلطط املتعلقة بالتنمية األبعادهي عملية متعددة ومرتابطة -

؛االقتصادية واالجتماعية من جهة، والتنمية البيئية من جهة أخرى
-

؛ومستقبل األجيال الالحقة
يكون بني أفراد األولهنا نوعان، واإلنصافاحلالية واملستقبلية فيما يتعلق باملوارد الطبيعية، األجيالاملساواة بني -

؛ون بني اجليل احلايل واجليل الالحقاجليل احلايل، أما الثاين فيك
بعني االعتبار الفوارق االجتماعية، وتسعى ملعاجلة الظروف غري املتكافئة اليت تعرب عنها اخليارات تأخذهي تنمية -

؛يف الدخول والثروة يعطي للتنمية املستدامة مشروعيةاملفروقات، فتقليل االقتصادية الفردية
؛لقيم اليت تشجع مستويات االستهالك اليت ال تتخطى حدود املمكن بيئياهي تنمية تعمل على نشر ا-

، 2006البيئية، تونس، لإلدارة، أوراق عمل املؤمتر العريب اخلامس البيئيةاإلدارةالتنمية المستدامة مع تركيز خاص على سحر قدوري الرفاعي، 1
.22.ص

وأنظر كذلك، 
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامةالطاهرة خامرة، -

.30، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،جامعة ورقلة، ص)غري منشورة(العلوم االقتصادية 
.125.، صذكرهنوح يامسينة، مرجع سبقزر -
.23.ص، ذكرهعبد اهللا احلرتسي محيد، مرجع سبق-
العامة األمانة، 125، جملة شؤون عربية العددالحالة الراهنة والتحديات المستقبلية: التنمية المستدامة في المنطقة العربية، نوزاد عبد الرمحان اهلييت-

.103.، ص2006جلامعة الدول العربية، القاهرة، 
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ل واجلنوب،بالرتكيز على حقيقة أن-
التدهور البيئي مشكل عاملي، غري انه ينطوي على وجود حلول خمتلفة بينهما، ففي الشمال تعطى األولوية للحد من 

، بينما يف اجلنوب فان التحكم يف النمو السكاين هو الذي جيب لفت االنتباه CO2زيادة النفايات وامللوثات مثل 
وار بني الدول، وتبحث يف كيفية خلق التوازن بني النمو وبالتايل فهي مشروع للسالم باعتبارها قاعدة للح.إليه

.1الدميغرايف والتنمية االقتصادية
رأسعلى احلفاظ على مفهوم االستدامةيقوم2:مستويات التنمية المستدامة:الفرع الثالث

يف اآلراءختالف  إن إوبالتايل فمال طبيعي، أو اجتماعي، أو بشري، أو مايل، أو تكنولوجي، رأسصوره سواء كان 
ستدامة ن أساليب التعامل مع مستوى اإلإفوعليهاملال ،رأسما بني أنواع اإلحاللهذا النطاق يكون حول درجة 

مفهوم اعتماددرجة من متال ، و ها بني هذه األمناط من رأس املاملفرتض وجوداإلحاللدرجة باختالفختتلف 
:يهاتمستويثالث للتنمية املستدامة و . ستدامة على رأس املال الطبيعي اإل
االقتصادية احلالية واملوارد األنشطةاملال املختلفة يف ظل رأستقوم على افرتاض أن أمناط : ستدامة الضعيفةاإل-1

بعني االعتبار األخذدون األصلياملال الكلي عند مستواه رأساملتاحة، تعد بدائل لبعضها البعض، أي احلفاظ على 
اإلنتاجرأسالتغريات اليت حتصل يف أمناط 

.وليس فقط احملافظة 
ط رأس املال، لكنه يشرتط باإلضافة هذا املستوى يفرتض وجود إمكانية لإلحالل بني أمنا:ستدامة المنطقيةاإل-2

إىل ذلك ضرورة حتديد ومراعاة املستويات احلرجة لكل منط من أمناط رأس املال واليت ميكن أن يؤدي جتاوزها إىل 
.ظهور مشكلة عدم القدرة على اإلحالل

ليست بدائل، وعليه املال تعترب مكملة لبعضها البعض و رأسوفقا هلذا املفهوم فان مكونات :ستدامة القويةاإل-3
، وبالتايل فهي األصلياملال املختلفة عند مستواها رأسفان حتقيق االستدامة القوية يتطلب احلفاظ على كل منط من 

رأسويف ضوء تبيان أمهية ). بشري، طبيعي، مايل، تكنولوجي(املال رأسبني خمتلف أشكال اإلحاللترفض فكرة 
:املال يف استدامة التنمية تتحدد أسس أربعة للتنمية املستدامة وهي

1 -Beat Burgenmeier, politique économique du développement durable, 1er édition, groupe de Boech, Boech
université, Bruxelles, 2008, p.38.
2 - www.unisco.org/shs/most. 20/10/2013االطالع على املوقع يوم تاريخ

Madadi abdelkader,Abdallah et Hirtsi Hamid, les nouveaux Fondements philosophiques et idéologiquesكذلكوأنظر

du discours sur le développement et la durabilité, 3éme colloque internationale sur la protection de
l’environnement et lutte contre la pauvreté dans les pays en vois de développements, institut des sciences
économiques et des sciences gestions, centre universitaire de khmis- miliana, le 03,04 mai 2010, p.3.
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؛عدم اخنفاض مستوى االستهالك عرب الزمن-
؛املال الطبيعيرأسأو زيادة أرصدة ثبات-
.أو زيادة أرصدة رأس املال الكليثبات-

الكلي وتفرتض وجود درجة عاليةففي الوقت اليت تتطلب فيه االستدامة الضعيفة صيانة خمزون رأس املال 
ن االستدامة القوية تفرتض وجود درجة حمدودة من اإلحالل بني رأس إمن اإلحالل بني خمتلف أشكال رأس املال، ف

املال الطبيعي وخمتلف أشكال رأس املال األخرى، وعليه فهي تتطلب صيانة بعض من رأس مال الطبيعي مبعزل عن 
.1بعض أشكال رأس املال األخرى

مستويات التنمية المستدامة): 04(الشكل رقم 
)الغطاء االقتصادي(االستدامة الضعيفة  )الغطاء البيئي(االستدامة القوية 

التنمية                                                                             
Source : Madadi Abdelkader, Abdallah el Hirtsi Hamid, Les nouveaux fondements philosophiques et
idéologiques du discours sur le développement et la durabilité, 3ème Colloque internationale sur : la protection
de l’environnement et lutte contre la pauvreté dans les pays en voie de développement, Institu des sciences
économiques et des sciences de gestion, centre universitaire de khmis-miliana, algérie,le 03et04mai,2010,p.3, 4.

: أهداف ومبادئ التنمية المستدامة: المطلب الثالث
:للتنمية املستدامة أهداف ومبادئ 

1 - Cutler J. Cleveland, David I. Stern, Robert Costanza, The economics of nature and the nature of economics,
Edward Elgar Publishing, p.273.

تصاديةاق

بيئية

إجتماعية

بيئية

اجتماعية

اقتصادية



السياسات الصناعية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة...........: ..........................الثانيالفصل 

68

ظروف معيشة مجيع البشر، وذلك يف تعمل التنمية املستدامة على حتسني :أهداف التنمية المستدامة: الفرع األول
وتدور التنمية املستدامة حول ثالث . 

.النمو االقتصادي، التنمية االجتماعية، احلفاظ على املوارد الطبيعية والبيئية: جماالت رئيسية هي
يف إجيازهاوحمتواها واليت ميكن حتقيقها من خالل إىلتسعى األهدافلة من وللتنمية املستدامة مج

:1اآليت
حتقيقها التنمية املستدامة إىلالرئيسية اليت تسعى األهدافمن بني إن: ضمان نوعية حياة أفضل للسكان- 1

احلالية واملستقبلية، حتسني جودة احلياة من خالل توفري فرص العمل، التعليم، الرعاية لألفراداألساسيةاحلاجات 
.يف اختاذ القرارات واحرتام حقوقهماألفرادضمان مشاركة إىلباإلضافةمات االجتماعية، الصحية، السكن، اخلد

فربغم من اجلهود املبذولة على املستوى العاملي واحملاوالت اجلادة لضمان حياة أفضل للسكان يف مجيع دول 
:إىلتلك احملاوالت الزالت قاصرة بشكل كبري من أجل حتقيق هذا اهلدف ولعل السبب يف ذلك يعود أنإالالعامل، 

إذ تشري اإلحصائيات إىل أن ما يزيد على ستة مليارات :الزيادة المطردة في عدد سكان العالمالتحكم- 2
تسعة مليارات نسمة، مما م2050شخص يسكنون هذه األرض، كما يتوقع أن يبلغ عدد سكان العامل حبلول عام 

.سيضاعف من تعقيدات التنمية املستدامة وخاصة تلك املتعلقة باستنزاف املوارد نتيجة زيادة أمناط االستهالك
إذ تشري اإلحصائيات إىل أن مخس سكان العامل مضطرون :انتشار الفقر المدقع في العالمالتخفيف من -3

مليار شخص ال تتوفر لديهم مياه الشرب 1.1م، هذا إضافة إىل أن حنو للعيش على أقل من دوالر واحد يف اليو 
من مجيع األمراض يف البلدان %10كفاية اإلمدادات من املاء يتسببان يف حنو املأمونة، وأن مياه الشرب امللوثة وعدم

فقا للتقارير الدولية املعنية بشؤون التنمية املستدامة وكذا أراء املختصني، فان التعامل مع هذه التحديات و .النامية
والرتكيز بشكل أساسي علىيف بلدان العامل، التخفيف من حدة الفقريكون من خالل العمل على 
زيادة قدرات الدول ومنها الدول النامية ، والتشجيع علىالعمل هذا باإلضافة إىل. اليت يعيش فيها معظم الفقراء

يف استخدام املوارد الطبيعية واملوارد االقتصادية، واحلد من اإلفراطواستهالك تقوم على عدم إنتاجأمناط إتباععلى 
.املنتشرة بسبب نقص الرعاية الصحيةاألمراضبعض 

.110.، ص2009، جامعة ورقلة، 46، جملة حبوث اقتصادية عربية، عددالتنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائرناصر مراد، - 1
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وتنفيذ ومتابعة وتقدمي برامج إعدادمن خالل مشاركتهم يف :تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القائمة-4
حلول إجيادباملسؤولية اجتاه البيئة وحثهم على املشاركة الفعالة يف إحساسهمومشاريع التنمية املستدامة، وتنمية 

.مناسبة ملشاكلها
موارد حمدودة، تتعامل التنمية املستدامة مع املوارد الطبيعية على :تحقيق استغالل واستخدام عقالني للموارد- 5

احليلولة دون استنزافها وتدمريها، و على استخدامها بشكل عقالين، حبيث ال يتجاوز هذا فهي تعمل على وبالتايل 
، رد الطبيعية املتاحة ورسم اخلطط املسبقة للحفاظ على املوااآلليات

ويف نفس الوقت البحث عن بدائل للمواد الواسعة االستعمال حىت تضمن بقاءها لفرتة أطول دون أن يرتتب عليها  
.كمية كبرية من النفايات تعجز البيئة عن امتصاصها 

، من خالل تبين التوازن البيئيطلع الدولة بدور مهم فيما يتعلق بتنظيم استخدام املوارد الطبيعية، وحتقيق ضوت
: 1توفر بعض الشروط وهيإىلاإلشارة

؛اخلارجني عليهألولئكمة للمجتمع بقانون، ورصد عقوبات صارمة ز أن تكون السياسة البيئية مل-
الذي يركز على واإلعالمالسلوك البيئي السليم مصدره التعليم أنالبيئي، انطالقا من واإلعالماحلث على التعليم -

.املرتتبة عن اإلساءة إليهاواألضرارأمهية البيئة 
وذلك من خالل الرتكيز على العالقة بني البيئة ونشاطات السكان، والتعامل :حترام البيئة الطبيعيةإالحث على -6

، وبالتايل فالتنمية املستدامة هي اليت تستوعب العالقة اإلنسانأساس حياة مع النظم الطبيعية وحمتواها على 
.2ل وانسجامــورقيها لتصبح عالقة تكامتطويرها احلسابية بني البيئة الطبيعية وتلك املبنية، والعمل على 

تويل التنمية املستدامة أمهية كبرية للتكنولوجيات احلديثة لتحقيق :ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع-7

.3املنشودةاألهدافوالتحكم فيه لتحسني نوعية احلياة وحتقيق املتاح منها 
حيقق أهداف التنمية االقتصادية املستدامة بصورة تؤكد املساواة والعدل يف توزيع :مستدامتحقيق نمو اقتصادي - 8

.الثروات بني األجيال املتعاقبة، وحيافظ يف نفس الوقت على الرأس املال الطبيعي

.98.، ص2004والتوزيع، القاهرة، ، دار طيبة للنشر والدولة...التنميةسعد طه عالم، - 1

.221.ص، 2006، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي، اإلنسان، التنمية وحقوق أبو احلسن املوجود ابراهيم- 2

دامة يف اجلزائر أفاق التنمية املست: حولاألولامللتقى الوطين إطار،مداخلة يف التنمية المستدامة ومؤشرا ت قياسها، بودريعة سليمة، سليمة طبايبية-3
.4.ص، قاملة، 1945ماي 08البيئي للمؤسسة االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة التأهيلومتطلبات 
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وتسمح بتحقيق التوازن إمكانياتهبطريقة تنسجم مع : إحداث تغيير مستمر في حاجات وأولويات المجتمع-9
.1ذي ميكن بواسطته تفعيل التنمية االقتصادية والتحكم يف مجيع املشكالت البيئية ووضع احللول املناسبة هلاال

مبادئ التنمية المستدامة :الفرع الثاني
العالقة بني النمو من جهة والبيئة مبا حتويه من موارد من جهة أخرى حددت بعض املبادئ اليت تعد مبثابة إن

. ريو حول البيئةإعالندليل للعمل وفق ما يقتضيه مفهوم التنمية املستدامة، واليت تنسجم بشكل دقيق مع مبادئ 
فيما إجيازهاهذه املبادئ ميكن . قيق التنمية املستدامةاألخريهذا 
:2يلي
يعد أسلوب النظم أو املنظومات :التنمية المستدامةخططوتنفيذ إعداداستخدام أسلوب النظم في -1

Systems approach اإلنسانيةالبيئة أنوتنفيذ خطط التنمية املستدامة، انطالقا من إلعدادشرطا أساسيا
تغري أينظام فرعي صغري من ذلك النظام الكوين ككل، وبالتايل فان إالهي جمتمع ماأليبشقيها الطبيعي والبشري 

مباشرا يف عناصر وحمتويات تأثرياعلى حمتوى وعناصر أي نظام فرعي مهما كان حجمه، سوف ينعكس ويؤثر يطرأ
األسلوبلذلك فان التنمية املستدامة تعمل من خالل هذا . لألرض، ومن مت يف النظام الكلي األخرىالنظم الفرعية 

.عامةاألرضضمان توازن بيئة إىلبرتبها وأحجامها املختلفة، وبشكل يفضي على ضمان حتقيق توازن النظم الفرعية 
ميثاق يقر مبشاركة مجيع اجلهات ذات العالقة يف اختاذ التنمية املستدامة على إىلينظر :المشاركة الشعبية-2

قرارات مجاعية من خالل احلوار، خاصة يف جمال ختطيط التنمية املستدامة ووضع السياسات وتنفيذها، فالتنمية 
على املستوى املكاين احمللي، أي على مستوى التجمعات السكانية سواء كانت مدنا أو قرى، وبالتايلتبدأاملستدامة 

يتطلب حتقيقها بشكل فاعل توفري شكل مناسب من أشكال األخرية، هذه األسفلفهي تعتمد أسلوب التنمية من 
، إعداد( والسكان بشكل عام من املشاركة يف مجيع املراحل واألهليةوالشعبية الالمركزية اليت متكن اهليئات الرمسية 

).تنفيذ، متابعة 
الوقائية والتصحيحية على نطاق واسع من قبل الدول اإلجراءاتمن أجل محاية البيئة جيب تنفيذ : الوقاية- 3

، وذلك باستخدام أفضل التكنولوجيات املتاحة واليت هلا تكلفة اقتصادية وصانعي القرار، يف حالة وجود خطر معلوم
3.مقبولة

، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1، طفلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها: التنمية المستدامةماجدة أمحد أبو زنط، عثمان حممد غنيم، - 1
.31.ص، 2007

.30،31.ص، نفس المرجع- 2

3 Alain Jounot, 100 questions pour comprendre et agir le développement durable, ANFOR, 2004, p.4.
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بقية أو غريها من أشكال التلوث تكلفة متثل وهو أن يتحمل كل من له صلة بوجود مواد مت: الملوث الدافع-4
وينبغي األخذ بعني االعتبار مجيع التكاليف عند حتيدي أسعار . تكلفة اجراءات احلد، والتقليل ومكافحة التلوث

1.أو االستهالكاإلنتاجالسلع واخلدمات، سواء عند 

جيب العمل على تطوير أمناط اإلنتاج واالستهالك، من أجل تقليل اآلثار السلبية :اإلنتاج واالستهالك المسؤول- 5
.2

ذلك الدور املتعاظم األسفلاليت جعلت التنمية املستدامة تعتمد أسلوب التنمية من األسبابولعل 
وأولويات

إجياد، من خالل األرضساهم يف احلد من الزيادة يف ارتفاع درجة حرارة ياحمللي، وتعمل على تشكيله وفق منط معني
وحتسني نظم املواصالت وترشيد استهالك الطاقة واحملافظة على البيئة من التلوث، ألرضافعالة الستخدامات أمناط

للموارد حبيث ال تتعدى األمثلبتوزيع عوائد النمو والتنمية، االستغالل يتعلقواحلفاظ على املوارد، واملساواة فيما 
جلبها من مناطق بعيدة، واستخدام إىل

العلمي، حتسني نوعية احلياة والتخلص من النفايات خللق بيئة نظيفة تعتمد على املوارد التكنولوجيا، وتشجيع البحث
.  حتسني اخلدمات الصحية والتعليميةإىلباإلضافةاملتجددة وتطويرها وحتسينها باستمرار، 

تقوم على عشرة مبادئ أساسية خدمة للتنمية املستدامة لى بلورة عقيدة بيئية جديدةويل عكما عمل البنك الد
:3كاآليتوهي  

؛محاية البيئة يف سياسات الدول واسرتاتيجيات املؤسساتإدماج-
اجلهود املشرتكة بني القطاع اخلاص وتضافرالتعاون مبدأاليت حتقق جناحا من خالل االعتماد على توظيف الشراكة -

؛
؛املبين على الكفاءة والفعاليةاإلدارياألداءحتسن -
؛والتنظيميةاإلداريةاالقتصاد يف استخدام القدرات -
؛لألفرادالكامل واإلشراكالعمل مع القطاع اخلاص -
؛بعنايةاألولوياتحتديد -

1Mahi tabet-aoul, Développement et environnement au Maghreb contraintes et enjeux, Institute québécois des
hautes études internationales, LAVAL université, canada, 2010, p.10.
2 Yette Lazzeri, Emmanuelle Moustier, Le développement durable du concept a’ la mesure, L’harmantan, paris,
2008, p.23.

.6-4.ص، ص 1996، جملة التمويل والتنمية، عدد ديسمرب المبادئ العشرة للعقيدة البيئية الجديدةأجند روستري، - 3
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؛السوق كلما كان ذلك ممكنأدواتاستخدام -
؛االستفادة من كل دوالر-
.األطرافاغتنام فرص حتقيق الربح لكل -

أنوعليه ميكن القول 
شاملة متكاملة من خالل استخدام أسلوب النظم الكلية والفرعية وما يربطها من عالقات وتفاعالت وما ينجر عنها 

.اإلنسانية
:أبعاد ومؤشرات قياس التنمية المستدامة: الرابعالمطلب
ال تركز على اجلانب البيئي فقط بل التنمية املستدامة يتضح لنا إىلمن خمتلف التعاريف املقدمة نطالقاا

تفاعلي إطار، يف )اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، سياسية، تكنولوجيا (األخرىخمتلف اجلوانب إىلمتتد 
األبعادللموارد، وان التعامل مع هذه األمثليتسم بالتنظيم واالستغالل 

، كما أن هلا مؤشرات األخرىهلا، حيث تتكون كل منظومة من هذه املنظومات من عدد من املنظومات الفرعية 
.عديدة لقياسها

المستدامةأبعاد التنمية : الفرع األول
انطالقا من فكرة التنمية املستدامة اليت تبناها مؤمتر ري ودي جانريو، أو ما يعرف بقمة األرض، حيث رسم 
هذا األخري هلا خطة عمل للقرن الواحد والعشرين، أدت إىل بروز أبعاد جديدة هلا تتصل بالوسائل التقنية اليت يعتمد 

.عليها الناس يف جهدهم البشري
ةاالقتصادياألبعاد-1

االستغالل الرشيد والعقالين للموارد الطبيعية، وعدم من خاللإىلألبعاداهدف هذ
1:

أنباستخدام نصيب الفرد من املوارد الطبيعية نالحظ :الفردي من الموارد الطبيعيةحصة االستهالك - 1- 1
البلدان الصناعية إىلهناك تفاوت كبري بني الدول الصناعية والدول النامية، حيث يستخدم السكان الذين ينتمون 

لنفط والفحم والغاز يف فقد قدر استهالك الطاقة النامجة عن ا. أضعاف ما يستخدمونه سكان البلدان النامية

إطار، مداخلة يف التنمية المستدامة في الجزائر بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئةكيندة زليخة، خالدي فراح، 1
، 2010، قاملة، 1945ماي 08البيئي للمؤسسة االقتصادية، جامعة التأهيلالتنمية املستدامة يف اجلزائر ومتطلبات آفاق: حولاألولامللتقى الوطين 

.4.ص
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بأعلىمرة، وقدر يف بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 33بأعلى منه يف اهلند باألمريكيةالواليات املتحدة 
.مرات يف املتوسط منه يف البلدان النامية ككل10من 

خيتلف مفهوم التنمية املستدامة بالنسبة للدول املتقدمة عنه يف الدول النامية  :إيقاف تبديد الموارد الطبيعية- 2- 1
ختفيض متواصل فيما يتعلق مبستويات استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية من خالل حتسنيإجراءإىلكونه يهدف 

مستوى الكفاءة، وإحداث تغريات جذرية يف أساليب احلياة، ، والعمل على تغيري أمناط اال
.1من عدم تصدير الضغوط البيئية للبلدان الناميةالتأكد، واألخرىالبيولوجي يف البلدان 

جزء كبري من املشكالت اليت يعاين منها العامل تقع :مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث وعن معالجته- 3- 1
على عاتق الدول الصناعية الكربى نتيجة االستهالك املفرط و املرتاكم للموارد الطبيعية الذي مارسته تلك الدول يف 

ن جهة ، وبالتايل يقع عليها العبء الكبري يف قيادة الدول من أجل حتقيق التنمية املستدامة هذا من جهة، وماملاضي
من خالل اللجوء إىل توظيف هذه املوارد تأهلهاأخرى متتعها مبوارد مالية وتقنية وبشرية كبرية 

وهو ما .كثافة للمواردواملعارف واستخدام تكنولوجيا أنظف تعتمد على محاية النظم الطبيعية من خالل استخدام أقل
.2ان األخرىيعزز حتقيق التنمية املستدامة يف البلد

، وبالتايل : تقليص تبعية البلدان النامية- 1-4
على استهالك املوارد الطبيعية من قبل  الدول الصناعية من شانه أن ينعكس مباشرة على الدول يطرأفان أي تغري 

اخنفاض أسعار السلع إىلالنامية من خالل تباطئ منو صادرات هذه املنتجات يف اجتاه الدول الصناعية، مما يؤدي 
الكثري من املشاريع اليت هي يف حاجة إقامةإيراداتبدرجة أكرب، وبالتايل تقليص األساسية

منط تنموي يعتمد بشكل أساسي إقامةفان احلل الوحيد يكمن يف العمل على اإلشكال، ولتجاوز هذا إليهاماسة 
وزيادة التجارة فيما بني ياإلقليمحتقيق التعاون إىلعلى الذات لتنمية القدرات الذاتية وحتقيق االكتفاء الذايت والتوسع 

املال البشري والتوسع يف امتالك التكنولوجيات رأسالدول النامية، وبالتايل حتقيق استثمارات ضخمة يف جمال 
.احملسنة

يقوم مفهوم التنمية املستدامة يف البلدان الفقرية على تكريس املوارد : التنمية المستدامة لدى البلدان الفقيرة- 1-5
أمر حاسم أخالقيةمة لتحسني مستويات املالطبيعية خد

اليت األهداففالتنمية املستدامة من بني . من سكان العامل ا ملعدمني يف الوقت احلايل%20من ألكثربالنسبة 

اجلامعي املدية اقتصاد البيئة والتنمية املستدامة، املركز: ، مداخلة يف إطار امللتقى الوطين األول حولالتنمية البشرية والتنمية المستدامة، علي محيدوش1
.07.ص، 2006جوان 07و06

.28.ص، 2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرةخالد مصطفى قاسم،  2
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توجد هناك روابط بني الفقر وتدهور البيئة والنمو السريع للسكان ألنهحتقيقها احلد من الفقر املطلق، إىلتسعى 
.الرأمساليةوالتخلف الناجم عن االستعمار والتبعية املطلقة للقوى 

احلد من التفاوت املتنامي يف الدخل وفرص إىلتسعى التنمية املستدامة :الحد من التفاوت في المداخيل-6- 1
الواسعة األراضيحيازة وإتاحة، األمريكيةلدان الصناعية مثل الواليات املتحدة احلصول على الرعاية الصحية يف الب

القطاعات إىلاجلنوبية، وتقدمي القروض كأمريكاغري املنتجة للفقراء الذين ال ميلكون أرضا يف بعض املناطق  
ويف هذا . وجدتأينماللمرأةة الشرعية، وحتسني فرص العمل والرعاية الصحية بالنسباالقتصادية غري الرمسية 

والتعليم وخمتلف األراضيننوه بالدور الكبري واحلاسم الذي لعبته سياسة حتسني فرص احلصول على أنالصدد جيب 
: ماليزيا، كوريا اجلنوبية: مثلاألسيويةاخلدمات االجتماعية يف حتفيز التنمية السريعة والنمو يف اقتصاديات النمور 

.1تايوان 
من أجل مسايرة التطورات احلاصلة يف جمال تكنولوجيا الصناعات العسكرية، : العسكرياإلنفاقتقليص - 1-7

ميزانيات دول نامية األحيانختصص الكثري من الدول وخاصة منها الصناعية ميزانيات ضخمة تفوق بكثري يف بعض 
وبالتايل فان حتقيق التنمية املستدامة يف هذه احلالة مير حتما عرب التزام مجيع الدول بتخصيص جزء من . جمتمعة
على احتياجات التنمية، ذلك ان ختصيص ولو جزء صغري من إلنفاقهاالعسكرية لألغراضلإلنفاقاملوجهة األموال

.2يزيد من وترية التنمية بشكل ملحوظ أنسكرية من شانه العلألغراضاملوجهة األموالهذه 
الوسيلة الناجعة للتخفيف من حدة الفقر وحتسني مستويات املعيشة تقع إن: المساواة في توزيع الموارد-8- 1

احلصول
تعترب مبثابة التعليم واخلدمات االجتماعية واملوارد الطبيعية وكذا حرية االختيار، وغري ذلك من احلقوق السياسية، 

تساعد على تنشيط التنمية والنمو االقتصادي الضروريني أن
.3لتحسني مستويات املعيشة 

.8.ص، ذكرهعلي محيدوش، مرجع سبق 1

، دراسة حالة الطاقة الشمسية يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه دولة يف المستدامةاستخدام الطاقات المتجددة ودورها في التنمية المحلية عمر شريف، 2
.154.ص، 2007العلوم االقتصادية، جامعة احلاج خلضر،  باتنة، 

www.Maroc-ecologie.net/article_php3:، مقال منشور على املوقعأبعاد التنمية المستدامةعبد السالم أديب، 3 ?id article=124تاريخ ،
.20/10/2013ى املوقعاالطالع عل
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قتصادية ترشيد املناهج اإلإىلن البعد االقتصادي للتنمية املستدامة يهدف إكل ما ذكر سابقا فإىلباإلضافة
من ذقيمة ما يؤخإدراجعلى عدم األمر، فقد جرى "المحاسبة البيئية للموارد الطبيعية"فكرة تأيتذلك رأسوعلى 

وغريها يف حساب التكلفة، وكذا ...عناصر البيئة املختزنة يف حقول النفط والغاز ورواسب الفحم ومناجم التعدين
مة املخزون السمكي، وما حيصد من حقول الزراعة يف قيمة النقص يف قيمة ما حيصد من ثروة مسكية يف قيإدراجعدم 

الزراعي، ويف هذا اإلنتاجال حيسب ملياه الري قيمة مالية يف عمليات تكلفة األحوال، ويف كثري من األرضخصوبة 
ساب الناتج ح: تعديلإىلوغريه جند أن احلسابات االقتصادية تنقصها عناصر جوهرية، وان أوجه من احلساب حتتاج 

ومن أدوات احلساب االقتصادي . من وحدة املياه، حساب الناتج الصناعي من وحدة الطاقة) احملصول ( الزراعي 
.1وخدمة أغراض التنمية املستدامة اإلنتاجلزيادة كفاءة األدواتتوظف هذه أنوينبغي . الضرائب واحلوافز املالية

ةاالجتماعياألبعاد-2
أنكونه احملور الرئيسي للتنمية، فهو وسيلة وهدف يف اإلنسانيركز البعد االجتماعي للتنمية املستدامة على 

واحد، وذلك من خالل العمل على حتقيق معدالت منو مرتفعة مع احملافظة على استقرار معدل منو السكان، حىت ال 
توجيه املوارد لضمان إعادةإىلإ، وبالتايل فتكون هناك ضغوط شديدة على املوارد الطبيعية

خمتلف اخلدمات إىلباإلضافةالتعليم، توفري الرعاية الصحية، :  مثلاألساسيةالوفاء باالحتياجات البشرية 
.األخرىاالجتماعية 

من األفرادكما يتضمن البعد االجتماعي للتنمية املستدامة مفهوم التنمية البشرية واليت تعين توسيع اختيارات 
أقصى حد ممكن، وتوظيف تلك القدرات أفضل توظيف هلا يف مجيع امليادين إىل

وح هذه اخليارات بني العيش ملدة أطول وصحة جيدة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، حيث ترتا
واحلرية السياسية اإلنسانوضمان حقوق األساسيةاحلاجات وإشباعواكتساب خربات ومهارات من خالل املعرفة 

ويتمثل التغري االجتماعي الناجم عن اسخراج املوارد على نطاق واسع يف تدفق االشخاص احلاملني الفكار .2
: وعموما تشتمل األبعاد االجتماعية والبشرية على ما يلي3.جديدةوتكنولوجياتوثقافات وقيم 

العمل على حتقيق تقدم  إىلفيما يتعلق بالنمو الدميغرايف :النمو الديمغرافيتثبيت- 2-1
حيدث أنكبري يف سبيل تثبيت منو السكان، وهو أمر بدأ يكتسي أمهية كبرية، كون النمو السريع للسكان من شانه 

.5.ص، ذكرهالياس عجايب، مرجع سبق- 1

.5.، ص1997، جملة جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، النفط والتنمية المستدامة في األقطار العربيةمجيل طاهر، - 2

، 3، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العددالمال في الشمال واتساع الفقر في الجنوبرأسالتنمية المستدامة بين تراكم صاحل عمر فالحي، 3
.10.، ص2004جامعة سطيف، 
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.1كل ساكنإلعالةمن قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة فهو عامل حيد من التنمية ويقلص
حركة إبطاءتعين التنمية املستدامة النهوض بالتنمية القروية النشيطة للمساعدة على :أهمية توزيع السكان- 2- 2

املشاريع اليت إقامةوتشجيع الزراعياإلصالحاملدن من خالل اختاذ تدابري سياسية خاصة من قبيل اعتماد إىلاهلجرة 
البيئية للتحضر، اآلثارمن األدىناحلد إىلالتقليص إىلوكذا اعتماد تكنولوجيات تؤدي تتناسب وطبيعة تلك املناطق

فاملدن تقوم . الن االجتاهات احلالية حنو توسيع املناطق احلضرية، والسيما تطور املدن الكبرية هلا عواقب بيئية ضخمة
انعكاسات خطرية على صحة السكان وعلى تدمر األحيانامللوثة مما ينجر عنها يف كثري من برتكيز النفايات واملواد

2.
تنطوي التنمية املستدامة على استخدام املوارد البشرية استخداما  :االستخدام الكامل للموارد البشرية- 2-3

مثل ضمان األساسيةباالحتياجات البشرية أوالتوجيه وختصيص املوارد لضمان الوفاء إعادةكامال، وذلك من خالل 
، واملياه النظيفةاألوليةالتعليم وتوفري الرعاية الصحية 
يف الرعاية الصحية والفنيني والعلماء وغريهم املال البشري بتدريب املربني والعاملنيرأسالتنوع الثقايف، واالستثمار يف 
.3احلاجة الستمرار التنميةإليهممن املتخصصني الذين تدعو 

أنمكانة هامة، ذلك األرضيةحيتل احلجم النهائي للسكان يف الكرة :مكانة الحجم النهائي للسكان- 2-4
وتوحي اإلسقاطات احلالية يف ضوء االجتاهات احلاضرة . احلياة البشرية غري معروفة بدقةإعالةعلى األرضحدود قدرة 

، وهو ضعف عدد 2050يف أفق سنة مليار نسمة11.6للخصوبة بان عدد سكان العامل سوف يستقر عند حدود 
السكان احلاليني،  وضغط السكان باملستويات احلالية ميثل عامل متنامي من عوامل تدمري املساحات اخلضراء وتدهور 

.اإلفراط يف استغالل احلياة الربية واملوارد الطبيعية األخرىالرتبة و 
تعمل التنمية املستدامة على ضمان توفري املياه الصاحلة للشرب، والغداء الصحي، والرعاية :الصحة والتعليم- 2-5

ويعترب التعليم من بني املتطلبات الرئيسية . األخطارالصحية جلميع البشرية ومحايتها من خمتلف 
، وزيادة درجة أي تقدم باجتاه حتقيق التنمية املستدامة، كونه عامل مهم لتحقيق الرقي والتقدمإلحرازاليت يعتمد عليها 

.الوعي اجتاه محاية الغابات وموارد الرتبة والتنوع البيولوجي

، مداخلة يف إطار حبوث أوراق عمل امللتقى الدويل دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامةبن طيب هديات خدجية، بنيوب لطيفة، -1
، 2008أفريل 08و07ستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف ايام التنمية امل: حول
.273.ص
.64.ص، ذكرهدوجالس موسشيت، مرجع سبق- 2

.32.، صذكرهخالد مصطفى قاسم، مرجع سبق- 3
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ففي كثريا من البلدان النامية يقوم النساء . دورا كبريا يف مسرية  حتقيق التنميةاملرأةتلعب :تمكين المرأة-6- 2
الرعي ومجع احلطب ونقل املاء، فهم يوظفونإىلباإلضافةبالعمل يف القطاع الزراعي لضمان املعيشة، واألطفال

للموارد والبيئة يف املنزل، كما األولاملدبر معظم
يف اجلوانب املتعلقة بصحتها وتعليمها اإلمهالإىل، ومع ذلك فكثريا ما تتعرض لألطفالهي أول من يقدم الرعاية 

معدالت أنتعليما لديها فرص أكرب يف احلصول على وسائل منع احلمل، كما األكثرفاملرأةمقارنة بالرجال، 
يعود أنوتعليمها من شانه املرأةمن مت فان االستثمار يف صحة و . خصوبتها أقل من املتوسط وأطفاهلا أكثر صحة

الفرصة املرأةإعطاءاملنادية بضرورة األصواتوانطالقا من ذلك فقد تعالت . 1على القابلية لالستدامة مبزايا متعددة
املتحدة ومنظمة العمل الدولية شعارا عامليا األممنظمات الدولية ويف مقدمتها الكاملة للقيام بدورها، حيث أطلقت امل

.2من أجل حتقيق التنمية املرأة، وهو اعرتاف بالدور الكبري الذي تقوم به "شريك في التنميةالمرأة" 
ةالبيئياألبعاد-3

احلفاظ على املوارد الطبيعية بنوعيها املتجددة وغري إىليكتسي البعد البيئي للتنمية املستدامة أمهية كبرية كونه يهدف 
:هلا على أساس مستدام من خاللاألمثلاملتجددة، وحيث على االستخدام 

التقليص من غلتها، إىليؤديا أنأمن شإنتاجيتهاتعرية الرتبة وفقدان إن: الحفاظ على األراضي- 3-1
يف اإلفراطن أالصاحلة للزراعة، ومن شاألراضيبرية من مساحات كاإلنتاجسنويا من دائرة إخراجإىلويؤديان 

اليت األضرارإىلباإلضافةتلويث املياه السطحية واجلوفية على حد سواء، إىلأن يؤدي واألمسدةاستخدام املبيدات 
ن إومن مت ف. تدمريها وتقلص مسإىلتلحقها الضغوط البشرية واحليوانية بالغطاء النبايت والغابات بشكل يؤدي 

من قبل الدول هي اليت حتدد بشكل رئيسي مدى التزامها بتحقيق التنمية املستدامة األراضيطرق ووسائل استخدام 
بعني يأخذالبيئية األنظمةإلدارةعلى ضرورة استخدام منهج متكامل 21األجندةوهلذا تلح وثيقة .وتطبيق مبادئها
والتعرية واإلتالفعملية التنمية باملوارد الطبيعية دون استنزافها، ومحايتها من التلوث، إمدادعلى األرضاالعتبار قدرة 

.3وغريها ...

.123.، ص2010، عمان، 1مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ط، السياحة البيئية وأسس استدامتهاابراهيم بظاظو،  1

، سلسلة دراسات يصدرها مركز اإلنتاج اإلعالمي، اإلصدار احلادي عشر، جامعة امللك عبد التنمية المستدامة في الوطن العربي بين الواقع والمأمول2
.42.ص، 2006العزيز، جدة، السعودية، 

التنمية  : ، مداخلة يف إطار حبوث أوراق عمل امللتقى الدويل حولمقاربة اقتصادية في إشكالية المفاهيم واألبعاد: التنمية المستدامةمبارك بوعشة، 2
11،12، ص2008أفريل08و07املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، 
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تعين التنمية املستدامة هنا استخدام األراضي القابلة للزراعة وإمدادات املياه :حماية الموارد الطبيعية- 3-2
استخداما أكثر كفاءة، وكذلك استحداث وتبين ممارسات و تكنولوجيات حمسنة تزيد الغلة، دون اإلسراف يف 

إىلد احلياة الربية وتؤدي استخدام األمسدة الكيميائية واملبيدات، حىت ال يؤدي ذلك إىل تدهور 
تلوث األغذية البشرية واإلمدادات املائية، الن الفشل يف صيانة املوارد الطبيعية اليت تعتمد عليها الزراعة كفيل حبدوث 

.1نقص يف توفر األغذية مستقبال
. متطلبات التنميةكبرية سواء بأمهيةحتضى املياه :صيانة المياه- 3-3

والتنمية املستدامة تعين صيانة املياه بوضع حد لالستخدامات املبددة وحتسني كفاءة شبكات املياه، وهي تعين أيضا 
حتسني نوعية املياه وقصر املسحوبات من املياه السطحية على معدل ال حيدث اضطرابا يف النظم االيكولوجية اليت 

.تعتمد على هذه املياه
تغريات كبرية يف بإجراءوالتنمية املستدامة تعين كذلك عدم املخاطرة :ية المناخ من االحتباس الحراريحما- 3-4

وهو ما ساهم يف إحداث تغيريات يفاجلليد، ذوبانبزيادة مستوى سطح البحر بسبب زيادة سرعة -البيئة العاملية
، فالتنمية املستدامة تعمل للحيلولة دون زعزعة - فوق البنفسجيةاألشعةزيادة والغطاء النبايت، واألمطارسقوط أمناط

من أفعال األرضباعتبارها حامية األوزوناستقرار املناخ، أو النظم اجلغرافية الفيزيائية والبيولوجية أو تدمري طبقة 
.اإلنسان

يف التنوع البيولوجي األرضيتم صيانة ثراء أن: حماية التنوع البيولوجي- 5- 3
أمكنوان –عمليات االنقراض وتدمري املالجئ والنظم االيكولوجية بدرجة كبرية إبطاءاملقبلة، من خالل لألجيال

.2وقفها
سامهت عمليات التصنيع والتكنولوجيا احلديثة والطاقة املستعملة يف :حماية المناخ من االحتباس الحراري-6- 3

نتج عنه تزايد خماطر وتغريات كبرية على البيئة العاملية نتيجة ارتفاع واألخبرةالتضاعف املستمر يف حجم الغازات 
درجات احلرارة وزيادة سرعة ذوبان املياه املتبخرة وزيادة مستوى سطح البحر، وهو ما ينعكس على تغري أمناط تساقط 

على طبقة األوزون، وزيادة األشعة فوق البنفسجية، وهو ما من شأنه تقليص ، والتأثري وبالتايل الغطاء النبايتاألمطار

37-28.ص، ص ذكرهخالد مصطفى قاسم، مرجع سبق 1

.12.ص، ذكرهعلي محيدوش، مرجع سبق- 2
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وجيب أن يصبح مبدأ احليطة واحلذر عنصرا رئيسيا بالنسبة جلميع برامج التنمية، ملنع . الفرص املتاحة لألجيال القادمة
1.املدمرة للبيئة واليت يصعب معاجلتهااإلنسانوجود أعمال

ةالسياسياألبعاد-4
دورا كبريا يف حتقيق التنمية املستدامة، وذلك من خالل العمل على جتسيد مبادئ احلكم السياسييلعب البعد

احلياة السياسية بشكل يضمن تطبيق واحرتام قواعد الدميقراطية والشفافية وضمان املشاركة يف اختاذ وإدارةالراشد 
يساهم أناحلكم الراشد إقامةن أالقرارات، وهو ما يعزز الثقة واملصداقية يف املؤسسات السياسية املنبثقة، ومن ش

للتنمية املستدامةاألخرىبفعالية يف حتقيق معايري االستدامة على مستوى خمتلف اجلوانب
إىليعود ظهور مصطلح احلكم الراشد بشكل رمسي :لياتهآمفهوم الحكم الراشد و - 4-1

يف . 1989وحتديدا عام 
من طرف آنذاكالوقت الذي أصبح فيه تطبيق برامج التعديل اهليكلي يطرح العديد من الصعوبات مت تشخيصها 

من احللول املقرتحة إن. يري أموال الدولةأخطاء يف تسيري الشؤون العامة بسبب غياب الشفافية يف تساخلرباء على 
 "

ل وقد تطور هذا املصطلح بعد ذلك ليعكس قدرة الدو .2"املوارد االقتصادية واالجتماعية للدولة لتحقيق التنميةإدارة
وهناك العديد من التعاريف اليت أعطيت للحكم .3سيادة القانون وحتقيق التنمية املنشودة إطار

.الراشد، لكننا سوف نقتصر ذكر البعض منها واليت تتماشى وموضوع التنمية املستدامة
التعريف املقدم من طرف البنك الدويل، فقد عرف صندوق النقد الدويل احلكم الراشد على أنه إىلفباإلضافة

وهو " مية لنشاطات القطاع اخلاصياملوارد العامة، واستقرار البيئة التنظإدارةحتديد شفافية احلسابات، وفعالية " 
األوروبيةوالتعاون األمنني قامت منظمة ، يف حاألخرىتعريف تركز على اجلانب االقتصادي دون غريه من اجلوانب 

املؤسسات الدميقراطية وتشجيعها، والسعي وراء حتقيق " على أنهبتعريف احلكم الراشد من الناحية االجتماعية 
، أما منظمة التعاون والتنمية االقتصادية فقد ركزت على اجلانب السياسي للحكم "

وحكم اإلنسانيتمثل يف شرعية احلكومة وحماسبة العناصر السياسية فيها، واحرتام حقوق " أنهالراشد وعرفته على 

1 David Reed, Ajustement structurel, environnement et développement durable, L’harmattan, France, 2006,
p.34.

، املنظمة العربية للتنمية   واإلصالح اإلداري والماليمؤشرات اإلدارة الرشيدة، مكافحة الفساد والتمثيل والمساءلة، اإلدارة الرشيد عبد اهللا عمرو، 2
.108.ص، 2009اإلدارية، القاهرة، 

2008، جامعة مسيلة، اجلزائر، 1، جملة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، العددوجه أخر للعولمة... الحكم الراشدأمال شوتري، 3
.102.ص،
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ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية " على انهاحلكم الراشد اإلمنائياملتحدة األمم، بينما عرف برنامج "1.القانون 
والعمليات واملؤسسات اليت يقوم من خالهلا اآللياتشؤون الدولة على كافة املستويات، ويشمل إلدارةواإلدارية

، كما جاء "2.آرائهماألفراد
احلكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه " على أنه2002العربية لسنة اإلنسانيةتعريف احلكم الراشد يف تقرير التنمية 

إىلاإلنسان
، هذا وقد عرف ."3متثيل كافة فئات الشعب متثيال كامال، وتكون مسؤولة أمامه لضمان مصاحل مجيع أفراد الشعب

ومساعدة املسريين يف االلتزام وبطريقة إلعانةجمموعة من القواعد الطموحة املوجهة " حلكم الراشد على أنهاأيضا
"4.إليهاهدف املساءلة عن النتائج املتوصل إطارشفافة، ويف 

احلكم الراشد بتباين اجلهات واملصاحل، آلياتتتباين:الحكم الراشد وعالقته بالتنمية المستدامةآليات- 4-2
املتحدة األممحيفز النمو واالنفتاح االقتصادي، بينما يركز برنامج أنفالبنك الدويل يركز على كل ما من شانه 

5:يلياحلكم الراشد ماآلياتومن ابرز . على االنفتاح السياسياإلمنائي

ن تكون متاحة لكافة املؤسسات وجلميع أكل املعلومات وسهولة تبادهلا، بإتاحةوتعين : الشفافية-1- 4-2
ن تتوفر معلومات كافية وشافية ومنظمة عن أن تكون احلسابات العامة متاحة بصورة مباشرة، و أاملعنية، و األطراف

قتصادية واالجتماعية ن تعين تدفق املعلومات االإذهل رقابتها ومتابعتها، فالشفافيةلكي يسوأدائهاعمل املؤسسات 
.والسياسية والثقافية يف الوقت املناسب وبطريقة ميكن االعتماد عليها، وهي بذلك من أهم خصائص احلكم الراشد

:المشاركة-2-2- 4
وتستند هذه املشاركة على حرية تكوين اجلمعيات، وحرية التعبري،  . وجود مؤسسات شرعية وسيطة متثل مصاحلهم

.كما تعتمد على تنمية القدرات على املشاركة البناءة

، أطروحة دكتوراه يف االقتصاد، كلية االدارة واالقتصاد باالكادميية العربية املفتوحة يف االقتصادية سياسيا في الوطن العربيالتنمية فارس رشيد البيايت،1
.124.ص،2008الدمنارك ، 

.8.ص، 1997، إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة، اإلمنائياملتحدة األمممنشورات برنامج  2

.7.، ص2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية،  3

التسيري الفعال يف     : ، مداخلة يف إطار امللتقى الدويل حولتسيير فعالألجلالحكم الراشد وخوصصة المؤسسات خلضر عزي، حسان بوعاية، 4
.10.ص، 2005املؤسسة، جامعة املسيلة، اجلزائر، ماي، 

:أنظر إىل كل من5
ى ، تاريخ االطالع علwww.iefpedia.com:، مقال منشور على املوقعإشكالية التنمية المستدامة والحكم الراشد في الجزائرحممد خليفة، -

.25/10/2013املوقع يوم 
ى املوقع ل، تاريخ االطالع عwww.iefpedia.com، مقال منشور على املوقعالحكم الراشد ومستقبل التنمية في الجزائرعمراين كربوسة، -

.25/10/2013يوم
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ومن . و : سيادة القانون- 3- 2- 4
األحكامتطبق أنمظاهر ذلك 

.الطبيعيةاإلنسان، ويف نفس الوقت تكون ضمانة هلا وحلرياتاإلنساناملعايري الدولية حلقوق 
خيضع مجيع املسؤولني واحلكام ومتخذي القرار يف الدولة والقطاع اخلاص، ومنظمات أنوهي :المساءلة- 4- 2- 4

:الثالثة التاليةاألشكالوتأخذ. ومؤسساته دون استثناءالعام الرأي
أهم املساءالت يف النظام الدميقراطي، الن الربملان يلعب دورا مهما يف تنفيذ وتعترب من : المساءلة التشريعية

.سياسات احلكومة وممارسة الرقابة عليها
اإلدارةخضوع اجلهاز التنفيذي نفسه للمحاسبة عرب سبل :المساءلة التنفيذية.
وهي ركن أساسي من أركان ضبط عمل اجلهاز احلكومي وغري احلكومي، حيث تلعب دورا :المساءلة القضائية

.بارزا يف أسلوب احلكم الراشد عن طريق مراقبة تسيري عمل التنفيذ وتوجيه التهم للموظفني
ةالتكنولوجياألبعاد-5

تدويرها إعادةحد أدىن من الغازات وامللوثات، وتبين معايري حتد من زيادة النفايات من خالل عملية إنتاج
استخدام إىلبالتحول يهتم البعد التكنولوجي للتنمية املستدامة. والتخلص منها بشكل مناسب وسليم بيئيا

:ويتحقق ذلك من خالل. املوارد والطاقةأتكنولوجيا أنظف وأكفا من ش
األخذيف اإلسراعتعين التنمية املستدامة :األخذ بالتكنولوجيات المحسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة- 5-1

ومن شان . قها
سواء باالستحداث أو التطويع لتكنولوجيا أنظف وأكفأ تناسب االحتياجات احمللية أن تعمل -التعاون التكنولوجي

على سد الفجوة بني البلدان الصناعية والنامية و أن تزيد من اإلنتاجية االقتصادية، وأن حيول دون مزيد من التدهور 
وجود استثمارات ضخمة يف جمال التعليم والتنمية البشرية، السيما إىلاجلهود حيتاج جناح هذه أنإاليف نوعية البيئة، 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية األبعاديوضح التفاعل بني فالتعاون التكنولوجي . فقرااألشدبالنسبة للبلدان 
.1والتكنولوجية يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة

مثال واضح على ألنهيستدعي استخدام احملروقات اهتماما خاصا : المحروقات واالحتباس الحراري- 5-2
وإحراقهافاحملروقات جيري استخراجها . العمليات الصناعية غري املغلقة

تصيب مناطق كبرية، واالحتباس احلراري الذي يهدد احلمضية اليتولألمطاررئيسيا لتلوث اهلواء يف املناطق العمرانية، 

.37-28.ص، ص ذكرهخالد مصطفى قاسم، مرجع سبق- 1
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على امتصاصها، األرضفاملستويات احلالية النبعاث الغازات احلرارية من أنشطة البشر تتجاوز قدرة . بتغري املناخ
ت إىلأمثال هذه االنبعاثات ال ميكن هلا أن تستمر أنلذلك يتفق معظم العلماء على 

احلالية أو مبستويات متزايدة دون أن يتسبب ذلك يف احرتار عاملي للمناخ، وسيكون لذلك انعكاسات مدمرة على 
الذين يعتمدون  يف معاشهم اعتمادا ألولئكالنظم االيكولوجية ومن مت على رفاه الناس ومعاشهم، خاصة بالنسبة 

.مباشرا على النظم الطبيعية
: الحد من انبعاث الغازات- 5-3

إلمدادالغازات احلرارية، من خالل احلد من االستخدام املكثف للمحروقات والبحث عن مصادر أخرى للطاقة 
، للحد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربونىلاألو يتعني عليها اختاذ اخلطوات األخرية

من الطاقة غري احلرارية إمداداتوالبحث عن تكنولوجيات جديدة الستخدام الطاقة احلرارية بكفاءة أكرب، وتوفري 
.حمتملةمأمونةتكون 

2025-1990تقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خالل الفترة ): 02(الجدول رقم 
)الوحدة مليون طن(

1990200120102025السنة/المنطقة
10462116341293815643الدول الصناعية

4902314833974313الدول الشرقية وروسيا
39946012764711801آسيا

846129915882110الشرق األوسط
6568439711413إفريقيا

70396411941845أمريكا الالتينية
21563238992771537124إمجايل العامل

، الدار العربية 2الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامةعصام احلناوي، تغري املناخ، :المصدر
.195.، ص2006للعلوم، بريوت، 

اليت األوزونوتعين التنمية املستدامة أيضا احليلولة دون تدهور طبقة :األوزونالحيلولة دون تدهور طبقة - 5-4
مشجعة إجراءاتاختذتفقد . األرضتتوىل محاية 

أنوبإمكان، لألوزونبالتخلص التدرجيي من املواد الكيميائية املهددة 
التوقيع على هذه إرادةاألمريكيةتعنت الواليات املتحدة 

.ة يف ظل غياب طرف جيربها على ذلكاالتفاقي
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)                 الطن: الوحدة(.نتاج مركبات الكلوروفلورو كربونتطور إ): 03(الجدول رقم 
CFC11CFC12CFC13CFC14CFC15اسم المركب/السنة

1990232916230950174801831111347
199532683828222332131353651
2000990024584942505213
200331451253659933637

عربية ، الدار ال2، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، تآكل طبقة األوزونعمر العريين، :المصدر
.183، ص2006للعلوم، بريوت، 

أبعاد التنمية الشاملة المستدامة): 05(الشكل 

، امللتقى التنمية الشاملة المستدامة والكفاءة اإلستخدامية للثروة البترولية في الجزائر: صاحل صاحلي، مداخلة بعنوان:المصدر
.872.، ص2008افريل / 7/8التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة سطيف، : الدويل بعنوان

التنمیة 
الشاملة

المستدامة

دائرة البعد 
االجتماعي 

والثقافي

دائرة البعد 
االقتصادي

دائرة البعد البیئي

دائرة البعد السیاسي



السياسات الصناعية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة...........: ..........................الثانيالفصل 

84

:لتنمية المستدامةمؤشرات قياس ا: الفرع الثاني
املشكل املطروح يكمن يف كيفية حتديد مؤشرات ميكن من أنإالبالرغم من انتشار مفهوم التنمية املستدامة، 

خالهلا قياس مدى التقدم يف حتقيق التنمية املستدامة، وكذا اختاذ القرارات سواء احمللية أو الدولية املتعلقة بالسياسات 
ل التنمية دقة ومشولية، وقدرة على عكس حقيقة التطور يف جمااألكثرولعل املؤشرات .االقتصادية واالجتماعية

- احلالة- واليت مسيت مبؤشرات الضغط،1املتحدةلألمم
، فمؤشرات الضغط هي تلك املؤشرات اليت تقيس كافة الضغوطات اليت متارسها النشاطات االقتصادية االستجابة
نوعية : على البيئة، أما مؤشرات احلالة الراهنة فتعمل على تقييم الوضعية الراهنة للتنمية املستدامة مثلواإلنسانية

.2بيئةاملستدامة، وذلك من خالل نفقات جتديد ومحاية ال
:إىلوتنقسم مؤشرات التنمية املستدامة

المؤشرات االجتماعية-1
إتاحةترتبط املساواة مع درجة العدالة والشمولية يف توزيع املوارد االقتصادية، و: المساواة االجتماعيةمؤشر - 1-1

لعمل واخلدمات الصحية والتعليمية، ومكافحة الفقر، والتوزيع العادل للدخل، والتنوع فرص احلصول على ا
املوارد املالية والطبيعية، وعدالة الفرص ما بني إىلالدينية والعرقية، الوصول األقلياتاالجتماعي والثقايف، ومتكني 

صعوبة لتحقيقها، هذا وقد مت اختيار األكثرة وتبقى املساواة االجتماعية من بني قضايا  التنمية املستدام. األجيال
:يلقياس املساواة االجتماعية وهيةرئيساتمؤشر 

ويقاس عن طريق نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر، ونسبة السكان العاطلني عن العمل من :الفقر-أ
.جمموع السكان يف سن العمل

.مبعدل أجر الرجلاملرأةوميكن قياسها من خالل حساب مقارنة معدل أجر : المساواة في النوع االجتماعي-ب
استخداما يف قياس عدالة توزيع الدخل، األكثرهذا املعامل يعترب من بني املقاييس : معامل جيني لتوزيع الدخل-ج

تقوم فكرته على منحى لورنز واليت تتلخص يف حساب املساحة احملصورة بني ويعطي قياسا رقميا لعدالة التوزيع، ألنه
، كون مساحة املثلث احملصورة بني 0.5وقسمة هذه املساحة على ) اخلط القطري(هذا املنحى وبني خط املساواة 

واحد، حبيث ن معامل جيين ينحصر بني الصفر والإ، لذا ف0.5والعمودي تساوي األفقيواإلحداثيتنيخط التساوي 
يكون توزيع عندئذيساوي الصفر عندما ينطبق منحى لورنز على خط التساوي وتكون املساحة مساوية للصفر 

.25،26.، ص ذكرهسحر قدور الرفاعي، مرجع سبق- 1

:، مقالة املوجودة على املوقعكيف يمكن قياس التنمية المستدامةباتر حممد علي وردم، -2
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/15911225/10/2013: تاريخ اإلطالع على املوقع
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، بينما يكون معامل جيين مساويا للواحد عندما ينطبق )للدخلاألمثلالتوزيع (
عندها 0.5وتكون املساحة بني خط التساوي ومنحىن لورنز تساوي واخلط العمودي،األفقيمنحىن لورنز على اخلط 

أنقول بعندئذتكون قيمة معامل جيين مساوية للواحد الصحيح، 
يف وترتاوح قيمة معامل جيين 1.صغرية كلما ذل ذلك على عدالة توزيع الدخلأنه كلما كانت قيمة معامل جيين 

لكن غالبية . نقطة35و25بعدالة توزيع نسبية للدخل كالسويد وكندا على سبيل املثال بني البلدان اليت تتمتع 
نقطة يف معامل جيين، يف حني يرتاوح معامل جيين يف معظم بلدان إفريقيا وأمريكا الالتينية يف 40البلدان ترتكز حول 
وال توجد . يا من اخلمسينات، ويف بعض احلاالت ميكن أن يصل إىل الشرحية الدنيا من الستيناتحدود الشرحية العل

ومن مت فإن النطاق الفعلي ملستوى عدم . هناك حاالت مؤكدة لبلدان جتاوز فيها معامل جيين حدود الستينات
فهو خارج هذا ) تلف شعوب العاملبني خم( أما التفاوت العاملي . نقطة60وحوايل 25املساواة القطري يرتاوح بني 

2.نقطة تقريبا70النطاق، عند 

.معامل جيني ومنحنى لورنز: )06(الشكل رقم 
100%

)%45(خط التوزيع األمثل 

معامل جيين                                                                   

منحىن لورنز

Source: http:// ar- wikipedia.org/w/index.php.

هناك ارتباط وثيق ما بني التنمية املستدامة والصحة، فاحلصول على مياه الشرب : مؤشر الصحة العامة- 1-2
دقيقة، يعد من أهم املبادئ اليت تقوم عليها التنمية املستدامة، يف حني يعد كل من نظيفة وغذاء صحي ورعاية صحية 

األوضاع
:صحية جندالصحية، وبالتايل الفشل يف حتقيق التنمية املستدامة، ومن بني املؤشرات ال

1 http://www.alroya.info/ar/alroya-newspaper/report/26510. 18/11/2013االطالع تاريخ.
.8.، ص2011، صندوق النقد الدويل، سبتمرب، 3، العدد48أكثر أم أقلبراكو ميالنوفيتش، 2

100%
التوزبع الرتاكمي للسكان

التوزیع التراكمي للدخل
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،لألطفالباحلاالت الصحية وتقاس : حالة التغذية-أ
حتت مخس سنوات، والعمر املتوقع عند الوالدة،األطفالتقاس مبعدل وفيات : الوفاة-ب
يقاس بنسبة السكان الذين حيصلون على مياه الشرب الصحية ومربوطني مبرافق تنقية املياه،: اإلصحاح-ج
املرافق الصحية واالستفادة من التطعيم ضد إىلتقاس بنسبة السكان القادرين على الوصول : الرعاية الصحية-د

.األطفالاملعدية لدى األمراض
وقد حققت . تقدم حترزه أي دولة سواء كان اجتماعي أو اقتصادي فان مرده التعليمأيإن: مؤشر التعليم- 1-3

:بتقدمي الكثري من الدول نتائج ملموسة فيما يتعلق 
الذين يبلغون الصف اخلامس من التعليم االبتدائي،األطفالويقاس بنسبة : مستوى التعليم- أ

.: األميةمحو - ب
توفر السكن املناسب يعد من بني أهم احتياجات التنمية املستدامة، فهو من بني إن: مؤشر السكن- 1-4

ويقاس مؤشر . الكثري من الفئات االجتماعية حمرومة منه وال جتد مأوى هلاأنإالاليت جيب توفرها، األساسيات
املربعاملرت / مساحة البيت، أي الفرد إمجايلالسكن باملساحة اليت يشغلها الفرد الواحد من 

االجتماعي ومحاية الناس من خمتلف اجلرائم اليت باألمنيف التنمية املستدامة األمنيرتبط :مؤشر األمن- 1-5

االجتماعي عادة بعدد اجلرائم األمنويقاس مؤشر . اإلنسانم حقوق وحيرت باألفراداإلساءةوإحلاقالقلق االجتماعي 
.1شخص من سكان الدولةألف100لكل املرتكبة 

على املطبقةالسياسات االقتصادية تأثريتعكس املؤشرات االقتصادية املستدامة مدى : المؤشرات االقتصادية-2
:يليومن أهم املؤشرات االقتصادية ما. املوارد الطبيعية

::البنية االقتصادية- 1-2
والذي ميكن قياسه من خالل معدل الدخل القومي للفرد، وكذا نسبة االستثمار يف الدخل : االقتصادياألداء- أ

القومي،
ويقاس بامليزان التجاري ما بني السلع واخلدمات،:التجارة-ب

مداخلة يف إطار حبوث أوراق عمل ، بين الواقع واألفاق المستقبليةالتنمية المستدامة ورهانات النظام الليبرالي فوزي عبد الرزاق، كاتية بوروبة، -1
08و07التنمية  املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، : امللتقى الدويل حول

.6.، ص2008أفريل
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، وكذلك نسبة املساعدات التنموية اإلمجايلوتقاس عن طريق قيمة الدين مقابل الناتج القومي : الحالة المالية-ج
.اإلمجايلالقومي باإلنتاجاخلارجية اليت يتم تقدميها أو احلصول عليها مقارنة 

القضية االقتصادية الرئيسية اليت تركز عليها التنمية املستدامة يف الوقت الراهن :أنماط اإلنتاج واالستهالك- 2-2
غري املستدامة السائدة واليت تستنزف الكثري من املوارد اإلنتاجهي تنامي النزعات االستهالكية يف دول الشمال وأمناط 

واالستهالك غري حمبدة لعدم اإلنتاجن ماألمناطالطبيعية سواء يف دول الشمال أو اجلنوب، وان استمرار مثل هذه 
تغيري إىلوعليه فان التنمية املستدامة تدعوا . األمناطقدرة املوارد الطبيعية على التجدد بشكل يسمح هلا مبسايرة هذه 

واالستهالك للحفاظ على املوارد وجعلها متاحة أمام سكان العامل احلاليني لإلنتاججدري يف السياسات احلالية 
يف التنمية واالستهالكية اإلنتاجيةاألمناطأما أهم مؤشرات . القادمةلألجيالتساوي ويضمن بقاءها بشكل م

:املستدامة فهي
،)كل املواد اخلام الطبيعية(اإلنتاجوتقاس مبدى كثافة استخدام املادة يف عملية :استهالك المادة-أ

وتقاس عن طريق االستهالك السنوي للطاقة بالنسبة لكل فرد، نسبة الطاقة املتجددة من :استخدام الطاقة-ب
االستهالك السنوي، وكثافة استخدام الطاقة،

وإعادةالنفايات اخلطرة واملشعة، وإنتاجالنفايات الصناعية واملنزلية، إنتاجتقاس بكمية : النفاياتوإدارةإنتاج-ج
تدوير النفايات،

سيارة (تقاس باملسافة اليت يتم قطعها سنويا بالنسبة لكل فرد مقارنة بنوع املواصالت :والمواصالتالنقل -د
...).خاصة، طائرة، مواصالت عامة

. تكتسب املؤشرات البيئية أمهية خاصة ضمن مؤشرات التنمية املستدامة:المؤشرات البيئية-3
لبيئة سواء  خالل مراقبة الوضع القائم ورصد خمتلف التغريات اليت حتدث على احتقيق  أهداف التنمية املستدامة من 

النمو االقتصادي على املوارد الطبيعية وعلى تأثريكانت اجيابية أو سلبية،كما تستخدم هذه املؤشرات لقياس مدى 
ESIاالستدامة البيئيةالبيئية من مجيع جوانبها، ويعتمد قياس االستدامة البيئية على مؤشر أساسي يسمى مبؤشر 

مؤشرات 8إىل2مؤشر كل منها حيتوي من 20إىليستند بدوره األخريدولة، هذا 142الذي مت اجنازه لصاحل 
مؤشر االستدامة البيئية بعني االعتبار االجنازات ويأخذ. مؤشر68إىليصل جمموع املؤشرات الفرعية فرعية، حبيث 
القدرة االقتصادية كون حتقيق التنمية البيئية املستدامة يرتكز عادة على إىلباإلضافةوالبنية املؤسساتية، البيئية للدول 

وهناك مخس مكونات رئيسية لتحقيق االستدامة ، ما متلكه هذه الدول من قدرات اقتصادية تتيح هلا حتقيق ذلك
:البيئية وهي
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تعترب الدولة ذات استدامة بيئية باملدى الذي تتمكن فيه من احملافظة على أنظمتها :البيئيةاألنظمة- 3-1
.التحسن ال التدهورإىلالطبيعية يف مستويات صحية، واىل املدى الذي تتجه فيه هذه املستويات 

تكون الدولة ذات استدامة بيئية باملدى الذي تكون فيه الضغوطات البشرية :تقليل الضغوطات البيئية- 3-2
.الطبيعيةاألنظمةبيئية كبرية على تأثرياتدرجة عدم وجود إىلعلى البيئة قليلة 

تكون الدولة ذات استدامة بيئية باملدى الذي تكون فيه أنظمتها االجتماعية :اإلنسانيةتقليل الهشاشة - 3-3

.النظام أكثر استدامة
تكون الدولة ذات استدامة بيئية باملدى الذي تكون فيه قادرة على إنشاء :القدرة االجتماعية والمؤسسية- 3-4

.أنظمة مؤسسية واجتماعية تتمتع بقدرة كبرية على االستجابة للتحديات البيئية
تكون الدولة ذات استدامة بيئية باملدى الذي يكون فيه متعاونة دوليا يف حتقيق األهداف : القيادة الدولية- 3-5

.البيئية العابرة للحدودمحاية البيئة العاملية وختفيض التأثرياتاملشرتكة يف
عكس حقيقة التطور يف جمال التنمية املستدامة من على دقة وقدرة واألكثرأما املؤشرات الشائعة االستعمال 
:الناحية البيئية فيمكن تلخيصها فيما يلي

وتغرياته ومنها التغري املناخي، هناك العديد من القضايا البيئية اليت تندرج ضمن الغالف اجلوي:الغالف الجوي-أ
واستقراره وتوازن النظام البيئي، اإلنسانهذه القضايا مباشرة بصحة تأثريات، ونوعية اهلواء، وترتبط األوزونثقب 

:1وتوجد هناك ثالث مؤشرات رئيسية هي
ياسه من خالل حتديد انبعاثات ثاين أكسيد الكربون،ويتم ق: التغيري املناخي
لألوزونيتم قياسه من خالل استهالك املوارد املستنزفة : األوزونثقب ترقق,
ويتم قياسها من خالل تركيز امللوثات يف اهلواء احمليط باملناطق احلضرية: نوعية اهلواء
، ان حتدد مدى التزام الدول بتحقيق التنمية األراضيمن شان طرق ووسائل استخدام :األراضياستخدامات-ب

، ومحايتها من التلوث لألرضيتطلب حسن التعامل مع املوارد الطبيعية األراضياستخداماتأناملستدامة، ذلك 
:2يلي. والتصحر
املزروعة مقارنة باملساحة الكلية، واستخدام املبيدات واملخصبات،األرضويتم قياسها مبساحة :الزراعة

2005).الفاو(املتحدة لألممتقرير املنظمة العاملية للتغذية والزراعة التابعة - 1

.91.ص، ذكرهفوزي عبد الرزاق، كاتية بوروبة، مرجع سبق- 2
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والتشجري،األخشاب، ومعدالت قطع لألرضويتم قياسها مبساحة الغابات مقارنة باملساحة الكلية :الغابات
املستخدمة كمستوطنات بشرية دائمة أو مؤقتةاألراضيويتم قياسها مبساحة :الحضرنة،
لألرضاليت تعرضت للتصحر مقارنة باملساحة الكلية األرضويتم قياسه مبساحة :التصحر.
أمهية األكثر:المياه العذبة-ج

:د، ولعل أهم املؤشرات املستخدمة يف جمال املياه جنبالنسبة للتنمية املستدامة
وتقاس برتكيز األوكسجني املذاب عضويا ونسبة البكرتيا املعوية يف املياه،: نوعية المياه
وتقاس من خالل حساب كمية املياه السطحية واجلوفية اليت يتم ضخها واستنزافها سنويا مقارنة :كمية المياه

.بكمية املياه الكلية
يعد التنوع احليوي عنصر من أهم عناصر التنمية املستدامة، وبالتايل فان محايته اليعترب واجبا :التنوع الحيوي-د

بان هناك عالقة ترابط وثيقة ما بني اإلقرارأخالقيا وبيئيا فحسب، بل هو ضروري لتامني التنمية املستدامة، حيث مت 
ظرا لالعتماد املفرط لالقتصاديات الوطنية على املوارد ون. أضحى مربوطا جبودة الثانيةاألوىلالتنمية والبيئة، فتوسع 

البيئية، فان محاية التنوع احليوي واالستخدام املستدام لعناصره ولباقي املوارد املتجددة واألنظمةواألنواعاحليوية والوراثية 
دون حدوث اختالل يف التوازن اإلنسانيعد شرطا ضروريا الستدامة التنمية وضمان الوفاء باحتياجات األخرى

:الطبيعي، ويتم قياس التنوع احليوي من خالل مؤشرين رئيسني مها
يتم قياسها حبساب نسبة مساحة املناطق احملمية مقارنة باملساحة الكلية، وكذلك مساحة :البيئيةاألنظمة

البيئية احلساسة،األنظمة
دة باالنقراضيتم قياسها حبساب الكائنات احلية املهد:األنواع.
. من املساحة اإلمجالية للكرة األرضية%70متثل البحار واحمليطات ما نسبته: المياه البحرية والمناطق الساحلية- ه

كما أن أكثر من ثلث سكان الكرة األرضية يعيشون يف املناطق الساحلية، وبالتايل فمن الطبيعي أن أوضاعهم البيئية 
واالقتصادية واالجتماعية تتأثر حبالة البحار والكائنات اليت تعيش فيها خاصة وان النظام البيئي البحري يعد املصدر 

ل البحرية العديد من املشاكواألنظمةوتواجه احمليطات . يسي لكسب العيش بالنسبة لسكان املناطق الساحليةالرئ
ومن بني أهم املؤشرات املستخدمة يف هذا . اخل...األمساكالبحرية ملصائد اإلنتاجيةالبيئية نذكر منها التلوث، تراجع 

:يلي
طحالب يف املياه الساحلية، ونسبة السكان الذين يعيشون فيها،وتقاس برتكيز ال: املناطق الساحلية
 التجارية الرئيسيةلألنواعوزن الصيد السنوي : األمساكمصائد.
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البيئية اإلدارةتصف مدى تطور اجلانب املؤسسايت يف تطبيق وتطوير وهي معطيات رقمية : المؤشرات المؤسسية-4
املؤسسية اليت حتكم التنمية املستدامة، ومن بني أهم املؤشرات املؤسسية ماواألطروتتضمن القوانني والتشريعات 

:1يلي
وهو مؤشر يتم من خالله معرفة عدد الدول اليت صادقت على االتفاقيات :تنفيذ االتفاقيات الدولية المبرمة- 4-1

بشان تغري اإلطاريةالدولية املتعلقة بالبيئة كالتصديق على بروتوكول قرطاج بشان السالمة، والتصديق على االتفاقية 
،اإلحيائيالتنوع ىلإباإلضافةبشان تغري املناخ، اإلطاريةاملناخ، وبروتوكول كيوتو املنبثق عن االتفاقية 

هذهوهو مؤشر يتم من خالله معرفة مدى اتفاق الدول على البحث والتطوير واستغالل:البحث والتطوير- 4-2
على البحث والتطوير من اإلنفاقما ميثله، ويتم قياسها من خالل معرفة نسبةفيما خيدم التنمية املستدامةاألحباث

،اإلمجايلالناتج احمللي 
للتقنيات العلمية، ويتم قياسها األفرادوهو مؤشر يتم من خالله معرفة مدى استخدام : االستخدام التقني- 4-3

:من خالل
شخص،1000االنرتنت لكل مستخدموشخص، عدد 1000عدد أجهزة الراديو أو التلفاز لكل - 
.شخص وغريها من طرق القياس1000استخدام اهلواتف اخللوية النقالة لكل - 

السياسات الصناعية على تحقيق التنمية المستدامةثارآ: المبحث الثاني
تكون الدولة أنخيشى إذاالكلي والسياسات الصناعية بعني الريبة، قتصاداالسياسات إىلكثريا ما ينظر 

اخلدمة املدنية على قدر من الفساد حيول دون موظفويكون أنأو " منعدمة الكفاءة" السيما يف البلدان الفقرية 
النجاح يف تنفيذ هذه السياسات، وتوجد هناك العديد من التجارب السياسية الفاشلة اليت ميكن ذكرها، لكن الرتكيز 

فكر يتجاهل أو يتعمد حجب النجاحات السياسية اليت حققتها بلدان أخرى من مجيع إىلعليها غالبا ما يستند 
رغم كل . قتصاديةاالدخل يف ضبط قوى السوق وتطويعها وكذلك احللول حملها من أجل بلوغ أهدافها مستويات ال

ن تؤثر أواسع النطاق و واالجتماعي االقتصاديتدير التغري أنالنقائص تبقى الدولة املؤسسة الوحيدة اليت تستطيع 
ن حتد من قوة املصاحل أ، و واألصولالسلع واخلدمات وختصيصها وتوزيع الدخل وإنتاجمستوى العمالة إمجايلعلى 

وجيب التصدي ملواطن القصور .) تساءلأنميكن األقلأو على ( 
متقدمة اليوم هو أصبحتاملؤسسية والنقائص اليت تشوب احلوكمة على مجيع مستويات التنمية، فتاريخ البلدان اليت 

املنعدمة الكفاءة واملؤسسات احلكومية واألسواقالبريوقراطيات الفاسدة إصالحعلى تاريخ من العمل املتواصل 

. 28-26.ص، ص ذكرهماجدة أمحد أبوزنط، عثمان حممد غنيم، مرجع سبق- 1
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، )املطلب الثالث(وبيئية)املطلب الثاين( واجتماعية،)األولاملطلب (اقتصاديةأثاروللسياسات الصناعية الضعيفة،
:يليفيماإجيازهاواليت ميكن 

للسياسات الصناعية على التنمية المستدامةاآلثار االقتصادية : المطلب األول
أوسع نطاقا مير إسرتاتيجيةالتارخيية للتصنيع الناجح جزءا من األمناطيف معظم السياسات الصناعيةتشكل

اإلنتاجللتنمية االقتصادية يتكون األوىلهيكل الواردات والصادرات بعدة مراحل للتطور، فخالل املراحل فيها 
بينما تتضمن . من املصنوعاتاألوىل، يف حني تتكون الواردات بالدرجة األوليةحد كبري من السلع إىلوالصادرات 

املصنوعة، واليت اإلنتاجيةواخنفاض الواردات من السلع ( اإلنتاجأوال زيادة مراحل التصنيع الالحقة بوجه عام 
بعد ذلك مرحلة الصادرات الصافية من السلع االستهالكية تأيتالواردات من اآلالت واملعدات، مث يصاحبها زيادة يف

مرحلة التصنيع املكتمل النمو اليت ينتج فيها معظم إىلاألخري، لنصل يف الرأمساليةواخنفاض يف الواردات من السلع 
التنافسي للسلع اليت كانت تستورد من اإلنتاجقدرة على ومن هذا املنظور يكون اجتياز ال. األساسيةالرأمساليةالسلع 

مناهضة إسرتاتيجيةيال يف التغيري االقتصادي السريع، وال يعين تطبيق قدر من احلماية املؤقتة اعتماد قبل عامال أص
جنب مع تنمية الصادرات اليت تدعمها السياسات إىليكون جنبا أنالواردات ينبغي إحاللأنللتجارة ذلك 

1العامة،

تدخل الدولة يف االقتصاد سواء بطريقة مباشرة من أشكالالسياسات الصناعية هي شكل من أنوانطالقا من 
اليت حتفز األعمالوأ، اإلنتاجيةلألنشطةاحلماية والدعم إجراءاتخالل 

املمارسات يف جمال السياسات االقتصادية ألفضلتبنيها يتوقف على ن ذلك إفاحمللية األسواقيف األعمالإقامة
السياسة املالية، السياسة : واخلدمية ومن هذه السياساتاإلنتاجيةاألنشطةاليت تدعم تنافسية املختلفة 

يث التشريعية واملؤسسية، وسياسات حتدلألطراإلصالحية، وسياسات تنمية املهارات البشرية، والسياسات التجارية
وعليه فإن دور السياسات الصناعية يف حتقيق التنمية .املادية، سياسات نشر وتداول املعلوماتاألساسيةالبنية 

:االقتصادية يرتكز على
:المحافظة على الديناميكية اإلنتاجية- 1

عتماداالزيادة دخل الفرد ورفع مستويات املعيشة مبجرد قتصاديةاالتستطيع البلدان يف أوىل مراحل التنمية 
وينطبق.األيدي العاملة واملوارد الطبيعية غري املستغلة بالكاملستخداماعلى تراكم رأس املال الذي يسمح بتحسني 

.168.ص، 2006املتحدة، األمم، 2006تقرير التجارة والتنمية 1
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االقتصادي غري أن النجاح . هذا بوجه خاص على البلدان اليت تسعى إىل تنويع اإلنتاج خارج قطاع السلع األولية
واملسائل . املطرد الذي يتيح هلذه البلدان جتاوز هذه املراحل األوىل يتوقف على التحسينات املستمرة يف اإلنتاجية

ية اإلنتاجية كاألساسية اليت تواجهها هذه البلدان النامية يف جمال السياسات متعلق بكيفية احملافظة على الدينام
ل األساسي لنجاح عملية التنمية االقتصادية والتغيري اهليكلي، وبالطريقة املثلى والتطوير التكنولوجي بوصفهما العام

ومن هذا املنظور، ينبغي ملقرري السياسات يف البلدان . لتشجيع التجارة واالستثمار من أجل حتقيق هذه الغاية
الرتابط بني منو الدخل وزيادة النامية، عند صوغ السياسات االقتصادية املتصلة بالتصنيع والتغيري اهليكلي، مراعاة 

.1اإلنتاجية وتغريات هيكل اإلنتاج يف اقتصاد مفتوح
ية اإلنتاجية حتظى بأكرب قدر كمؤيدة النتهاج سياسة اقتصادية وطنية استباقية لدعم الدينامومثة أربع حجج

وجود ' 2'لشركة، و ية تؤدي إىل تزايد العائدات على مستوى اكوجود وفورات حجم دينام'1':من االهتمام وهي
' 3'ستهالك تسفر، يف حالة تركها بال ضوابط، عن أوجه إخفاق يف التنسيق، وستثمار واإلنتاج واإلإلاتكامل بني 

' 4'اآلثار اخلارجية للمعلومات، املصاحبة لالستثمار يف السلع أو يف أمناط اإلنتاج اجلديدة بالنسبة لالقتصاد املعين، و
االسرتاتيجي الذي حيدد منط االقتصاد املفتوح لسياسات الدعم العامة املدفوعة باحلجج الثالث التكامل التجاري 

وهذا الشكل من أشكال التكامل ميثل خليطًا من إحالل الواردات من خالل احلماية املؤقتة وتشجيع . املذكورة أعاله
إسرتاتيجية تصنيع أوسع ومنفتحة على التصدير باستخدام اإلعانات املؤقتة ويدمج السياسة الصناعية يف صلب 

.اخلارج
:بتكارية لألسواقتدعيم الوظائف اإل- 1-1

ميكن أن تؤدي إىل زيادة كبرية يف اإلنتاجية، ستثماراالية مهمة ألن زيادة كإن وفورات احلجم الدينام
يسمحبينما ،يف رأس املال املادي يشمل عناصر التغيري التكنولوجي الكامنة يف اآلالت واملعداتستثمارفاال
وعالوة على ذلك فإن التعلم . يف رأس املال البشري باالستخدام الكفء للتكنولوجيات املتزايدة التعقيدستثماراال

حتسينات تدرجيية على تصميم املنتجات واملمارسات باملمارسة الناتج عن تراكم اخلربة يف عملية اإلنتاج ييسر إدخال 
-وهذه الزيادات يف اإلنتاجية، مقرتنة بنمو اإلنتاجية الناجم عن عوامل أخرى . التنظيمية اليت تدعم منو اإلنتاجية

تؤدي إىل زيادة رحبية -مثل زيادة التخصص يف اإلنتاج داخل الشركات واستحداث معدات إنتاجية أكثر ختصصاً 
لكن معظم البلدان النامية ستكون يف حاجة إىل .األن

يستطيع احلفاظ على روابط سببية دائرية بني منو  اإلنتاجية 
ومن مث فإن التفاعل بني عوامل . على حماولة تلبية الطلب احملليقتصارباالواإلنتاج واالستثمار على نطاق واسع 

.162.، مرجع سبق ذكره، ص2006تقرير التجارة والتنمية 1
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هو الذي جيعل منو اإلنتاجية يؤدي إىل مزيد من االستثمار وحيافظ على ستثماراالالعرض والطلب يف عملية 
.ية اإلنتاجية والتطوير التكنولوجيكالدينام

:صناعية أوسع نطاقاً إستراتيجيةدمج تشجيع االستثمار في - 1-2
يف سياق اقتصاد سوقي –أن تقوم البلدان النامية األفضلتشري احلجج السالف ذكرها إىل أنه قد يكون من 

صناعية أوسع نطاقًا جتمع بني احلماية املؤقتة والدعم احلكومي لتدعيم إسرتاتيجيةباعتماد –يقوده القطاع اخلاص 
والواقع أن . القدرات اإل

سياسات اقتصادية وطنية استباقية تتعلق بنمط الدعم، وتؤكد أمهية اجلمع بني السياسة إلتباعاحلجة الرابعة املؤيدة 
.والنموةلتجار تضع يف اعتبارها العالقة بني اوإسرتاتيجيةالصناعية 

وكما سبقت اإلشارة، هناك رابطة بني الصادرات والنمو حيددها حجم السوق، فالتصدير يوسع نطاق سوق 
والتصدير يوفر . اإلنتاج احمللي ومن مث يتيح وفورات احلجم على مستوى الشركات باستخدام أساليب اإلنتاج الكبري

وعالوة على . ى الصناعة، مبا فيها وفورات التخصص والتكتلأيضًا طائفة متنوعة من اآلثار اخلارجية على مستو 
ذلك، فإن الرتابط بني توافر إيرادات النقد األجنيب املتأتية من توسع الصادرات واحلاجة إىل النقد األجنيب لتمويل 

تقلل املعوقات –ية الالزمة لبناء الطاقة الصناعية والقدرة التنافس–الواردات من السلع الرأمسالية واملدخالت الوسيطة 
.يت تؤدي إىل عرقلة عملية التنميةالتكنولوجية ال

فقد زعمت بعض الدراسات . 1بسرعةتستلزم بالضرورة فتح األسواقلكن هذه الروابط بني التجارة والنمو ال
ارتفاع النمو االقتصادي إىلالسريع يؤدي تلقائيا االنفتاحالرائجة اليت أجريت يف التسعينات على بلدان عديدة أن 

التقدم الناجح واملطرد أنفاملرجح . وسرعان ما أكتشف الحقا أن هذه الدراسات تشكو من نقائض منهجية كبرية
هو نتيجة االندماج التدرجيي يف االقتصاد العاملي الذي يتم على مراحل، وينطلق من الظروف الوطنية، ويرافقه 

2.البنية التحتيةواملؤسسات و األفراداالستثمار يف 

:مبادئ وأنواع السياسات الالزمة لحفز القوى الدينامكية لألسواق- 2
. احملددة للسياساتواألنواعهناك جمموعة من اخليارات فيما خبص املبادئ العامة لتنفيذ السياسات الصناعية 

السمات املميزة للسياسة االقتصادية، ومنها مثال التوازن بني املبادرات اخلاصة ودعم السياسة إىلوتشري املبادئ العامة 
بينما . العامة أو مدى انطباق هذه السياسات أفقيا على قطاعات متعددة أو بصورة انتقائية على املستوى القطاعي

.املبادئ موضع التنفيذالتدابري احملددة اليت تضع هذه إىلاحملددة للسياسات األنواعتشري 
: المبادئ العامة للسياسات- 2-1

إحاللإسرتاتيجيةوفقد وصفت . يتعلق أحد املبادئ العامة بالتوازن بني املبادرات اخلاصة ودعم السياسة العامة
مقابل ما يسمى تصنيع تقوده الدولة، إسرتاتيجية

.167.، ص2003املتحدة، األمم، 2003تقرير التجارة والتنمية لعام 1
.76.، صPNUD ،2013اإلمنائياملتحدة األمم، برنامج 2013تقرير التنمية البشرية 2
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التصنيع الذي تقوده السوق، غري أنه بات من املسلم به عموما أن هذا التوصيف هو تفسري خاطئ إسرتاتيجية
فالسياسات الصناعية املتبعة يف إطار إحالل الواردات كثريا ما كانت تعتمد على التعريفات . للحقائق التارخيية

دون األسعارترتب على ذلك ظهور خليط غري متجانس من اجلمركية على أساس كل حالة على حدى، وهو ما 
.وجود دليل فعلي على إيالء أي اعتبار للتكاليف أو الفعالية

ومتنح سياسات الدعم احلديثة املؤسسات اخلاصة 
حتقيق إىل. ع الظروف احملليةاليت تبذهلا لتطويع التكنولوجيات املستوردة م

وهناك مبدأ عام . القدرة التنافسية على املستوى الدويل فيما يتعلق باملنتجات الكثرية التعقيد من الناحية التكنولوجية
أنه من أجل تشجيع التنويع مفاده أخر للسياسات التجارية والصناعية اليت تستهدف تعزيز قوى السوق اخلالقة، 

لالستثماراتإالاإلعاناتوالتطوير التكنولوجي ينبغي أن ال متنح 
دفاعية كآلياتتستخدم  أالأن هذه السياسات ينبغي هذا يعين ضمنا . أو أساليب إنتاج جديدة يف االقتصاد املعين

هذا . وعمالتهاإلنتاجهاإنتاجهمالذين جنحوا يف تطوير األجانباملنافسون لدعم الصناعات اليت يشكل
املبدأ العام ال يدعم التدابري االنتقائية حلماية التجارة أو غريها من تدابري الدعم االنتقائية اليت ما برح الكثري من 

عية الكثيفة العمالة مثل صناعة املالبس، كما ال يؤيد البلدان املتقدمة يطبقها يف جمال الزراعة أو يف القطاعات الصنا
أحيان كثرية مبنح اليت تتمحور هذا املبدأ العام أيضا عددا كبريا من التدابري املتعلقة بالسياسات الصناعية املعاصرة 

األجنيب معاملة انتقائية لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر بوسائل منها مثال فرض قيود على دخول االستثمار
وعليه .املباشر، أو تعيني حدود قصوى للملكية، أو وضع حواجز أمام عمليات الشراء العدائية أو فرض شروط األداء

ميكن القول أن السياسات الصناعية تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة يف بعدها االقتصادي من خالل احلفاظ على 
وتدعيم الوظائف االبتكارية ودمج االستثمار يف إسرتاتيجية صناعية على والتطوير التكنولوجيالدينامكية اإلنتاجية

. نطاق واسع والعمل على تشجيعه
إفوعليه

التنافسية للمنتجات الصناعية على املستوى احمللي والدويل من خالل العمل على توسيع القاعدة اإلنتاجية وتطوير 
لتحسينات املستمرة يف اإلنتاجية واحملافظة على هذا اإلنتاج ورفع القيمة املضافة احمللية من خالل االستمرار يف إجراء ا

الدينامكية اإلنتاجية والتطوير التكنولوجي بوصفهما العامل األساسي الستمرار وجناح عملية التنمية االقتصادية، وكذا 
بيئة عن طريق تشجيع املؤسسات الصناعية احمللية على إحداث الرتابطات األمامية واخللفية، والعمل على توفري وخلق 

زيادة فرص العمل، وحتسني إيرادات النقد األجنيب إىلجذابة لالستثمارات يف مجيع القطاعات االقتصادية، باإلضافة 
، وتقليص الفجوات يف توزيع الدخل، ، كما تسمح السياسات الصناعية بالتعرف على القطاعات الصناعية الواعدة 

عايري القدرة التصديرية والقدرات التشغلية للقطاعات الصناعية ذات القدرة التنافسية العالية من خالل اعتماد م
. 1والقيمة املضافة ووفرة املواد األولية

.35-33.، ص2012التنمية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، ، جملة جسر دور الدولة الداعم للتنافسيةطارق نوير، - 1
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للسياسات الصناعية على التنمية المستدامةاالجتماعيةاآلثار: الثانيلب المط
مسار إرساءإن. اإلمنائيةاألهدافالالزم لدعم حتقيق اإلجراءحتديد مسار إىل

من فقط يف حتقيق النمو االقتصادي، فقد أثبتت التجارب أن الفقر املدقع مستمر رغم النمو للتنمية الشاملة ال يك
السريع املسجل يف عدة اقتصاديات، يف حني حققت اقتصاديات دول أخرى أقل منوا جناحا ملحوظا يف التخفيف 

يبني التوزيع املتساوي نسبيا للدخل والثروة يف عدد من االقتصاديات و . 1من حدة الفقر املدقع واحلرمان االجتماعي
االقتصادي القوي، ويف املقابل اقرتن ارتفاع واألداء، أن املساواة تتماشى )، الدول االسكندنافية األسيويةالنمور (

يؤخرأننه أتفاقم انعدام املساواة من شإن، االقتصادياألداءمستويات انعدام املساواة يف اقتصاديات كثرية بضعف 
ن مثل هذا إالتقدم يف التنمية البشرية ويضعف التماسك االجتماعي ويعوق جهود احلد من الفقر عالوة على ذلك ف

األفقيةفتحقيق املساواة، وخصوصا ضمن اجلماعة الواحدة أو ما يعرف باملساواة . مقومات االستدامةإىلالنمو يفتقر 
بناء حلقة وصل إىليكون اهلدف دائما هو الوصول أنوعليه ينبغي .حتد من الصراعات االجتماعيةأنأمن ش

رافدا األخريةبني النمو والسياسات االجتماعية حيث يكون النمو مصدرا لدعم السياسات االجتماعية، وتكون هذه 
ويبقى . للبلدان اليت ال تسجل فوارق كبرية يف الدخلكبرية بالنسبة فعالية النمو يف احلد من الفقر تكون  إن. للنمو

تكون على حنو مستدام، فالتنمية الواحلد من البطالةمون ملكافحة الفقرضاستحداث فرص العمل السبيل الوحيد وامل
وال .)اإلنتاجيةزيادة (احملليةاألسواقويف توسع األسرينتجت عن فرص العمل زيادة مطردة يف الدخل إذاإالشاملة 
باعتماد سياسات حكومية فاعلة يف القطاعات الفرعية اليت تستوعب أعداد كبرية من القوى العاملة يف إالذلك يتأتى

دعم عملية التنويع ليف البنية التحتية استثمارات بالقياموتتطلب مثل هذه السياسات. التصنيع والزراعة واخلدمات
العقبات اليت تعرتض زيادة مشاريع القطاع اخلاص مثل نقص التمويل وعدم املرونة يف القوانني إزالةاالقتصادي و

الناجحة اإلمنائيةوقد اعتمدت معظم الدول .2القيام باستثمارات يف جمال التعليم والتدريبوأيضا، واألنظمة
توليد فرص العمل يف مسامهة القطاع اخلاص يف التنمية البشرية، وخاصة من خالل إمكاناتسياسات صناعية تعزز 

الرفع من كفاءة العاملني من خالل العمل على املواءمة بني إىل
وذلك من أجل جعل قوة .3املهين وبني االحتياجات الفعلية لسوق العملالتقين والعايل والتدريبخمرجات التعليم 

األمم العولمة التي تقودها التنمية، نحو مسارات إنمائية مستدامة وشاملة،: تقرير األمني العام املوجه إىل املؤمتر الثالث عشر لالونكتاد حتث عنوان1-
. 84، ص2011املتحدة، 

.74.ص، سبق ذكرهمرجع ، 2013تقرير التنمية البشرية- 2

3- http://www.addustour.com 2014.02.02االطالع على الموقع یوم تاريخ
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كما ميكن للحكومة تقدمي حوافز ضريبية للمنشآت اليت تقوم بتدريب  .1العمل أكثر قدرة على التكيف واالبتكار
وتوجد عالقة وطيدة بني التنمية 2عماهلا، أو توفري بعثات يف جماالت حمددة تساهم يف حتقيق التنمية الصناعية،

تعزيز االندماج يف إىلفعادة ما تؤثر السياسات االقتصادية خاصة تلك الرامية املرأةاالقتصادية ومتكني–االجتماعية 
وتعزيز سائر باملرأةالنهوض اإلمنائيةاالسرتاتيجياتوعليه ينبغي أن تتوخى . خمتلفا بني النساء والرجالتأثريااألسواق

أداءلتحسني أيضاوإمنات البشرية فحسب أشكال املساواة ال لزيادة الرفاه االجتماعي وتيسري أعمال القدرا
.3االقتصاد

وعليه ميكن القول أن للسياسات الصناعية دورا مهما يف حتقيق التنمية يف بعدها االجتماعي من خالل 
االهتمام أنمنها إدراكااالهتمام بتحسني مجيع اجلوانب االجتماعية، 

. املستدامةالتنميةعلى 
للسياسات الصناعية على التنمية المستدامةاآلثار البيئية:المطلب الثالث

بناء مستقبل إىلاملرجح أن تزداد أمهية حتدي السياسة الصناعية خصوصا مع تزايد اجلهود الرامية من 
السيما قطاعات الطاقة، النقل، الصناعات معينةمنخفض الكربون يكون فيه للسياسات املعنية بقطاعات 

نبعاثات، وتتمثل إللقطاعات عالية ااألفضليةحيث ال تزال الكثري من البلدان تعطي . ستخراجية، دور حاسمإلا
توجيه الدعم من هذه القطاعات حنو مصادر طاقة إعادةمل تكن سهلة يف إنيف هذا االجتاه حىت واألوىلاخلطوة 
انظيفأو/ متجددة

واليت نتجت عن أنشطتها يف املاضي هذا من جهة، ومن جهة أخرىيف حدوث مشكلة اإلحرتارأكرب 
، ومن مصلحة االقتصاديات نخفض الكربوناقتصاد مإىلأكرب لتتحول بسرعة وإداريةقدرات اقتصادية وتكنولوجية 

النامية وكذا االقتصاديات اليت متر مبرحلة انتقالية أن تساهم يف اجلهود العاملية الرامية للتخفيف من تغري املناخ متاشيا 
ت 

، اإلمنائيةاالسرتاتيجياتسياسات التخفيف من تغري املناخ ضمن إدماجمن خالل العمل على ويتم ذلك مستدامة، 
.4األنظفاإلنتاجآليةوتبين 

، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، األمم النمو المقترن بالعمالة من أجل التنمية الشاملة للجميع والمستدامة، 2013تقرير أقل البلدان منوا 1-
.27.، ص2013املتحدة، 

.10.مكحول، عودة الزغموري، نصر عطياين، مرجع سبق ذكره، صباسم 2
.84.ص، تقرير األمني العام لالونكتاد، مرجع سبق ذكره-3
.156.ص، 2009املتحدة، األمم، 2009تقرير التجارة والتنمية 4
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أدى التوســع يف الصــناعات املســببة للتلــوث وثــورة : إدمــاج سياســات تغييــر المنــاخ فــي االســتراتيجيات اإلنمائيــة-1
تـــراكم كميـــات هائلـــة مـــن املـــواد الســـامة إىلاملواصـــالت الناجتـــة عـــن انتشـــار املركبـــات الـــيت تســـتخدم الوقـــود االحفـــوري، 

ة تزايـد االهتمـام بـالتغريات املناخيـة، والـيت كـان مـن نتائجهـا مبـادر إىلمبعدل يصـعب علـى الطبيعـة أن تتحملـه، ممـا أدى 
اهليئـــة احلكوميـــة الدوليـــة بتأســـيسWMOاجلويـــة لألرصـــادمـــع املنظمـــة العامليـــة UNDPبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي

عـام األولوقـد صـدر تقريرهـا ، صانعي السياسات باملعلومات العلميةإمدادبغرض 1988عامIPCCاملعنية بتغري املناخ 
الصــوب الزجاجيـة متســببا يف املتوســط تـأثرييعــزز أننه أيف اجلـو مــن شـاملتزايــد للغـازات الدفيئــة الـرتاكمأنإال، 1990

وقــد حتــد مــن االنبعاثــات إجــراءاتيف القــرن الواحــد والعشــرين، مــامل يــتم تبــىن األرضســطح إىلغــازات دفيئــة مضــافة 
أسفرت هذه اجلهود عن إصدار االتفاقيـة اإلطاريـة لألمـم املتحـدة املعنيـة بتغـري املنـاخ والـيت مت توقيعهـا أثنـاء انعقـاد مـؤمتر 

، والــيت دخلــت حيــز 1992يف ريــو دي جــانريو بالربازيــل يف يونيــو " قمــة األرض"األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة 
تحـدد، وقــد 1994التنفيـذ يف مـارس 

وتقسم االتفاقية دول العامل إيل قسـمني، دول املرفـق األول وهـي الـدول الصـناعية الـيت أسـهمت تارخييـا . مستويات آمنة
.يةيف التغري املناخي، ودول غري املرفق األول، وتضم بالدرجة األويل الدول النام

وقد أنشأت االتفاقية مؤمتر األطراف بوصفه هيئتها العليا املسئولة عن مباشرة ومراقبة التقدم حنو هدف 
جمموعة من االلتزامات 1997االتفاقية، وقد صدر عن مؤمتر األطراف الثالث والذي عقد مبدينة كيوتو باليابان عام 

دولة 11دولة صناعية و 38ـامللزمة قانونيا ل
، 2012حىت 2008وذلك خالل فرتة االلتزام 1990مما كانت عليه هذه االنبعاثات عام % 5.2تقرييب مقداره 

.20051فرباير16ويسمي ذلك بروتوكول كيوتو لالتفاقية اإلطارية، وقد دخل الربوتوكول حيز التنفيذ بالفعل يف 
على الرغم من أن املسؤولية عن املستويات العالية من تركزات الغازات الدفيئة يف الغالف اجلوي تقع أساسا على  

. كاهل البلدان املتقدمة، ينبغي أال يظل موقف حكومات البلدان النامية سلبيا
وأفضل طريقة للتقدم هي إدماج . ة خبفض انبعاثات الغازات الدفيئة يف العاملنتيجة للسياسات املتزايدة الصرامة املتعلق

اسرتاتيجيات التخفيف من تغري املناخ يف اسرتاتيجيات تصنيع وطنية كما هو احلال يف بقية جماالت السياسة الصناعية 
ات املؤسسية الفعالة لدعم األخرى، ولالستفادة من هذه الفرص، ينبغي وضع جمموعة من السياسات املتسقة والرتتيب

وسيكون أيضا من الضروري إدماج استحداث ونشر . عملية إعادة اهليكلة االقتصادية والتغري التكنولوجي

www.digital.ahram.org/articles.asp:على املوقعمقال منشور ، السوق العالمي للكربونحممد مصطفى اخلياط، - 1 ?sérial=96242 تاریخ
.10/05/2014االطالع على الموقع یوم 
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تكنولوجيات ومعدات ومنتجات استهالكية مالئمة للمناخ يف سياسات وطنية ذات نطاق أوسع لتشجيع البحث 
سات املناخية دعم امليزات النسبية وإتاحة خيارات جديدة للتنمية وستشمل السيا. 1والتطوير واالبتكار واالستثمار 

ن االعتماد على قوى السوق إلطالق استجابات مالئمة للتحديات والفرص اجلديدة أن أومن ش. الزراعية والصناعية
ي، وإدماج البلدان لحد من االحرتار العامللاملعقوليكون حمفوفا باملخاطر يف ضوء اهلدفني املتمثلني يف حتقيق املستوى 

حيث أثبتت التجارب املتعلقة باللحاق . النامية بنجاح يف أسواق الطاقة والتكنولوجيا واملعدات املالئمة للمناخ
اليت يقوم عليها التغري اهليكلي والنمو الدينامكيةاالقتصادي يف البلدان املتقدمة و املتأخرة صناعيا أن القوى 

ن التدخل احلكومي إ، لذلك ف2االقتصادي غالبا ما جيب حفزها عن طريق سياسات حكومية ذات أهداف حمددة
االنبعاثات ونظم صارمة تنص على طرق حمددة للتخفيف من الغازات الدفيئة ألداءاملباشر من خالل وضع معايري 

الزمين املتوخى، وكذا العمل على تطبيق سياسات أكثر استباقية األفقموحة يف غضون الطاألهدافضروري لتحقيق 
منخفضة الكربون، على عكس االبتكارات إنتاجأمناط إىلللنهوض بالتقدم التكنولوجي واالبتكار من أجل التوصل 

السوق وحدها آللية
لتعجيل وترية تطوير أحدث التكنولوجيات املناسبة وتطبيقها يف جمال خفض انبعاثات توفر حافزا قويا بدرجة كافية ال

تنمية مصادر الطاقة البديلة واستحداث طرق إىلنقص االستثمار يف جمال البحوث الرامية إىلويعود ذلك . الكربون
حبيسة الكربون، فالقطاع اخلاص يف الكثري من و االستهالك احلالية  اإلنتاجأنظف، وهو ما جعل أمناط إنتاج

يف اجتاه خفض انبعاثات الكربون  احلاالت يعزف عن زيادة حجم االستثمار يف جمال البحث والتطوير اليت تصب 
واالستهالك أكثر مالئمة اإلنتاججتعل أمناط 

واقتناء احلكومات للرتاخيص ميكن أن يكونا وسيلتني من وسائل التعويض اإلعاناتللمناخ، لذلك فان تقدمي 
.أنللشركات اخلاصة عن اخلسائر اليت ميكن 

اإلنتاجأمناطاملعلومات وما يرتبط بذلك من عدم اليقني وراء قدرة والسبب الرئيسي هلذا الدعم هو عدم كفاية 
اجلديدة على االستمرار وجناح املنتجات اجلديدة وهي حالة البلدان والقطاعات اليت بلغت فيها التنمية الصناعية 

حتد من االستثمار يف أمناط أنأفحالة عدم اليقني هذه من ش. مرحلة مبكرة نسبيا ونطاق التقليد فيها يكون نسبيا
املنتجة املالئمة ولوجيات واملعدات وسلع االستهالكاجلديدة املنخفضة الكربون واالندماج يف أسواق التكناإلنتاج
نه ميكن لسياسات الدعم أن تساعد يف حتسني قاعدة املعلومات الالزمة الختاذ القرارات، وبالتايل إوعليه ف. للمناخ

1 Dani-Rodrik,Normalizing Industrial policy, Working paper n0 3, Commission on Growth and Development,
Word Bank,Washington, DC,2008.
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هذا الدعم يف يأخذأنوفورات احلجم، على إىليؤدي أنر الضروري الذي ميكن بدوره تشجع على االستثما
االعتبار االحتياجات الوطنية من التكنولوجيات واملنتجات املالئمة للمناخ، فضال عن التحول اهليكلي حنو 

.ق العاملية هلذه املنتجاتاستخدامها على الصعيد العاملي الذي يتيح الفرص الالزمة لالندماج االسرتاتيجي يف السو 
أمام البلدان النامية لتحقيق مكاسب من الفرص اليت ستنشأ 
نتيجة التغري اهليكلي ألغراض تطوير مصادر طاقة متجددة وتكنولوجيا مالئمة للمناخ ومعدات وأدوات منخفضة 

على األولاجلديدة يف املقام األسواقويتوقف جناح املشاركة يف هذه . هالك أكثر استدامةواستإنتاجالكربون، وأمناط 
ميزات نسبية جديدة من خالل تبين وإجيادالطاقة النظيفة، إنتاجتقييم امليزات النسبية الطبيعية السيما يف جمال إعادة

وحتسينها إنتاجهاهذه السلع أو املشاركة يف إلنتاجالقدرات الالزمة بإنشاءالتبكري إىل
اخلاصة لالندماج إسرتاتيجيته، وسيكون من الضروري أن حيدد كل اقتصاد نامي أو اقتصاد مير مبرحلة انتقالية مستقبال

ت الغازات الدفيئة، اجلديدة الناشئة للمنتجات اجلديدة اليت تساعد على حتقيق أهداف خفض انبعاثااألسواقيف 
مثل هذه السلع لغرض بإنتاجيف االعتبار االحتياجات احمللية من السلع البيئية احملددة، وكذلك اخليارات املتعلقة ةذآخ

.والعامليةواإلقليميةاحمللية األسواق
أنإذنمن املرجح . ،الطاقةإنتاجمن احملتمل أن يكون لبلدان نامية كثرية ميزات نسبية طبيعية السيما يف جمال 

الوقود االحفوري املستخدم يف جمال توليد ألنواعتكون الطاقة الشمسية والرحيية واملائية بدائل ذات قيمة عالية 
إىلالتصديرية مبجرد التوصل عدد كبري من البلدان النامية، وهو ما يسمح هلا بتحسني يفواستهالك الطاقة 

.طاقة ونقلها عرب مسافات طويلة بفضل التقدم التكنولوجيحل مشكل ختزين ال
مدى ميكنها احلصول على ميزات نسبية أيإىلتقييم  بإجراءتقوم أنوعليه فمن مصلحة الدول النامية 

مبكر لصناعة ما، وما يرتتب عن ذلك من حتصيل إرساءيف النمو الناجتة عن اآلخذةجديدة يف سوق السلع البيئية 
وفورات احلجم، هذه امليزات النسبية املكتسبة تقوم بدور هام خاصة  فيما يتعلق وإرساءللمعارف املتخصصة 

بالصناعات ذات الكثافة التكنولوجية املتوسطة والعالية مثل تلك اليت تساهم يف التخفيف من تغري املناخ والدخول يف 
.1ما تركت لقوى السوق احلرةإذامثل هذه الصناعات يكون بطيئا ومكلفا 

املعدات املالئمة للمناخ إنتاجتشرع يف عملية أنالبلدان النامية فبإمكانيف بقية الصناعات الشأنوكما هو 
أنالذي يعتمد على العمالة الكثيفة أوال، مث النهوض تدرجييا بالتكنولوجيا بعد ذلك، وميكن اإلنتاجباستخدام منط 

ومستوى تعليمي ابتكاريهوهو ما يتطلب استثمارات . دينامكيةاحلكومي يف احلصول على وفورات حجم يفيد الدعم 
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ناجح، كما ميكن لسياسات دعم الصناعات اليت تساهم يف التخفيف من تغري املناخ أن تشمل أيضا جذب 
ويساعد على واإلداريةتنظيميةالت اكان مصحوبا بنقل التكنولوجيا واملهار إذااملباشر السيما األجنيباالستثمار 

بناء القدرات احمللية الالزمة لتوفري اخلدمات واملنتجات املالئمة للمناخ مير عرب خمتلف إن. الدوليةاألسواقدخول 
1:أدوات الدعم التالية

يف جمال احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة، بتكاريةاالاألنشطةباستثناء تلك املخصصة لغرض :الحوافز المالية- 
املالئمة للمناخ، أو واألدواتاملعدات إنتاجأمن ش
.إنتاجهااملشاركة يف األقلعلى 

تفضيلية ومواعيد سداد مالئمة فائدة بأسعار،  الذي يكون يف شكل قروض تقدمها البنوك االئتمان العام المباشر- 
املالئمة للمناخ واقتناء املنتج واألدواتاملعدات إلنتاجمن شانه أن ييسري عملية متويل االستثمار يف بناء القدرات 

.منها حمليا
كبرية يف جمال استعمال مصادر الطاقة املتجددة املتاحة حمليا إمكانياتللشركات اليت تبني عن إعاناتختصيص - 

.زيز موقع البلد يف سوق السلع البيئيةوتع
ميكن أن تقوم مؤسسات الرأمسال االستثماري بدور هام يف توفري رأمسال خماطر للشركات املنتجة للمعدات - 

وكون هذه املنظمات نفسها تواجه قيودا . واألدوات اليت ميكن أن حتل حمل املعدات واألدوات األكثر كثافة كربونية
اخلارجية، وليس واآلثاراملدفوعة بالعوائد االجتماعية األخرىبنوك التنمية واجلهات الفاعلة العامة فبإمكانمالية 

.بالربح اخلاص أن تقوم بدور حيوي
البحث والتطوير لدعم النهوض بالتكنولوجيا بأنشطةميكن للمؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة أن تضطلع - 

كما ميكن تقدمي منح حكومية للشركات يف هذا .املالئمة للمناخواألدواتاملعداتإنتاجوتكييفها حمليا بغرض 
ويف هذه احلالة ميكن ختفيف القيود على امليزانية عن طريق فرض رسوم على املستخدمني اخلواص لنتائج . اخلصوص

فاقات التعاون البحوث العامة تتماشى وما حيققونه من أرباح، أو عن طريق متويل املشاريع املشرتكة من خالل ات
التكنولوجيا بآثاراملباشر املرتبط األجنيب، و ميكن أن تكمل هذه التدابري مبنح معاملة تفضيلية لالستثمار اإلقليمية

.واملعارف غري املالئمة للمناخ
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ذات واألدواتاملعدات وإنتاجوتوسيع الشركات املشاركة يف تطوير التكنولوجيا املالئمة للمناخ إنشاءميكن دعم - 
فورات احلجم الضرورية جلعل و الصلة عن طريق برامج الشراء احلكومية، وهو ما يساعد الشركات احمللية على حتقيق 

.األجنبيةالسلع البيئية اليت تنتجها قادرة على منافسة السلع 
السوق قد يكون أيضا من املهم اختاذ تدابري حمددة على مستوى السياسات لغرض االندماج االسرتاتيجي يف- 

ففي املاضي . مناطق لتجهيز الصادرات تقدم معاملة ضريبية ومجركية تفضيليةإنشاء: العاملية للسلع البيئية مثل
استخدمت بنجاح تدابري مثل التحرير االنتقائي من خالل احلواجز التعريفية وغري التعريفية التفضيلية ومنح اسرتداد 

أنإال. والسلع الوسيطة بغرض تنمية صناعات حمددة يف بلدان كثريةمساليةالرأالرسوم على الواردات على بعض السلع 
ذلك ال يسمح بتطبيقه يف الوقت احلايل بل ومن املستحيل استعماهلا يف حاالت كثرية بسبب االتفاقيات التجارية 

نولوجيات املالئمة، فانه ، ففي الوقت الذي يساعد فيه حترير التجارة نشر التكاألطرافالثنائية واملتعددة اإلقليمية
ميكن أن يزيد من صعوبة استغالل امليزات النسبية يف أسواق الطاقة املتجددة، وهو ما يعوق تنمية القدرات احمللية على 

من املهم العمل على حتقيق توازن مالئم اإلمنائيفمن املنظور . املالئمة للمناخواألدواتالتكنولوجيات واملعدات إنتاج
حتديد حيز السياسات الذي إىلفالبلدان النامية حتتاج . األطرافاملفاوضات التجارية املتعددة أثناءهلدفني بني هذين ا

أو الثنائية اإلقليميةاالتفاقيات إطارال يزال متاحا هلا لدعم الصناعات املالئمة للمناخ، وتفادي تقدمي التزامات يف 
.األطرافحتد من هذا احليز أكثر مما فعلته االتفاقيات التجارية املتعددة أناليت تربمها مع البلدان املتقدمة اليت ميكن 

ميزات جديدة يف جمال وإنشاءتتسم السياسات الصناعية اليت تركز بوجه خاص على استخدام امليزات النسبية 
، ليس فقط  بسبب تنامي حجم )املستقبلية( التطلعية اإلمنائيةالسلع البيئية بأمهية خاصة يف سياق االسترياتيجية 

ألسوق هذه املنتجات ولكن أيضا 
من اتفاقية منظمة العمل ) 8( املادة ألحكامووفقا . األطراف

حتقيق أهداف بيئية مصنفة ألجلاحملددة لغرض البحث أو اإلعاناتن إوالتدابري التعويضية، فعاناتاإلالدولية بشأن 
لتشجيع تكييف املرافق القائمة مع النظم البيئية اإلعاناتويسمح بتقدمي . دعوىإقامةال تستدعي إعاناتبوصفها 

ويل صناديق رؤوس أموال جمازفة، ولتزويد البحث والتطوير مبا يف ذلك متألغراضاجلديدة، كما يسمح بتقدميها 
وتشمل هذه الفئة أيضا . 1القطاع اخلاص بالتكنولوجيات واالبتكارات اليت جيرى تطويرها يف خمتربات البحث احلكومية

عالوة على ذلك تقدم لدعم . سياسة الشراء احلكومية لدعم نشر املعايري احملددة حمليا املتعلقة بتكنولوجيات خاصة
لألنشطةاملنتجات اجلديدة والستخدام التكنولوجيات اجلديدة، وميكن إىلالتحول يف النشاط االقتصادي عملية 
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قبل القيام بعملية التصدير واليت تواجه (تستفيد من الدعم املايل مادامت يف مرحلة ما قبل املنافسة أناجلديدة  
.1)منافسة كبرية من قبل الواردات 

والتدابري اإلعاناتمن اتفاق ) 8(ج حتت أحكام املادة ر اليت تندلإلعاناتالعملية األمهيةوهكذا تصبح 

وانطالقا مما تتضمنه هذه التدابري من عناصر . اليت تعاين من مشاكل) صناعة السيارات (
هذه املساعدة أنمبوجب هذا االتفاق، على اعتبار اإلعانةفانه ميكن الطعن فيها بوصفها انتهاكات لقواعد اإلعانة

تندرج حتت بند كانت مرتبطة بتطبيق معايري جديدة فيما يتعلق بالكفاءة يف استهالك الوقود وبالبيئة إذا
وخري مثال على ذلك ما قامت به . بيئيةألسبابمن نظام الدعم الذي وضعته منظمة العمل الدولية عفاءاتاإل

موجهة للبحوث لدعم صناعة إعاناتبليون دوالر تقريبا يف شكل 1.5مبنح األخريةالصني حيث قامت هذه 

وتؤثر فئات عديدة من تدابري الدعم هذه على امليزانية العامة للدول، لذلك قد . 2تكنولوجيا املركبات الكهربائية
ن ذلك سيكون على النامية السيما أشد فقرا منها أن تنفد مثل هذه التدابري أليكون من الصعب بالنسبة للبلدان 

يعاجل على نطاق أوسع أنجيب األمرن هذا إوعليه ف. احمللية عمومااإلمنائيةالسياسات تنفيذ
املايل اخلارجي لغرض التخفيف بالعمل على تعزيز املالية العامة يف البلدان النامية، غري أن احلصول على الدعميبدأ

اليت يتيحها لإلمكانياتمن تغري املناخ قد يكون أيسر من احلصول على الدعم لبقية جماالت السياسة الصناعية نظرا 
سوق كربون عاملية يف شكل إنشاءالدويل الناشئ املتعلق بسياسات املناخ مثل تعزيز آلية التنمية النظيفة، أو اإلطار

االنبعاثات اليت ال حتتاجها لتغطية إطالقلالنبعاثات واالجتار سيمكن البلدان النامية من بيع حقوق نظام حد أقصى
.3االنبعاثات اليت تنتجها حمليا

بشان النفايات اختاذهاينصب التفكري احلايل يف جمال محاية البيئة على التدابري اليت ميكن : األنظفاإلنتاج-2
األكثرالطريقة ديعاألخري، هذا األنظفاإلنتاجواالنبعاثات بعد تشكلها ملنع التلوث، من خالل توظيف تقنيات 

كفاءة يف تشغيل العمليات الصناعية، وتصنيع املنتجات املختلفة، وتقدمي اخلدمات السليمة، األكثرفعالية والوسيلة 
اليت أحد السبل الكفيلة بتحقيق غاية االرتقاء البيئي وحتقيق التنمية املستدامةاألنظفاإلنتاجويعد تطبيق أسلوب 

.هلا، وخفض امللوثات الناجتة عن العمليات الصناعيةاألمثلتساهم يف احلفاظ على املوارد واالستخدام 

1 Stern, the economics of climate change, American Economic Review, papers and proceeding,2008,p.37.
2 - Shirouzou,Chana uses green cars to bolster auto sector, Wall street journal, marche, 2009.p.6.

.10/05/2014:ى املوقع يومتاريخ االطالع علhttp//online.wsj.com/article/SBI23773108089706101.html:موجودة على املوقع
3 -Stern, Op.Cit., p.37
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التطبيق املستمر " على انه األنظفاإلنتاجاملتحدة للبيئة األمميعرف برنامج : األنظفاإلنتاجمفهوم - 1- 2
واحلد من املخاطر اليت السترياتيجية متكاملة لوقاية البيئة، على العمليات واملنتجات واخلدمات بغرض زيادة الكفاءة 

هو التطوير املستمر يف العمليات الصناعية واملنتجات األنظفاإلنتاجأنهذا يعين "1.والبيئةاإلنسانيتعرض هلا 

.2تتعرض هلا البشرية والبيئة 
:يليفيمااألنظفاإلنتاجتكمن متطلبات :3األنظفاإلنتاجمتطلبات - 2- 2
؛احملافظة على املوارد الطبيعية اخلامة الداخلة يف التصنيع-
؛-
؛السمعة البيئية على املنتج التسويقيتأثري-
؛احملليةالبيئيةازدياد صرامة القوانني -
).رتيالبروتوكول من(وجود متطلبات عاملية مثل اتفاقيات التغري املناخي-

:يليهو حتقيق مااألنظفاإلنتاجاهلدف من تطبيق تكنولوجيا إن:4أهداف اإلنتاج األنظف-2-3
حلصول على املنتجات الالزمة باستعمال مواد سليمة قابلة للتدوير اوذلك من خالل : -

؛وخاصة منها غري املتجددةاألوليةوتكون غري مستهلكة للطاقة واملياه وغريها من املواد 
؛األمثلاملستوى إىلوترشيد استغالل املوارد الطبيعية والطاقة احلفاظ على الثروات -
اإلنسانالنفايات السامة مبا يعين محاية صحة إنتاجاالستغناء عن استعمال املواد الكيميائية السامة وبالتايل عن -

؛والبيئة
املواد وتامني اخلدمات بطريقة متساوية تسمح وإنتاجتطبيق العدالة واملساواة االجتماعية حبيث يتم استخراج املوارد -

ات اليت تؤثر على اقتصادهم وصحتهم وبيئتهم مبشاركة مجيع املعنيني،فللمواطنني احلق يف املشاركة يف عملية اختاذ القرار 
؛وثقافتهم

؛والربح املاديواإلنتاجحتقيق مستويات أعلى من اجلودة -

العريب للطبع والنشر، ، دار الفكراستدامته-تقنياته-نظام اإلدارة البيئية والتكنولوجية منهاجيتهصالح حممود احلجار، داليا عبد احلميد صقر، -1
.95.ص، 2006القاهرة، 

2 -http://jamahir.alwehda.gov.sy/print_veiw.asp?FileName=6494041. 10/05/2014االطالع على املوقع تاريخ 
3 - www.mep.gov.sa/home/.../2B.../4-Ahmed%20Al-Hazmi.pps. 10/05/2014االطالع على املوقع يوم تاريخ
4 -http://halasrag.blogspot.com/2012/07/blog-post_9937.html. 10/05/2014على املوقع يومتاريخ االطالع
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.ختفيف ضغط القوانني البيئية-
: وتتمثل يف:األنظفاإلنتاجاالستراتيجيات المقترحة لتطبيق -2-4

.األنظفاإلنتاجتكنولوجيا إدخالحث صناع القرار على -أ
، والبحث عن األنظفاإلنتاجلتكنولوجيا ) أو مشاريع منوذجية ( مراكز وطنية إنشاءالعمل على تبين خطط -ب

.والعاملية الالزمةواإلقليميةالشراكات الوطنية 
:بوضع سياسات ذات توجه بيئي مثلاألنظفاإلنتاجميكن للحكومات تشجيع -ج
؛أو ختفيض الضرائبإعفاء-
؛ضرائب وغرامات بيئيةفرض-
؛)األنظفاإلنتاج( منح قروض للمشاريع البيئية -
؛تقدمي املساعدات والدعم املايل-
؛)الطاقة، املياه، املواد اخلام ( التسعري العقالين للموارد -
1.ضمن مفهوم دورة احلياة) خملفات وتعبئة ( وضع معايري بيئية للمنتجات-

:منهااألنظفاإلنتاجوهناك العديد من املعوقات اليت حتول دون انتشار استخدام 
والفوائد املتوقعة جراء تطبيق هذا اإلمكانياتفبالرغم من :عدم توفر المعلومات والخبرات المناسبة الالزمة

ال ميكن استغالل هذه الفرص بسبب األحيانانه يف الكثري من إالللمنشاة، امليزة التنافسيةاملنهج لتحسني 
باملخاطرة يف إحساس، وقد يساهم نقص املعلومات احملددة عن تكنولوجيا النظيفة يف خلق نقص املعلومات

.تطبيق هذه التكنولوجيا والشك اجتاهها
املنشاة أو على إدارةقد يكون هناك نقص يف الوعي العام لدى :الوعي المحدود بمبادئ اإلنتاج األنظف

مستوى صنع القرار مببادئ اإلنتاج األنظف وفوائده الكامنة اليت متيزه عن االسرتاتيجيات القائمة على أساس 
اإلنتاجويعد نقص وعي العاملني من بني أهم العوائق اليت حتول دون تطبيق تكنولوجيا .معاجلة التلوث بعد تولده

تلزم وضع سياسة داخلية خاصة للتدريب والتوعية وفقا حلاجة املنشاة، يف املنشات الصناعية، وهو ما يساألنظف
عدم توفر الوعي الكايف لدى اجلهات احلكومية فقد ال يكون مسؤلو احلكومة على وعي ودراية إىلباإلضافة

1 -http://halasrag.blogspot.com/2012/07/blog-post_9937.html. 10/05/2014تاريخ االطالع على املوقع يوم 
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وبالتايل، حيث ميكن اعتبارهم من أهم مجاعات الضغط املؤثرة خارج نطاق الصناعةاألنظفاإلنتاجمبميزات 
.فان نقص الوعي لديهم ميكن اعتباره كعائق جيب التغلب عليه

يعود السبب يف عدم تطبيق اإلنتاج األنظف يف بعض الدول إىل فشل صانعي :عدم وضوح األهداف
السياسات على املستوى القومي يف صياغة أهداف واضحة وسياسات تنفيذية لتحقيق اإلنتاج األنظف،ونتيجة 

ف على لذلك فانه ال يوجد هناك إطار نافع ميكن للصناعة الرجوع إليه فيما يتعلق بأمهية حتقيق اإلنتاج األنظ
.املستوى القومي إىل جانب غياب الشفافية، حيث حياط عامل األعمال بنوع من الغموض والسرية

من األنظفاإلنتاجوالفوائد اليت يوفرها اإلمكانياتبالرغم من :ة القدرة على توفير التمويل الداخليمحدود
تعرتضه عوائق كبرية خاصة ما يتعلق منها بالتمويل تآباملنشأن منع التلوث إالناحية حتقيق وفورات كبرية، 

يتسبب يف أنميكن اإلدارةبعض التكنولوجيات وممارسات أداءفعنصر الشك واملخاطرة الذي يكتنف . الداخلي
اليت حتول دون تطبيق وميكن أن تشمل املعوقات املالية الداخلية. األنظفاإلنتاجعن االستثمار يف اإلحجام

، باإلضافة )تكاليف التخلص من املخلفات(نظف صعوبة التكهن بالتكاليف اليت ستتحملها املنشاة اإلنتاج األ
1.إىل نقص االستثمارات الرأمسالية بسبب هامش الربح الضئيل

من خاللوعليه ميكن القول أن السياسات الصناعية تساهم بشكل فعال يف حتقيق التنمية يف بعدها البيئي
، وتدعيم أنشطة البحث والتطوير لديها،امتالك التكنولوجياعلىهاحثتقدمي الدعم ومرافقة املنشات و 

واملعدات املتطورة للحد من انبعاث الغازات، اآلالتوتشجيعها على استخدام الطاقات البديلة وعلى استخدام 
حتقيق التنمية أنالضرر بالبيئة، أي قإحلا

إدماج البعد البيئي ضمن السياسات واالسرتاتيجيات اإلمنائية من خاللإال يتحقق لن املستدامة يف بعدها البيئي 
.وتبين سياسة اإلنتاج األنظف

، مقالة موجودة على وتنمية الصناعات العربيةاألنظفاإلنتاجحسني عبد املطلب االسرج، 1
.10/05/2014تاريخ االطالع على املوقع يوم http://halasrag.blogspot.com/2012/07/blog-post_9937.htmlالموقع
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الفصل الثانيخالصة
اليت يلحقها واألضرار

التكامل بني التنمية االقتصادية واالعتبارات البيئية والعمل على جتسيده، إلجيادبالبيئة على منط التفكري يف حماولة 
امة، والذي قدمته اللجنة العاملية للبيئة والتنمية يف تقريرها عام حيث أسفر ذلك على بروز مفهوم التنمية املستد

إدماجاحلث على إىل، والذي يهدف شهرةاألكثروهو املفهوم ، مستقبلنا المشترك: ، حتت عنوان1987
املستقبلية، الرشيد للموارد الطبيعية وضمان بقاءها لألجيال البعد البيئي ضمن سياسات التنمية وعلى االستخدام 

اعتبار القطاع الصناعي هو األكثر بومعاجلة اآلثار البيئية الناجتة عن األنشطة اإلنتاجية وخاصة منها الصناعية
التشجيع على تلويثا للبيئة، ويف هذا اإلطار تلعب السياسات الصناعية دورا مهم يف حتقيق ذلك من خالل

تعزيز القدرات اإلنتاجية بطريقة تدعم لكييفها وفق الظروف احملليةاستخدام التكنولوجيا املتاحة السليمة بيئيا وت
التحول اهليكلي لالقتصاد، وتشجع على النمو االقتصادي، وعلى إجياد فرص عمل الئق، وتعزيز اإلنتاجية 
رة والتنمية 

حتقيقه إىلوهو ما تصبوا .على حنو مستدام، والعمل على تدعيم أنشطة البحث والتطوير ذات الصلة بذلك
.الصناعيةاالدول من وراء 
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.السياسات الصناعية في الجزائر ومدى مساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة: الفصل الثالث
:تمهيد

باالقتصادمن التحول املطبقة اعتبارا االقتصاديةتتضح معامل السياسة الصناعية يف اجلزائر من خالل الربامج 
التسيري املركزي منوذجالسوق كبديل عن آلياتاقتصاد ليربايل حر قائم على إىلخمطط مركزيا اقتصاداجلزائري من 

، فمع مطلع سنوات التسعينيات تبنت اجلزائر حزمة من 1986- 1962الذي كان سائدا طوال الفرتة املمتدة من 
وق النقد البنك الدويل، وصند(الدولية االقتصاديةمن اهليئات بإشرافعلى املستوى االقتصادي واملايل اإلصالحات

على يف جممله نص هذا الربنامج حيث ، 1998إىل1994، كان أمهها برنامج التعديل اهليكلي املمتد من )الدويل 
والتكاليف على الصعيدين األضراربأقلرأمسايلاقتصاد إىللالنتقالأهم احملاور اليت جيب على اجلزائر تبنيها 

وبعد االنتهاء من برامج اإلصالحات اهليكلية اليت تبنتها اجلزائر عملت على وضع برامج ، واالجتماعياالقتصادي 
للتخفيف من تكلفة الربامج املنجزة وإعطاء دفع جديد لالقتصاد واستدامة النتائج ،2014- 2001متتد من تنموية

العديد من النشاطات االقتصادية منها اإلنتاجية واخلدمية، مشلت هذه الربامج احملققة يف ظل اإلصالحات، حبيث 
من خالل العاملي االقتصاديف االقتصاد الوطينإدماجوالعمل على تلك املرتبطة باجلوانب االجتماعية،إىلباإلضافة 

كل وللوقوف على  منظمة التجارة العاملية،إىل، وكذا االنضمام املرتقب األورويباتفاقية الشراكة مع االحتاد ءإمضا
وكذا اإلمكانيات املالية اليت رصدت ،سوف أقوم بتقدمي عرض مفصل عن هذه الربامج واألهداف املتوخاة منهاذلك

الشراكة اتفاقيةإمضاءخمتلف ظروف إىلالتعرض باإلضافة إىلخمتلف القطاعات، علىهلا وكيفية توزيعها 
وذلك ضمن .، مث حماولة تقييم هذه السياساتومسار االنضمام املرتقب إىل منظمة التجارة العاملية،و 

:املباحث التالية
.السياسات الصناعية والربامج االقتصادية: املبحث األول
العاملياجلزائرية يف ظل االندماج يف االقتصاد السياسة الصناعية : املبحث الثاين

اجلزائرالصناعية يف اتالسياسإدماج البعد البيئي يف:املبحث الثالث
تقييم السياسة الصناعية يف اجلزائر: املبحث الرابع
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:االقتصاديةالسياسات الصناعية والبرامج : األولالمبحث 
اجلهاز اإلنتاجي وحتقيق التنوع االقتصادي قتصادية يف حماولة منها لتنشيط االربامج التبنت اجلزائر الكثري من 

:معتمدة يف ذلك على فائض األموال املوجود لديها بفضل ارتفاع أسعار احملروقات يف السوق الدولية وهي
2004-2001االقتصادياإلنعاشبرنامج دعم : المطلب األول

برناجما تنمويا يهدف باألساس إىل 2000يعترب برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي تبنته اجلزائر انطالقا من سنة 
متويل نفقات التجهيز ، موجه بدرجة أوىل إىل دعم البنية التحتية لالقتصاد اجلزائري، و يسمح جبذب االستثمارات 

مما يساعد على خلق وضع مالئم لتطور اقتصادي متجانس اخلاصة احمللية و األجنبية لتطوير القطاعات الرائدة،
تعزيز الطلب إطاريفوهو يدخل. يسهم يف تأسيس حميط اجتماعي أحسن من حيث التشغيل و توفري السكن

مليار 525عملت الدولة يف ظل هذا الربنامج على ضخ ما قيمته حيث،مناصب الشغلاملزيد منوخلقاإلمجايل
مليار دوالر أمريكي،  07، أي ما يعادل 2000باملئة من الناتج احمللي اخلام لسنة 13وهو ما ميثل دينار جزائري

وهو ما يعكس رغبة احلكومة ،يف جماالت شىت من النشاط االقتصاديكعائدات للبرتول من خالل القيام باستثمارها 
إجراءات موجهة لدعم النشاطات املنتجة يف احملافظة على النمو احملقق بشكل مستدمي ودعمه من خالل القيام ب

االقتصادي الفضاءتوفري إىلوالسعي ،وتدعيم اخلدمات العمومية واملنشات القاعدية واالهتمام بالتنمية احمللية والبشرية
بتوفر هذه إالميكن حتقق النمو واستدامته اإلنتاجية وحشد االدخار الوطين واليت الاملالئم وتدعيم القدرات الوطنية 

.1العناصر
:يلياملالية اليت مت رصدها هلذا الربنامج كمااألغلفةوقد مت توزيع 

مليار دج: الوحدة.االقتصادياإلنعاشيبين توزيع موارد مخطط دعم :)04(الجدول رقم
النسبة% 2004 2003 2002 2001 السنوات  

القطاعات                     
40.1 210.5 2.0 37.6 70.2 100.7 أشغال كربى وهياكل قاعدية
38.8 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8 وبشريةتنمية حملية
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 20.5 113.9 185.9 205.4

.5.برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي، بوابة الوزير األول، ص:المصدر

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة السياسة االقتصادية وأفاق التنمية في الجزائررضوان سليم ، 1
.165.ص، 2009/2010سطيف، 
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، وهذا ما يفسر رغبة 2002و2001من اجلدول ميكن أن نرصد كرب حجم املبالغ املخصصة بالنسبة لسنيت 
اإلجراءاتاالقتصادي ، حيث تضمن هذا الربنامج بعض اإلنعاشدفعة قوية لعملية إعطاءالسلطات العمومية يف 

يف بعض القطاعات اليت متتلك من واألجنبيةتشجيع االستثمارات احمللية إىل
من األسدالعمومية على حصة األشغالاملزايا واملؤهالت ما جيعلها قادرة على خلق القيمة املضافة، فقد حاز قطاع 

للدور الكبري الذي يلعبه يف حتقيق التنمية للنقص والعجز املسجل على مستوى هذا القطاع ، وكذا هذه املبالغ نظرا 
الذي ينتظر منه األولالقطاع فهوذلك إىلباإلضافة، األخرىاملباشر على بقية القطاعات وتأثريهاالقتصادية 

التقليل املعيشي للمواطنني و اإلطارحتسني املسامهة يف احلد من البطالة ومن متيستوعب أعداد كبرية من اليد العاملة و 
قطاع املوارد البشرية لخصص، كما من الفقر

لفالحة والصيد البحري، حيث مت وااإلصالحاتلدعم مبالغ مالية معتربة ترصدو هذا العنصر، ألمهيةالبشرية نظرا 

.الزراعيةاملنتوجات
االقتصادي أربع أهداف اإلنعاشحدد برنامج :2004-2001أهداف برنامج اإلنعاش االقتصادي :الفرع األول

، عن املنتجة للقيمة املضافة واملوفرة ملناصب الشغلاألنشطةتنشيط الكلب الكلي، ودعم إعادةعملية تنطلق من 
طريق ترقية املستثمرة الفالحية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة السيما منها احمللية، ورد االعتبار للمنشات القاعدية 

انطالق النشاطات االقتصادية وحتسني تغطية حاجات السكان يف جمال تنمية املوارد بإعادةخاصة ما تعلق منها 
:2ش االقتصادي فيما يليوميكن تلخيص أهداف برنامج اإلنعا1.البشرية

.حتقيق التوازن اجلهوي واإلقليمي- 1
.رد االعتبار للمحيط الريفي يف أبعاده املختلفة االقتصادية، االجتماعية، البيئية- 2
خلق فرص حقيقية للتوظيف والعمل على إيقاف ظاهرة النزوح واهلجرة اليت عرفت منحا تصاعديا خالل الفرتة - 3

.2000-1990املمتدة من 
.اإلطار والوسط املعيشي املناسب للمواطن اجلزائريإرساء- 4

أثر برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامج التنمية الخماسي على النمو صاحلي ناجية، خمناش فتيحة، 1
تقييم : امللتقى الدويل حتت عنوانإطار، مداخلة مقدمة يف نحو تحديات أفاق النمو االقتصادي الفعلي و المستدام) 2014-2001(االقتصادي 

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 2001-2014
.3.ص، 2013مارس 12و11، أيام 1جامعة سطيف وعلوم التسيري،

2 Bilan du programme de soutien a’ la relance économique. Op.cit.p 3.
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ن هناك حتدي كبري يقع على عاتق السلطة إاملنتظر حتقيقها من تطبيق هذا الربنامج، فاألهدافإىلبالنظر 
املعيشي للسكان والقضاء اإلطار، وهي أهداف يف جمملها تتعلق بتحسني األهدافلكسب الرهان وحتقيق هذه 

برامج التنمية وحتقيق التوازن اجلهوي من خالل استفادة كل املناطق من أغلفة مالية معتربة يف إطارعلى الفوارق 
االقتصادي الذي مت اعتماده من اإلنعاشميكن تلخيص هيكل النفقات العمومية اليت تضمنها برنامج و .احمللية

1:يليفيما، والذي مشل جماالت خمتلفة2004-2001طرف الدولة للفرتة املمتدة من 

 ؛مليار دج155املعيشي خصص له مبلغ اإلطارحتسني
 ؛مليار دج124خصص هلا مبلغ األساسيةحتسني البنيات  التحتية
 ؛مليار دج76املوارد البشرية واحلماية االجتماعية خصص هلا مبلغ
 ؛مليار دج74خصص هلا مبلغ اإلنتاجيةتطوير النشاطات
 ؛مليار دج29خصص هلا مبلغ اإلداريةالبنية التحتية
 ؛مليار دج20احلفاظ على البيئة واحمليط خصص هلا مبلغ

اإلطارالكبرية اليت أولتها السلطات العمومية لتحسني األولوية،ميكن مالحظته من خالل هذا التوزيعما
كالتزود باملياه حيتاجهااليت األساسيةاملعيشي، من خالل العمل على توفري كل املتطلبات 

اإلطارتحسني لضرورية مشاريعوهي الصاحلة للشرب، وتوفري قنوات الصرف الصحي، والتزود بالكهرباء والغاز
ملا هلا من دور كبري يف األساسية بأمهية كبرية ذلك حضي تطوير البنيات  التحتية إىلباإلضافة، املعيشي للسكان

ذات القيمة املضافة اإلنتاجية، ويف تشجيع النشاطات لتطوير قطاعات بديلةواألجنبيةجذب االستثمارات احمللية 
.التنمية االقتصادية الشاملة و املستدامةالعالية، وبالتايل يف حتقيق 

اإلنتاجيري يرتكز على كيفية النهوض بالقطاع ن التحدي الكبإأما خبصوص احملتوى القطاعي هلذا الربنامج ف
والصيد البحري حيث مت اعتماد قطاع الفالحة ببدءا . يف خمتلف الفروعاإلنتاجيةاألنشطةمن خالل دعم وترقية 

اليت منحت لقطاع الفالحة والصيد البحري األولويةإن.مشروع59مشروع خاص، مث قطاع الصناعة بـ1668
إعطاءالتوجهات اجلديدة للدولة اليت تقوم على تعكس

الضعيف رغم احملاوالت اجلادة واملتكررة للنهوض به من خالل سياسات باألداءلقطاع الصناعة الذي يبقى يتميز 
بإدراجقيامها من خاللويتجلى اهتمامها بقطاع الفالحة . اهليكلة واخلوصصة اللتني تبنتهما يف السابقإعادةوبرامج 

كالزراعة البالستيكية، والعمل عل اإلنتاجخاصة املنتجات ذات االستهالك الواسع واعتماد طرق جديدة يف اإلنتاج

.168.ص، ذكرهرضوان سليم، مرجع سبق1
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ممارسي إىلالدعم الكبري الذي تقدمه و مراكز للتخزين ومصانع للتحويل،كإنشاءاملكملة  األنشطةترقية وتطوير
.نشاط تربية احليوانات

.مليار دج: الوحدة.يبين توزيع االعتمادات المالية المخصصة لقطاع الفالحة: )1- 4(الجدول رقم 
2001200220032004السنوات

7.515.118.812.053.4الصندوق الوطين للضبط والتنمية احمللية
0.070.070.0700.2الصندوق الوطين حلماية الصحة احليوانية والنباتية

01.141.1402.28صندوق ضمان املخاطر الفالحية
7.5716.3120.011255.9

.2004-2001رئاسة احلكومة، برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي :المصدر

قطاع حيوي ميتلك من املؤهالت ما اآلخركما كان لقطاع الصيد البحري نصيب من االهتمام باعتباره هو 
كلم حيتوي 1200يقدر بـإفريقيايرشحه للعب دور كبري يف حتقيق النمو، حيث متتلك اجلزائر أكرب شريط ساحلي يف 

تساهم يف أنكما 1.على ثروة مسكية كبرية غري مستغلة بشكل جيد
جانب منح الصيادين أجهزة للتربيد إىلاملتاحة، لألجهزةعتاد، توفري شروط الصيانة النهوض به منها التزود بال

.2001املالية لسنة 
المخصصة لقطاع الصيد البحرييبين كيفية توزيع االعتمادات المالية :)2- 4(الجدول رقم 

.مليار دج: الوحدة

القيمة املاليةاحملتوى املاديالربامج
1.0وحدة300حتديث الصيد الساحلي
0.8وحدة750حتديث الصيد التقليدي

0.3موقع29السواحل احلوضية
1.9وحدة168إنشاءاملائيةاألعماقالصيد يف 

0.8-األمساكتربية 
2.7-اإلنتاجتدعيم وسائل 

2.6-السمكيباإلنتاجالتكفل 
0.2-مسح ديون الصيادين

0.5-مؤسسة القرض السمكيإنشاء
-9.50

.2004-2001رئاسة احلكومة، برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي : المصدر

حول التحوالت السياسية وإشكالية ، مداخلة مقدمة يف إطار امللتقى الوطين جهود الجزائر في األلفية الثالثة لتحقيق التنمية المستدامةعبو هودة، 1
.23،24.،ص2008.12.12ن بوعلي الشلف، يوم التنمية يف اجلزائر واقع وحتديات، جامعة حسيبة ب
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االقتصادي بالرغم من الرتاجع اإلنعاشباهتمام خاص يف برنامج اآلخرقطاع الصناعة هو حضيوقد
، حيث نص هذا الربنامج على جمموعة من 1986البرتولية لعام األزمةواالنكماش الذي عرفه هذا القطاع منذ 

منطقة 21االعتبار لـإعادةالتدابري التصحيحية اليت تتماشى مع السياسات اليت مت اعتمادها يف السابق متثلت يف 
1.وحدة صناعية 38لـالتأهيلإعادةإىلإضافةمناطق نشاط صناعي، 5صناعية، و

، مل 2004-2001االقتصادي الذي اعتمدته السلطات العمومية للفرتة املمتدة من اإلنعاشبرنامج إن
جتسدت يف برامج التنمية واليتذلك اجلوانب االجتماعيةإىلباإلضافةيهتم باجلوانب االقتصادية فقط، بل مشل 

تمويل مشاريع االستثمارات ذات والذي أهتم بمليار دينار جزائري،113احمللية اليت خصص هلا غالفا ماليا قدر بـ
وقد مت توزيع هذا الغالف املايل  . النائية املعزولةاملناطق تأهيلإىلباإلضافةالصلة املباشرة باحلياة اليومية للمواطنني، 

:يليكما
.يبين كيفية توزيع االعتمادات المالية المخصصة لقطاع التنمية المحلية: )3- 4(الجدول رقم 

مليار دج:الوحدة
2001200220032004السنوات

35.5-41316.5املخططات البلدية للتنمية
13.6-1.77.41.5الري
5.5-1.522البيئة

14.5-2.566الربيد واملواصالت
13---13)طرقات (هياكل قاعدية 

16.9-5.75.25.2إداريةمنشات 
28.931.231.2097

.2004- 2001رئاسة احلكومة، برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي :المصدر

حيث ،أخرى ختص دعم التشغيل على مستوى املناطق اليت تعاين البؤس واحلرمان والعزلةإجراءاتهناك و 
اليت تستوعب أعداد كبرية من اليد األنشطةمليار دينار جزائري لرتقية 16خصص هلذا الغرض غالفا ماليا قدر بـ 

منصب جديد خالل الفرتة املمتدة 22000منصب شغل جديد مبعدل 70000خلق إىلحيث يرمي العاملة،
:يلي ، وقد مت توزيع االعتمادات املخصصة لقطاع الشغل واحلماية االجتماعية كما)2004- 2001(من

1 Bilan du programme de soutien a la relance économique. Op.Cit.p.7.
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.توزيع االعتمادات المالية المخصصة لقطاع الشغل والحماية االجتماعيةيبين كيفية : )4- 4(الجدول رقم 
.مليار دج: الوحدة

2001200220032004السنوات
1.152.653.52.09.3العمليات اخلاصة بالتشغيل والقرض

2.353.351.01.07.7العمليات اخلاصة باحلماية االجتماعية
3.56.004.53.0017.0

.2004-2001رئاسة احلكومة، برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي :المصدر

مليار دينار جزائري، 90,3اهتمامه بتطوير املوارد البشرية حيث خصص هلا غالف مايل قدر بـ إىلباإلضافة
بلتغطية احتياجات السكان يف جمال التعليم، الصحة، التكوين، الثقافة، ال

إن تعزيز اجلبهة االجتماعية يعد من أهم التحديات بالنسبة للدولة بعد التفكك وعدم االستقرار الذي 1.األخرى
ويلة، فاإلجراءات اليت اختذت على هذا الصعيد ينتظر منها أن تعيد بناء عانت منه اجلبهة االجتماعية لسنوات ط

اجلسور وإعادة االنسجام بني السلطة والقاعدة، مما يوفر مناخا مناسبا يعزز من فرص جناح الربامج اخلماسية 
. لإلنعاش

ئة البنية التحتية بغرض أنميكن القول وكخالصة 
شق الطرقات، الرتقية التكنولوجية يف املؤسسات العمومية ( النهوض بالقطاع الصناعي وجعله يؤدي دوره التنموي 

)....واخلاصة، توفري السكن،دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة
2009-2005البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي :المطلب الثاني

حرص الدولة على مواصلة تطبيق قواعد اقتصاد السوق وتكريس االنفتاح االقتصادي يستدعي منها تقدمي إن
مشاريع كربى، لذلك إقامةاملزيد من الدعم والتكفل املايل من خالل االستمرار يف تطبيق سياسة تنموية ترتكز على 

مواصلة وترية الربامج واملشاريع إطار، يصب يف 2009-2005جاء الربنامج التكميلي لدعم النمو والذي ميتد من  
وقد مت ختصيص غالف مايل معترب ، 2004-2001للفرتةاالقتصادياإلنعاشوتنفيذها يف ظل برنامج إقرارهااليت مت 

كما شهدت هذه الفرتة أيضا .مليار دوالر55مليار دينار جزائري ، أي ما يقارب 4203هلذا الربنامج قدر حبوايل 
برناجمني تكميليني آخرين، األول يتعلق بدعم وتنمية واليات اجلنوب، والثاين يتعلق بتنمية مناطق اهلضاب إطالق 

- 2005للفرتة املمتدة من حبيث يصبح جمموع الغالف املايل املخصص هلذه الربامج االستثمارية العمومية . العليا
.مليار دوالر أمريكي150مقدرا بـ2009

.172.ص، ذكرهرضوان سليم، مرجع سبق1
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حسب كل 2009- 2005وقد وزعت االعتمادات املالية املخصصة للربنامج التكميلي لدعم النمو للفرتة 
:يليباب كما

)مليار دج. و(2009-2005االقتصادييبين كيفية توزيع االعتمادات للبرنامج التكميلي لدعم النمو: )05(الجدول رقم 
النسبة المبلغتالقطاعا

%
النسبةالمبلغالقطاعات

%
برنامج حتسني ظروف معيشة السكان -أوال
:منها

393.00)السدود والتحويالت(هايقطاع امل1.908.545.4

555.010.15السكنات
337.28برنامج دعم التنمية االقتصادية منها -ثالثا141.0اجلامعة

300الريفيةوالتنمية الفالحة200الرتبية الوطنية
13.5الصناعة58.50التكوين املهين

12.0الصيد البحري85.00الصحة العمومية
خارج االشغال (تزوي السكان باملاء

)الكربى
4.5ترقية االستثمار127.00

3.2السياحة60.00الشباب والرياضة
املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات 16.0الثقافة

التقليدية
4.0

203.94.9تطوير اخلدمات العمومية وحتديثها:رابعا65.00البيوتإىلالغاز والكهرباء إيصال
34.0العدالة95.00أعمال التضامن الوطين

64.0الداخلية19.1تطوير االداعة والتلفزيون
65.0املالية10.00اجناز منشات للعبادة
2.0التجارة26.4اإلقليم

16.3واالتصاللإلعالموالتكنولوجيا اجلديد الربيد 200.0برامج بلدية للتنمية
22.6األخرىقطاعات الدولة 100.0تنمية مناطق اجلنوب

50.01.2برنامج التكنولوجيات اجلديدة لالتصال:خامسا150.00تنمية مناطق اهلضاب العليا
20094.202.7100-2005موع الربنامج اخلماسي جم1.703.140.5األساسيةبرنامج تطوير املنشات -ثانيا

700.00قطاع النقل
600.00قطاع األشغال العمومية

.7-6.ص، 2005، أفريل 2009-2005، الربنامج التكميلي لدعم النمو األمةجملس :المصدر

وضع الربنامج التكميلي لدعم النمو لتحقيق :التكميلي لدعم النمو االقتصاديأهداف البرنامج :الفرع األول
:1فيما يليإجيازهاميكن واليت األهدافمجلة من 

.6.ص، ذكرهسبقصاحلي ناجية، خمناش فتيحة، مرجع1
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وذلك بتوفري كافة املتطلبات الضرورية للحياة خاصة ما تعلق منها بالسكن، : تحسين مستوى معيشة األفراد-1
والسعي إلزالة كافة مظاهر التخلف واحلرمان، وهو ما يساهم يف ترقية الصحة، التعليم والتكوين املهين، األمن، 

.العنصر البشري مبا يكفل له املشاركة اجلادة يف النمو
يعد العنصر البشري من أهم املوارد االقتصادية يف الوقت احلايل، فهو : تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية-2

ن االستثمار فيه عن طريق ترقية املستوى التعليمي واملعريف له من إالتقليدية، لذا فالبديل احلقيقي للموارد االقتصادية 
األساسية املنشآتجينب الدول أننه أش

وير النشاط اإلنتاجي وباخلصوص يف دعم دورا هاما يف تط) اخل...طرق، مطارات، سكة حديدية ، سدود، (القاعدية 
إنتاجية القطاع اخلاص من خالل تسهيل عملية انتقال السلع واخلدمات وكذا عوامل اإلنتاج واملواصالت، باإلضافة 

 .
مية ذات االرتباط املباشر حبياة ويشمل ذلك حتديث قطاع اخلدمات العمو : تحديث وتوسيع الخدمات العامة-3

، فاألزمة االقتصادية والسياسية اليت عانت منها الدولة املواطنني  كقطاع العدالة، املالية والتجارة، الربيد واالتصال
خالل فرتة التسعينات أثرت سلبا على نوع وحجم اخلدمات العامة بشكل جعل من حتديثها وتوسيعها ضرورة ملحة 

.املعيشي للمواطنراإلطاقصد حتسني 
يعترب رفع معدالت النمو االقتصادي اهلدف النهائي من وضع الربنامج :رفع معدالت النمو االقتصادي-4

.التكميلي لدعم النمو، وهو اهلدف الذي تصب فيه كل األهداف األخرى السالفة الذكر
مليار دينار جزائري، يعد هذا الربنامج 4203القيمة املالية اليت مت رصدها هلذا الربنامج واملقدرة بـإىلبالنظر 

-2006(هذا الربنامج بعد إقراره برناجمني تكميليني خاصني للفرتة إىليف تاريخ اجلزائر، حيث أضيف األضخم
يف الربنامج التكميلي لتنمية مناطق اجلنوب والذي يهدف إىل حتسني ظروف معيشة سكان األول،  يتمثل )2009

مليار دينار 250
وحرصا من .إضافيةدعم اجناز مشاريع مليار دينار جزائري مت رصدها ل100مبلغ أخر حبوايل إليهجزائري، مث أضيف 

برنامج ثاين إقرارحتسني ظروف معيشة السكان عرب خمتلف مناطق الوطن مت إىلالدولة على مواصلة اجلهود الرامية 
مليار دينار جزائري، 620وهو الربنامج التكميلي لتنمية مناطق اهلضاب العليا حيث خصص له غالفا ماليا قدر بـ

1.نمية يف مناطق اهلضاب العلياوهذا للنهوض بالت

.111-110.ص، ذكرهفوزية خلوط، مرجع سبق1
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مخسة حماور كربى ميكن تلخيصها ) 2009-2005(وقد تضمن الربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي 
:فيما يلي

حضي هذا احملور بأمهية كبرية يف الربنامج التكميلي لدعم النمو حيث : تحسين اإلطار المعيشي للسكان-أ
، ويعترب حتسني اإلطار )مليار دج1908.5(من قيمة الربنامج، أي ما يعادل %45.5استحوذ على ما نسبته 

املعيشي للسكان وخاصة منهم الفئة الناشطة عامل حمفزا ومنشطا لتطوير األداء االقتصادي، حيث ينعكس ذلك 
صة على عدة وقد وزعت هذه احل1.مردودية هذه الفئة ومن مت على حركية النشاط االقتصادياجيابيا على أداء و

مليار دينار جزائري، مث يليه قطاع 555قطاعات نال منها قطاع السكن النصيب األكرب بغالف مايل قدر بـ
مليار دينار جزائري خصص إلنشاء املزيد من األقسام واهلياكل املدرسية قصد حتسني 200الرتبية الوطنية مببلغ 

ظروف التمدرس، وتأهيل املرافق الرتبوية واملنشات الرياضية والثقافية، ويأيت قطاع التعليم العايل ثالثا من حيث 
ا يتعلق بالتحصيل العلمي مليار دينار جزائري خصص لتوفري أفضل الظروف فيم141املبلغ املخصص واملقدر بـ 

.على مستوى اجلامعة
وتشمل الطرقات، : تطوير المنشات القاعدية-ب

من قيمة الربنامج التكميلي لدعم النمو، وهو %40.5واألشغال العمومية، وقد خصص هلذا القطاع ما نسبته 
وقد وزعت هذه القيمة على القطاعات الفرعية . برية اليت توليها الدولة هلذا القطاع احليويما يعكس األمهية الك

مليار 600مليار دينار جزائري، مث يليه قطاع األشغال العمومية بـ700بـ األسد حصةنال قطاع النقل:التالية
393بـ) السدود والتحويالت(دينار جزائري، ليأيت بعد ذلك قطاع املياه 

مليار دينار جزائري10.15ـبقليم اإل
من الغالف %8لربنامج دعم التنمية ما نسبتهاملخصصة االعتمادات املاليةمتثل:دعم التنمية االقتصادية-ت

2:وهي موزعة على مخسة قطاعات رئيسيةاإلمجايل للربنامج 

للقطاع الفالحي يف االقتصاد الوطين، باعتباره القطاع األكثر الكبرية األمهيةإىلبالنظر :الفالحة والتنمية الريفية-
مليار دينار 300مسامهة يف الناتج احمللي خارج قطاع احملروقات بعد قطاع اخلدمات، فقد خصص له ما قيمته 

.جزائري

1 Medibtikar,Eu, General profile of algeria, Tuesday 6 February 2007.
Htt://www.mebtikar, eu/ general-economic. Profile of.html.

.16.ص، ذكرهبرنامج دعم النمو االقتصادي، مرجع سبق2
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مليار دينار جزائري، خصص لتطوير الصناعة 13.5غالفا ماليا قدر بـالصناعة منقطاعاستفاد: الصناعة-
.وكذا العمل على تطوير امللكية الصناعيةمبختلف فروعها، وحتسني التنافسية بني املؤسسات الصناعية 

: الصيد البحري-
مليار دينار 12صيانة العتاد، فقد استفاد قطاع الصيد البحري من عالفا ماليا معتربا قدر بـاملائيات، وإنشاء ورشات ل

.جزائري
مليار دينار جزائري من الربنامج التكميلي لدعم 4.5خصص هلذا احملور اعتماد مايل قدر بـ: ترقية االستثمار-

موحة يف جمال االستثمار تقوم على املزيد من النمو، قصد النهوض باالستثمار وترقيته، وذلك بانتهاج سياسات ط
فبالرغم من الرتسانة الكبرية من القوانني . اإلغراءات واحلوافز من جهة، وتدليل املعوقات واحلواجز من جهة أخرى

والتحفيزات واإلغراءات املقدمة من قبل اجلزائر، إال إن االستثمار فيها يبقى حمتشما، كما أن االستثمار اخلاص يبقى 
.ضعيفا وال يستجيب للمتطلبات التنموية املرجوة

يعد قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات : والصناعة التقليديةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
التقليدية قطاعا هاما يف الوقت الراهن، قياسا مبا يساهم به يف خمتلف املؤشرات االقتصادية واالجتماعية خاصة فيما 

بالناتج احمللي، القيمة املضافة وتوفري مناصب الشغل، كما انه يعد قطاعا ماعدا يف املستقبل حيث يعول عليه يتعلق 
وهي من وراء .مليار دينار جزائري4بنسبة كبرية يف قيادة مسرية التنمية الشاملة، هلذا خصصت له الدولة ما يعادل 

:يليحتقيق ماإىل
 لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛اجناز وجتهيز مراكز
للصناعة التقليدية؛اإلنتاجوحدات تأهيلإعادة
دعم وتطوير أنشطة الصناعة التقليدية يف الوسط الريفي؛
اجناز  وجتهيز غرف للصناعة التقليدية واحلرف؛
اجناز متاحف للصناعة التقليدية؛
مليار دينار جزائري3.2استفاد قطاع السياحة من غالفا ماليا قدر بـ:السياحة-

.منطقة توسع سياحي42الجناز 
ويشمل ذلك حتديث اخلدمات العمومية  ذات االرتباط املباشر حبياة املواطنني   : عصرنة المصالح العمومية-ث

كخدمات قطاع العدالة، التجارة، املالية، االتصال والربيد، وجعلها يف
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.مليار دينار جزائري203.9بـخصص لذلك غالفا ماليا قدر 
شبكة (واالتصال اإلعالمقطاع الربيد وتكنولوجيا قدرات يعد تطوير :برنامج التكنولوجيا الجديدة لالتصال-ج

وقد . ، من العوامل الرئيسية جللب املزيد من االستثمارات)اخل ...اهلاتف الثابت، اهلاتف النقال، فضاء االنرتنيت
1.مليار دينار جزائري50خصص هلذا احملور غالفا ماليا قدر بـ

:2014-2010البرنامج الخماسي :المطلب الثالث
سنوات، بدءا بربنامج اإلنعاش االقتصادي 10يندرج هذا الربنامج ضمن سلسلة الربامج اليت تبنتها اجلزائر منذ 

مليار دينار جزائري، والذي نص يف جممل 524، والذي رصد له غالف مايل قدره 2004-2001الذي ميتد من 
شق الطرقات، توفري السكن، الرتقية التكنولوجية يف ( 

، مث الربنامج التكميلي لدعم )اخل...املؤسسات العمومية واخلاصة، باإلضافة إىل دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
مليار دوالر55، هذا األخري خصص له غالفا ماليا قدر بـ  2009-2005والذي امتد للفرتة من االقتصاديالنمو

، وقد ارتكزت خمتلف حماوره على دعم املقاوالتية واملؤسسات الصغرية مليار دينار جزائري4203أي ما يعادل 
ليأيت.وتأهيل األيدي العاملة من خالل االهتمام بالبحث العلمي وحتسني نوعية التعليم يف خمتلف مراحلهواملتوسطة 

مليار دوالر، 286صص له غالفا ماليا معتربا قدر بـ ، والذي خ2014-2010بعد ذلك الربنامج اخلماسي للفرتة 
2:، وهو ذو شقنيمليار دينار جزائري21.421أي ما يعادل 

الشق األول يركز على استكمال املشاريع الكربى اجلاري اجنازها على اخلصوص يف قطاعات السكة احلديدية -أ
.مليار دوالر130مليار دينار أي ما يعادل 9700والطرق واملياه مببلغ قدره 

156مليار دينار، أي ما يعادل 11534أما الشق الثاين فريتكز على إطالق مشاريع جديدة مببلغ قدر بـ-ب
.مليار دوالر

:يليوقد وزعت اعتمادات هذا الربنامج على خمتلف القطاعات كما

.53-52.ص،  اجلزائر، األمة، جملس 2004، جويلية 6برنامج احلكومة، جملة الفكر الربملاين،العدد1
.111.ص، ذكرهفوزية خلوط، مرجع سبق2
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2014-2010الخماسي يبين كيفية توزيع الغالف المالي لبرنامج التنمية :)06(الجدول رقم 
مليار دج: الوحدة

المبالغالقطاعات
3700السكن

3100العموميةاألشغال
2000املوارد املائية

1130الشبيبة والرياضة
1000التنمية الريفية
886التعليم العايل
852الرتبية الوطنية

619الصحة
.2014-2010برنامج التنمية اخلماسي رئاسة احلكومة، : المصدر

اىل 2010يهدف الربنامج اخلماسي املمتد من :2014-2010أهداف برنامج التنمية الخماسي : الفرع األول
1:أمههااألهدافمجلة منإىل حتقيق 2014

أكده الوزير األول الذي سنويا بشكل مستمر ومستقر، وهو ما%8إىل رفع نسبة النمو يف القطاع الفالحي - 1
مليار دج، وهذا الدعم املقرتن 200:أوضح أن الفالحة ستستفيد من دعم هام أقره رئيس اجلمهورية يقدر سنويا بــ

داث مناصب شغل إستحإىل ، ويف البالدبتأمني مستثمري األراضي الفالحية العمومية يرمي إىل تعزيز األمن الغذائي 
، كما يرافقه أيضا برنامج هام لضمان وفرة املدخالت واألمسدة واآلليات الضرورية للفالحة، جديدة

وحتسني الري ووضع ترتيب ناجع لضبط املنتجات الزراعية لفائدة الفالح واملستهلك؛
؛2014سنة %10القيمة املضافة إىل يفالصناعة زيادة نسبة مسامهة- 2
؛2014سنة %10تقليص نسبة البطالة إىل أقل من - 3
إعادة تأهيل املؤسسات العمومية اليت تتوفر على حصة يف السوق حيث ستتحصل على التمويل البنكي - 4

مؤسسة عمومية قد إستفادت من هذا اإلجراء، ومن جهة 100الضروري لتحديثها، مع اإلشارة إىل أن أكثر من 
أخرى ستعمل الدولة على جت

.12.، اجلزائر، ص2010، ديسمرب 44بيان السياسة العامة، جملة جملس األمة، العدد 1
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قواعد توطيد إلرساءما ميكن مالحظته حول هذا الربنامج هو قناعة الدولة يف مواصلة وبدل املزيد من اجلهود 
، باإلضافة إىل االهتمام باجلوانب قطاع األشغال العمومية ودفعه إىل التطور والتوسعالنمو من خالل الرتكيز على 

.األخرى ذات الصلة بالتنمية البشرية واليت متثل اهلدف األمسى بالنسبة ألي سياسة اقتصادية واجتماعية 
:السياسات الصناعية الجزائرية في ظل االندماج في االقتصاد العالمي: المبحث الثاني
: الشراكة الجزائرية األوروبية:المطلب األول

إىل عالقة االقتصادي اليت كانت قائمة يف السابق، واليت متنح مزايا لطرف واحد على حساب األخر، 
وحترص اجلزائر على الرقي ة يف العالقات االقتصادية الدولية، 

األورويب
املساعدات واحلصول علىإليهااملباشر األجنيبالدول واالستفادة كذلك من نقل التكنولوجيا وجذب االستثمار 

ويعكس االنفتاح االقتصادي للجزائر على االحتاد األورويب . األورويبالفنية واملالية والقروض اليت سيقدمها االحتاد 
وقد أخذت هده السياسة عدة . 

:مبادرات كان أمهها
؛األورويباد التفاوض مع االحت
 للمنظمة العاملية للتجارة؛االنضمامإىلالسعي
العمل على عقد اتفاقات جتارية حرة مع الدول العربية؛
ختفيض الرسوم اجلمركية؛

اجتاه دول األورويبويتزامن التوجه اجلزائري يف العالقات االقتصادية الدولية مع التوجه اجلديد لسياسة االحتاد 
، سوريا، فلسطني، لبنان، تركيا، قربص، األردنمصر، : واليت تضم يف االحتاد األعضاءاملتوسط غري األبيضالبحر 

ومن بني العوامل االقتصادية اليت كانت وراء سياسة االحتاد األورويب اجتاه دول .اخل...مالطا، اجلزائر، تونس، املغرب
:املتوسط نذكر منها

الرتاجع الكبري الذي عرفته ال
.1إليهامباشر على دول االحتاد من خالل زيادة معدالت اهلجرة 

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية الصناعية  وانعكاساتها على االقتصاد الجزائريتحليل وتقييم منهجية اختيار السياسات زرقني عبود، 1
.375.، ص2007/2008العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
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 التوجه العاملي اجلديد الذي يقوم على احلد من العراقيل والعوائق اليت تقف أمام حترير التجارة وخمتلف املعامالت
1.األخرىاالقتصادية 

، فان املشاكل االقتصادية العويصة اليت كانت اجلزائر تتخبط فيها األوروبيةأما فيما خيص الشراكة اجلزائرية 
مقارنة وتأخرها، وعدم كفاية معدالت منوها، اإلنتاجيمن مديونية خارجية ثقيلة، وتفشي البطالة، ومجود اجلهاز 

عدم كفاية مصادر التمويل، إىلباإلضافةالتسيري والتكنولوجية املستخدمة، 
خصوصا رغم ما تتوفر عليه من فرص كبرية يف جمال االستثمار األجنيبوضعف االستثمار احمللي وعزوف االستثمار 

،  األورويبكة مع االحتاد اخل، هي عوامل كلها كانت وراء توقيع اتفاقية الشرا ...
.التعاون بينهماإقامةللمصاحل االقتصادية املتبادلة بني الطرفني دور كبري يف احلث على أنكما 

: المسار التاريخي لتوقيع اتفاقية الشراكة الجزائرية األوروبية:األولالفرع 
مدعما بربوتكوالت مالية األورويب1976أبرمت اجلزائر عام 

تجارية وزيادة الصادرات، وحتسني شروط دخول ترقية املبادالت الإىل
- 1978(اليت متتد من األربعةالربوتوكوالت إطاريف ، وقد استفادت اجلزائر األوروبيةالسوق إىلاملنتجات اجلزائرية 

هذا االتفاق كان أنإاللالستثمار، األورويبمن مساعدات مالية وقروض ميسرة منحها أياها البنك ) 1996
يستفيد الطرف األخر من نفس املعاملة، وهو توجه مل يعود يأخذ به يف أندون يتسم مبنح تفضيالت يف اجتاه واحد 

.2ظل اإلجراءات واألحكام اليت تنص عليها املنظمة العاملية للتجارة
إىل، من أجل التوصل 1996يف جوان األورويبإىلويف خضم ذلك بادرت اجلزائر 

موضوع بتأجيلومتسكها اجلزائر إصراربسبب التأخري، والذي عرف نوعا من األورويباالحتاد اتفاق الشراكة مع إبرام
آنذاكالتفكيك اجلمركي بغرض محاية املنتوج الوطين، خاصة يف ظل الوضعية اليت كان يعيشها االقتصاد اجلزائري

املفاوضات بني الطرفني سلسلة من اجلوالت ، وقد عرفت اإلنتاجياجلهاز تأهيلوإعادةاهليكلة إعادةواملتمثلة يف 
:3اليت حالت دون جتسيد هذا االتفاق هياألسبابأهم من، ولعلاتفاق بينهماإىلللوصول ) جولة 12(
 وحماربة اجلرمية املنظمة؛اإلرهاببالقضاء على األمينالرتكيز على اجلانب
ايل واملصريف؛طلب احلصول على مساعدات مالية لتحديث وعصرنة القطاع امل
 اقتصاره على جانب التبادل فقط؛وعدم اإلنتاج،التعاون االقتصادي ليشمل جوانب إطارتوسيع

.376.مرجع سبق ذكره، صزرقني عبود، 1
.152.ص، جامعة ورقلة، 09/2011، جملة الباحث عدداالقتصادي والتنمية المستقلةالشراكة األورو جزائرية بين متطلبات االنفتاح مسينة عزيزة، 2

3 Belattaf.M.& Arhab.B ; Le partenariat euro-med et les accords d’associations des pays du Maghreb avec L’
UE ; colloque international ; université de Tlemcen 21-22/10/2003, pp.14-16.
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 رفع احلماية على الصناعة إجراءاتأن تتم)Deprotection ( بعني االعتبار القطاعات تأخذوفق تواريخ خمتلفة
.الصناعية

 اجلمركية،التنازالت خبصوص اجلانب الفالحي واحلقوق
.2005، ودخل حيز التنفيذ يف سبتمرب 2002أفريل 22إىلوقد مت التوصل  

يسعى اتفاق الشراكة بني اجلزائر واالحتاد من الناحية النظرية :مضمون اتفاق الشراكة الجزائرية األوروبية- 1
األوروبية، وذلك بإقامة الوارداتإىل فتح األسواق األوروبية أمام املنتجات اجلزائرية، واألسواق اجلزائرية أمام األورويب

وتضمن .منطقة تبادل حر خالل فرتة انتقالية ملدة اثين عشر سنة بدء من تاريخ دخول هذا االتفاق حيز التنفيذ
1:يليفيماإجيازهاميكن مثانية حماور األورويباتفاق الشراكة بني اجلزائر واالحتاد 

منطقة حرة للتبادل خالل املرحلة االنتقالية اليت مت حتديدها بإقامةيتعلق حبرية نقل البضائع، وذلك : األولالمحور -أ
املنصوص عليها يف اإلجراءاتللمادة السادسة من عشر سنة ابتداء من دخول االتفاقية حيز التنفيذ، طبقا اثينبـ 

، أما فيما خيص تبادل املنتوجات الفالحية ومنتوجات الصيد البحري، فان االتفاقية تنص على املنظمة العاملية للتجارة
:ان يعمل الطرفني على حترير أوسع للمبادالت اليت تتم فيما بينهما بصفة تدرجيية من خالل

ة على املبادالت بني الطرفني؛أخرى مماثلإجراءاتواختاذعدم فرض قيود كمية جديدة على الواردات - 
املماثل املطبقة على املبادالت؛األثرذات واإلجراءاتالقيود الكمية إلغاء- 
، أو دخول منتوجات عن طريق االسترياد بكميات آخرمن طرف يف عالقاته مع طرف اإلغراقيف حالة ممارسة - 

ووقائية؛محائية إجراءاتيتخذ أنراملتضر 
Droit d’établissement et(وتقدمي اخلدمات اإلنشاءأو التأسيسيتعلق حبقوق :المحور الثاني-ب prestation

de service( املؤسسات يف تأسيسأوإنشاءاحلق يف بإدراج، حيث اتفق الطرفان على توسيع جمال تطبيق االتفاقية بشكل يسمح
).  اخل...املالية، البنكية، االتصاالت واملواصالت(، وحترير خمتلف اخلدمات األخرالطرف إقليم

عالقات تضامن دائمة بني إقامةحوار سياسي بني الطرفني، يتسىن من خالله إقامةيتمثل يف : المحور الثالث-ج
من 3،4،5وهذا ما نصت عليه املواد ( من املنطقة املتوسطية أتساهم يف حتقيق رفاهية و أناملتعاملني
).االتفاقية 

اخلاصة بالعمال، خاصة اإلجراءاتيتعلق هذا احملور بالتعاون االجتماعي والثقايف ، حيث تضمن :المحور الرابع-د
الضمان االجتماعي إجراءات، واالستفادة من نفس املكافآتما تعلق منها باملعاملة التمييزية وشروط العمل ومنح 

1 Voir le texte de l’accord de l’association entre L’UE et L’Algérie.http//www.deldza-cec.eu.int/fr/ue-algerie/Accord
d’association.htm.
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التعاون الثقايف والرتبوي من خالل تشجيع تبادل املعلومات وتشجيع إىل
.وسائلهمبختلف كاإلعالم

:الذي يقوم علىيتعلق باجلانب املايل :المحور الخامس-ه
حتديث وعصرنة االقتصاد مبا فيها التنمية الريفية؛إىلالرامية اإلصالحاتدعم -
اهلياكل االقتصادية؛تأهيلإعادة-
خلق فرص العمل؛إىلاملؤدية واألنشطةترقية االستثمارات اخلاصة -
بتأهيلمنطقة التبادل احلر على االقتصاد اجلزائري، خاصة فيما يتعلق إقامةالنامجة عن اآلثاربعني االعتبار األخذ-

.االقتصاد
:يتعلق بالتعاون يف جمال العدالة والشؤون الداخلية وذلك من خالل:المحور السادس- و
؛تقوية مؤسسة الدولة والقانون-
؛)التأشرياتخاصة فيما يتعلق مبنح (األشخاصالتعاون يف جمال تنقل -
التعاون يف جمال حماربة اهلجرة غري الشرعية؛-
الدويل وحماربة الفساد والرشوة؛اإلرهابالقضاء على أجلالتعاون من-
بالسماح اقتصادية أخرى، حيث تعهد الطرفان وإجراءاتاملال، املنافسة، رأسيتعلق بدفع : المحور السابع-ز

قيام كل طرف بإمكانيةبعمليات الدفع وتسوية العمليات أو الصفقات اجلارية بعملة قابلة للتحويل، مع االلتزام 
املتعلقة باالستثمارات األموالالناجتة عن الرساميل املستثمرة، وحرية تنقل رؤوس األرباحإخراجبعملية حتويل أو 

، كما مت يف هذا )39- 38املادتني (كات املنشئة وفقا للتشريع اجلاري العمل به 
يتم أنتقييدية يف حالة تعرض أحد الطرفني الختالالت يف ميزان مدفوعاته، بشرط إجراءاتاحملور االتفاق على اختاذ 

ختالالت، وان تكون وفق تلك االمبجرد تصحيح إزالتهاتتم أن، على املتخذةباإلجراءاتاألخرالطرف إبالغ
.رزنامة حمددة ومتفق عليها

التزم الطرفان بالعمل على تقوية التعاون االقتصادي اإلطاريتعلق بالتعاون االقتصادي، ويف هذا :المحور الثامن-ح
بالقطاعات من االتفاقية ) 48(الذي خيدم املصلحة املشرتكة، ويتعلق هذا التعاون أساسا حسب ما نصت عليه املادة 

إىلباإلضافة1واجلزائر،األورويبأاليت تعاين مشاكل داخلية أو تلك اليت مت االتفاق بش
رفع إىلوخاصة منها املؤدية ) واألورويباجلزائري (

1 Voir le texte de l’accord de l’association entre L’UE et L’Algérie.Op.Cit.
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تنويع إىلللقطاعات املؤدية األولويةوإعطاءمل وتطوير املبادالت بني الطرفني، مستويات النمو وخلق فرص الع
:من االتفاقية على التعاون اجلهوي من خالل) 53-50(، وقد ركزت املواد الصادرات اجلزائرية

؛)اهلياكل االقتصادية األساسية (تطوير البىن التحتية -
؛)السيما التعاون املغاريب البيين ( التكامل واالندماج االقتصاديني دعم-
التعاون يف جمال البيئة ومكافحة التلوث؛-
التعاون يف جمال البحث العلمي والتكنولوجي، الرتبية، التعليم، التكوين؛-
دعم وتشجيع االستثمار املباشر والشراكة الصناعية؛-
قانوين يشجع االستثمار بتوقيع اتفاقيات تتعلق بتفادي االزدواج الضرييب؛إطاروضع -
اجلمركية؛واإلجراءات-

حتقيقها هذا إىلاليت يسعى األهداففان مجلة ،وانطالقا مما سبق ومن خالل االضطالع على بنود االتفاقية
1:االتفاق تتمثل يف

مالئم للحوار السياسي بني الطرفني؛إطاروضع - 
تشجيع االندماج املغاريب؛- 
وحتديث الصناعة؛عصرنة إىلاملؤدية اإلصالحاتتدعيم - 
بشكل تدرجيي؛األموالوضع شروط مالئمة لتحرير املبادالت وانتقال رؤوس - 
؛واإلنساينعاون الثقايف دعم العالقات االجتماعية وتطوير الت- 
سنة كأقصى تقدير من العمل التدرجيي إلزالة 12إنشاء منطقة للتبادل احلر  بني اجلزائر واالحتاد األورويب على مدى - 

احلواجز اجلمركية؛
منطقة للتبادل احلر بني االحتاد إقامةيستغرق :2منطقة التبادل الحر المستهدفةإطارالتفكيك الجمركي في - 2

سنة بدءا من تاريخ وضع االتفاقية حيز التنفيذ، حيث يتم التخلص بشكل كلي مع 12إىلواجلزائر فرتة متتد األورويب
مجيع الرسوم إلغاءإىلباإلضافةاملفروضة على الواردات بني كال الطرفني، 

التمييز بني املنتجات إىليؤدي أندام أي إجراء مايل من شانه الصادرات، وعدم استخوالقيود املفروضة على

1 Chambre Algérienne du commerce et de d’industrie (CACI) ;Revue publie par la (CACI), N39, JAN2002,p.19.
، جوان 5، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد تأهيل المؤسسة االقتصادية الجزائرية في ظل الشراكة االورومتوسطيةعلي لزعر، بوعزيز ناصر، 2

.34،35.، ص 2009، جامعة حممد خيضر بسكرة، 2009
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هذا وقد مت مبوجب هذه االتفاقية حتديد ثالثة قوائم للمنتجات املعنية بالتحرير والتفكيك التدرجيي .املستوردة واحمللية
:يليمن االتفاقية كما) 09( متاشيا مع حمتوى املادة حسب أمهية كل فئة 

من واردات اجلزائر من االحتاد األورويب %25وتضم املواد األولية الصناعية واليت تشكل ما نسبته : القائمة األولى-أ
ويتم التحرير الكلي %15إىل %5، وهي تتمتع حبماية تعريفية ضعيفة ترتاوح ما بني )مليار دوالر 1.15أكثر من (

هلذه القائمة من مجيع الرسوم واحلقوق اجلمركية ذات التأثري املماثل مبجرد دخول االتفاق حيز التنفيذ؛
من %35وتضم املواد النصف مصنعة، وسلع التجهيز الصناعي والفالحي، وهي متثل ما نسبته : القائمة الثانية-ب

من االحتاد األورويب؛) يار دوالر مل1.2( الواردات اجلزائرية أي ما يعادل 
:القائمة الثالثة- ج

، وتضم املنتجات التامة واملنتجات األورويبمن واردات اجلزائر من االحتاد %40احلساسة واليت متثل ما نسبته 
الصناعية املستوردة تقليديا، وختضع هذه القائمة للتحرير التدرجيي من احلقوق والرسوم املماثلة بعد مضي سنتني من 

سنة، واجلدول املوايل يبني التفكيك اجلمركي للقوائم الثالثة 12على مدار %10بدء تنفيذ االتفاقية ومبعدل سنوي 
.سنة12على مدى 

.سنة12يبين التفكيك الجمركي للمنتجات الصناعية على مدار ): 07(الجدول رقم

20022003200420052006200720082009201020112012السنة

-----------مواد أولية صناعية

%0%20%40%60%70%80مواد نصف مصنعة

%0%5%10%20%30%40%50%60%70%80%90مواد تامة حساسة

Source: Femise, Rapport sur le partenariat Euro- méditerranéen juillet 2002, p.30.

فرض إعادةنقادية لفرتة حمدودة يف شكل زيادة الرسوم اجلمركية أو إإجراءاتوحيق للحكومة اجلزائرية اختاذ 
.رسوم بغرض محاية الصناعات الناشئة 

انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة:الثانيالمطلب
منظمة التجارة العاملية عن طريق جراء مفاوضات مع أعضائها، وغالبا ما يتم احلصول على إىليتم االنضمام 

نظرا لعدم وجود معيار حمدد لالنضمام، ولكون املنظمة هي امتداد التفاقية ،عضوية هذه املنظمة بعد عدة جوالت
واألعضاءللوجود ظهورهاهذه املنظمة مبجرد إىلفان التعاقد يف هذه االتفاقيات يعد مبثابة انضمام ) GAAT(ألغات
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هذه إىلخطوات االنضمام دأتبواجلزائر كغريها من الدول 1.هم أطراف متعاقدة يف االتفاقيةهلذه املنظمة األصليني
اقتصاد إىلاإلصالحاتسلسلة من إجراءاملنظمة بعد 

2.السوق والتفتح على االقتصاد العاملي

ألغاتاتفاقية إىلاجلزائر انضماممشروع :إجراءات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة:األولالفرع 
)GAAT ( من خالله عن نيتها يف أفصحتوالذي 1987،3أفريل30من خالل الطلب الذي تقدمت به يف كان

مت 1987، ويف جويلية 4دة من اجل االخنراط النهائيمع األطراف املتعاقعقد لقاءات، و االخنراط والتعاقد يف االتفاقية
الظروف االستثنائية اليت عرفتها أنإالفوج عمل يتوىل دراسة ملف وطلب اجلزائر للتعاقد يف االتفاقية، تأسيس

االتفاقية إىلجعلتها تصرف النظر عن موضوع انضمامها االقتصادية واملالية األزمةجراء 1988اجلزائر خالل سنة 
على طاولة ) GAAT(االتفاقية إىلنضمام اجلزائر أعيد طرح ملف ا1993العامة للتعريفة اجلمركية، ويف سنة 

هذه الندوة يف ظل ظروف اقتصادية وقد جرت . اخلصوص1993املفاوضات، حيث مت تنظيم ندوة يف فيفري 
طبعتها دوامة العنف ألالستقراروسياسية غري مستقرة، بعد توقيف املسار االنتخايب ودخول البالد يف حالة من 

إىلاالنضماملة أن مسأمتعارضة بشأراءهرت حينها ظحتطيم البىن التحتية للبالد، وقد إىلأدى، ما واإلرهاب
االشرتاكية، وكذا باألفكارمتشبثةاالتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية، بسبب التوجه السياسي للجزائر اليت الزالت 

باإلضافةاحمللية والدولية، األسواقبالقدرة التنافسية يف 
ضعف الصادرات اجلزائرية وعدم تنوعها حيث تقتصر على احملروقات والغاز الطبيعي، وقد بلغت نسبة صادرات إىل

ما ) 1993- 1989(صادرات اجلزائر من السلع واخلدمات خالل الفرتة املمتدة من إمجايلإىلقطاع احملروقات 
1994افريل 15يف أوروغوايوقد حضرت اجلزائر أثناء التوقيع النهائي على الورقة اخلتامية جلولة .%97يعادل 

نوفمرب 07كانت حتضر كعضو شريف منذ مفاوضات جولة طوكيو، ويف مبدينة مراكش كعضو مراقب، مع العلم 
منإىلمت تشكيل جلنة دولية بشان انضمام اجلزائر 1994

وهو تاريخ ميالد منظمة التجارة العاملية كسبت 1995من شهر جانفي األولالتجارة اخلارجية للجزائر، ويف اليوم 
مام الذي تقدمت به سنة اجلزائر صفة عضو مراقب يف املنظمة، وطالبتها حينها بالنظر يف موضوع طلب االنض

، دار احملمدية العامة، اجلزائر، النتائج المرتقبة ومعالجتها- الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة، أسباب االنضمامناصر دادي عدون، حممد متناوي ، 1
.132.ص، 2003

.382.ص، ذكرهعبود زرقني، مرجع سبق2
3 Mehdi abbas, L’accession a L’OMC, quelles stratégies pour quelle intégration a’ la mondialisation, université
pierre mendés, France, LPII-CNRS, 2009, p.101.

.134.ص، ذكرهناصر دادي عدون، حممد متناوي ، مرجع سبق4
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مذكرة حول النظام " تقدمت اجلزائر رمسيا وألول مرة بوثيقة أساسية بعنوان 1996جوان 05تاريخ ، وب1987
2:هذه املذكرة على العناصر األساسية التاليةوقد احتوت، 1"االقتصادي والتجاري للجزائر

التطورات الكبرية اليت حتققت على مستوى إىلشرح اخلطوط العريضة للسياسة االقتصادية، حيث مت التطرق - 1
.سياسة اقتصاد السوقإىلالتنظيم االقتصادي، من خالل االنتقال من سياسة التخطيط املركزي 

، حيث مت التطرق وآثرهاتقدمي مجيع املعلومات ذات الطابع العام املتعلقة بسياسة املؤسسات اجلزائرية وتنظيمها - 2
إىلباإلضافةالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، اليت تتمتع بتنظيم مؤسسايت، تقسيم الصالحيات ما بنيإىل

لألحكامتقدمي القوانني والتشريعات اليت تتحكم يف التجارة اخلارجية بصفة مباشرة أو غري مباشرة ، ووصف دقيق 
.القانونية اليت تضمن تطبيقهاواإلجراءات

يكمن أينع من خالل تنظيم الصادرات والواردات، يف جمال السياسة الصناعية تقدمي شرح وتوضيح لتجارة السل- 3

.الغذائيمنباألاملتعلقة األسئلةالرد على بعض بالتايل الزراعي واإلنتاجيتمثل يف منو األساسي
.تقدمي وشرح النظام التجاري للخدمات وحقوق امللكية الفكرية- 4

في ظل منظمة التجارة العالمية الجزائرية السياسة الصناعية :الفرع الثاني
منظمة التجارة العاملية ال تعارض تطبيق السياسة الصناعية اليت تتسم بتدخل إنإىلاإلشارةيف البداية جيب 

النمو االقتصادي، فهي تتيح استخدام جمموعة من أساسعدم التمييز بني القطاعات، أو على أساساحلكومي على 
اليت تقوم األعمال، ومن بني أنواعهور جبميع ظاليت ال تعيق حركية وانسياب التجارة العاملية كالدعم غري احملاإلجراءات

ختصيص امتيازات معينة لتشجيع االستثمار ،متعارضة مع مبادئ املنظمةأوواليت ال ميكن اعتبارها خمالفة 
بالعجز يف ميزان املدفوعات منوا، أو استخدام قيود مجركية استثنائية حمدودة ملعاجلة مشاكل متعلقةاألقليف املناطق 

األساسية اليت تقوم عليها رة ، لذلك فان الفكاألخرىاالستثنائية األزماتبعض أووالنامجة عموما عن حترير التجارة، 
منظمة التجارة العاملية هي جعل التدخل احلكومي مسموحا به على حنو متغري لتحقيق أهداف اقتصادية واضحة، 

إىل جمموعة كبرية من اآلليات لتحرير التجارة " أوروغواي " جولة نتائج توصلت، ولقد وليس على أساس دائم وثابت
موضوعات جديدة مثل اإلجراءات املتعلقة باالستثمار وحقوق امللكية الفكرية، واليت العاملية، كما مت التطرق إىل

 .

.383.زرقني عبود، مرجع سبق ذكره، ص1
.145.ص، ذكرهناصر دادي عدون، حممد متناوي ، مرجع سبق2
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لب على السياسة الصناعية ن املنظمة قد حددت ضمن نصوصها األساسية ثالث اجتاهات يتطأوعليه ميكن القول ب
1:ألية دولة أن تتوافق معها وهي

إتباعيف ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، جيب - 
وتشريعات ، التجديد والتكنولوجيا دون الرتكيز على قطاع صناعي معني، ومن مت حيضر سن قوانني اإلنتاجية: مثل

، ومن أجل ذلك متنع املنظمة استخدام القيود اجلمركية غري احملددة وأخرأجديدة من ش
.حتد من انسياب التجارة وغريهامنع االسترياد أو تراخيص االسترياد، أو استخدام موانع فنية : بتعريفة مجركية مثل

التوافق مع أهداف منظمة إىلتعمل فيه الوحدات الصناعية، حبيث تدفعها توفري املناخ الصناعي املالئم الذي- 
، أو خمالفة قواعد امللكية الفكرية، واليت متارسها الوحدات اإلغراقاالبتعاد عن ممارسة سياسة : التجارة العاملية مثل

الصناعية وضع تشريعات على حنو يضر بالصناعة احمللية، وهنا يكون من واجب سياسة الدولةاألجنبيةالصناعية 
. تتوافق و مبادئ منظمة التجارة العاملية لتتمكن من الدفاع عن حقوق املؤسسات الصناعية احمللية

حترير التجارة، ويف اليت يوفرها اإلضافيةالالزمة لتعظيم استفادة االقتصاد احمللي من الفرص التجاريةاألطرأن توفر - 
تقدمي كل ( االقتصادية واجلغرافية أبعادهافان السياسة الصناعية حيق هلا استهداف حتقيق التنمية بكل اإلطارهذا 
املناطق : دعم أهداف صناعية معينة مثلإىلباإلضافةالدعم املسموح به كالدعم الفين للمؤسسات الصناعية، أنواع

.. )منوااألقلاجلغرافية 
بنيت عليها السياسة الصناعية ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العاملية املتعلقة بالسلع وتتمثل أهم القواعد اليت

: يف نوعني من االتفاقيات"أوروغواي"مفاوضات جولة إطاراملفاوضات السابقة أو يف إطارالصناعية سواء يف 
غري مباشر، واللذين سيتم تناوهلما ضمن فكر السياسة الصناعية تأثريذات واألخرىمباشر، تأثرياتفاقيات ذات 

.اجلزائرية ومدى توافقها مع مبادئ منظمة التجارة العاملية
ن السياسات إفإليهاإلشارةمثلما متت :توجهات السياسة الصناعية في ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية-1

أهم االتفاقياتهذه، حيث تتضمن االتفاقياتالصناعية يف ظل اتفاقيات منظمة التجارة العاملية تبىن على نوعني من 
، أو من األسواقإىلسواء من ناحية نفاذها ،اليت عاجلت القضايا املرتبطة باملنتجات الصناعيةاألساسيةالقواعد 

التعويضية، أو عن طريق واإلجراءاتالصناعات احمللية من خالل تقدمي الدعم إىلناحية احلماية اليت يتم تقدميها 
:يلي، واليت سنتطرق إليها فيمااملباشرالتأثرياالتفاقيات ذات ، وهي قواعد تصنف ضمن اإلغراقالوقاية ومكافحة 

، القاهرة، 2السياسة الصناعية المصرية في ضوء الجات هل هناك حاجة للتصحيحعبد اللطيف لبىن، 1
.24.، ص2000
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الذي تقوم عليه منظمة التجارة األساساألسواقإىلمتثل اتفاقية النفاذ : 1األسواقإلىاتفاقية النفاذ - 1-1
حترير التجارة الدولية وإجراءاتبنيت قواعد أساسهللمبادالت التجارية الدولية وعلى األساسي

، لذلك ومبوجب هذه االتفاقية يتعني على كل دولة عضو يف املنظمة االلتزام بتقدمي يف املنظمةاألعضاءبني الدول 
أو الربط أو خفض معدل شكل تأخذركية على املنتجات الصناعية خالل مدة زمنية معينة قد تنازالت مج

قيود مجركية، ويتم ذلك من خالل جداول للتنازالت إىلغري اجلمركية واإلجراءاتالتعريفة اجلمركية، وحتويل القيود 
يتم تنفيذ أنواملدى الزمين لتطبيقها، على ا املطلقة تتضمن التزام الدولة العضو بتحديد نسبة الرسوم اجلمركية وقيمته

نص اجلدول اخلاص بالدولة العضو إذاإالهذه التنازالت بشكل تدرجيي وبقدر متساوي على مدى مخس سنوات، 
يتجزأ، ويتم تسجيل االلتزامات يف جداول وطنية ملحقة باتفاقية جولة أوروغواي، وتعترب جزءا ال على خالف ذلك
، وقد نتج عن مفاوضات جولة أوروغواي ختفيضات كبرية فيما يتعلق بالتعريفة اجلمركية، حيث من الوثيقة النهائية

وعلى املواد ) ماعدا النفط ( التزمت الدول املتقدمة بتخفيض تعريفتها اجلمركية على الصادرات من السلع الصناعية 
، أما بالنسبة للسلع لتعريفة اجلمركية اليت كانت سائدة من قبلعن مستوى ا%70الداخلة يف الصناعة بنسبة األولية

النصف مصنعة والنهائية فقد تضمنت االتفاقية ختفيض مستوى التعريفة اجلمركية املفروضة على هذا النوع من السلع 
مركية فقد تضمن االتفاق ختفيض التعريفة اجلاألساسيةوبالنسبة للسلع الصناعية ،%43و%25بنسب ترتاوح بني 

كما التزمت بتخفيض تعريفتها اجلمركية على الواردات من السلع الصناعية غري ،%45و%25بنسب ترتاوح مابني 
، وهذا يعين أن متوسط ختفيض مستوى التعريفة اجلمركية كان يف %4.3إىل%6.8النفطية من الدول النامية من 

الناتج احمللي، حيث تقدر عائداته إمجايلقطاع اجلمارك يف اجلزائر بنسب معتربة من إيراداتوتساهم .%37حدود 
الناتج إمجايلمن %3الضريبية، وبنسبة اإليراداتقيمة إمجايلمن %25مليار دوالر سنويا، أي بنسبة 2من بأكثر
وقد دخلت اجلزائر يف مفاوضات مع منظمة التجارة العاملية حول ربط التعريفة اجلمركية على السلع .2احمللي

، حيث تعهدت اجلزائر كغريها من الدول بتثبيت الرسوم 18/01/2005وانتهت يف 28/02/2002واخلدمات منذ 
هذه أنإالتثبيت ضمن جداول االلتزام اجلمركية عند مستوى معني، وبالرغم من عدم نشر البيانات املتعلقة مبستوى ال

احلواجز غري اجلمركية لضمان توفر أسواقا أكثر انفتاحا بإزالةمتعلق األولاجلانب :  3اجلداول تتضمن جانبني هامني
ربط التعريفات اجلمركية وهو ميثل التزام احلكومة بعدم زيادة أولتثبيت انب الثاين فهو خمصص أما اجلاستقرارا،وأكثر

مفاوضات مع الشركاء التجاريني إجراءمن خالل إالمستوى التعريفة اجلمركية املثبتة عن املستوى احملدد يف اجلدول 

.389.ص، ذكرهعبود زرقني، مرجع سبق1
.91.ص، 2003، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة بسكرة، أفاق انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالميةليلي حيياوي، شهرزاد زغيب، 2
.391.ص، ذكرهعبود زرقني، مرجع سبق3
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ون حمددة عند تكأوروغواي، وبذلك فان التعريفات اجلمركية املثبتة يف اجلداول الوطنية بعد جولة للدولة العضو
سقوف معدالت التعريفة أوالذي كان يطبق يف السابق، أي على شكل حدود قصوى مستوى أعلى من املستوى 

.اجلمركية اليت تفرض على املنتجات املنصوص عليها يف اجلداول الوطنية
تؤدي إىل حترير التجارة العاملية وانفتاح األسواق وختفيض أسعار الواردات أنالنفاذ إىل األسواق ن اتفاقيةأومن ش

ورفع القيود على الصادرات، وهو ما ينعكس على الصادرات والواردات اجلزائرية إال أن ذلك يتوقف على جمموعة من 
:العوامل أمهها

املكاسب من أفضلبصفة حتقق الدول اليت تتبع نظام االقتصاد احلر :درجة االنفتاح على االقتصاد العالمي-أ
إىلباإلضافة، انضمامها ملنظمة التجارة العاملية، فغالبا ما تكون لديها القدرة على التكيف بسرعة مع البيئة اجلديدة

وعليه فان التخفيف من القيود التعريفية وغري التعريفية . تكون ضعيفة نسبياأساساأن
تقييدا، هذا األكثرختالالت هيكلية اقتصادية واسعة املدى مثلما حيدث بالنسبة للبلدان إبعد االنضمام ال حيدث 

،السلبية الناجتة عن خفض التعريفة علاآلثاريعين انه كلما زاد انفتاح الدولة اخنفضت 
فاجلزائر حاليا أصبحت من الدول اليت تتجه كليا حنو نظام اقتصاد السوق وتعرف درجة انفتاح كبرية على .التصديرية

:االقتصاد العاملي وميكن رصد ذلك من خالل جمموعة من املؤشرات أمهها
تعد هذه النسبة شديدة االرتفاع حيث بلغت سنة : اإلجماليالناتج المحلي إلىنسبة الصادرات والواردات -ب

اجلزائر تعتمد بشكل كبري على العامل اخلارجي أنعلى التوايل، مما يدل على %25.19و%35.5حوايل 2010
انفتاح أن، واجلدير بالذكر والوسيطةواإلنتاجية

ارتفاع نسبة الصادرات النفطية اليت بلغت نسبة عالية خالل إىلاألوىلاجلزائر على العامل اخلارجي يعود بالدرجة 
اخنفاض نسبة مسامهة القطاع الصناعي إىلأساساويعود ذلك ،%35حوايل 2005العقود املاضية حيث بلغت سنة 

خالل الفرتة املمتدة من %6لغ متوسط نسبة مسامهته حوايل حيث بالناتج احمللي إمجايليف خارج احملروقات
يف املتوسط خالل %3مل تتجاوز إذاالصادرات إمجايل، واخنفاض نسبة الصادرات الصناعية من 2000-2010

1.نفس الفرتة

أنإىلعادة ما يكون موجب وان كان غري مستقر ويرجع السبب يف ذلك : معدل نمو الصادرات والواردات-ج
السوق ب ذبذب نتيجة تذبذالصادرات تعرف نوع من التإمجايلالصادرات النفطية واليت تشكل نسبة كبرية من 

معدالت غري مستقرة ويعود أيضاهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نالحظ بان الصادرات الصناعية عرفت البرتولية

.391.عبود زرقني، مرجع سبق ذكره، ص1
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عدم إىلأدىالدولية ما األسواقجديدة هلا يف منافذوإجياد، األجنبيةإىلسبب ذلك 
اخنفاض إىلالعاملية، يف حني يرجع عدم استقرار الواردات واخنفاض معدالت منوها األسواقاستقرار أوضاعها يف 

.االقتصادياإلصالحأسعار
غري التعريفية واإلجراءاتالعوائق الفنية بإزالةوذلك :القيود غير الجمركية على حركة التجارة الخارجيةرفع -د

ختفيض الرسوم اجلمركية على العديد من الواردات من السلع إىلباإلضافةعلى الصادرات والواردات اجلزائرية، 
األوىلالفئة 1:فئاتأربعإىلية لنسب الرسوم اجلمركية الضرورية لالقتصاد الوطنني وقد مت تقلص عدد البنود التعريف

مع ،%30بـفتقدر نسبتها واألخريةوالفئة الرابعة ،%15أما الفئة الثالثة فبنسبة ،%5ّوالفئة الثانية بنسبة ،%0بنسبة 
.الرسم على القيمة املضافة على بعض السلع املستوردةإلغاء

أنيتضح مما سبق 
تقدمي إىللن تكون مضطرة ذلك ومع اخنفاض رسومها اجلمركية إىلباإلضافةوالتكيف مع البيئة اخلارجية، 

سواء على مستوى مكونات خللإحداثإىلتؤدي أنأالتزامات واسعة النطاق لتخفيضات مجركية من ش
االقتصاد الكلي، أو على مستوى بعض الفروع االقتصادية مثل إحداث اضطراب يف الطلب على مستوى السوق 
احمللي، واشتداد املنافسة األجنبية للسلع الوطنية، وان كان ذلك مرهون بنوع النشاط الصناعي وحجم السلع املستوردة 

.التغلب على مشاكل اإلنتاج واجلودةونوعيتها، وقدرة الصناعات الوطنية
على االقتصاد الوطين، األثريقوم منط التخصص السلعي بدور كبري يف ختفيض حجم : نمط التخصص السلعي-ه

من التخصص يف السلع اليت استفادت من نسب التخفيض، كلما كانت نمط التصديريالحبيث انه كلما اقرتب 
استفادة البلد أكرب والعكس صحيح، وكلما ابتعد النمط االستريادي عن التخصص يف السلع اليت عرفت ارتفاعا يف 

روغوايأو العاملية مع التخفيض احمللي للتعريفة اجلمركية عليها كانت االستفادة أكرب، وقد حددت جولة أسعارها
التخصص السلعي، حيث بلغ أساسمتوسطات التعريفة اجلمركية على السلع الصناعية واليت كانت مبنية على 

تها الدول املتقدمة للدول النامية بشان كافة السلع الصناعية حوايل حاملتوسط العام للتخفيضات اجلمركية اليت من
أربعة جمموعات انطالقا من إىلحها على السوق العاملي الصناعية وفقا لدرجة انفتااألنشطةوميكن تقسيم .37%

:األيتكما هي مبينة يف اجلدول . أوروغواييف جولة إليهامتوسط نسبة ختفيض التعريفة اجلمركية اليت مت التوصل 

.2005قانون اجلمارك اجلزائري 1
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يبين متوسطات التعريفة الجمركية على السلع الصناعية وفق درجة انفتاحها على السوق العالمي): 08(جدول رقم

قطاعات عرفت تخفيض أقل من المتوسط العامقطاعات عرفت تخفيض أكبر من المتوسط العام
صناعات منغلقة نسبیاصناعات منفتحة نسبیااالنفتاحصناعات متوسطة االنفتاحصناعات شدیدة 

%المنتجات%المنتجات%المنتجات%المنتجات

27املنتجات السمكية18وسائل النقل48األجهزة الكهربائية69منتجات تعدينية

67املعادن
الصناعات الكيمياوية 

التصويروأدوات
47

املنسوجات 
واملالبس اجلاهزة

23

األجهزة غري  
كهربائية

66
صناعة اجللود 
املطاط واألحذية

19

األخشاب والورق 
واألثاث

63

تحليل وتقييم منهجية اختيار السياسات الصناعية وانعكاساتها عبود زرقني ، : من إعداد الطالب باالعتماد على: المصدر
أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، ،االقتصاد الجزائريعلى

.                           391.ص، 2007/2008
هناك قطاعات عرفت ختفيض أكرب من املتوسط العام وتتمثل أن،ما ميكن مالحظته من خالل هذا اجلدول

،%63بـواألثاثاخلشب والورق ،%66بـغري الكهربائية األجهزة،%67بـاملعادن ،%69بـاملنتجات املعدنية : يف

األخرىيف حني عرفت القطاعات ،%47بـالتصوير وأدواتالصناعات الكيمياوية ،%48بـالكهربائية األجهزة
املنسوجات واملالبس اجلاهزة ،%27بـاملنتجات السمكية : ختفيضات مجركية اقل من املتوسط العام واليت تتمثل يف

.%18بـقطاع النقل األخريويف ،%19بـواألحذيةصناعة اجللود واملطاط ،%23بـ

استفادة من التخصص، وهو ما األكثروتعد الصناعات الشديدة االنفتاح، والصناعات املتوسطة االنفتاح 
اآلثاريعين انه كلما اقرتب تشكيل هيكل صادرات السلع الصناعية لدولة نامية ما من هذه الصناعات كلما كانت 

.األسواقإىل
%96النمط التصديري للجزائر نالحظ بان حوايل إىلوبالعودة 

واملنتجات املعدنية ،%35زعة بني املنتجات الكيمياوية مبا يعادل وهي مو متثل %4والباقي أي 
، وعليه فمن وروغوايجولة األإطارو اليت استفادت بشكل اكرب من التخفيضات اجلمركية يف ،%14.7حبوايل 

منو هذه الصناعات خاصة إىلدون قيود مجركية مما يؤدي العاملية األسواقاملتوقع أن تضمن مكانة هلا ضمن 
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زيادة الصادرات اجلزائرية يتوقف على مرونة الطلب أنإىلباإلضافة، األوليةتتمتع مبيزة نسبية تتمثل يف توفر املادة 
للطلب العاملي، والقدرة على املنافسة وحتسني جودة وقدرته على االستجابة اإلنتاجيمرونة اجلهاز على عليها وكذا 

.ملية اجلديدةمع البيئة العاوالتأقلماملنتجات 
واردات إمجايلالواردات الصناعية حتتل النسبة الكربى من أنالنمط االستريادي اجلزائري جند إىلواستنادا 

واملعدات اليت اآلالتأغلبها سلع جتهيز صناعية، ومن 2004سنة %80حبوايل اجلزائر، حيث قدرت هذه النسبة 
اآلالتالواردات من أنوهو ما يعين 1.من السلع نصف املصنعة%20والوارداتإمجايلمن %40تشكل نسبة 

سوف يزداد حجمها بسبب التخفيضات يف نسب الرسوم اجلمركية املفروضة ، األخرىواملعدات والسلع الصناعية 
الواردات إمجايلاألخرىفيما يتعلق بالصناعات الغذائية واليت تشكل هي أما

وليس بسبب ( يف السوق الدولية نتيجة رفع الدعم عليها أسعارها
سلبيا على امليزان التجاري من خالل ارتفاع فاتورة الواردات من أثرا، وهو ما قد حيدث )التخفيض اجلمركي

.أسعاريف الصناعات الغذائية اليت ستشهد ارتفاعا ملحوظا 
فضليات جتارية متنوعة منحتها أمتتعت الدول النامية ب: فضليات الجمركيةألدرجة االستفادة من النظام العام ل- و
والواليات املتحدة واليابان، األورويبفضليات املعمم من جانب االحتاد ياها الدول الصناعية املتقدمة مثل نظام األأ

إلغاءإىلوتستفيد اجلزائر كغريها من البلدان النامية من هذا النظام والذي يؤدي 
اتفاقية الشراكة اليت متت يف إطاريف األورويبفضليات االحتاد أ، كما ميكنها االستفادة من الدول املتقدمةأسواقإىل

درجة االستفادة تبقى رهينة قدرة توغل  الصادرات إال أن.سنة12، وقيام منطقة التجارة احلرة بعد 2005سنة 
من خالل االلتزام خمتلف األسواقإىلتسمح اتفاقية النفاذ إذا، )(الدول املاحنة أسواقإىلاجلزائرية 

هذا من ناحية ، العامليةاألسواقيادة الشفافية وقدرة التنبؤ على دخول 
املرونة وإعطاءاألجنبيةحتقيق القدرة على توفري احلماية للصناعات الوطنية من املنافسة إىلتؤدي أخرىومن ناحية 

منطقة للتجارة احلرة أو إنشاءالتشجيع على عملية التثبيت أنالداخلي، كما اإلصالحلتنفيذ برامج الكافية 
..)من خالل التزام اجلزائر بتثبيت تعريفتها اجلمركية على الواردات( احتاد مجركي يف املستقبل مع الدول العربية

على حق الدولة العضو تطبيق 1994اجلات "من اتفاقية ) 06(نصت املادة :اإلغراقاتفاقية مكافحة - 1-2
بسعر يقل عن القيمة االعتيادية إليهاضد الواردات من سلعة معينة يتم تصديرها اإلغراقحمددة ملكافحة إجراءات

يف اتفاقية مكافحة اإلجراءاتتفصيال حتكم تطبيق مثل هذه أكثروقد مت وضع قواعد هلذه السلعة يف السوق احمللية، 

1 O.N.S L’Algérie en Quelque Chiffre, Résultats 2003.2005.
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حيث أوروغوايمفاوضات جولة أثناءالنظر فيهاأعيديف ختام جولة طوكيو، كما إليهااليت مت التوصل اإلغراق
أن، وكذا املعايري اليت يتعني أخذها بعني االعتبار لتحديد اإلغراقعليها تعديالت تركزت حول طريقة حتديد أدخلت

غراقية السلع اإلوأسعارغراقية،اإلاملستوردةحجم السلع: املنتجات املغرقة تلحق ضررا جسيما بالصناعات احمللية مثل
القائمةاإلنتاجيةمن ناحية استغالل الطاقة احمللية، كما تؤثر الواردات على الصناعات احملليةاألسعارعلى وتأثريها

يف حالة وجود إتباعهااليت يتعني واألساليبوأرباحهاوحصة الصناعات الوطنية من السوق احمللية 
يف احلاالت اليت تقرر فيها السلطات بان هامش اإلغراقفوري ملكافحة الكما حددت االتفاقية ،1إغراق

إغراقمن سعر تصدير املنتج وان حجم الواردات اليت مت %2كان أقل من إذايعترب ضئيال اإلغراق
خصبة لتقبل أرضاويتميز السوق اجلزائري بكونه .2من حجم الواردات من املنتج%3معني يساوي أقل من 

والتأثرغراقية الضغوط اإل
و اجلزائر و يف ظل سعيها لالندماج يف االقتصاد العاملي وبغية محاية .نظرا لغياب احلماية الكافية للمنتجات الوطنية

بتبين 2003حرصت على سن عدد من التشريعات ، حيث قامت خالل سنة 
∗تدابري الدفاع التجاري 

دلة و إمنا حىت 6الدول و باألصح مع املادة 
.3يتسىن هلا أيضا االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية

ملموسة ببعض الصناعات الوطنية أضراراأحلقتاليت اإلغراقاجلزائرية لبعض حاالت األسواقفقد تعرضت ومع هذا 
الدولة تصدت لذلك من أنإال، اإلنتاجسواء يف شكل تراكم كبري يف حجم املخزون، أو يف شكل تراجع يف حجم 

إطارهامؤخرا، والذي حدد تراخيص االسترياد يف خالل قانون محاية االقتصاد الوطين اجلديد الذي متت املصادقة عليه 
اد كانت تعمل بطريقة غري قانونية، وكان هلذا أثر كبري يف ترخيص لالستري 3000ما يقارب بإلغاءوقام ،القانوين
منظمة التجارة العاملية، إىلحيدث هذا قبل انضمام اجلزائر .4تجات أقل سعرا وجودةالسوق اجلزائري مبنإغراق

ضد اإلغراقبعد انضمامها عندما تكون ملزمة بتطبيق قواعد املنظمة، ويطرح التصدي ملمارسات األمرفكيف يكون 
، لكن يف املقابل جيب توعية املنتجني 

.196.ص، 2001، دار النهضة العربية، القاهرة، معاصرةالعولمة وقضايا اقتصادية عمر صقر، 1
.200.صنفس املرجع، 2
السياسات الوطنية في مجال حماية المنتجات الوطنية تمهيدا لالندماج في االقتصاد العالمي ـ سياسة مكافحة اإلغراق نموذجا، بولقواس ابتسام، 3

، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، اجلزائري و حتديات اإلندماج يف اإلقتصاد العاملياالقتصاد : امللتقى الوطين حولإطاردمة يف قمداخلة م
.4.ص.2014ماي 06/07، أيام 2جامعة قسنطينة

.2006،منظمة التجارة العالميةإلىندوة مع وزير التجارة حول انضمام الجزائر الندوة الوطنية للتلفزيون اجلزائري، 4
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وتبقى ضرورة . العامليةاإلنتاجيةواملنافسة السعرية القائمة على الكفاءة اإلغراقاحملليني حىت يتمكنوا من التفرقة بني 
يف أمراليت يلحقها األضراروكيفية حسابه ومعرفة اإلغراقتدريب املؤسسات الصناعية اجلزائرية على التعرف على 

. خاصة يف ظل االنضمام املرتقب هلا ملنظمة التجارة العامليةاألمهيةية غا
1:التاليةلألسباببدرجة كبرية ويعود ذلك اإلغراقاجلزائر ال تتعرض لضغوط أنإالبالرغم من كل ذلك 

إمجايلمن 2009سنة %51.3، حيث قدرت حبوايل األورويبأكثرتستورد اجلزائر -أ
احمللية بقدر كايف أسواقهم

الواردات الصناعية اجلزائرية من أسعارأن، لذلك ميكن القول اإلغراقمن احلماية واالحتكار تدفعهم ملمارسة سياسة 
لكن يف ، وان كانت تعكس قوة تنافسية كبرية العتبارات اقتصادية وتنظيمية عديدة، غراقباإلهذه الدول ال تتسم 

جنوب شرق أسيا، حيث تقدر من جهة الصني ودول يأيتاحلقيقي الذي يهدد اجلزائري اإلغراقاملقابل فان خطر 
.2009سنة %7.35واردات اجلزائر من هذه الدول حوايل 

الكهربائية واألجهزةواملعدات ووسائل النقل كاآلالتترتكز واردات اجلزائر يف السلع الصناعية املتطورة تكنولوجيا  -ب
من إمجايل واردات %80من بأكثرحيث قدرت الواردات من هذه املنتجات ،لكرتونية، والسلع النصف مصنعةواإل

تنتج سلعا مماثلة أو بديلة هلذه السلع باستثناء بعض السلع ، ونظرا لعدم وجود صناعات وطنية 2004اجلزائر سنة 
االلكرتونية والكهربائية، باإلضافة إىل صناعة املنسوجات واملالبس اجلاهزة، لذلك من الصعب احلديث عن سياسة 

.
يف السلع إغراقيكلفها حاالت أنميكن بيةاألجنالسلع علىنفتاح السوق اجلزائري اأنوعليه ميكن القول 

واليت من األثاثصناعة : من السلع الكهربائية وااللكرتونية واملالبس اجلاهزة والصناعات اخلشبية مثلاملستوردة 
و الصني اليت تتمتع آسيامنافسة شديدة من قبل السلع املستوردة من دول جنوب شرق إىلتتعرض أناحملتمل 

ت بالنسبة للواردات الصناعية العاملية، بينما تقل هذه االحتمااللألسعارأقل من املتوسط العام ربأسعا
يف حالة وجودها اإلغراقواملعدات، ووسائل النقل، وال تؤثر ممارسة سياسة واآلالتاملتطورة تكنولوجيا، الرأمسالية

ينطبق ذلك بشكل عام على الصناعات الكيمياوية أنت بغرض التصدير، وميكن ئنشأعلى الصناعات اجلزائرية اليت 
ومنتجات العديد من الصناعات التجميعية ذات القيمة ،اخلفيفة كتحويل البالستيك وبعض الصناعات املعدنية

.املضافة املنخفضة

.396.ص، ذكرهعبود زرقني، مرجع سبق1
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خاصة من حاللية يف اجلزائر، كان ميثل خطرا على املنتجات الصناعية اإلإذااإلغراق أنعموما ميكن القول 
وبالذات من الصني وكوريا اجلنوبية اليت تتعامل اجلزائر معهم بشكل كبري يف جممل الصناعات آسيادول جنوب شرق 

إداريمينع من وجود نظام مؤسسي ذلك الأنإالاخلفيفة، فان تنظيمه من خالل االتفاقية سيكون يف صاحل اجلزائر،
ذلك فان واردات خمتلف الدول من اجلزائر إىلباإلضافةاالتفاقية، االستفادة منبإمكانهحملي على مستوى عايل 

انه حىت ولو كان هناك إمجايلمن %3خارج قطاع احملروقات ال تزيد عن 
.دعم تصديري مقدم للسلع اجلزائرية فلن تقدم الدول املستوردة ضده دعاوي إغراق

إحدىوالتدابري التعويضية اإلعاناتن أبشاالتفاقميثل :التعويضيةوالتدابيراإلعاناتن أبشاالتفاق- 1-3
متعددة ضوابطويتناول االتفاق . اليت متس بصورة مباشرة سلطة وضع القواعد الوطنيةأوروغوايجلولة األخرىالنتائج 

اليت تلحق بصناعة األضراروكذا استخدام التدابري التعويضية من اجل التعويض عن اإلعاناتلتنظيم تقدمي األطراف
القطاع األولويغطي االتفاق يف املقام . املنشأاملقدمة للواردات يف بلد اإلعاناتما يف البلد املستورد بسبب 

ارة يف اخلدمات أي قواعد الصناعي؛ وهناك قواعد خاصة تسري على الزراعة، وال يشمل االتفاق العام بشان التج
، )منظمة التجارة العاملية تتناول هذه املسالة إطاراملفاوضات الراهنة اليت جتري يف أنرغم (باإلعاناتفيما يتعلق 

أومن احلكومات،مسامهة مالية تقدمها حكومةبوصفها اإلعانةوالتدابري التعويضية اإلعاناتويعرف االتفاق بشان 
األسعاردعم : عديدة مثلأشكالتأخذوهي 1.يف منظمة التجارة العامليةاألعضاءأحد إقليمداخل هيئة عامة أي

بصفة مباشرة مثل األموالحتويل أو، دعم الدخول، من خالل توريد السلع واخلدمات بأسعار دون القيمة السوقية
واحلقوق اإليراداتزل احلكومة عن بعض وضمانات القروض، أو تنااألسهم: أو مسامهة مالية مثلاملنح والقروض،

ضريبية، أو تقدمي دعم عيين من السلع إعفاءاتتقدمي : مثلالسهمي الرأمسالأو الضمانات احلكومية، أو املشاركة يف 
خمتلفة، مثل االئتمانات املصرفية وأنشطةلبعض القواعد على قطاعات ألتمايزيأو من التطبيق اخل، ...واخلدمات
للدعم حسب درجة مشروعية أنواعوحيدد االتفاق ثالثة قطاعات وأنشطة  حمددة بشروط تفضيلية، إىلاملوجهة 

ور وهو دعم مرتبط بسلعة، أو صناعة، أو خدمة، أو ظفهناك دعم حم.2تطبيقه من وجهة نظر منظمة التجارة العاملية
، أو لزيادة صادرات منتج ت املستوردةقطاع معني، و يقوم على تفضيل استخدام املنتجات احمللية على املنتجا

معني،مثل هذا النوع من الدعم يستدعي اختاذ إجراءات مضادة بشأنه، حيث جيوز للعضو املتضرر طلب إجراء 
. اتفاق حييل أحد الطرفني املسالة إىل جهاز تسوية املنازعاتإىلمشاورات مع الطرف اآلخر، وإذا مل يتوصل الطرفان 

.179.ص، ذكره، مرجع سبق2006تقرير التجارة والتنمية 1
.28،29، ص 2006املكتب العريب احلديث، القاهرة، منظمة التجارة العالمية ومؤتمراتها الوزارية، وقائع، ومشاكل، وتحديات،مسري عبد العزيز، 2
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ال يشوه ألنهبشأنهإجراءاتأنواع الدعم فهو الدعم املسموح به والذي ال يستدعي اختاذ أما النوع الثاين من
ال تتجاوز هذه املساعدة نسبة أنعلى ،والتطويرالدعم املقدم لربامج البحوث العلمية: مثلختصيص املوارد احمللية 

منوا يف األقلالدعم املقدم لتنمية بعض املناطق إىلباإلضافةمن تكلفة التطوير، %50من تكلفة البحث و75%
وكذلك اإلعانة املقدمة لتوفري البىن التحتية املادية واالجتماعية، أو تلك الناجتة عن خفض الطاقة اليت تعود 1، الدولة

:منوا حبيثواألقلوقد تضمنت هذه االتفاقية منح معاملة تفضيلية للبلدان النامية بالنفع على مجيع املؤسسات 
يف املنظمة، واليت يقل متوسط الدخل فيها عن األعضاءالدعم على التصدير بالنسبة للبلدان النامية إلغاءلن يتم -أ

املتحدة، أما باقي األمموهذا وفقا لتصنيف . منوااألقلدوالر سنويا، وكذلك احلال بالنسبة جلميع الدول 1000
متديد هذه الفرتة إمكانيةالدعم على الصادرات خالل مثاين سنوات، مع بإلغاءفهي مطالبة األعضاءالدول النامية 

مبجرد أن يكتسب املنتج املدعم  القدرة على الدعم بإلغاءمشاورات مع جلنة الدعم، وتلتزم الدول النامية إجراءبعد 
من إمجايل التجارة العاملية ملدة سنتني %3.25املنافسة ، واليت تتحدد ببلوغ صادرات الدولة من هذا املنتج نسبة 

2متتاليتني؛

دعم تفضيل املنتج احمللي على املنتج املستورد بالنسبة للدول النامية ملدة مخس سنوات من تاريخ إلغاءال يتم -ب
؛3منوا األقلللدول املنظمة، ومثاين سنوات بالنسبة إنشاء

من قيمة الوحدة الواحدة للمنتج، او يف حالة عدم جتاوز حجم %2بإمكان الدول النامية تقدمي دعم ال يتعدى -ج
من إمجايل واردات املنتج يف أسواق العضو املستورد، إال إذا جتاوزت الواردات اإلمجالية %3الواردات املدعمة نسبة 

.4من إمجايل وارداته من نفس املنتج%9هلذا العضو من منتج حمدد من الدول النامية جمتمعة نسبة 
اليتوتعد اجلزائر من الدول النامية، 

مؤثرات العوامل اخلارجية والداخلية، واليت قد تساهم يف عرقلة عملية التنمية الصناعية وباألخص ارتفاع تكاليف إنشاء 
، وكذا التباين التارخيي لبداية التصنيع يف اجلزائر، لذلك الفنية املؤهلة بشكل كايفاإلطاراتوعدم توافر ،املشروعات

ها ما يتعلق مبرحلة ما اجلديد، ومنشكل إعانات من خالل قانون االستثماريف،قدمت اجلزائر جمموعة من احلوافز
ن طريق توفري البيانات واملعلومات قبل االستثمار واليت تساعد املستثمر على حتديد وصياغة املشروع بصورة جيدة ع

املياه والكهرباء وفري،الالزمة

.110.ص، 2000، مكتبة مدبويل، الطبعة األوىل، القاهرة، والجات، التحديات والفرصالعولمة عبد الواحد العفوري، 1
.111.صنفس املرجع، 2
.84.ص، ذكرهعاطف السيد، مرجع سبق3
.111،112، ص ذكرهعبد الواحد العفوري، مرجع سبق4
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علىفرتتكزوالطاقة وغريها بأسعار تشجيعية؛ أما جمموعة احلوافز املساعدة يف توفري العمالة والكوادر الفنية واإلدارية 
كما يتخذ دعم الصناعة شكل الدعم الصناعية،وإنشاء مراكز اخلدمات االستشارية،إقامة مراكز تدريب وتأهيل

فائدة منخفضة، ومدة استحقاق بأسعارمنح قروض ميسرة التمويلي من خالل توفري التمويل الصناعي عن طريق 
، والربنامج 2009-2005لنمو االقتصادي ، وبرنامج دعم ا2004- 2001برنامج اإلنعاش االقتصادي(.طويلة

إىل احلوافز الضريبية مثل ختفيض نسبة الرسوم اجلمركية على اآلالت واملعدات بإضافة،)2014- 2010احلماسي 
.واملواد األولية

دعم التصدير، أو دعم : ور مثلظاجلزائر ال متنح أي نوع من أنواع الدعم احملنأميكن القولوعليه
خالت للصناعة احمللية، فهي بالتايل غري مطالبة بأي التزام يف هذا الصدد، ولكن على خالف ذلك فالبد من ذامل

اإللغاء التدرجيي ألولوية املنتجات الوطنية يف املشرتيات احلكومية، حيث تنص اتفاقية املشرتيات احلكومية على ضرورة 
بعقود املشرتيات احلكومية، أما بقية اإلعانات فال ميكن عمليات املناقصة اخلاصةيفحتقيق منافسة دولية أكرب 

ومن جهة . تصديرية أو غري تصديريةكانت تقدم لكافة املشروعات الصناعية سواءا،  حمظورةاعتبارها إعانات 
ادة زييساهم يفأنمن شانه أخرى فإن رفع الدعم عن كثري من املنتجات يف الدول املستوردة للمنتجات اجلزائرية 

إىل منو الصناعة الوطينبالتايل يؤدي ماوهو
، فان التدابري الوقائية يقصد 1947اتفاقية اجلات عليهنصتحسب ما: االتفاق بشأن األحكام الوقائية- 1-4

حمتمال نتيجة لزيادة أووقائي مضاد، قصد جتنب حدوث ضررا فعليا إجراءاملتعاقدة يف اختاذ األطراف
فيما يتعلق بالتخفيضات ايعلتوأبتعديل، ، وذلك من خالل السماح هلاحجم الواردات من سلعة معينة

اإلجراءاتويشرتط عند تطبيق هذه ، املنتجذا ،اجلمركية كليا أو جزئيا
جود خطر حمدق، أوو ثباث الفعلي لالوقائية، اإل
االتفاق سواء يف جانب أحكاماستفادت الدول النامية من ميزة تفضيلية فيما يتعلق بتطبيق ، وقد 1.منتج مماثل 

متديدها ملدة سنتني إمكانيةمثاين سنوات مع إىلتطبق تدابري وقائية تصل أنول النامية االسترياد، حيث حيق للد
وقائي على أي منتج مستورد من الدول النامية إجراءيطبق أي الأنفانه ينبغي ، أما يف جانب التصدير إضافيتني
تتعدى الأنواردات الدولة املستوردة، على إمجايلمن %3يف املنظمة، مادامت حصة هذا املنتج ال تتعدى األعضاء

2.الوارداتإمجايلمن %9نسبة االسترياد من الدول النامية جمتمعة 

.71.ص، 2001، بريوت، 2، مركز دراسات الوحدة العربية، طالجات وأخواتهاابراهيم العيسوي ، 1
.72.صنقس املرجع، 2
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.1التطبيق السابقة
اإلجراءات الكفيلة ملواجهة الزيادة يف الواردات إذا اختاذللجزائر احلق يف متنح االتفاقية،ويف هذا الصدد

طاملا ال تواجه حاليا إجراءات محائية إفالبالنسبةأما، تضر بالصناعة احملليةهذه الواردات سوف أنتأكد
عن طريق ميكن تفادي مثل هذا اإلجراء يف األجل الطويل ومن إمجايل واردات الدول املستوردة، %3ال تتعدى 

.فتح أسواق جديدة للصادرات الصناعية اجلزائريةالعمل على ع اجلغرايف للصادرات، ويالتنو 
:السياسة الصناعية الجزائرية ومدى توافقها مع مبادئ منظمة التجارة العالمية- 2

ئرية من خالل الرتسانة الكبرية من القوانني والتشريعات اليت مت ميكن الوقوف على معامل السياسة الصناعية اجلزا
حيث مت وضع وتعديل العديد من القوانني والتشريعات املتعلقة بقواعد السلوك التجاري،سنها، واليت هلا ارتباط 

ر ــــــــــــــاألطتوافقدى ـــــــمعرفة ماملوايلوحناول من خالل اجلدول ،بالتجارة الدولية، وهذا متاشيا واملتغريات الدولية
األدوات االقتصادية موضع التطبيق مع قوانني مالئمةمدى كذا التشريعية والقانونية للسياسة الصناعية يف اجلزائر، و

.منظمة التجارة العاملية
منظمة التجارة اتجاه مع التزاماتها يةلجزائر اللسياسة الصناعيةتوافق األطر القانونية والتشريعيةيبين مدى ): 09(جدول رقم 

العالمية
التوافق مع قوانين المنظمةالسياسة الصناعية في الجزائر

يف حاجة إىل التصحيحربط التعريفة اجلمركية

يف حاجة إىل التصحيحإلغاء القيود غري اجلمركية وحتويلها إىل رسوم مجركية
متوافقعدم وجود دعم حكومي

متوافقمتييزية لصناعة معينةعدم وجود معاملة
متوافقعدم وجود إعانات التصدير تساهم مباشرة يف خفض أسعار سلع التصدير

متوافقاملعاملة الوطنية لالستثمار األجنيب
يف حاجة إىل التصحيحعدم اشرتاط استخدام املكون احمللي

يف حاجة إىل التصحيححفز استخدام املكون احمللي
متوافقأو منع تصدير نسبة معينة من اإلنتاجعدم اشرتاط 

يف حاجة إىل التصحيححقوق امللكية الفكرية

، مرجع تحليل وتقييم منهجية اختيار السياسات الصناعية وانعكاساتها على االقتصاد الجزائريزرقني ، عبود :المصدر
.401، صذكرهسبق

.112،113. ، صسبق ذكرهرجعمعبد الواحد العفوري، - 1
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عمل بعض السياسات الصناعية اجلزائرية تتوافق متاما وقوانني نأكقراءة أولية للجدول ميكن أن نالحظ ب
منظمة التجارة العاملية، يف حني جند البعض األخر منها ال تتوافق وقوانني املنظمة، وهو ما يعين ضرورة العمل على 

:تصحيحها ومن ضمنها
إذ تعد أحد العقبات ،ال يزال التفاوضبالنسبة لربط التعريفة اجلمركية :ربط التعريفة الجمركية-أ

الرئيسية يف املفاوضات اجلارية حاليا، وال تزال جداول االلتزام املتعلقة بربط التعريفة اجلمركية للسلع اجلزائرية غري معلنة، 
ب إال أن التعديالت اليت أدخلت على قانون اجلمارك يف اجلزائر جعلت من متوسط التعريفة اجلمركية بشكل عام يقرت 

بلغ حني ويف %9.07حبوايلمن املستوى السائد يف البلدان النامية، حيث تقدر نسبة التعريفة اجلمركية يف هذه الدول 
هذه. %17.66حوايل اجلزائر يفمتوسط التعريفة اجلمركية

نون معدالت محاية القطاعات املختلفة، حيث جندها قسمت منط حتديد الرسوم اجلمركية إىل أربع فئات حسب قا
حيث يتم فرض ،كحد أعلى%30و%0التعريفة اجلمركية املعمول به يف اجلزائر، وترتاوح التعريفة اجلمركية ما بني 

الرسوم اجلمركية حسب طبيعة السلعة وأمهيتها بالنسبة لالقتصاد الوطين، كما جند مستويات احلماية على السلع 
يف %5و%0يف عمليات اإلنتاج احمللي منخفضة ترتاوح بني الضرورية والسلع الصناعية نصف املصنعة اليت تدخل 

، على الرغم من هذه %30و%15رتاوح بني تحني جند مستوى احلماية بالنسبة للسلع الصناعية تامة الصنع 
التخفيضات اليت أدخلت على قانون التعريفة اجلمركية املطبق يف اجلزائر على السلع الصناعية تامة الصنع، فإن هذه 

وهوتعريفة تظل أعلى يف املتوسط عن تلك املعدالت املطبقة يف البلدان النامية، ال
1.هاتصحيح، وبالتايل ضرورة العمل علىالصناعة اجلزائرية حاليا جتعلها خمالفة لقوانني منظمة التجارة العاملية 

قامت اجلزائر بإتباع ،السياسةهذه وبالنسبة إىل:قيود جمركيةتحويل اإلجراءات والقيود غير الجمركية إلى -ب
جمموعة من اإلجراءات التنظيمية واإلدارية للقضاء على التشوهات اليت متس مجيع اجلوانب ذات العالقة بتحرير 

م سوق النشاط االقتصادي احمللي وحترير التجارة اخلارجية عن طريق إلغاء نظام احلصص وتراخيص االسترياد وتنظي
العمل، وتدعيم مبدأ التنافسية، وتنشيط االستثمار احمللي واألجنيب، وإصالح اجلهاز املصريف وحترير سعر الصرف، 

،وعلى الرغم من هذه السياسات اإلصالحية اليت مست معظم جوانب اإلجراءات غري التعريفية يف االقتصاد اجلزائري
قوانني إدارية مل ترق إىل درجة التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وخاصة إال أن املراسيم التشريعية ال زالت عبارة عن 

.402زرقني عبود، مرجع سبق ذكره، ص1
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ليات اقتصاد السوق وحرية املايل واملصريف واإلداري، إذ ال يزال هذا اجلهاز عاطال عن العمل وفق آاإلصالحيف جمال 
.سعر الصرف بالكاملاجلزائر بتحرير حيث قامت،باستثناء بعض احلاالت املتعلقة بتحرير سعر الصرفالتجارة

ويعود السبب يف تأخر حتويل هذه اإلجراءات غري اجلمركية إىل رسوم مجركية إىل طبيعة النظام االقتصادي 
اجلزائري، إذ يعترب من األنظمة اخلاضعة ملنظومة معقدة من اإلجراءات والتنظيمات اإلدارية، فحسب تقرير البنك 

وأشار التقرير إىل أن ،من حجم رقم أعمال املؤسسات يف اجلزائر%6ثل الرشوة متفان،2005الدويل لعام 
املؤسسات اجلزائرية تقدم رشاوي وعموالت منتظمة للحصول على املشاريع، مما جيعل هذا اإلجراء غري التنظيمي 

.1عائقا حقيقيا أمام املستثمر احمللي واألجنيب
هذه السياسة تتفق إىل حد كبري وقوانني منظمة :للصناعةحاالت الدعم الحكومي التي تقدمها الدولة -ج

الذي االقتصادياإلصالحوتعود سياسة إلغاء الدعم احلكومي يف اجلزائر إىل مرحلة تطبيق برنامج ،التجارة العاملية
حاليا ، حيث ألغت احلكومة الدعم املادي املمنوح إىل القطاع الصناعي بالكامل، ويدور الدعم املمنوح قامت به

وتعزيز القدرة ،للقطاع الصناعي حول جمموعة من اآلليات اليت تتيح للمؤسسات الصناعية تطوير براجمها اإلنتاجية
،

:الصغرية واملتوسطة مثل
املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة؛صندوق ضمان قروض -
سني القدرات التقنية والفنية لوسائل اإلنتاج؛حت-
-.

-2004الربنامج اخلماسي ظلنالحظ أن مجيع أنواع الدعم املمنوح للمؤسسات الصناعة يف اجلزائر يف 
،موجه ألغراض البحث والتطويركونهتدور حول الدعم املسموح به يف إطار قوانني منظمة التجارة العاملية،  ، 2009

وكلها ،،أو لتنمية بعض املناطق اإلقليمية األقل منوا يف الدولة
.ال تتناىف وقوانني املنظمةإجراءات 

هذه الصناعة، هل هي صناعة إىليتوقف على نظرة الدولة األمرهذه السياسة، فان إىلبالنسبة :سياسة التمييز-د
هناك بعض الصناعات اليت تلقى معاملة متييزية خاصة من طرف احلكومة اجلزائرية  أم ال، فإليهابالنسبة إسرتاتيجية

باتفاقية منظمة التجارة اليت تعترب غري معنية إىل حد اآلن -الصناعات البرتولية و صناعات الغاز الطبيعي : مثل

.403.ص، ذكرهعبود زرقني ، مرجع سبق- 1
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، األجنيب، رغم كوناه الصناعة املفضلة للمستثمر إضافيةتؤمن هلا عوائد مالية إسرتاتيجيةالعاملية
مركية إىل أدىن الصناعات الكيمياوية و الصيدالنية اليت تلقى نوعا من الدعم من خالل ختفيض الرسوم اجلكذلكو 

مستوى هلا إذ تصل إىل إعفائها من الرسم على القيمة املضافة على مجيع املستوردات، يف حني جند محاية عالية لبعض 
املنتجات الغذائية، و منتجات القطاع الزراعي واليت بدورها تلقى متييزا حكوميا على مستوى حكومات دول العامل، و 

.تصحيح كبري يف سياستها احلاليةحتتاج إىلعلى العموم فإن هذه السياسة ال
ال متارس اجلزائر هذا النوع من : عانات التصدير التي تساهم في تخفيض سعر المنتجات الصناعيةبالنسبة إل-ه

قامت باختاذ يف املقابل الدعم، وبالتايل فهي تتوافق من حيث املبدأ مع قوانني منظمة التجارة العاملية، إال أن اجلزائر 
إجراءات أخرى ختص جمال التصدير من خالل تبنيها لنظام احلوافز وتشجيع الصادرات خارج قطاع احملروقات، على 

.املستويني الكلي واجلزئي
إطارإنشاء، 1996أكتوبر 01، املؤرخ يف 327- 96مت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم : على المستوى الكلي-

لألسواقعلى عمليات التصدير يف اجلزائر ممثلة يف غرفة التجارة والصناعة، الشركة اجلزائرية اإلشرافيتوىل 
، ولعل من بني أهدافه هو دعم الديوان الوطين لتنمية التجارة اخلارجية والتصديرإىلباإلضافة، SAFEXواملعارض

اخلارجية وما توفره من فرصاألسواقواستكشاف ،املتعاملني اجلزائريني
، بعدما كانت هذه العملية تتم عن طريق شركات تأمني مني وضمان الصادراتأاخل، كما قامت أيضا بت...التصدير

الشركة اجلزائرية للتأمني وأصبحت، CAAT، وشركة التامني الشاملSAAالشركة اجلزائرية للتامني: غري متخصصة مثل
.، هي اليت تدير نظام التأمني لشركات التصدير سواء للقطاع العام أو القطاع اخلاصCAGEXوضمان الصادرات

األوليةكما قامت اجلزائر مبنح قروض متويلية للمؤسسات الراغبة يف التصدير سواء السترياد املواد 
ت من دفع الرسوم على رقم أعماهلا اخلاصة املؤسساإعفاءإىلإضافةعملية التصدير، أثناءاملعدة للتصدير، أو 

بتخفيض نفقات CNANبعمليات التصدير، وختفيض نفقات النقل، حيث قامت الشركة اجلزائرية للنقل البحري
ختفيضات أخرى مرتبطة خبدمات كما مت منح، بالنسبة لبضائع املصدرين خارج قطاع احملروقات،  %50النقل بـ

1.املوانئ، وخدمات التفريغ

شهادة خاصة للمصدرين حسب نوع املنتجات، مع اعتماد النظام الدويل يف إصدارمت : على المستوى الجزئي-
رخص التصدير بغية احلفاظ على مسعة املنتج احمللي، وميكن للمصدرين االستفادة جمانا وبشكل دائم من إعطاء

، مركز 35، جملة حبوث اقتصادية عربية، العددوأثرها على النمو االقتصادي في الجزائرتنمية الصادرات غير النفطية وصاف سعيدي، قويدر حممد، 1
.234.، ص2005دراسات الوحدة العربية، بريوت، 
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العملة إىلحتويل العملة الوطنية وإمكانيةاخلارجية،وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة، باألسواقاملعلومات اخلاصة 
.على املستوى اجلمركياإلداريةواإلجراءات، وتوفري مجيع التسهيالت عرب املوانئ ونقاط احلدود، الصعبة

م وجود بعض العوائق حد كبري على حترير التجارة اخلارجية اجلزائرية، رغإىلاإلجراءاتولقد ساعدت هذه 
املرتبطة باملؤسسات ، وبعض االلتزامات باملعايري الفنية واليت جيب العمل على تطويرها بشكل أكثر حسب ما ذهب 

منظمة التجارة العاملية، وأحد أهم إىلوهي من أهم الشروط يف مفاوضات االنضمام . األوروبينيالشركاء رأيإليه
.1إليهان مسالة االنضمام أأي موافقة مبدئية للتفاوض بشإعطاءبل قحتقيقها إىلاليت تسعى املنظمة األهداف

من القانون اخلاص بتطوير ) 14(املادة تنص:اإلجراءات المتعلقة بالمعاملة الوطنية لالستثمار األجنبي- و
يف إطار حتفيز اليت تصباإلجراءاتعلى مجيع، ∗2001عام ل01/10رقممبوجب األمروترقية االستثمار يف اجلزائر

املباشر، األجنيبتدفق االستثمار زيادة حصتها منمن أجل ، ستثمار يف اجلزائراالوحثهم علىاملستثمرين األجانب
التشريعية اليت ترتبط مبجموعة من التوازنات على مستوى األطرال يتوقف فقط على األخريتدفق هذا أنإال

إىلاخل، بل متتد ...معدل البطالة، معدل التضخم، استقرار سعر الصرف، امليزانية العامة للدولة(االقتصاد الكلي 
وق كتوافر ساألداءمبتطلبات أساساالضرورية جلذب االستثمار واملتعلقة األخرىاألساسيةجمموعة من العوامل 

توفر العنصر البشري املؤهل، تطور وسائل والتنظيمية،اإلداريةاألجهزةاملالية، تطور اجلهاز املصريف، تطور األوراق
إىلباإلضافة،اإلنتاجاجلمركية على استرياد مستلزمات االتصاالت، حجم السوق ودرجة منوه مستقبال، ورفع القيود 

تقدمها الدولة للمستثمرين، خاصة ما يتعلق منها باإلعفاءات، والرقابة على النقد اليتسياسات الدعم والتحفيز 
شكل من أشكال التمييز بني املتعاملني سوآءا كانوا عموميني أو خواص، وطنيني أو ال متارس أياجلزائرف.األجنيب

2.
القوانني اجلزائرية املتعلقة ببعض متطلبات األداء ن إسبة هلذه السياسة، فبالن:شرط استخدام المكون المحلي-ز

و رفع القيود على الواردات، و شرط التصدير و العمالة احمللية ، و نقل ،شرط استخدام املكون احمللي: مثل
خالف بني اجلزائر و األطراف املتفاوضة معها يف منظمة موضوعالتكنولوجيا و غريها  من املواضيع اليت ال زالت 

صناعات ، هيلكون الصناعات اليت ترتكز فيها االستثمارات، األطرافسواء كانت ثنائية أو متعددة التجارة العاملية، 

.234.وصاف سعيدي، قويدر حممد، مرجع سبق ذكره، ص1
يعامل األشخاص "على ما يلي2001لعام 01/10رقممن القانون اخلاص بتطوير وترقية االستثمار يف اجلزائر مبوجب األمر ) 14(تنص املادة -∗

الطبيعيون والمعنويون األجانب، بمثل ما يعامل به األشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة 
."باالستثمار

،اجلزائر، 07/02/2007:الصادرةLiberté-économie،جريدة لمنظمة التجارة العالميةلالنضمام، ليس هناك إال خطوة اهلامشي جعبوب- 2
.3.ص
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ية، الصناعات الكيمياو (للجزائر من حيث اإلنتاج و التصدير خارج قطاع احملروقاتكبرية بالنسبة أمهية  بحتضى
حيث بعض ممارسات املستثمر األجنيب، مناجلزائر وما يربر ختوف، )اخل...الصناعات االستهالكية، قطع الغيار 

سلعا  أولية أو (أعلى بكثري من أسعار املواد املستوردة نفسها تكون أسعار املكون احملليهذا األخري أنيعترب 
نافسة يف األسواق تمكن من إنتاج سلعا يستطيع بواسطتها املحىت ياليت جيب أن تكون أسعارها منخفضة و ) وسيطة

ويعد شرط استخدام املكون احمللي أكثر متطلبات األداء تعقيدا أثناء مفاوضات االنضمام إىل احمللية و العاملية،
.لذا حيتاج هذا الشرط للتصحيح ليتوافق وسياسة منظمة التجارة العامليةاملنظمة،

تشرتط اجلزائر بيع جزء من منتجات بالنسبة هلذه السياسة،:تصدير نسبة معينة من اإلنتاجاشتراط أو منع -ح
وتسمح بتصدير ،مع صناعات أخرىتكامليةمبنتجات ذات عالقة األمرتعلق إذاخاصة املشروع يف السوق احمللي، 

.وقوانني املنظمةهذه السياسة متوافقة بالتايل فنسبة معينة من اإلنتاج دون أية عراقيل، و 
بالنسبة إىل هذه السياسة،ف:حقوق الملكية الفكرية- ط

هاعلى قوانيناجلزائر إىل التعديالت اليت أدخلتها التقدم يف هذه املفاوضات، ويعود سببالفكرية
حيث  امللكية الصناعية و جعلها متوافقة مع قوانني منظمة التجارة العاملية، تلك املرتبطة حبقوق من قبل، خصوص 

تهلك من التالعب بأمساء ومواصفات محاية املسكذا ضمان ومحاية صاحب احلق، و 
:1وااللتزام بقواعد التعامل التجاري الدويل، وتدور النصوص القانونية اجلديدة حول ما يلي،السلع

قانون يتعلق حبماية براءات االخرتاع ال يستثىن منه أي جمال تكنولوجي من احلماية، وخاصة ما يتعلق مبجال -
الصناعات الصيدالنية والدوائية؛

قانون محاية العالمات التجارية وحماربة أعمال الغش والتقليد حلماية املستهلك؛-
.قانون خيص محاية األصناف النباتية اجلديدة-

الصادرة عن املعهد الوطين اإلحصائياتوتشهد اجلزائر نشاطا واسعا يف جمال حقوق امللكية الصناعية، إذ تشري
.عالمة جتارية تسجل سنويا3000أن ما يقارب حلقوق امللكة الصناعية يف اجلزائر ب

إال أن ظاهرة التالعب بالعالمات ،وبالرغم من هذا التقدم يف جمال محاية حقوق امللكية الفكرية يف اجلزائر
الرقابة احلكومية الصارمة على مثل هذه ، وهذا بفعل غيابظاهرة عادية بني جمموعة من املنتجنيتالتجارية أصبح

، تقرير مقدم يف االجتماع اإلقليمي العريب املشرتك بني املنظمة العاملية للملكية الفكرية تقرير عن وضع الملكية الصناعية في الجزائرعمر بوحنيك ، -1
.54.ص، 2002وجامعة الدول العربية، الدوحة،
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أبدت دول االحتاد األورويب قلقها من هذه املمارسات، وأشار مدير حيث املمارسات اليت تشوه العمل التجاري، 
هذهما اننيالقو وجوداملعهد الوطين حلماية حقوق امللكية الصناعية يف إحدى تصرحياته بأن املشكلة ال تكمن يف

2005سنة ل05/277القانون رقم ولقد نص، كيفية تطبيقهاوإمنا يف  ،منظمة التجارة العامليةاننيقو تفق و تةاألخري 

استعمال نفس املواصفات واأللوان بني عالمات منعا باتامينع ، على انهاملتعلق بكيفية تسجيل العالمات التجارية 
.1املستهلك،وأخرى

بأن اجلزائر مل تتوصل إلمجاع خبصوص عشرة مسائل تتعلق ،ويف نفس السياق أكد وزير التجارة اجلزائري 
:2بتعاملها مع الشركاء التابعني ملنظمة التجارة العاملية أمهها ما يلي

بطريقة غري -
مباشرة عرب ختفيض أسعار الغاز ال أساس هلا من الصحة إذ جيب أن يعرتف هؤالء أن سعر الغاز غري مكلف يف 

فهذا ال يعين أن ذلك امتياز وال دعما ماليا خمفيا، إال أن وضعية ،اجلزائر حيث ال جمال ملقارنته بسعر الغاز يف أوروبا
اجلزائر مرحية إزاء املوضوع مبا أن السعودية عرفت نفس االنشغال يف إطار مباحثات انضمامها للمنظمة؛

ا بررت اجلزائر سنوات استعماال، ويف هذ3املسألة الثانية املندرجة يف النقاش تتعلق مبنع استرياد السيارات األقل من -
ذلك بعدم امتالكها يف الوقت احلاضر وسائل وآليات املراقبة اليت تسمح لنا بتحديد عمر السيارات املستعملة، إضافة 
إىل ذلك فإن هذه السيارات سواءا كانت جديدة أم مستعملة تأيت من نفس البلدان، ويف هذا الصدد ليس هناك أي 

ستقدام سيارات من بلد معني؛حظر مفروض على عالمة ما أو عراقيل ال
-

الذي يستورد احلبوب حلساب الدولة وبدرجة أقل معهد ) OAIC(ال متلك إال الديوان اجلزائري لتسيري احلبوب 
خيصه من حماليل ولقاحات؛باستور الذي يستورد ما

-
مييز الديوان الوطين حلقوق املؤلف عن سواه وخيول له دون غريه محاية فكرية، وهذا ما يعتربه الشركاء احتكارا وأنه 

جيب أن تدع ا
ليس هيئة تابعة للدولة وإمنا تنظيم منبثق من املهنيني أنفسهم؛

.408.ص، ذكرهسبقعبود زرقني ، مرجع - 1
.4،5.، ص مرجع سبق ذكرهاهلامشي جعبوب، - 2
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قطاع مسألة حترير اخلدمات، اليت رد الطرف اجلزائري على ذلك أن اجلزائر يف الوقت الراهن غري مستعدة لفتح ال-
للخواص وال تريد التسرع ألن مسألة الفتح ستأيت تدرجييا مبرور الوقت، وحتتاج اجلزائر مرحلة انتقالية بشأن هذه املسألة 

.اليت ال تتعارض باملرة وقواعد املنظمة
يف ظل احنسار سياسات :تحديات السياسة الصناعية الجزائرية في ظل االندماج في االقتصاد العالمي-3

والرتكيز ،)اجلمركية وغري اجلمركية (
نتقال املنافسة من املنافسة بني او بشكل أكثر على احلواجز الفنية املتصلة مبعايري اجلودة واملواصفات القياسية للسلعة، 

إجراءن االقتصاد اجلزائري سيواجه العديد من التحديات، واليت يتطلب حتقيقها إ، فاملنافسة بني الشركاتإىلالدول 
الفرص 

ن اآلثار السلبية احملتملة اليت توفرها الظروف االقتصادية العاملية البيئة التجارية العاملية اجلديدة، والتقليل متتيحهااليت 
وتتمثل أهم التحديات اليت ستواجه االقتصاد .على العامل اخلارجياحلديثة اليت تتميز بشدة االنفتاح االقتصادي

1:اجلزائري يف

التشريعية األطرمنظمة التجارة العاملية، وتوافق إىلاملرتقب للجزائر االنضمامإن: إعادة هيكلة الجهاز اإلنتاجي-أ
ال،األورويباتفاقية الشراكة املوقعة مع االحتاد إىلباإلضافةوالقانونية لالقتصاد اجلزائري مع مبادئ واتفاقيات املنظمة،

هذه االتفاقيات ممثلة يف زيادة حترير االقتصاد اجلزائري مؤهال بشكل كلي لالستفادة من املزايا اليت توفرها أنيعين أبدا 
يتوقف على قدرة إذنفاألمرتقسيم العمل الدويل مبسامهة أكرب من الدول النامية، وإعادةاملبادالت التجارية، 

لتحقيق أفضل اندماج يف االقتصاد العاملي، من خالل ختصص اإلنتاجيهيكلة اجلهاز إعادةاالقتصاد اجلزائري على 
متكاملة، خاصة منها الصناعات إنتاجيةسالسل إنشاء، وحماولة السلع اليت تتمتع فيها مبيزة نسبيةاجإنتاجلزائر يف 

الكيمياوية، والبالستيكية، واملعادن، والصناعات الغذائية، والصناعات اجللدية، الصناعات االلكرتونية وغريها، عن 
، وتوجيه االستثمارات الصناعية، وتكوين اإلنتاجيةطريق القيام بدراسات متخصصة لقطاع الصناعي، والسالسل 

حيدث نتيجة زيادة درجة كبري من منو التجارة الدوليةجزءأنوانطالقا من . العاملة الوطنية الفنية املتخصصةاأليدي
هذا ن استفادة االقتصاد اجلزائري من مزايا إ، فاإلنتاجتقسم العمل الصناعي الدويل، وارتفاع درجة املشاركة يف 

األسواقإىلمنتجات يستطيع بواسطتها النفاذ إنتاجالتقسيم تتوقف على قدرة القطاع الصناعي اجلزائري على 
العاملية، وخوض غمار املنافسة 

.415-413.ص، ص ذكرهعبود زرقني ، مرجع سبق1
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يزال القطاع اخلاص يف اجلزائر حماطا مبجموعة من القيود حتد من ال:القطاع الصناعي الخاصأداءتطوير-ب
اإلنتاجيةقدرته يف املسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية، هذه القيود منها ما هو مرتبط بالوضع الداخلي للمؤسسات 

، باإلضافة إىل عدم أقل تطوراالعاملة املؤهلة، واستخدام تكنولوجيااأليدياملال املستثمر، ونقص رأسضعف : مثل
، وهناك من مطابقة منتجات هذا القطاع مع املعايري القياسية العاملية، مما يضعف تنافسيتها يف األسواق احمللية والدولية

إداريةومنو هذا القطاع، واليت الزالت عبارة عن تشريعات باملنظومة التشريعية اليت حتيط حبركة القيود ما هو مرتبط 
الذي يتلقاه هذا القطاع من طرف احلكومة، وصعوبة احلصول على اىل نقص الدعم إضافةأكثر منها قوانني تطبيقية، 

يرتبط باملستثمر نفسه كونه ال يتمتع بقدر كاف من املعرفة بقواعد االستثمار وهو آخر، وهناك عامل القروض البنكية
متويلية لتمويل آلياتبإحداثعلى الرغم من أن الدولة قامت و . ما يقف عائقا أما تقدم هذا القطاع بشكل مرضي

انه تبقى إالاخلاصةاإلنتاجيةمال املؤسسة رأسمن %50حدود إىلاخلاصة يف اجلزائر تصل اإلنتاجيةاملؤسسات 
لتأهيلمليار دينار 10املؤسسات الصغرية واملتوسطة، فقد مت ختصيص مبلغ سنوي قدره تأهيلإطاريف . غري كافية

أما بالنسبة لنسبة . هذه العملية للوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطةأسندتهذه املؤسسات، حيث 
خارج قطاع احملروقات، كما يساهم يف توفري %75فقد قدرت حبوايل اإلمجايلمسامهة هذا القطاع يف الناتج احمللي 

، مما يعكس أمهية دور القطاع اخلاص عاملألف800إىلمناصب العمل حيث ارتفع غدد العاملني يف هذا القطاع
1.يف التنمية، وارتفاع نسبة مسامهته يف األنشطة الصناعية

حجماالقتصاد الوطين كيفية زيادةمن بني التحديات الكبرية أمام : زيادة القدرة التصديرية- ث
ختفيض حجم الرسوم اجلمركية، ويف ظل الصادرات والتعويض عن الزيادة يف حجم الواردات الناتج عن 

الوضع احلايل فان الصناعة اجلزائرية خارج قطاع احملروقات غري قادرة على تغطية حجم الواردات سواء يف 
لقيمة الدينار مقابل الدوالر تخفيضات العديدة القصري أو يف األجل الطويل، رغم الاألجل
دينار 79.72إىل1995دينار سنة 47.7، حيث اخنفض سعر صرف الدينار مقابل الدوالر من اجلزائر
نسبة زيادة حجم الصادرات خارج احملروقات هي نسبة ضئيلة أنيف حني .%85، بنسبة قدرها 2002سنة 

أنمن شانه وحسب النظرية االقتصادية فان الرتاجع سعر صرف أية عملة حملية. %1حيث مل تتجاوز نسبة 
، وبالتايل زيادة قدرته التنافسية يف السوق األجنبيةينعكس اجيابيا على تكلفة املنتج احمللي مقوما بالعملة 

، ويعود سبب ذلك اجلزائرية، وهو ما مل ينطبق على الصادرات حجم الصادراتومن مت زيادة احمللية والعاملية 
تفي باألغراض التصديرية املطلوبة يف األسواق عدم وجود مرونة أو استجابة لعرض املنتجات اجلزائريةإىل

حجم الصادرات السلعية اجلزائريةالدولية، مما يقلل من درجة االرتباط بني  التغريات يف سعر الصرف، وزيادة

.2005منشورات وزارة الصناعات الصغرية واملتوسطة، اجلزائر، 1
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:ملكافحة اإلغراق واحلد منه جيب على اجلزائر اختاذ اإلجراءات التنظيمية  التالية: السياسة المتعلقة باإلغراق-د
تلحق ضررا أنأاملنتجات االغراقية املستوردة من شأنذلك : األجانبمن قبل املستوردين اإلغراقمكافحة -

الوطنية املوجودة واليت تنتج سلعا مماثلة أو بديلة، أو تعرقل قيام بعض املؤسسات اإلنتاجيةجسيما باملؤسسات 
، وزيادة القيمة املضافة والناتج احمللي، بالرغم من املنافع اليت جديدةخلق مناصب عملإمكانيةوانعكاس ذلك على 

املنافسني من إزالةإىليؤدي انه أن من شفاإلغراقلفرتة قصرية، األسعارجينيها املستهلك نتيجة اخنفاض أنميكن 
.، وهو ما خيلق وضعا احتكاريا للمنتج يسمح له مستقبال برفع السعرالسوق

وضع قوانني مكافحة اإلغراق وقوانني التدابري التعويضية، باإلضافة إىل إجراءات التقييم اجلمركي اليت تتماشى مع -
.منظمة التجارة العاملية

رية لتمكينها من السهر على تطبيق هذه القوانني من خالل آلية التعويضات التجارية، إجراء تطوير القدرات اإلدا-
التحريات واثبات الضرر املادي، والتحريات بشان تدابري مكافحة اإلغراق والرسوم التعويضية، باإلضافة إىل حاالت 

.اللجوء إىل إجراءات الوقاية
تعزيز قدرات اإلدارات التجارية الوطنية يف جمال مجع املعلومات والبيانات اإلحصائية والقيام بتحليلها لتحديد -

.املصاحل التجارية الوطنية بدقة، ومن مت إعداد اإلسرتاتيجية التجارية املالئمة والدخول يف مفاوضات متعددة األطراف
باالعتبار مصلحة املنتجني واملستهلكني، تأخذات الوطنية للمنتج) إشارةأسعار( وضع أسعار قياسية -

بينها وبني أسعار السلع املستوردة، ومقتضيات تطوير الصناعة الوطنية تكون مبثابة املؤشر الذي يستخدم للمقارنة 
.لتحديد حاالت املنافسة غري العادلة، وأثارها على الصناعة الوطنية، واختاذ اإلجراءات املناسبة ضدها

تتيحها البيئة التجارية العاملية اجلديدة تتوقف قدرة البلد على استغالل الفرص اليت : تحقيق التكامل اإلقليمي-ه
تغري سريع يف توجهها إحداثالعامليةاألسواقإىلالناجتة عن حتسني فرص الدخول 

وتعد التكتالت . حترير الصادرات والوارداتإىلؤدي توالتشريعات اليت اإلجراءاتاالنفتاحي باختاذ املزيد من 
االقتصادية من بني أهم وسائل التعامل مع القوانني التجارية العاملية حتت غطاء منظمة التجارة العاملية، ملا ميكن أن 

مل يكن بالنسبة للجزائر حىت وان.حتقق من مزايا تعود بالفائدة على اقتصاديات تلك الدول املشكلة هلذه التكتالت
إقامةوجود سوق على املستوى املغاريب، خاصة وأن األقلالقصري، فعلى األجلهناك أي تكتل اقتصادي عريب يف 

يعود بفوائد أن، ومن شان هذا التكتل 2017ستكون أجلها يف حدود سنة األورويبمنطقة للتجارة احلرة مع االحتاد 
:كبرية على االقتصاد اجلزائري منها
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االستفادة من مزايا اإلنتاج الكبري، واتساع السوق املغاريب والعريب، واملتوسطي ودعم تنوع الطاقات اإلنتاجية، -
والصمود يف وجه املنافسة األجنبية من خالل االستفادة من ميزة اإلعفاء من الرسوم اجلمركية بني الدول، والرسوم 

. نطقة التجارة احلرةاجلمركية اخلارجية املوحدة يف نطاق التكتل، أو م
التفاوض مع األطراف األخرى من مركز قوة يف منظمة التجارة العاملية دوال أو جمموعات، سواء يف إطار جوالت-

تطوير , من املشاورات اجلماعية، أاألخرىاألنواعإطارتسوية املنازعات، أو يف آليةإطاراملفاوضات التجارية، أو يف 
.مليةالسياسات التجارية العا

ن التزام الدولة بتحرير الواردات أن جيعل سوقها أكثرا انفتاحا أمام املنتجات أمن ش:السياسات الحمائية- و
األجنبية، مما يزيد من درجة املنافسة، ويف نقس الوقت يشكل ضغطا على الصناعات احمللية، وللوقوف يف وجه هذه 

التهديدات واحلد منها، ينبغي العمل على حتسني جودة ونوعية املنتجات حىت تتمكن من من
تواجهها، فبإمكان املؤسسات اجلزائرية االستفادة من كافة املعوقات اليت وإزالةاألجنبيةوكذلك تشجيع االستثمارات 

التعاون والشراكة  اليت تقيمها مع الشركات املتعددة اجلنسيات، واليت تقدم فنون إنتاجية متطورة وتشرتط مواصفات 
ومعايري معينة ملن

معينة، ومن مت فمن الضروري إعادة النظر يف نظام احلماية املطبق وتبين نظام محاية أكثر فاعلية وبصورة انتقائية 
، وجيب أن يراعي يف هذا النظام مصلحة كل لجزائرتوافق واملهلة اليت منحتها منظمة التجارة العاملية ليتدرجيي بشكلو 

من املنتج واملستهلك، وتطوير الصناعة، وزيادة الرتابط الصناعي، وان ال يعتمد فقط على معايري الربح التجاري، 
.1

إدماج البعد البيئي في السياسات الصناعية في الجزائر: المبحث الثالث
عرفت اجلزائر خالل السنوات السبعينيات تطورا  صناعيا سريعا ومهما، حيث متت يف تلك الفرتة القصرية 

البعد البيئي، إنشاء أكرب املركبات اليت عرفتها البالد، غري أن عملية التصنيع يف تلك الفرتة مل تأخذ بعني االعتبار
وبالتايل فهي مل تأخذ بعني االعتبار ضوابط االستدامة اليت جتعلنا نكرتت لتحصيل املناهج التكنولوجية األقل تلوثا 
واألكثر توفريا للطاقة واملواد األولية، كون القطاع الصناعي القطاع األكثر استهالكا للمواد األولية، كما أنه القطاع 

.يثا كبريا للبيئةالرئيسي الذي يسبب تلو 
األخطار الصناعية وانعكاساتها السلبية على البيئية في الجزائر: أوالالمطلب 

األخطار الصناعية في الجزائر: الفرع األول
: البيئة الصناعية- 1

بدورها العديد من الوحدات املختلفة يشغلها عمال وآالت وكل ذلك يتم ضمن االستثمار يف مصانع، واليت تضم 
لنيل شهادة املاجستري، كلية االقتصاد، جامعة ، مذكرة تطور مفهوم الميزة التنافسية للصادرات وفق نظريات التجارة الحديثة، إمساعيليوسف أمال 1

.92.، ص2004القاهرة، 
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ميدان الصناعة املتجدد واملتعلق بأداء املؤسسات االستثمارية، فاالستثمار يقوم باالعتماد على خمتلف خمططات 
.التنمية الصناعية اليت تقودها أقطاب صناعية متعددة

خلطر الصناعي على أنه حدث طارئ يقع يف مكان صناعي وينجم عنه أضرار جسيمة يعرف ا: الخطر الصناعي- 2
.تلحق بالعمال و السكان وكذا مجال احمليط

ميكن إرجاع أسباب حدوث األخطار الصناعية أساسا إىل العامل البشري، وتأخذ :أنواع األخطار الصناعية- 1- 2
:هذه األخطار األشكال التالية

؛خطر اإلشعاعات-
؛الكوارث اجلوية والبحرية-
األخطار السامة الناجتة عن زيادة انبعاثات الغازات السامة، وحيدث التسمم يف هذه احلالة سواء عن طريق -

؛التنفس، اللمس أو عن طريق شرب املاء
.خطر احلرائق يف الوسط الصناعي أو احلضري، الناتج عن إشعال املواد وانفجارها-

.اخلطر نتيجة لغياب املعلومات املتعلقة بالتقدير الكمي و النوعي لألخطارويصعب تقدير مستويات
أدى التطور الصناعي الكبري الذي صاحبه التزايد : التلوث الصناعي والعوامل المساعدة على انتشاره:الفرع الثاني

.السكاين، واالستخدام املفرط للموارد، إىل ظهور مشاكل بيئية يف مقدمتها مشكلة التلوث
ميكن تعريف التلوث على أنه تلك األضرار اليت تصيب النظام البيئي وحتد من قدرته على توفري : مفهوم التلوث-1

حياة صحية من الناحية النفسية والبدنية واالجتماعية واألخالقية لإلنسان، والناجتة عن سلوك هذا األخري يف سعيه 
.1إلشباع حاجاته املادية وتعظيمها بأقل جهد ممكن

ختتلف نوعية وكمية امللوثات الصناعية من صناعة إىل أخرى، وتتوقف على عدة عوامل : التلوث الصناعي- 1- 1
:أمهها

؛نوع الصناعة-
؛عمر املصنع وحجمه ونظام الصيانة به-
؛كمية اإلنتاج ونظام العمل به-
؛التقنيات املستعملة يف العمليات اإلنتاجية-
؛نوعية الوقود واملواد األولية املستخدمة-

1 Boulkaibet Aissa, La gestion du Risque industriel et le développement durable en Algérie, Cas de la wilaya
de Skikda, Mémoire de magistère en Aménagement du territoire, Faculté des sciences de la terre et de la
Géographie et de l’aménagement du territoire, université mentouri, Constantine, 2011, p17.
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.مدى كفاءة العمل بالوسائل املختلفة للحد من إصدار امللوثات-
تزال احلالة تزداد سوءا نتيجة النمو املطرد والسريع الذي رغم اجلهود املبذولة سواء على املستوى العاملي أو القومي ال

:واجلدول التايل يوضح بعض الصناعات واالنبعاثات الصادرة منهاتعرفه التقنيات املستخدمة حديثا يف الصناعة،
بعض الصناعات واالنبعاثات الصادرة عنها: )10(جدول رقم ال

المواد المنبعثة عنهانوع الصناعة

اجلسيمات، مركبات الكربيتمصانع االمسنت

اجلسيمات، الدخان، أكسيد الكربون، الفلوريداتمصانع الصلب

.ثاين أكسيد الكربيت، اجلسيماتغري احلديديةالصناعات 

.ثاين أكسيد الكربيت، اجلسيماتمصايف البرتول

.ثاين أكسيد الكربيت، ضباب محض الكربيت، ثالث أكسيد الكربيتمصانع محض الكربيت

.اجلسيمات، الذخان، الروائحمسابك احلديد والصلب

.الروائحمركبات الكربيت، اجلسيمات، مصانع الورق

.ضباب محض اهليدروكلوريك وغازهمصانع اهليدروكلوريك

.أكسيد االزوتمصانع محض النرتيك

.اجلسيمات والروائحالصابون واملنظفات الصناعية

.الكلورالصودا الكاوية والكلور

.اجلسيمات، الفلوريدات، االمونياصناعةاالمسدة الفوسفاطية

اجلسيماتقمائن اجلري

.اجلسيمات، الفلوريداتصناعة االملنيوم

.ضباب احلمض، الفلوريداتصناعة محض الفوسفوريك

.140.ص، 2003، الدار العربية للكتاب، القاهرة، 2، طالتلوث البيئي ومخاطر الطاقةحسن أمحد شحاتة، :المصدر
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وتعد الصناعة القطاع األكثر استهالكا للموارد الطبيعية أو الطاقات التقليدية واليت تشكل مصدرا لتلوث 
من الناحية البيئية أمام تعظم مشكلة التلوث اليت مرغوبالبيئة، وعليه فان االستمرار والتوسع يف استخدامها أمرا غري 

.
: لصناعيأشكال التلوث ا- 2- 1
يعد اإلنسان العامل األساسي يف زيادة ظاهرة تلوث اهلواء بعد الثورة الصناعية ومنو املدن : تلوث الهواء-1- 1-2

واستخدام الوقود االحفوري الذي بلغ أوجه يف النصف الثاين من القرن العشرين، وهي من أبرز املشاكل اليت تواجه 
اطق تعرضا هلذه الظاهرة، إضافة إىل ما تعانيه وتعد املدن الصناعية من أكثر املن.اإلنسان يف حياته يف وقتنا الراهن

الدول النامية من نقص يف اإلمكانيات اليت تسمح هلا باحلد من تلوث البيئة، ويتسبب تلوث اهلواء يف موت حوايل 
الناجتة واألتربةالغازات : مصادر طبيعية وتشمل: قسمنيإىلوتنقسم مصادر تلوث اهلواء 1.ألف شخص سنويا50

النامجة على العواصف ويقتصر وجودها يف مناطق حمددة وحتكمها األخرىاألتربةواحلرائق وبعض عن الرباكني
، فاستخدام الوقود اإلنسانالعوامل البيولوجية واجلغرافية، أما املصدر الثاين من مصادر تلوث اهلواء فمصدرها أنشطة 

من شانه أن يؤدي إىل انبعاث غازات خمتلفة يف الصناعة ووسائل النقل وتوليد الكهرباء وغريها من األنشطة 
ثاين أكسيد ( ثاين أكسيد الكربون، أول أكسيد الكربون ومركبات الكربيت : اهلواء أمههاإىلوجسيمات دقيقة 

ويتميز مصدر هذا التلوث باستمرارية نتيجة استمرار اإلنسان يف ممارسة أنشطته، وهو ).الكربيت، أكسيد النيرتوجني 
يثري االهتمام والقلق بالنظر إىل كمياته املتزايدة ومكوناته املتنوعة واليت أحدثت خلال ملحوظا يف التلوث الذي

2.الرتكيب الطبيعي للهواء

:ست جمموعات رئيسية هيإىلوميكن تقسيم ملوثات اهلواء 
من االحرتاق غري  وتشمل أول أكسيد الكربون وثاين أكسيد الكربون، وتنتج هذه الغازات : COXأكسيد الكربون- 

.كامل للمواد العضوية
: NOXأكسيد النيتروجين - 

وأهم هذه املركبات أول أكسيد النيرتوجني . احرتاق البنزين يف املركبات كالسيارات وغريها: درجات حرارة عالية مثل
NO أكسيد النيرتوجني ، وثاينNO2وهي غازات سامة وتتسبب يف تساقط األمطار احلمضية يف املناطق الصناعية.

1 htt //www.Feedo.net/Gnvironnement/pollution/Air pollution.htm 22/02/2014االطالع عليه تاريخ
، مداخلة مقدمة يف إطار امللتقى الدويل السياسة الصناعية في الجزائر لتحقيق التنمية المستدامةإدماج البعد البيئي في بايل محزة، موساوي عمر، 2

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، أيام التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة: حتت عنوان
.844.ص، 2008أفريل 07/08
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، ويعترب حرق الوقود SO3، وثالث أكسيد الكربيت SO2وتشمل ثاين أكسيد الكربيت : SOXأكسيد الكربيت - 
1.وصهر املعادن من أهم مصادر انبعاث هذه الغازات

امليثان والكلوروفورم ومن أهم مصادرها مصايف : وتشمل هيدروكربونات غازية وسائلة مثل:املواد العضوية املتطايرة- 
.البرتول وحمارق النفايات الصلبة

قطرات سائلة مثل األمحاض والزيوت واملبيدات وتكون على شكل ضباب، : وهي نوعني: املواد العالقة يف اهلواء- 
.) لرصاص كا(ودقائق صلبة مثل الغبار واملعادن الثقيلة 

املواد الكيميائية واملؤكسدة واليت تتكون من تفاعل كل من األوكسجني وأكسيد النيرتوجني واملواد العضوية املتطايرة - 
2.حتت تأثري أشعة الشمس

من مساحة الكرة األرضية، ويبلغ حجم هذا %70يشكل الغالف املائي أكثر من : التلوث المائي- 2- 2- 1
مليون ميال مكعبا من املياه، وهو ما يعكس أمهية املياه كمصدر من مصادر احلياة فوق هذا 296الغالف حوايل 

، لذا ينبغي محايتها واحلفاظ عليها لضمان توازن النظام االيكولوجي الذي يعد مصدر استمرارية )األرض ( الكوكب 
ب اللجنة القومية للمياه يف الواليات املتحدة األمريكية فان املياه تعد ملوثة إذا مل تكن على مستوى وحبس3.احلياة

4.عايل من الكفاءة جيعلها مالئمة ملستوى االستخدام البشري سواء يف احلاضر أو يف املستقبل

: وميكن إمجال ملوثات املياه الناجتة عن األنشطة البشرية فيما يلي
وينتج هذا النوع من التلوث نتيجة رمي املياه الساخنة اليت مت استخدامها يف حمطات توليد : حراريالتلوث ال

الطاقة الكهربائية أو املنشات الصناعية لغرض التربيد، مما يؤدي إىل زيادة درجة حرارة املياه ومن مت تغري خواصه 
.من مت على اإلنسانالطبيعية وانعكاس ذلك على الكائنات اليت تعيش يف هذا الوسط و 

يعود ظهور هذا النوع من التلوث إىل النصف الثاين من القرن املاضي، ومن أهم أسبابه: التلوث بالنفط:
.حوادث ناقالت البرتول وأنابيب البرتول املمتدة حتت املاء- 
.عمليات التنقيب عن البرتول اليت تتم يف عرض البحر- 
.قيها ناقالت النفطالنفايات واملخلفات النفطية اليت تل- 
.مصايف النفط- 

.360.ص، 2003، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 4، طالعلوم البيئيةإلىالمدخل ح الغرايبة، حيي الفرحان، سام1
.361.ص، ذكرهسامح الغرايبة، حيي الفرحان، مرجع سبق2

3 http : // www. greenline. Com. Kw/Reports/019. Asp. 22/02/2014تاريخ االطالع عليه 
.104.ص، 1995، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، بةذتلوث المياه العأمحد عبد الوهاب عبد اجلواد، 4
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سبل مواجهة التلوث: الفرع الثالث
إن اإلسرتاجتية اليت تبنتها اجلزائر يف إطار محاية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة :المواجهة االقتصادية للتلوث- 1

:ترتكز أساسا على األدوات االقتصادية التالية
احلكومة إىل تقدمي بعض أبغرض التأثري يف معدالت التلوث، تلج:سياسة منح اإلعانات الحكومية- 1- 1

منح القروض الطويلة واملتوسطة األجل بشروط ميسرة لتمويل عمليات معاجلة التلوث من قبل : التسهيالت مثل
املؤسسات قبل إلقائها يف الوسط الطبيعي، وكذا إلقامة مشاريع صديقة للبيئة، وتأخذ هذه اإلعانات األشكال 

:لتاليةا
التحفيز بدل احلظر؛-
متويل االستثمارات اخلاصة مبعدات احلد من التلوث؛-
.حتفيز االستثمارات على احملافظة على البيئة-
عادة ما تلجأ احلكومة إىل إصدار نصوص قانونية متنع من خالهلا وجود أي شكل : سياسة المنع والتقنين- 2- 1

البشري، أو بالوسط الطبيعي، وتعد هذه السياسة وسيلة من وسائل مواجهة من أشكال التلوث املضرة سواء بالعنصر
1:املشكالت البيئية، على أن يأخذ بعني االعتبار ما يلي

مدى توفر بدائل هلذا النشاط اإلنتاجي املسبب للتلوث؛-
مستوى التكلفة اليت يفرقها النشاط اإلنتاجي املسبب للتلوث؛-
ادعة تتطلب توافر معلومات دقيقة حول النشاط اإلنتاجي املسبب لتلوث البيئة، باإلضافة عملية فرض القوانني الر -

.إىل البدائل املوجودة، وحساب التكلفة اخلارجية املرتتبة على هذا النشاط اإلنتاجي
من بني السياسات اليت تلجأ إليها احلكومة بغرض  التشجيع على مكافحة :السياسة النقدية والتجارية- 3- 1

التلوث، السياسة التجارية، عن طريق إعفاء أجهزة ومعدات معاجلة التلوث املستوردة من دفع الرسوم، باإلضافة إىل 
العمل على ختفيض التعريفة اجلمركية على املواد املستوردة اليت يرتتب على استخدامها يف العملية اإلنتاجية معدل أقل 

يوليو سنة 19، املوافق لـ1424مجادي األول عام 19: املؤرخ يف10-03من التلوث، وهذا ما تضمنه القانون رقم 
، واملتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، حيث تضمن هذا القانون الكثري من التسهيالت واإلجراءات 2003

.التحفيزية فيما يتعلق باجلانب اجلبائي واجلمركي بغرض التشجيع على جلب املعدات اليت من 

اجستري ، كلية العلوم االقتصادية، مقدمة لنيل شهادة امل، مذكرة مساهمة في تحليل وقياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث الصناعيخالد بوجعدار، 1
.196.ص، 1997جامعة قسنطينة، اجلزائر، 
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أوهلما وهو : حتضى اجلباية البيئية بتأييد واسع من قبل العديد من صناع القرار، لسببني:السياسة الجبائية - 4- 1

. 1سة الضريبية توجيه قرارات أرباب العمل حنو االستثمار يف املشاريع غري امللوثة للبيئةخالل استخدام السيا
اعتمد هذا املبدأ من قبل منظمة التعاون والتنمية ): Principe Pollueur-Payeur(مبدأ الملوث الدافع- 5- 1

تقتطع منه السلطات العمومية أنأن امللوث جيب " ، وينص هذا املبدأ على1972سنة ) O.C.D.E(االقتصادية 
، أي إجبار امللوث على دفع نفقات إزالة "النفقات اخلاصة باإلجراءات الرامية إىل احلفاظ على البيئة يف حالة مقبولة 

من األحكام العامة للباب األول على 03يف مادته رقم 10- 03بالنسبة للجزائر فقد نص القانون رقم 2.أثار التلوث
يتسبب يف إحلاق الضرر  بالبيئة، نفقات كل تدابري الوقاية  أنشخص يتسبب نشاطه أو ميكن يتحمل كل" انه 

ويعد هذا املبدأ مبثابة حافز للتقليل من التلوث، ". والتقليص من التلوث وإعادة األماكن  وبيئتها إىل حالتها األصلية
يتحملها املتسبب الرئيس يف أنوعلى ذلك جيب ألنه يقر أن التكلفة البيئية هي تكلفة القيام باألعمال امللوثة،

أنهذا املبدأ قبوال من قبل احلكومات ومنظمات اإلعانة، غري يوقد لق. حدوث التلوث، وال يتحملها املستهلك
طابعه العام ال يسمح دوما باختيار اإلجراء املناسب واألكثر مردودية، إذا حيدث يف بعض األحيان تسرب انبعاثات 

بعد فرتة لدرجة يصعب إالال يظهر  أنالتلوث ميكن أنبشكل يصعب فيها حتديد هوية امللوثني ومراقبتهم، كما 
حيان أخرى قد يكون مصدر التلوث بلد أخر، ويف غياب فيها حتديد مستوى التلوث الذي أحدثه كل متسبب، ويف أ

.األطر القانونية، وكذا التعاون بني البلدين قد يتحول البلد ضحية التلوث إىل امللوث الدافع
:السياسة الجبائية التحفيزية- 6- 1

:ضرار بالبيئة، وتتضمن هذه السياسة نوعني من الرسوم مهاالتحفيزية لتجنب اإل
وهذا ما جاءت به أحكام : الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم ختزين النفايات الصناعية اخلاصة،أو اخلطرية

دج عن كل طن من النفايات املخزنة،  10500، وحيدد مبلغ الرسم بـ 2002من قانون املالية لسنة 203املادة 
سنوات إلزالة النفايات، اعتبارا من تاريخ االنطالق يف تنفيذ ) 03(كما نصت هذه املادة على منح مهلة ثالثة 

:3وتوزع حصيلة هذا الرسم كما يلي. مشروع املنشاة
؛)FEDEP(ختصص لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث 75%-
؛ختصص لفائدة اخلزينة العمومية15%-

.169.ص، ذكره1
.145.ص، 2004، 11، جملة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، العدد دور الجباية في محاربة التلوث البيئيأمحد باشي، 2
.146نفس املرجع، ص3
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.ختصص لفائدة البلديات10%-
قيمة هذا الرسم تقرتب من التكلفة اليت تتطلبها عملية إعادة معاجلة املخلفات، فهو أنما ميكن مالحظته هو 

.بالتايل يعترب حال رادعا
هذا : رسم حتفيزي للتشجيع على عدم ختزين النفايات املرتبطة بأنشطة العالج يف املستشفيات والعيادات الطبية

24000، وحتدد قيمة هذا الرسم بـ 2002من قانون املالية لسنة ) 204(املادة ألحكامالنوع من الرسم خيضع 

سنوات ) 03( منح مهلة متتد إىل ثالثة دج عن كل طن من النفايات املخزنة، كما تنص هذه املادة على 
للمستشفيات والعيادات الطبية، للتزود بأجهزة الرتميد املالئمة، وقد مت فرض هذا الرسم للحد أو على األقل 

:وتوزع حصيلة هذا الرسم كما يلي. خفض كمية املخلفات السامة
؛)FEDEP(ختصص لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث 75%-
؛ختصص لفائدة اخلزينة العمومية15%-
.ختصص لفائدة البلديات10%-

سياسة يف محاية البيئة تتحدد بالنتائج اليت تتمخض عنها، فالسياسة اجلبائية التحفيزية هدفها تغيري أيفعالية إن
سلوكيات املؤسسة اجتاه البيئة واحملافظة عليها من خالل ترشيد سلوكها االقتصادي، ولكي تكون الضريبة ذات فعالية 

حالة عدم املعاجلة أكرب من تكلفة املعاجلة، وهو ما يكون  مقدار الضريبة املفروضة يفأنيف معاجلة التلوث، جيب 
يوفر هامش أنهذا التوجه من شانه أنيشجع املؤسسة على املضي قدما واالستمرار يف عملية معاجلة التلوث، كما 

.تدوير املخلفاتإعادةربح وحيافظ يف نفس الوقت على البيئة من خالل 
بني اآلليات الكفيلة حبماية البيئة هو وجود اإلطار القانوين، حيث يتجلى من : اإلطار القانوني لمواجهة التلوث- 2

:انني واملراسيم منهاويف هذا اإلطار قامت اجلزائر بإصدار جمموعة من القو . واالستغالل العقالين ملواردها
 واملتعلق حبماية البيئة واهلادف 1983فرباير 05املوافق لــ 1403ربيع الثاين 22املؤرخ يف 83-03القانون رقم ،

:وقد ركز هذا القانون على حماور كربى تتمثل يف. أساسا إىل توجيه مشاريع الدولة يف هذا االجتاه
؛احليوانية والنباتيةمحاية الطبيعة واحملافظة على الفصائل-
؛)احمليط اجلوي، املياه القارية واحمليطات ( محاية األوساط املستقبلية -
؛الوقاية من ظواهر التلوث املضرة باحلياة اليت تتسبب فيها بعض املنشآت-
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مثل إقامةإجراء دراسة حول اآلثار املرتتبة على ( إجبارية القيام بعملية تقييم مدى تأثري اجناز املشاريع على احمليط -
).هذه املشاريع 

 والذي ينص على فرض ضريبة على األنشطة امللوثة 1991ديسمرب 18املؤرخ يف 25-91القانون رقم ،
.واخلطرية

 واملتعلق بالتحكم يف 1999جويلية 28املوافق لـ 1420ربيع الثاين عام 15املؤرخ يف 09-99القانون رقم ،
.الطاقة
 واملتعلق بتسيري النفايات 2001ديسمرب 12املوافق لـ 1422رمضان عام 27املؤرخ يف 19-01القانون رقم ،

.ومراقبتها وإزالتها
 واملتعلق 2003يوليو من سنة 19املوافق لـ 1424مجادي األول عام 19املؤرخ يف 10- 03القانون رقم ،

حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، حيث حيدد هذا القانون يف مادته األوىل قواعد محاية البيئة يف إطار التنمية 
.املستدامة

:أما فيما يتعلق باملراسيم اليت مت استحداثها بغرض محاية البيئة فيمكن إمجاهلا فيما يلي
واملتضمن انضمام 1980يناير سنة 26املوافق لـ 1400ربيع األول عام 08املؤرخ يف 14- 80ملرسوم رقم ا ،

.1976فرباير 16اجلزائر إىل اتفاقية محاية البحر األبيض املتوسط من التلوث واليت مت إبرامها بربشلونة يف 
 لق بدراسة التأثري على البيئة، واملتع1990فيفري 27املؤرخ يف 78- 90املرسوم التنفيذي رقم.
 واملتضمن انضمام اجلزائر 1998مايو سنة 16املوافق لـ 1419حمرم عام 19املؤرخ يف 158-98املرسوم رقم ،

.إىل اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود
 ة، املتعلق باملنشآت املصنف1998ديسمرب 03املؤرخ يف 339- 98املرسوم التنفيذي رقم.

:في الجزائرلتنمية المستدامةفي تحقيق االسياسة الصناعيةمدى مساهمة تقييم : الرابعالمبحث 
املنتظرة حتقيقها ألهدافها يعتمد أساسا علىالصناعية السياسة اقتصادية ومنها فعالية أي سياسة إن تقييم 

سيتم من خالل حتديد مدى جناحها يف حتقيق التنمية ن تقييم السياسة الصناعية اليت تبنتها اجلزائر إ، لذلك فمنها
انطالقا من الربامج االقتصادية ).االقتصادية، االجتماعية، البيئية(املستدامة من خالل الرتكيز على األبعاد الثالثة هلا 

.املياالندماج يف االقتصاد العتوجهها حنو املطبقة ، وكذا 
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:البعد االقتصادي:األولالمطلب 
القطاع ءتسليط الضوء على أداذلك يتطلبجانبها االقتصادي ملعرفة مدى حتقيق األهداف املسطرة للسياسة الصناعية يف 

املؤشرات اإلحصائية املتعلقة مبعدالت منو بعض ، وهذا باالعتماد على2010إىل 2002املمتدة من الدراسة فرتةخالل الصناعي
تكوين القيمة املضافة املسامهة يفو ،و نسب استعمال القدرات اإلنتاجية و تطور اإلنتاج الداخلي اخلام الصناعي،الصناعياإلنتاج

و توفري مناصب عمل جديدة، ووزن هذه املؤشرات بني العوامل االقتصادية .مسامهة القطاع الصناعي يف التجارة اخلارجيةكذاو 
. الكلية

مساهمة القطاع الصناعي في القيمة المضافة اإلجمالية -1

الصناعات االستخراجية : مهامن الصناعات رئيسني من خالل نوعنيالقيمة املضافة يفالقطاع الصناعييساهم
مسامهة حيث تصل ،يف تكوين القيمة املضافة يف القطاع الصناعي كل واحدة منهماسبة مسامهة  والصناعات التحويلية، وختتلف ن

يف املتوسط للصناعات التحويلية من إمجايل القيمة %18الناتج احمللي، مقابل إمجايلمن %80إىل حوايل الصناعات اإلستخراجية 
بالرغم من اإلمكانيات الكبرية واالستثمارات الضخمة اليت وظفت .1من إمجايل الناتج احمللي%5املضافة يف القطاع الصناعي، وإىل 

يف القطاع الصناعي بشقيه االستخراجي والتحويلي خالل املراحل السابقة، فإن مسامهته يف توليد القيمة املضافة اإلمجالية تشهد 
كما تشري إليه البيانات اإلحصائية من اجلدول التايل واليت تبني توزيع اخنفاضات وتذبذبات مستمرة بشكل عام خالل هذه املرحلة،

مصادر القيمة املضافة الصناعية بني الصناعات االستخراجية والصناعات التحويلية ونسبة مسامهتها يف الناتج احمللي خالل الفرتة 
2002-2010.

2010- 2002مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي ونسبة ): 11(الجدول رقم 
.مليار دج: الوحدة

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
السنوات

الفروع

4180.4 3109.1 4997.6 4089.3 3882.2 3352.9 2319.8 1868.9 1477 ستـخراجيـةالـصنـاعـات اإل
34.7 31.0 45.1 43.7 45.6 44.3 37.7 35.6 32.7 خ.د.في نةمساهمالنسبة 

597.9 573.1 519.5 479.8 449.5 418.3 390.5 355.4 337.6 الـصـنــاعـات الـتحــويـلـيـة
5.0 5.7 4.7 5.1 5.3 5.5 6.3 6.8 7.5 خ.د.في  نةمساهمالنسبة 

4778.3 3682.2 5517.1 4569.1 4331.7 3771.2 2710.3 2224.3 1814.6 مجمـوع القطـاع الصناعـي
39.7 36.7 49.7 48.8 50.9 49.9 44.1 42.3 40.1 خ.د.في  نةمساهمالنسبة 

12049.4 10034.3 11090 9366.6 8514.7 7561.9 6150.4 5252.4 4522.8 الـنــاتـج الــــداخـلـي الـخـام

:باالعتماد علىالباحثمن إعداد الطالب: المصدر
؛2011نشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول العربية ،صندوق النقد العريب -1
.2012املؤشرات الصناعية للدول العربية ،املنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين ،ديسمرب - 2

1  - O.N.S . L’Algerie en Quelques Chiffres, “Résultats (1990,1995,1998,2003)
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من%40حبوايل جند أن النشاط الصناعي يف اجلزائر يساهم يف القيمة املضافة ) 11(انطالقا من بيانات اجلدول رقم 
الناتج إمجايلمن ، %32حوايل األخريةحيث متثل هذه يتميز باعتماده الكبري على الصناعات االستخراجية، و ،إمجايل الناتج احمللي

للناتج احمللي إىلزيادة مسامهة الصناعات االستحراجية يف تكوين القيمة املضافة واستمرت للصناعات التحويلية، %7مقابل احمللي، 
سجلت تراجعا ملحوظا سنة لتبدأ بعد ذلك يف الرتاجع حيث، %45.6حيث بلغت 2006أعلى نسبة هلا سنة لتسجل، اإلمجايل
حوايل 2002نسبة مسامهة الصناعات التحويلية سنة متثل، يف حني %31يف الناتج احمللى حوايل ابلغت نسبة مسامهتهإذ2009

.%2009،4.7اخنفاض هلا سنة حيث عرفت أدىن،اخنفاضات متباينةبعد ذلك سجل لت، 7.5%
مقابل %5.76بلغ 2010-2002ويتضح أن متوسط نسبة مسامهة الصناعات التحويلية يف إمجايل الناتج احمللى خالل الفرتة 

ستثناء سنيت الفرتة ، كما يتضح أن القطاع الصناعي يف السنوات األخرية بإنفسللصناعات االستخراجية خالل38.93%
قد حقق قفزة نوعية من خالل نسبة مسامهته يف تكوين القيمة املضافة للناتج احمللى اإلمجايل، إذ ارتفع يف النصف 2010و2009

، أما على مستوى فروع القطاع الصناعي 2010سنة %39.7مقابل %51و %48الثاين من فرتة الدراسة ليرتاوح ما بني 
حوايل 2006لصناعات االستخراجية تبقى األفضل دائما حيث نالحظ حتسنا واضحا فقد بلغت سنة فنالحظ أن نسبة مسامهة ا

، يف حني تراجعت نسبة مسامهة قطاع الصناعات التحويلية يف تكوين القيمة املضافة، إذ 2002سنة %32.7مقابل 45.6%
يف ضعف مسامهة الصناعة التحويلية يعكس و . 2002ةسن%7وذلك مقابل %4.7حبوايل 2008سجلت أدىن نسبة هلا سنة 

لسوق انافسة املعلى القدرة القيمة املضافة 
إىلبالنظر ارجية ال يزال مبكرا جدااخلسواقدخول األفإن التفكري يف وانطالقا من هذه الوضعية ، احمللي

وحسب ،1املتاحةاملتاحة لالستثمار يف إعادة بناء نسيج صناعي على أساس املزايا النسبيةاألموالويف هذه احلالة من األحسن توجيه 
أما باالستقرار،نتائج القطاع الخاصمتيزت في حين قد عرف اخنفاضا،القطاع العمومي ء فإن أداء، المكتب الوطني لإلحصا

األخري، هذا يةداألحواجللودإنخفاض نسبة النمو فكانت صناعات النسيج سيما قطاع سامهت بشكل كبري يفالتي الصناعات
حصة قطاع النسيج يف بشكل ملموس ، وهو ما أثراخلوصصة اليت اختذت بشأنهوإجراءاتعرف تراجعا كبريا بفعل املنافسة الشديدة 

.2010سنة %5إلى 2002سنة %7من اخنفضتاليتالتحويلية للصناعات المضافة مجموع القيمةمن ة يداألحواجللود و
وحدة صناعية 58، 2006يضم سنة والذي كان قطاع الصناعات الغذائية الحكومي فان،أما على مستوى الفروع

2000في المائة ما بين 6.75انخفض متوسط النمو السنوي للقيمة المضافة لهذا القطاع بنسبة حيث، سجل هو اآلخر تراجعا
إلى 2000سنة %37.63من اخنفضتفي القيمة المضافة للصناعات التحويلية التي مسامهته مما قلص من ، 2006و

العمومية للمنتجات الغذائية ال الصناعيةفإن الوحداتدائما، ء حصالالالوطنياملكتبستنادا إلى إو، 2006سنة 31.58%
الزيوت فرع ومن بين الفروع األكثر تضررا نجد ،1995سنة %67من طاقتها اإلنتاجية مقابل %39تعمل سوى بنسبة 

فإن الوحدات العمومية العاملة في القطاع ال ، الوارداتزيادةالغذائية ومنتجات الحبوب فبسبب العدد الكبير للمطاحن الخاصة و
بشكل اخنفضتاليتالغذائية العجائنوقد تضرر قطاع السكر هو اآلخر وكذلك إنتاج ، من طاقاتها%27مل سوى بنسبة تع

هو األخر سجل فقد الخشب والفلين جمالأما القطاع العمومي في .1995سنة مقارنة مع %90كبري وصل إىل نسبة

.145.ص، 2010، أكتوبر 17دراسات اقتصادية، دورية فصلية حمكمة تصدر عن مركز البصرية للبحوث واالستشارات ، العدد - 1
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ويعود .مليون دوالر27مليون دوالر إلى 87من انتقلتبحيث 2006سنة خاصة يف، السنوات األخيرةيف يف عوائدهنخفاضإ
.في إنتاج مجموع أنشطة هذا القطاعاالخنفاض إىلسبب ذلك 
إذ ، والمطاط والصلبء القيمة المضافة نجد قطاعات الكيميايف تكوينسامهت بشكل كبريبالنسبة للقطاعات التي أما 

كما ، 2006و2004بين %20بمعدل نمو يتجاوز 2004بشكل سريع منذ ء القيمة المضافة لقطاع الكيمياارتفعت
%13.78حصة هذا القطاع في القيمة المضافة للصناعات التحويلية بأربع نقاط مئوية خالل ثالث سنوات منتقلة من ارتفعت

أيضا نتائج إيجابية على مستوى وحدة 38يضم ذي الوحقق قطاع الصلب . 2006في المائة سنة 18.42إلى 2004سنة 
وبلغت القيمة المضافة ، وتهيمن على هذه الصناعات المؤسسة الوطنية للصلب التي تعد أكبر مؤسسة صناعية في الجزائر، النمو 

حيث ، ظوتزايدت مساهمته في القيمة المضافة للصناعات التحويلية بشكل ملحو، 2006دوالر سنة ماليني 6لقطاع الصلب 
وتتوفر الجزائر على قطاع واعد يعرف نمو إنتاجه ومساهمته . 2006سنة %10.95إلى 2000سنة %6.15من انتقلت

رتفع متوسط إإذ ، في القيمة المضافة للصناعات التحويلية تطورا متزايدا وهو قطاع الميكانيك والمنتجات الكهربائية والسيارات
واتسعت حصته في مجموع القيمة المضافة ، 2006و 2000بين %13.38القطاع بنسبة النمو السنوي للقيمة المضافة لهذا

ويعد قطاع السيارات بمثابة قاطرة لهذا القطاع ، من القيمة المضافة للصناعة التحويلية%5لتبلغ 2002بثالث نقاط مئوية منذ 
يف تكوين لصناعات التحويلية ضعف مسامهة ارغم.يتوفر على إنتاج محليذي قطاع صناعة الشاحنات هو القطاع الوحيد الو

إىل2002سنة مليار دج337.6من قيمتها الذي عرفته حيث انتقلت ميكننا جتاهل التطور املستمر النهأإال،القيمة املضافة
وصاحبت هذه 1،%28.5بلغ نسبة 2011كما حقق ناتج الصناعات التحويلية منو جيدا سنة ،  2010سنة مليار دج597.9

مليار 1477: منحيث انتقلت قيمتهاالزيادة يف الصناعات التحويلية زيادة بنسب أعلى يف القيمة املضافة للصناعات االستخراجية 
وهذا بسبب أثر تزايد الطلب العاملي على النفط وارتفاع متوسط أسعاره،،2010مليار دج سنة 4180.4، إىل 2002دج سنة 

2002سنة %7من حيث عرفت اخنفاضانسبة مسامهة الصناعات التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل لى عوهو ما انعكس سلبا
.2010سنة %5إىل 

وهذا راجع إىل اإلختالالت املطبقة االقتصاديةالربامجميكن القول أن القطاع الصناعي مل يسجل أي جتاوب معوعليه
إال ،%4.5القطاع العمومي، أما فيما يتعلق بالقطاع اخلاص فقد حقق متوسط منو موجب قدر بـاملالية واهليكلية اليت كان يعاين منها 

الربنامج، ويعود السبب يف ذلك إىل التعقيدات اإلدارية ه تطبيق هذه جراءأن هذه النسبة تعترب غري كافية باملقارنة مع ما كان متوقع من
ري وانعكاس ذلك على اجلانب اإلنتاجي، وبذلك ضعف أداء املؤسسة وكذا مشكل التمويل الذي يصادفه اجلانب االستثما

2.والصينية

.75.ص، 2011التقرير االقتصادي 1
24، الدورة العامة املنعقدة يف 2003حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي الثاني من سنة تقرير2

.28.ص، 2004جوان 
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الخامالداخليمساهمة القطاع الصناعي في الناتج - 2
اثر اجلزء األعظم منهاحتققتطورات كبرية ومستمرة يف الناتج الداخلي اخلام، األخرية العشر سنوات الشهدت 

الضرورية ، مما أثر على عائدات اجلزائر من املوارد اخلارجيةتزايد الطلب العاملي على النفط وارتفاع متوسط أسعاره
على قطاع احملروقات، حيث شهد شبه كليكل بسبب إعتماد اإلقتصاد اجلزائري بش،لتمويل القطاع الصناعي

، بإستثناء %1.9و%0.3معدالت منو موجبة تراوحت بني 2010-2002القطاع الصناعي خالل سنوات 
و ميكن التعرف على . على التوايل2.5- و 0.5- : اليت سجل فيهما معدالت سالبة بـ2010و2006سنيت 

اخلام، بإعتباره من املؤشرات الدالة على مدى حتقيق السياسة الداخليناتجيف تكوين الالصناعيمسامهة القطاع 
.الصناعية ألهداف هذا القطاع خالل هذه املرحلة

.2010-2002يبين مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام خالل الفترة: )12(الجدول رقم 
السنوات    

صناعاتال
200220032004200520062007200820092010

14771868.92319.83352.93882.24089.34997.63109.14180.4الصناعات االستخراجية
32.6635.5837.744.345.643.745.131.034.7%املسامهة يف ن د خ
37.834.5-26.524.144.515.85.322.2%نسبة التغري السنوي

337.6355.4390.5418.3449.5479.8519.5573.1597.9الصناعات التحويلية

7.56.86.35.55.35.14.75.75.0%املسامهة يف ن د خ 

5.39.97.17.56.78.310.34.3%نسبة التغري السنوي 

1814.62224.32710.33771.24331.74569.15517.13682.24778.3جمموع القطاع الصناعي

40.142.344.149.950.948.849.736.739.7%املسامهة يف ن د خ 

33.329.8-22.621.839.114.95.520.7%نسبة التغري السنوي 

4522.85252.46150.47561.98514.79366.61109010034.312049.4الناتج الداخلي اخلام

9.52-7.0016.1317.1022.9512.6010.0118.40%نسبة التغري السنوي 

:باالعتماد علىالطالبإعدادمن :المصدر
26.ص، 2008الثالثية، بنك اجلزائر، سبتمرب اإلحصائيةالنشرة -1
؛26.ص، 2008الثالثية، بنك اجلزائر، ديسمرب اإلحصائيةالنشرة -2
.26.ص، 2011الثالثية، بنك اجلزائر، ديسمرب اإلحصائيةالنشرة -3

:يليوميكن متثيل مسامهة القطاع الصناعي يف الناتج الداخلي اخلام خالل الفرتة املذكورة بيانيا كما
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.من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات اجلدول:المصدر
الصناعات االستخراجية من جمموع القطاع الصناعي، حيث يكاد ما متثله ما ميكن مالحظته من خالل التمثيل البياين هو 

.منحى كل منها يتطابق، وهو ما يعكس تركيز القطاع على هذه الصناعات، ويف املقابل ضعف نسبة مسامهة الصناعات التحويلية
الصناعات االستخراجية يف تكوين الناتج نسبة مسامهة التذبذب احلاصل يفبيانات اجلدول نالحظ وتعليقا على 

.، وهذا بفعل التقلبات اليت تشهدها السوق النفطية العاملية2010و2002الداخلي اخلام بني 
اخلام من سنة إىل أخرى، إذ يالداخلالناتجكما نالحظ تراجعا يف نسبة مسامهة الصناعة التحويلية يف 

، وميكن 2010سنة %5يف الرتاجع بشكل مستمر لغاية وصوهلا إىل بعدها ، لتبدأ %7، 2002سنةنسبتهابلغت 
:1إىلالداخلي اخلام الناتجهذا الرتاجع يف نسبة مسامهة الصناعة التحويلية يفسبب تفسري 
 دج سنة مليار18.1(2004سنة %16ضعف االستثمارات يف الصناعات التحويلية اليت عرفت تراجعا بنسبة

؛ )2004مليار دج سنة 15.2، مقابل 2003
 مليار دج سنة 52مليار دج، مقابل 64كشوفا بنكية بقيمة 2004الصناعات التحويلية سجلت سنة
، ورغم ذلك فهناك بعض الفروع اليت حققت نتائج مالية جيدة نذكر منها قطاعات مواد البناء والكيمياء، 2003

اإلنتاجخالت هذه الصناعات، إضافة إىل أن قدرة ديل مومتثلت عواقب هذه املشاكل املالية يف رفض البنوك متو 
؛ال تستغل بالكاملأصبحت 
 ال ال تتمتع جبودة عالية واليت نتج عنها منتوجات وقدم التكنولوجية املستخدمة، و اإلنتاجتآكل جتهيزات

النقاب علىاالنفتاح التجارياملستوردة، كما كشفعلى منافسة غري قادرةتستجيب للمعايري املطلوبة و 
.ضعف التنافسية اليت تعانيها الصناعات العمومية

، أحباث اقتصادية تصديريدور نظرية اإليزو الطائر األسيوية في السياسة الصناعية الجديدة في الجزائر للتحول إلى الهيكل الكمال عايشي، -1
.227.ص، جامعة بسكرة، 2009، ديسمرب 6وإدارية، العدد 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

الصناعات االستخراجیة

الصناعات التحویلیة

مجموع القطاع الصناعي



السياسات الصناعية في الجزائر ومدى مساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة..............:الفصل الثالث

164

( الصناعة اإلستخراجية ميكن القول أن الصناعة اجلزائرية انطالقا من هذه املؤشرات
وهو توجه خيالف متاما كمصدر أساسي للتنمية الصناعية، الصناعة التحويليةبمقارنة) احملروقات

الناتجحيث تشري تقارير اهليئات الدولية أن نسبة مسامهة الصناعة التحويلية يف توجه الدول الصناعية املتقدمة،
، بينما نسبة مسامهة الصناعة التحويلية)%31- %25(الداخلي اخلام للدول الصناعية املتقدمة ترتاوح ما بني 

اهتمام الدول الصناعية املتقدمة بقطاع يعكسكحد أقصى خالل هذه الفرتة، وهذا ما %7اجلزائرية مل تتجاوز 
التنمية ، واستخدم أحدث التقنيات العاملية و املسامهة الصناعة التحويلية كقطاع رائد 

كما سجل الناتج الداخلي اخلام للجزائر منوا بنسبة .التنمية املستدامةلتحقيقالفعالة يف تطوير القدرات التكنولوجيا
ويعود ، %9.52نكماش بلغت نسبته إ، الذي عرف فيها 2009بسنة مقارنة 2010سنة%20.08تقدر حبوايل 

رتفاع القيمة املضافة للصناعات االستخراجية إثر تزايد الطلب العاملي على النفط إىل إأساساالنمو اهذسبب 
الصناعي ومعدل النمو لفروع اإلنتاجواجلدولني التالني يوضحان تطور مؤشر .2010وارتفاع أسعاره خالل 

:2010-2002الصناعات التحويلية خالل الفرتة 
.)2010- 2002(للفترة مؤشر اإلنتاج الصناعي تطور): 13(الجدول رقم 

1989سنة 100:شر األساسمؤ 
السنوات

طاعاتقال
200220032004200520062007200820092010

74.873.873.874.574.272.176.278.976.7الصناعة خارج احملروقات

8383.682.791104.8110.2133.1137.3132.8املناجم واحملاجر

677373.670.671.56757.662.954.6ميكانيك، كهربائية، إلكرتونيك، حديد

104.796.8105.4112.7108.5109.4114.2113.10107.4مواد البناء

88.879.47882.377.762.769.170.563الصناعات الصيدالنية والكيميائية والبالستكية

60.64840.534.631.930.134.531.330.3، التبغالصناعات الغذائية

29.628.924.624.621.217.418.218.416.4النسيج 

131213.310.99.17.77.36.66.2األحذيةاجللود و 

31.229.328.123.123.82120.416.118.4اخلشب والفلني والورق

27.324.125.31918.812.910.310.38.1صناعات خمتلفة

86.387.287.388.788.486.991.892.289.8املؤشر العــــــــــــــــــــــــــــــام

.162.ص، بنك اجلزائر، 2010، 2007التقرير السنوي للتطور االقتصادي والنقدي : المصدر
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%مئوية: النسبة. نمو القطاع الصناعي حسب الفروعمعدليبين : )14(الجدول رقم
200220032004200520062007200820092010السنواتالفروع

2.7-0.50.34.33.5-1.711-الصناعة خارج احملروقات

3.3-11015.1089.83.4-0.6املناجم واحملاجر

ميكانيك، كهربائية، إلكرتونيك، 
حديد

8.90.6-4.201.3-8.93.99.10-13.2

5-1-1.6-3.72.7-7.68.87-مواد البناء

الصناعات الصيدالنية والكيميائية 
والبالستيكية

-10.6-1.85.5-5.6-4.42.52-10.6

3.3-9.1-2.16.7-7.6-14.6-15.7-20.6-الصناعات الغذائية

10.8-1.11-15-14-14.80-2.4-النسيج

6.1-10.2-1.2-4.8-15.9-19.4-7.312-يةذاجللود و األح
21.414.8-11.9-6.8-17.92.9-4.3-5.9-اخلشب والفلني والورق

21.3-0.2-20.6-31.2-1-25.1-11.85.1-صناعات خمتلفة

2.5-0.50.31.90.4-0.90.41.6املؤشر العــــــــــــــــــــــــــــــام

.162، بنك الجزائر، ص2010، 2007التقرير السنوي للتطور االقتصادي والنقدي : لمصدرا
: البعد االجتماعي: المطلب الثاني

هام يف قياس جناعة السياسات جد يندرج التشغيل ضمن اهتمامات السلطات العمومية ويعترب مؤشرا 
صيانة كرامة و رفاهية األمم علىالعمل النعكاسات، بالنظر بصفة خاصةالصناعية السياسةعامة و بصفة االقتصادية 

.من الفقر وحتسني مستويات املعيشةاملختلفة، وبالتايل احلد األساسية اتهتلبية احتياجمن خالل اإلنسان 
عرف سوق العمل يف اجلزائر تدهورا كبريا منذ النصف الثاين من التسعينات بفعل تطبيق برنامج قد ل

اإلقتصاد عرفاالقتصادية و اهليكلة املدعومة من طرف صندوق النقد الدويل و البنك العاملي، حيث اإلصالحات
على حساب ، إال أن ذلك متاستعادة التوازنات الكليةجلأمن ، جذرية مست خمتلف اجلوانب اجلزائري إصالحات 
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فإذا  .إخل ..الشغل وإعادة اهليكلة الصناعية و تشجيع و تدعيم االستثمار اخلاص، و خوصصة املؤسسات العمومية 
إال ، فان ذلك مل ينعكس املوازنة العامةكان برنامج التعديل اهليكلي قد وفق يف إعادة التوازنات اإلقتصادية الكلية و 

احلالة العامة تقهقرت لغياب االستثمارات اجلديدة من قبل املؤسسات العمومية، مما دفع كونعلى صعيد الشغل،  
هذه املؤسسات إىل تسريح مجاعي مس شرحية واسعة من العمال نتيجة إلعادة اهليكلة و خوصصة معظم املؤسسات 

قتصادية و تقليص دور الدولة مبا ينسجم  و املرحلة اجلديدة، مما أدى إىل تفاقم البطالة إذ حبثا عن النجاعة اال
.20001سنة %29إىل أكثر من 1994سنة %24.36إرتفعت من 

عرفت تدهورا كبريا ) نقص التشغيل، البطالة، القدرة الشرائية، ضعف املداخيل(إال أن السياسة االجتماعية 
وهي اآلن تبدو قابلة للتسيري وال تشكل أي عائق يف تطور االقتصاد الوطين، وهو ما ميكن أن اإلصالحيف ظل 

والربنامج 2000/2004يسمح بانطالقة حقيقية لالقتصاد يف ظل ما يسمى بربنامج اإلنعاش االقتصادي املمتد فرتة 
متخضت عنها 2009- 2000خاصة وأن حصيلة النشاط االقتصادي للفرتة 2005/2009لدعم النموالكميلي

نتائج إجيابية على مستوى التشغيل حيث تراجعت البطالة ووصل عدد املناصب املنشأة مليوين منصب عمل، كما 
بشكل مباشر على وترية النشاط -نتيجة ارتفاع أسعار البرتول العاملية - أثرت زيادة املوارد املالية بالعملة الصعبة  

يف جمال االستثمار أو اإلنتاج، و انعكس هذا كله سواءبصفة خاصة، الصناعياالقتصادي بصفة عامة و القطاع
متوالية، و ارتفاعاتحتديدا خالل هذه املرحلة الصناعيعلى قطاع التشغيل حيث عرف هذا األخري عموما والتشغيل 

:يبني ذلكاجلدول التايل 
).2010-2002(للفترة والحد من البطالة اإلجماليةمساهمة القطاع الصناعي في حجم العمالة تطور يبين : )15(اجلدول رقم

200220032004200520062007200820092010السنوات 

العمالة املشغلةإمجايل
54625741597662226517677170029472

9735

القطاع الصناعي
5045105235235255225301194

1337

9.228.888.758.408.057.707.5612.6013.73%النسبة

25.723.717.715.312.311.811.310.210معدل البطالة

2005إحصائيات صندوق النقد الدويل، -:المصدر
.الديوان الوطين لإلحصاء-

1 -2001
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:كما يلي. 2010- 2002حجم العمالة اإلمجالية بيانيا خالل الفرتة وميكن متثيل مسامهة القطاع الصناعي يف 

.عتماد على بيانات اجلدول السابقالمن إعداد الطالب با:المصدر
رغم تزايدها املستمر اإلمجاليةنرصد ضعف مسامهة القطاع الصناعي يف حجم العمالة أنمن خالل هذا الرسم البياين ميكن 

.الفرتةخالل هذه 
، نالحظ من %27.3يقدر بـ 2001بعدما كان معدل البطالة يف سنة وتعليقا على اجلدول ميكن القول أنه 

اجلدول أن معدل البطالة بدأ بعد ذلك يف االخنفاض مبجرد االنطالق يف اجناز برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي، 
عامل 523000لينتقل العدد بعد ذلك إىل ،يف قطاع الصناعة عامل 504000توظيف 2002حيث عرفت سنة 

، وعليه ميكن أن القطاع الصناعي شكل االستثناء بضعف تطور حجم العمالة فيه %3.19بزيادة قدرها 2004سنة 
نظرا لضعف األداء وعدم القدرة على املنافسة، خاصة يف ظل الرتاجع املسجل يف عدد الوحدات الصناعية خالل فرتة 

. التسعينات
والربنامج التكميلي بالرغم من فرص العمل اليت مت استحداثها يف إطار برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي،

إال انه ميكن القول انه كان من املمكن حتقيق معدالت بطالة أدىن مما حتقق لو أن اجلهاز اإلنتاجي يف لدعم النمو، 
هاذين داء تزامنا مع الزيادة املسجلة يف الطلب الكلي اليت تولدت عن االقتصاد متيز بنوع من املرونة واحلركية يف األ

.2010سنة 10%إىل 2002سنة 25,70%الربناجمني حيث انتقل معدل البطالة من ، 
2002سنة التزايد املستمر يف العمالة اإلمجالية يف اجلزائر إذ قدرتحجماجلدول يعكس هذاكما 

يف زيادة الإىلاألوىلبالدرجة ، وتعود هذه الزيادة 2010عامل سنة 9.735.000مقابل عامل ، 5.462.000:بــ
، وكذا برنامج دعم النمو 2000/2004االقتصادي اإلنعاشبرنامج ممثلة يفحلكومة من قبل االعام اإلنفاق

بالتذبذب خالل هذه املرحلة اإلمجاليةيف العمالة مسامهة القطاع الصناعيوقد اتسمت.2005/2009االقتصادي 
أدىن 2008، وقد سجلت سنة %8.88لترتاجع يف السنة املوالية إىل ، 2002سنة %9.22نسبة بقدرت، حيث 
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، إال أن هذه النسبة تبقى %13.7نسبة 2010لتسجل سنة ، لرتتفع مرة أخرى%7.56اخنفاض حيث قدرت بـ 
و بفعل األزمة االقتصادية واملنافسة اخلارجية والتسريح من جهةضعف ديناميكية القطاع الصناعيضئيلة بسبب 

.1من جهة أخرىبسبب حل املؤسسات العمومية2002عامل لغاية سنة 450.000الذي مس حوايل 
أكثر من بقية القطاعات دائمة أما مسامهة قطاع الصناعة التحويلية والذي يعول عليه يف تأمني فرص العمل 

اسع و طبيعة صناعاته الىت تعتمد على عنصر العمل بشكل أساسي، فنجد أن قدرته على خلق بسبب انتشاره الو 
فرص عمل جديدة كانت حمدودة، إذ أن العمالة يف قطاع الصناعة التحويلية مل تتجاوز خالل هذه املرحلة نسبة 

اإلمجاليةلية يف العمالة يف املتوسط العام من إمجايل العمالة، حيث كانت نسبة مسامهة الصناعة التحوي4.46%
يف خلق فرص عمل جديدة يف قطاع االخنفاضو يف واقع األمر فإن هذا %26خالل مرحلة الثمانينات تتجاوز 

:2الصناعة التحويلية ميكن إرجاعة إىل عدة أسباب أمهها


 ؛االقتصاديو التحرر االنفتاحاملنافسة اليت تتعرض هلا بعد سياسات


 االهتمامعدم
: الدول املتقدمة مقابل كل فرصة عمل يف الصناعة التحويلية تولد أربع فرص عمل يف اخلدمات الصناعية مثل

.يل و الصيانة و التدريب و التسويقيف جمال اإلدارة و التشغاالستشاريةخدمة التصميم و اإلشراف واخلدمات 
إىلالسياسات الصناعية يف اجلزائر مل حتقق التنمية املستدامة يف بعدها االجتماعي بالنظر أنوعليه ميكن القول 

.، وخاصة يف جانب الصناعات التحويلية فرص العمل مت استحداثها يف هذا القطاع
البعد البيئي :المطلب الثالث

يف ةويكون ذلك 
.حماولة منها إلدماج البعد البيئي يف خططها

سياسة التخطيط املنتهجة يف القطاع :إدماج االهتمامات البيئية في السياسة الصناعية في الجزائر: الفرع األول
الصناعي تسمح بالوصول إىل وعي كبري بالعوامل الصناعية ذات املشاكل البيئية وضرورة االلتزام باألنشطة من أجل 
تقليص النفايات الناجتة عن النشاطات الصناعية، ويف هذا اإلطار هناك العديد من املؤسسات اليت أخذت على 

1 - CNES, Rapport national sur le développement humain, PNUD, 2006, P. 58.

.359.ص، ذكرهزرقني عبود، مرجع سبق- 2
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متابعة التخطيط هلذا القطاع ترتجم بالتحسن املستمر للوضعية احلالية إن. م باملشاكل البيئيةعاتقها ضرورة االهتما
ورغم مشاكل التلوث الصناعي الكربى، نالحظ أن هناك تقدم ملحوظ فيما يتعلق خبفض نسبة التلوث الصناعي 

:واليت تعتمد على
هناك العديد من الوسائل اليت من :وسائل التسيير البيئي-1

، باإلضافة إىل نظام التسيري البيئي، اجللسات البيئية، عقود )EIE(تلك املتعلقة بدراسات التأثري على البيئة 
اخل...اإلتقان،

Les études d’impact Sur(دراسات التأثير على البيئة -2 l’environnement:(
، املتعلق بدراسات 1990فيفري 27املؤرخ يف 78- 90تسهيل فهم وتطبيق املرسوم التنفيذي رقم 

استحداث دليل لدراسات التأثري على البيئة يشتمل على الوسيلة املرجعية من 2001التأثري على البيئة، مت يف سنة 
ثري على البيئة، وتزويد خمتلف املتدخلني يف أجل التحكم يف األساليب واملنهجيات والتقسيمات املتعلقة بدراسات التأ

.1هذا اإلجراء باملعلومات الضرورية 
): Les audits environnementaux( المراجعة البيئية -3

دات الصناعية، حيث تسمح يف إطار مشروع مراقبة التلوث الصناعي، مت اجناز املراجعات البيئية لبعض الوح
.الوضعية االيكولوجية والبيئية للوحدات الصناعية وذلك بالرجوع إىل مقاييس التسيري البيئيالبيئية مبعرفة املراجعة 

Le système de management environnement(نظام التسيير البيئي -4

شجعت املؤسسات الصناعية االلتزام بوضع نظام تسيري بيئي يشتمل على وسائل جناح كربى هلذه 
القيام بعملية تكوين املكونني يف إطار هيكلة الدراسات الوطنية ومرافقة املؤسسات 2002املؤسسات، وقد مت يف عام 

.حة وضمان األمن للعمالالصناعية الصغرية واملتوسطة يف وضع نظام تسيري بيئي، وكذلك حتسني الص
العقود المحصلة -5

الصناعية، اإلدارة حتدد القاعدة واملساعدة من أجل ضمان ومرافقة املؤسسات الصناعية لتحقيق أهدافها اإلنتاجية 
.اإلسرت 

1 Ministère de l’aménagement du Territoire et de l’environnement, Rapport sur l’état et l’avenir de
l’environnement, Op. Cit., p.361.
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21التلوث ومحاية البيئة يف إطار شراكة ما بني إدارة البيئة واملؤسسات الصناعية، حيث وقعت هذه العقود مع 

.مؤسسة56مؤسسة، وهناك عقود أخرى جي
) La charte de l’entreprise industrielle(ميثاق المؤسسة الصناعية-6

مؤسسة انضمت إىل السياسة البيئية الصناعية اجلديدة ووقعت قانون املؤسسة، هذا القانون من 256هناك 
املؤسسة، فاملؤسسات املوقعة على هذا القانون تنطلق من نه حتقيق التكامل ما بني التنمية املستدامة واسرتاتيجيات أش

ن حتقيق هذه  األخرية مير حتما عرب التزام أأن محاية البيئة هي العامل الوحيد الذي يسمح بتحقيق التنمية املستدامة، و 
خمتلف املؤسسات الصناعية باحتواء التسيري البيئي ضمن خصائصها األساسية، ودعم إنشاء إطار للمشاورة بني 

.1) عمال الصناعة، مواطنني، سلطات عمومية(الفاعلني 
مندوبين البيئة لدى المؤسسات ذات األخطار-7

مؤسسة بتعيني مندوبني على 92
نزع وخفض التلوث الناجم عن املؤسسات الصناعية بغرض البيئة مهمتهم األساسية التنبيه إىل ضرورة استغالل خمطط 

.محاية البيئة
Le cadastre national des déchets(المساحة الوطنية للنفايات الخطرة: الفرع الثاني dangereux (

أن تسمح بتحديد كمية النفايات املتولدة واملخزنة ) CNDS(ن املساحة الوطنية للنفايات اخلطرة أمن ش
واملعاجلة، وكذلك حتديد مولدات النفايات اخلاصة وإنشاء توزيع جغرايف للنفايات خاص بكل والية أو منطقة على 

طن يف السنة، وبقدرة ختزين تقدر 2.600.000ويقدر اإلنتاج الشامل للنفايات الصناعية حبوايل . حدى
طن4500.000ـب

Le plan national de gestion des(المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة : الفرع الثالث déchets

spéciaux(
اليت متثل مصدر التلوث والعمل على " Points chauds"بإمكان هذا املخطط حتديد خمتلف النقاط الساخنة 

.معاجلتها بغرض ختفيض نسبة التلوث والتحكم فيه
6770يف إطار املساحة الوطنية للنفايات اخلاصة مت إحصاء ما يعادل : PCBثنائي الفنيل متعدد الكلور -1

.قاطعات72مكثفات، 1992حمول، 4706: موزعة كالتايلPCBجهاز كهربائي حيتوي على 

1 Ministère de l’aménagement du Territoire et de l’environnement, Rapport sur l’état et l’avenir de
l’environnement, Op. Cit., p. 364.



السياسات الصناعية في الجزائر ومدى مساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة..............:الفصل الثالث

171

جهاز كهربائي  1477طن من الزيوت بصدد اإلزالة من بينها الزيوت الزيوت احملتواة يف األجهزة املستغلة، 2994و
املؤرخ 87/182ووفقا للمرسوم رقم. 1)كمخزون (واألخرى نفايات معدنية PCBطن من زيوت 1080كنفايات، 
وأمام احلالة احلرجة لتسيري .PCBتوي على فانه مينع بيع أو شراء وصنع واسترياد املنتجات اليت حت1987يف أوت 
والذي يتم اجنازه على PCBPCBنفايات 
:مرحلتني

، PCBـسيهتم باألجهزة غري املستعملة وكذلك النفايات امللوثة ب):2007-2005(ومتتد من: المرحلة األولى-أ
طن من الزيوت حمتواة 2554طن من الزيوت، إضافة إىل 1564جهاز كنفايات حتتوي على 3042ومتثل جمموع 

.من الرتبة امللوثة390يف براميل و
سوف ينصب االهتمام يف هذه املرحلة باألجهزة املستعملة واليت ):2012- 2008(ومتتد من : المرحلة الثانية-ب

املصدرة PCBأما بالنسبة لكمية النفايات احملتوية على. طن من الزيوت1371جهاز مستغل وحوايل 3657متثل 
:يومنا هذا فهي كالتايلإىل
حاويات من الرتبة امللوثة واليت 4حمول، 831حمول كهربائي من أصل 254حاوية من احملوالت تشتمل على 32

82.100واليت تعادل PCBصهاريج من زيوت 4طن، 543ـرة باملقداإلمجاليةطن من الكمية 46.720تعادل 

.طن794طن من أصل 
يف إطار املسح الوطين للنفايات اخلاصة :إعادة استخدام الزيوت المستعملة لتعطي فرصة مالئمة لالستثمار-2

طن قامت 8.500طن مجعت من طرف اخلواص و44.200طن من بينها 59.000ـقدرت الزيوت املستعملة ب
األول اقتصادي يتمثل : . جبمعها مؤسسة نفطال

.يف تثمني الطاقة، والثاين بيئي من خالل التخلص من هذه النفايات بطريقة ايكولوجية
التلوث مبوجب قانون املالية التكميلي ) نزع( أنشئ الصندوق الوطين للبيئة وإزالة :صندوق البيئة ونزع التلوث-أ

ومن الرسم التكميلي على التلوث %75، ويتم متويله من الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرة بنسبة 2001لسنة 
ايات املرتبطة بأنشطة كذلك من الرسم التحفيزي على عدم ختزين النف،%75اجلوي ذي املصدر الصناعي بنسبة 

وتتمثل مهمته يف مساعدة املؤسسات على جتسيد مشاريعها الرامية إىل .%50ـبوالرسم على الوقود %75ـالعالج ب

، مداخلة مقدمة يف إطار امللتقى الدويل إدماج البعد البيئي في السياسة الصناعية في الجزائر لتحقيق التنمية المستدامةبايل محزة، موساوي عمر، 1
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، أيام للموارد المتاحةالتنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية: حتت عنوان

.857.ص، 2008أفريل 07/08



السياسات الصناعية في الجزائر ومدى مساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة..............:الفصل الثالث

172

باإلضافة إىل ذلك  املسامهة يف معاجلة  األضرار . 1خفض التلوث وتشجيعها على حتسني أدائها البيئي واالقتصادي
.البيئية النامجة عن الكوارث 

):Le système d’information environnementale(نظام اإلعالم البيئي -3

املعطيات إلدارة والبيئة بتوجيه السياسة البيئية الصناعية باستخدام نظام اإلعالم البيئي الذي يسمح جبمع مجيع 
( السياسة البيئية الصناعية ووضعها يف شكل قاعدة معطيات مهيكلة، واليت تسمح بتحديد هوية كل وحدة صناعية

البحوث الرياضية بواسطة هذا إجراءأساليبوإدخال، ومراجعة خمتلف اخلرائط اجلغرافية، )اخل...، استهالكإنتاج
.النظام

هناك الكثري من الوحدات الصناعية امللوثة اليت التزمت : االنجازات العظمى لنزع التلوث الصناعي: الفرع الرابع
:2بـاألمرمحاية البيئة ضمن مشاريعها التنموية بغرض احلد من التلوث ويتعلق إدماجبإجراءات

واجناز مركب طمر ) SO2ّ(نبعاثات ثاين أكسيد الكربيت إختفيض : مركب التحليل الكهربائي للزنك بالغزوات-1
نبعاثات جوية، وتقدر تكلفة إنقطاعات الكهربائية اليت تولد تقين خمصص الستقبال النفايات، ومركب لتجنب اإل

من شان هذا االستثمار أن خيفض . مليون دينار يتم متويله من طرف الصندوق اخلاص باملؤسسة1147االستثمار بـ
.نبعاثات على سكان الغزواتاإل
على مستوى هذا املركب مت توقيف وحدة : ةببعنا) ASMIDAL( ض التلوث يف مركب إنتاج األمسدة خف-2

النفايات الغازية احلالية أناملمتاز حبيث للفوسفاتبسيط إنتاجوحدة إىل
مليون دوالر أمريكي، جزء من هذا املشروع يتم 17تستجيب للمقاييس النوعية، وتفوق تكلفة هذا االستثمار املنجز 

).CPI(متويله ذاتيا واجلزء اآلخر يتم يف إطار مراقبة التلوث الصناعي 
أخذت على مستوى هذا املركب العديد من اإلجراءات ):  ISPAT( خفض التلوث من مركب صناعة احلديد -3

بالنسبة ملصنع احلديد الكهربائي، ومصنع الفحم احلجري املضادة للتلوث ويتعلق األمر برتكيب أنظمة نزع الغبار
واألفران العالية وكذلك استخدام مرشحات كهربائية، وتركيب حمطات تصفية املياه املستعملة، عالوة على ذلك زود 

نجز حبوايل وتقدر تكلفة هذا االستثمار امل. املركب مبخترب بيئي جمهز بأجهزة للعينات وحتليل النفايات السائلة واجلوية
.ماليني دوالر أمريكي4

.859.ص، ذكرهبايل محزة، موساوي عمر، مرجع سبق1
2 Ministère de l’aménagement du Territoire et de l’environnement, Rapport sur l’état et l’avenir de l’env-
ironnement,Op. Cit., p. 389،390.
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من خالل قيامها باجناز حمطة تصفية مالئمة لطبيعة النفايات : بالرويبةTAMEGخفض التلوث يف مدبغة - 4
.

حتديث وعصرنة عتادها إطاريف ): مفتاح، زهانة، وحامة بوزيان(خفض التلوث يف مصانع االمسنت يف كل من - 5
مليون دج بالنسبة 616ـاملضاد للتلوث وحتسينه، وافقت هذه املصانع على القيام باستثمارات هامة، حيث قدرت ب

وهو . مليون دج ملصنع االمسنت باحلامة بوزيان220مليون دج ملصنع االمسنت بزهانة و100ملصنع االمسنت مبفتاح، 
.املرشحات الكهربائية ملصانع االمسنتما مسح بالتحكم اجليد يف وظيفة 

الرامية إسرتاتيجيتهاأطلقت مؤسسة سوناطراك يف اطار ): سوناطراك (خفض التلوث يف املؤسسات اهليدروكبور -6
بربنامج واسع لتجديد تركيبتها اخلاصة بدأتمحاية البيئة جمموعة من املشاريع املخصصة خلفض التلوث، وقد إىل

.بالغاز الطبيعي امل
:وتوجد هناك ثالث حمطات الستخالص الزيوت بدأت يف االشتغال ويتعلق األمر بـ

" Elgassi"يف اليوم، ووحدة 3م6040ذات سعة " CINA" يف اليوم، وحدة 3م8250ذات سعة " CIS"وحدة -أ
بالنسبة لوحدة : يف اليوم، وتقدر كمية الزيوت املستعادة يف كل وحدة من هذه الوحدات كما يلي3م340ذات سعة 

 "CIS "430يف اليوم بالنسبة لوحدة 3م308يف اليوم، 3مCINA"يف اليوم بالنسبة لوحدة 3م81.84، و "El

gassi."
يعاد استعمال املياه املستعادة بعد معاجلتها يف العملية اإلنتاجية، وكذلك األمر بالنسبة للزيوت اليت يتم -ب

مسح ليس فقط حبماية البيئة ولكن أيضا بتحقيق اقتصاد ) خفض التلوث ( 
.مليون دوالر سنويا34يف املوارد قدر حبوايل 

فيفري، حيث يتم استعمال املياه 24بقاعدة " STEP"بالنسبة للنفايات السائلة فقد مت اجناز حمطة تصفية -ج
1.املستعادة يف تلبية احتياجات السقي اخلاصة بالشركة

يف اليوم ووحدة ختزين بسعة 3م7000فان مركز اإلنتاج مزود بوحدة فصل الزيوت بسعة "قاللة"على مستوى حقل 
طن يف 3500مليون م2.4اليوم، هذه احملطة مزودة أيضا بوحدة غاز بسعة يف 3م15000

).غاز البرتول املميع (GPLاليوم بالنسبة لـ

1Ministère de l’aménagement du Territoire et de l’environnement, Rapport sur l’état et l’avenir de l’env-
ironnement, Op. Cit., p. 390.
.
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يف 3م5000فان مركز اإلنتاج يرتكب من وحدتني وحدة لفصل الزيوت ذات سعة "بن كحلة "على مستوى حقل 
يف اليوم، كل ما يتم إنتاجه من الزيوت على مستوى حقل بن كحلة 3ألف م560بـboosting gazاليوم، ووحدة 

. يتم إرساله حنو مركز اإلنتاج حبوض بركاوي
برنامج حماية طبقة األوزون: الفرع الخامس

ن اجلزائر التزمت أو إحسب بروتوكول مونرتيال املتعلق باملواد املؤثرة على طبقة األوزون والتعديالت املتتالية ف
وابتداء من أول أفريل . والتوقف عن استعماهلا تدرجييا) املواد املدمرة لطبقة األوزون (SAOتعهدت بعدم إنتاج 

، مت منع انتاج وتصدير واسترياد 2000املؤرخ يف افريل 2000- 73، ومبوجب املرسوم  التنفيذي رقم 2002
وقد طبق . إالSAOاملنتجات اليت حتتوى على 

وميثيل Bذات امللحق CFC10وAذات امللحق CFC5: مادة كيميائية27حمتوى هذا املرسوم التنفيذي على 
، كما مشل هذا املرسوم أصناف من )SAO)R500…R506خالئط من 7الكلورفوم وترتاكلورير الكربون وأيضا 

صناعة التربيد والتكييف، جتهيزات األمن الصناعي، مضخات ذات االستعمال املنزيل والتجاري : املنتجات مثل
اليت مشلها برتوكول 95ومن بني املواد الكيميائية . اخل...األنابيبواملنتجات الطبية والصفائح العازلة وصفائح محاية 

تربيدية يف قطاع التربيد والتكييف وعامل نفخ يف كموائع مادة خاصة باجلزائر تستعمل12منرتيال، توجد هناك 
للقضاء على احلرائق، وقد مت التخلي بصفة كلية عن إطفاءقطاع الرغوات وعامل تنظيف يف قطاع الصابون وعامل 

مؤسسات تستخدم إىلSAOاستخدام هذه املادة يف اجلزائر بفضل برنامج حتويل املؤسسات اليت كانت تستخدم 
SAO.1ت دونتقنيا

.860.بايل محزة، موساوي عمر، مرجع سبق ذكره، ص1
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الفصل الثالثخالصة
لتحقيــق التنــوع االقتصــادي، للنهــوض بالقطــاع الصــناعيالــيت بــدلتها احلكومــة اجلزائريــةاحلديثــة رغــم املســاعي 

والـيت ارتكـزت 
، أو مـن خـالل حماولـة االسـتفادة مـن االنـدماج يف االقتصـاد العـاملي بإمضـائها التفاقيـة الشـراكة 

يـــربز لنـــا هشاشـــة القطـــاع الصـــناعي والـــذي مـــن مـــع االحتـــاد األورويب، واالنضـــمام املرتقـــب إىل منظمـــة التجـــارة العامليـــة، 
املفروض أن يكون ركيزة النشاط االقتصادي، كونه مل يستفد من الطلب املتزايد النـاتج عـن هـذه الـربامج ، وكـان بالتـايل 

للسياسة الصناعية اجلزائريةريعا ذاالسترياد هو احلل، وهو ما يعد فشال 
، خاصـة والقطـاع الصـناعي بشـكل خـاصهناك حتديات كبرية ستواجه االقتصاد اجلزائري بشـكل عـامأن، والصناعي 

االنفتاح االقتصـادي و يف ظل 
نــوع مــن التكامـل بــني التنميــة االقتصــادية إحـداثضــرورة إىلوات الــدعتزداداحيــث ،واألضـرار الــيت يلحقهــا بالبيئـة،

والتشـريعات حلمايـة البيئـة بسـن الكثـري مـن القـوانني اجلزائـر قامـت ويف هذا اإلطار فقد.واالعتبارات البيئيةواالجتماعية 
.، الذي حيدد قواعد محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة10-03القانون رقم و من ضمنها



السياسات الصناعية في الجزائر ومدى مساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة..............:الفصل الثالث

176



.......................................................................................................الخاتمة

177

: خاتمةال

تنبع أمهية موضوع السياسات الصناعية من كونه واحد من أهم التحديات اليت تواجه االقتصاديات النامية يف 
القطاع هوالقطاع الصناعيأنانطالقا من ومن مت التنمية االقتصادية واالجتماعية،،الصناعيةسبيل حتقيق التنمية 

وتضييق مصاف الدول املتقدمةإىل
حتسني مستوى مبا يكفل والناتج الصناعي وعصرنة قوى اإلنتاجاإلنتاجيةورفع مستويات الكفاءةالفجوة بينهما،

.هذه الدولاألفرادونوعية حياة 
العمل 

تعزيز القدرات اإلنتاجية بطريقة تدعم التحول اهليكلي لالقتصاد، وتشجع على النمو االقتصادي، وعلى إجياد على 
وحتسني مناخ االستثمار فرص عمل الئق، وتعزيز 

ن التغريات السياسية املتكررة وتعزيز حشد املوارد والعمل يف الوقت نفسه على احلفاظ على االستقرار السياسي، أل
والتعليم االبتكار التكنولوجيتشجيع ، وصناعيالاألداءتراجع إىليؤدي تعرقل اخلطط ومناهج العمل مبا أنميكن 

األداءالعوائق ووضع معايري للمراقبة وتقييم إزالةوالرتكيز على ، والدفع مبسار التجارة والتنمية قدماواكتساب املهارات 
، والتشجيع على استخدام املوارد الطبيعية وخدمات النظام وبناء عالقات أعمال فعالة على مستوى الدول

 ،
بالرتكيز على نقل املعرفة، وتطوير التكنولوجيا وحتسني القدرات احلكوميةواالبتكار ، وتشجيع املشروعات احمللية 

حتقيق التنمية ناضموهي عوامل .قية للقطاع الصناعيواالحباث التسويقية، وتطوير اخلدمات املالية والتسوي
.املستدامة

لبلدان منذ ستينات القرن التلكحظيت السياسة الصناعية باهتمام كبري يف اخلطاب االقتصاديلقد 
العشرين، إال أن التنمية الصناعية احلقيقية احتّلت أحيانًا كثرية مكانة ثانوية يف مقابل احلفاظ على استمرار التوازنات 

وقد أثبتت بعض . السياسية القائمة، عن طريق منح االمتيازات وتوزيع الريع من دون مراعاة الفاعلية االقتصادية
أّدت فيها السياسة الصناعية املشّوهة إىل سوء توزيع العمال ورأس املال ما بني النشاطات ثرية كحاالتالتجارب

الصناعية، وبدل من أن حتّسن إنتاجية عوامل اإلنتاج يف املدى الطويل، أّدت إىل زيادة النزعة الريعية، وأسفرت عن 
.مصارف حكومية ومشاريع صناعيةتكاليف ضخمة للموازنات احلكومية يف شكل قروض متعّثرة، وإفالس 

وقد قطعت اجلزائر أشواطا كبرية يف سبيل حتقيق التنمية الصناعية، معتمدة يف ذلك على الوفرة املالية اليت تتمتع 
، اليت مسحت هلا بانتهاج سياسات صناعية لتطوير وتنمية القطاع الصناعي،الناجتة عن وفورات العوائد النفطيةو 
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هذه السياسات فشلت يف حتقيق أهم أهدافها واملتمثل يف تنويع اإلنتاج الصناعي و احلد أو التقليل من أنإال 
، باإلضافة إىل عجزها عن إصالح االختالالت اهليكلية اليت يعاين منها االقتصاد االعتماد على مصدر وحيد للدخل

وبإعتبار الصناعة أولوية لتنويع القاعدة .عيةالوطين ، وهو ما انعكس سلبا على التنمية االقتصادية واالجتما
االقتصادية هلا خالل املرحلة املقبلة، فال بد من العمل على حتسني بيئة األعمال واالرتقاء مبستوى جودة الصناعة 
احمللية وتعزيز مفهوم الصناعة النظيفة، ودعم قدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وحفز التشابكات الصناعية، 

يع التنمية التكنولوجية، والرتكيز على الصناعات اليت تتمتع فيها مبيزة نسبية أكرب كتلك املوجودة يف قطاع النفط وتشج
، وهو ما ، وتقدمي الدعم لنمو وتطور الصناعات األخرى ذات الكثافة الرأمسالية والتقنية املتطورةوالغاز كأساس للتصنيع

.ة والبشرية واستغالهلا بكفاءة
مسح لنا االطالع النظري على موضوع السياسات الصناعية وعالقته بالتنمية املستدامة بالوقوف على وقد 

، ورصد خمتلف اجلهود اليت تبدهلا اجلزائر  يف خمتلف اجلوانب النظرية للسياسات الصناعية وعالقتها بالتنمية املستدامة 
القانوين والتشريعياإلطارمن خالل تطوير هذا اإلطار،

مستنقع التبعية لقطاع احملروقات الذي ال ميكن املراهنة عليه لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة 
.واملستدامة

النتائج واختبار الفرضيات:

من خالل دراستنا : جمموعة من النتائج اليت تدعم أو تنفي الفرضيات املوضوعة وهي كما يليإىلالدراسة توصلت
إىلقودنا بدورها تبعض النتائج العامة، واليت إىلتوصلناملوضوع دور السياسات الصناعية يف حتقيق التنمية املستدامة

:تقدمي بعض االقرتاحات يراها الباحث ضرورية لتطوير وتنمية القطاع الصناعي
 تساهم السياسات الصناعية يف حتقيق التنمية ( أظهرت نتائج الدراسة تأكيدا ملا جاء يف الفرضية األوىل

ة نه أن يؤدي إىل زيادة تنافسيأ، حيث أن توظيف  وتنفيذ هذه السياسات بشكل جيد من ش)االقتصادية
اختاذ خطوات لتعزيز وذلك عن طريق منتجات القطاع الصناعي من خالل إجراء التحسينات املستمرة عليها، 

،والتعليم واكتساب املهاراتاالبتكار العلمي والتكنولوجي
وعصرنة لزيادة القدرة على التمويل واألجنبيةية منها احمللوتعزيز حشد املوارد،التحتية وحتسني مناخ االستثمار

وهو ما يؤدي إىل زيادة والعمل على استفاء املعايري التقنية لتحسني نوعية املنتجات الصناعية، ،اجلهاز اإلداري
األجنبية اإلنتاجية، وبالتايل تلبية االحتياجات احمللية وتصدير الفائض، ما يسمح بتحقيق إيرادات إضافية بالعملة 

.نه أن يدفع بعجلة التنميةأوتوظيفها يف متويل مشاريع اقتصادية أخرى، وهو ما من ش
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 تساهم السياسات الصناعية يف حتقيق التنمية( الثانيةأظهرت نتائج الدراسة تأكيدا ملا جاء يف الفرضية كما
، حيث أنه من املتوقع أن توظيف السياسات الصناعية بشكل جيد سوف يؤدي إىل خلق املزيد من )االجتماعية

فرص العمل، كما يسمح التوزيع العادل للدخل بني خمتلف الفئات االجتماعية من التقليل من الفقر باعتباره من 
، كما القطاع الصناعي دور كبري يف حتقيقهبني أهم األهداف اإلمنائية اليت يعمل على حتقيقها، والذي يلعب

تلعب السياسات الصناعية دورا كبريا يف النهوض باملنظومة الصحية من خالل التشجيع على فتح املراكز الصحية 
من خالل االهتمام دورها يف زيادة توفري التعليم والرقي بهإىلباإلضافة، لهوتقدمي الدعم من قبل القطاع اخلاص 

مبخرجاته لتتوافق و احتياجات سوق العمل، وكذا الدعم املقدم للمؤسسات جراء قيامها بتكوين وتدريب 
. موظفيها بغرض مسايرة التغريات احلاصلة

تساهم السياسات الصناعية يف حتقيق التنمية ( لثةكما أظهرت نتائج الدراسة تأكيدا ملا جاء يف الفرضية الثا
وال ،استخدام مكثف للموارد الطبيعية على حساب البيئةإىلفعادة ما يفضي التصنيع والتحول اهليكلي ،)البيئية

ا يف القيام بذلك على 
وذلك من خالل ييفها وفق الظروف احمللية، حنو مستدام، باستخدام التكنولوجيات املتاحة السليمة بيئيا وتك

الكف عن تقدمي الدعم للقطاعات الصناعية اليت تستخدم بشكل مكثف املوارد الطبيعية وخصوصا منها الوقود 
و ل أو احلد من االستخدام املفرط هلذه املواردعليها من أجل التقليمرتفعة االحفوري، والطاقة، وفرض ضرائب 
، ويف املقابل تقدمي الدعم واملساندة للقطاعات الصناعية اليت تستخدم نسبة بالتايل التقليل من انبعاثات الغازات

أقل من الوقود االحفوري، والتشجيع على استخدام الطاقات البديلة من خالل تقدمي الدعم، وتسهيل امتالك 
اآلالت واملعدات اليت تستخدم أقل طاقة، وتكون نسبة ان

، وهو ما يسمح بإنتاج منتجات البحث والتطوير اليت تصب يف هذا االجتاه، والتشجيع على تبين اإلنتاج األنظف
.صديقة للبيئة

 زائر يف حتقيق ال تساهم السياسات الصناعية يف اجل( ملا جاء يف الفرضية الرابعةتأكيداكما أظهرت نتائج الدراسة
القطاع الصناعي اجلزائري يتشكل بنسبة  التنمية املستدامة، 

تتعرض أسعارها يف كثري من األحيان إىل اضطرابات يف األسواق الدولية كبرية من الصناعات االستخراجية واليت 
، وان القطاع الصناعي التحويلي هو وحده الكفيل دية األخرىوهو ما ينعكس سلبا على اخليارات االقتصا

.بتحقيق التنمية املستدامة
:أخرى وهيعامة كما أظهرت الدراسة نتائج 
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 االتفاقية والتشريعات القانونية كأداة من أدوات السياسة الصناعية، خصوصا يف أعقاب توقيع األنظمةتراجع دور
.منظمة التجارة العامليةالعامة للتعريفة اجلمركية وإنشاء 

 ،ن غالبية الشركات اليت تستفيد منها تستخدمها بشكل غري مناسبألعدم جناعة سياسات الدعم املايل املباشر.
 احلكومية املسؤولة عن تطبيق هذه األجهزةأن من أهم عوامل فشل السياسات الصناعية هو نقص الكفاءة لدى

.السياسات
ذات التقنية العالية، بدال من اإلسرتاتيجيةفقط لدعم وتطوير القطاعات بول مقالتدخل احلكومي يكون أن

.محاية الصناعات الوليدة
التوصيات

:تأخذ بعني االعتبار العناصر التاليةأنلسياسات الصناعية ينبغي ل
ولزيادة األرباح ،وجود قطاع مايل منظم يضم مؤسسات خاصة وحكومية للمساعدة على تعبئة املدخرات ومحايتها-

مثل استخدام شروط وتدابري تفضيلية فيما ( 
؛)يف مواجهة املخاطر املتصلة باملشاريع الطويلة األجل صايتعلق باالئتمان للمساعدة على إشراك القطاع اخل

التدابري الضريبية املالئمة، الصناديق العامة : التكنولوجيا اجلديدة بوسائل منهادعم املراحل األوىل للمنتجات أو -
لدعم البحث والتطوير وخمططات التدريب وغري ذلك من التدابري الرامية إىل تعزيز تنمية الرأس املال البشري؛

ميكن أن تتأثر بقصور -
التنسيق، أو بأنواع أخرى من اإلخفاق السوقي؛

تطبيق تدابري جتارية عامة وإسرتاتيجية، مبا يف ذلك حوافز التصدير وقيود االسترياد اهلادفة، وتقدمي الدعم يف جمال -
ى اغتنام الفرص املتاحة يف استيفاء املعايري الدولية، واعتماد سعر صرف تنافسي، وتدابري أخرى ملساعدة الشركات عل

األسواق األجنبية؛
استخدام اإلنفاق العام لدعم القطاعات اإلسرتاتيجية بطرق منها املشرتيات احلكومية، واستخدام االستثمار العام -

إلزالة العقبات اليت تعوق النمو العام السيما يف البنية األساسية؛
القوة السوقية، وإدارة النفاذ إىل قطاعات النمو الرئيسية، ومعاجلة تطبيق قواعد منافسة وسياسات هادفة لتنظيم - 

اآلثار غري املباشرة من ناحية التعلم؛
ضمن البعد البيئي إدماجتشجيع املؤسسات الصناعية على -
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ضرورة وجود أجهزة حكومية متخصصة وفعالة وكفؤة ومؤهلة، ولديها اخلربات الكافية لوضع وتنفيذ سياسات -
صناعية فعالة ترتكز على تقييم دقيق للبدائل املتاحة، ومراقبة للتنفيذ، ومرونة لتعديل السياسات الصناعية، حبيث 

ل عن الضغوط السياسية؛تعمل هذه األجهزة مبهنية ومبعز 
-
وضع اخلطط واإلجراءات الالزمة لوضع حد لتلوث البيئة بالنفايات الصناعية؛-
:ة يفثلالسليب للصناعة اجلزائرية واملتماألداءزمة وضع حد أل-
الصناعي الوطين؛ضعف كثافة النسيج •
األوحدالتوجه •

املؤسسات الصناعية؛إليهااليت حتتاج 
؛اإلنتاجالتأخر التكنولوجي والتحكم الضعيف يف أساليب •
الصناعي التحويلي مستقبال بتنويع الصادرات الصناعية؛العمل على حتقيق فائض يف امليزان التجاري للقطاع- 
توفري بيئة أعمال مناسبة؛- 
أفاق الدراســـة

:ملوضوع هذا البحثمن خالل هذه الدراسة ميكن اقرتاح جمموعة من املواضيع تكون مبثابة تكملة 
دراسة حالة اجلزائر؛: اإلسرتاتيجية املالئمة لرتقية القطاع الصناعي يف إطار ضوابط االستدامة- 
دراسة : دور السياسات الصناعية يف تطوير أداء القطاع الصناعي يف ظل اتفاقية الشراكة لتحقيق التنمية املستدامة- 

حالة اجلزائر؛
إشكالية االستثمار الصناعي لتحقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر؛- 
لمؤسسات الصغرية واملتوسطة لتحقيق التنمية املستدامة يف دور السياسات الصناعية يف زيادة القدرة التنافسية ل- 

اجلزائر؛
إمكانية تنسيق السياسات الصناعية بني الدول املغاربية لتحقيق التنمية املستدامة؛- 
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