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 :دمــةـمق  
 

  

 ة ـدمــالمق



  : ةـاإلشكالي -1

منذ الحرب العالمية الثانية برز ما يصطلح عليه مفهوم اقتصاديات النمو أو 

اقتصاديات التنمية، مما جعل البلدان النامية تركز جهودها على تنمية اقتصادياتها حتى 

مة إضافة إلى كون هذه األخيرة تولي أهمية كذلك تساير التطور الحاصل في الدول المتقد

  .لمصلحتها التي تتوافق و التنمية في البلدان النامية
  

و ما يالحظ في البلدان النامية أن هيكلها االقتصادي غير مرنة مقارنة بالمتقدمة   

 عدد السكان و انخفاض المستوى عكما أنها تتميز بانخفاض معدالت النمو و ارتفا

لذا وجب عليها وضع إستراتيجية تنمية تتسم بالشمولية أي أنها تمس كل المعيشي، 

  .القطاعات
  

لكن افتقارها للموارد الالزمة لتكوين رأس المال الضروري لالستثمار جعل   

 ةمعظمها تلجأ إلى استيراده من الخارج للخروج من هذا المأزق و تسهيل عملية التنمي

تهتم بتقديم يد العون بخصوص المشكالت الخاصة االقتصادية لذا ظهرت منظمات دولية 

  .بإستراتيجيات التنمية في هذه البلدان
   

إن واقع سياسات التنمية المتبعة في الدول المتخلفة يكمن في السعي للوصول إلى 

نمط الحياة الغربي دون مراعاة لطبيعة الهيكل االقتصادي و االجتماعي مما خلق نوعا من 

عم ذلك عدم العدل في توزيع الدخل الوطني مما يستوجب إعادة التنمية المشوهة و د

  .النظر في اإلستراتيجيات المطروحة للتنمية
  

  : إن ما سبق ذكره يجرنا إلى طرح التساؤل التالي 

  ما واقع إستراتيجيات التنمية وتحدياتها في البلدان النامية ؟
  

  :   و تتفرع عنه األسئلة الفرعية اآلتية 

  راتيجيات التنمية في البلدان النامية ؟ما واقع إست .1

ما دور المنظمات الدولية في إستراتيجيات التنمية و انعكاسات ذلك على الدول  .2

  النامية ؟

 ما هي أهداف التنمية المستدامة ؟ .3



  

  :أسباب اختيار الموضوع  -2

  :تعود أسباب اختيارنا لهذا الموضوع إلى 

  .نوع التخصص العلمي الذي أدرس فيه* 

  . البحث في مواضيع التنمية االقتصاديةىيلي إلم* 

  

   :ثـأهمية البح -3

و تكمن أهمية البحث في تحليل مفهوم النمو و التنمية المستدامة و عرضه بصفة 

مبسطة إضافة إلى كونها ضرورية للدول النامية لتقليل الفجوة االقتصادية و التقنية مع 

  .الدول المتقدمة
  

ة تعاني عموما من قلة الموارد الالزمة لعملية التنمية و معلوم أن الدول النامي

 منها استغالل مواردها استغالال أمثال رباستثناء بعض الدول ذات الريع البترولي و المنتظ

  .و عقالنيا

  

  : ثـفرضيات البح -4

  :و لإلجابة على هذه األسئلة وضعنا الفرضيات اآلتية 

 إحداث تغييرات مستمرة على مستوى لتنمية اقتصاديات الدول النامية ال بد من .1

  .إلنجاح ذلك) اقتصادية، اجتماعية، سياسية(عوامل عديدة 

المنظمات الدولية ال تمد الدول النامية إال بجزء محدود من احتياجاتها للقيام بعملية  .2

  .التنمية

تهدف التنمية المستدامة إلى االهتمام بالعنصر البشري و تنمية مهاراته إضافة إلى 

ة توزيع الثروة توزيعا عادال مع المحافظة على البيئة و الموارد الطبيعية ضمانا إعاد

  .لمصلحة األجيال القادمة

  

   :دمـالمنهج المستخ -5



 و نهدف من دراستنا إلى إظهار كيفية القيام بالتنمية في الدول النامية و توفير سند 

يا تحليليا في الجانب النظري نظري و من ثم إثراء المكتبة مستخدمة في ذلك منهجا تاريخ

  .مع االعتماد على المنهج االستقرائي

   

    :هـتقسيم البحث و تبويب -6

و قد قسمت عملي إلى أربعة فصول، األول يتطرق إلى واقع سياسات التنمية في   

  . الدول النامية و فيه سيتم التطرق إلى مختلف مميزات إستراتيجيات التنمية بهذه الدول

  

 الثاني فنظهر فيه دور المنظمات الدولية في عملية التنمية و آثــارها، أما الفصل

  . و في الفصل الثالث نستعرض عملية التنمية المستدامة، أهدافها و أبعادها

  

أما الفصل الرابع و األخير فهو عبارة عن دراسة حالة إستراتيجيات التنمية 

تمة خلصت فيها إلى عدة نتائــج بالجزائر و محاولة إظهار نتائجها مختمة ذلك بخــا

  .     و توصيات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  
 

  :مدخل الفصل األول

هناك عدد من الخصائص المشتركة تميز األوضاع االقتصادية بالدول النامية عن   

ستوى معيشة السكان غيرها من االقتصاديات المتقدمة، من أبرز هذه السمات انخفاض م

  .قياسا بمتوسط دخل الفرد، و مــا يتلقاه من خدمات أساسية كالتعليم و الصحة و الثقافة
    

  

  :األول الفصل 

 واقع استراتيجيات التنمية اإلقتصادية



كمــا اتسمت االقتصاديات النامية باعتمادها على قطاعات أولية كــالزراعة و   

 التعدين، باإلضافة إلى انخفاض معدالت النمو و ارتفاع عدد السكان، و هكذا بدأت أدبيات

الفكر االقتصادي تشهد استخدام مفهوم جديد للنمو هو التنمية االقتصادية تميزا لوضع 

  .الدول النامية و احتياجاتها عن مجرد عملية النمو االقتصادي
  

يتضح من واقع حال هذه الدول أن ما تحتاجه أكثر من مجرد النمو االقتصادي   

دة في مستوى المعيشة أو متوسط الذي يعني زيادة الدخل القومي مع إمكان تحقيق زيا

دخل الفرد فإنها في حاجــة إلى توجيه قدر كبير من مواردها ألغـراض االستثمار و 

فالنمو االقتصادي يعني . تحقيق معدل نمو في الدخل القومي يفوق معدل نمو السكان

 تنويعه ببساطة مزيدا من النتائج من الناحية الكمية، بينما تتضمن التنمية زيادته و كذلك

  .كميا و نوعيا، فضال عن التغيرات الهيكلية الفنية و المؤسستية التي يتم بها اإلنتاج
   

 فالتنمية إذن أوسع مضمونا من النمو حيث يمكن وصف التنمية، بأنها تقدم 

المجتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل و رفع مستويات اإلنتاج من 

الطاقات البشرية و خلق تنظيمات أفضل، هذا فضال عن زيادة خالل إنماء المهارات و 

  .رأس المال المتراكم في المجتمع
  

و لقد عانت المجتمعات المتقدمة كثيرا قبل أن تصل إلى ما هي عليه، من مستوى   

معيشي، و ساعدتها الظروف التاريخية على ذلك؛ في حين ما تزال بعض المجتمعات، 

  .جات متفاوتة من تأخر و تخلف عن ركب الحضارةالدول النامية، تعاني بدر



  

و لــقد عملت عـدة ظروف ضدها، تــاريخية و طبيعيــة و نفسيــة و   

و تسعى حاليا إلى تدارك هذا الفارق في التطور، من خالل انتهاج ...اجتمـاعية

  .مةاستراتيجيات و نماذج تنمية مستوحاة من التجربة أو التجارب الناجحة للدول المتقد
  

تعرف اإلستراتيجية، بأنها مجموعة من العناصر و المرتكزات التي توضح معالم   

الطريق لتحقيق األهداف العامة المرغوب فيها، و األسلوب الذي يحدد كيفية السير في هذا 

 .الطريق، و الذي يتم ضمن إطارها تنفيذ كافة الجهود اإلنمائية
  

مسألة هامة ألنها تحدد مسار التنمية عبر  و تحديد اإلستراتيجية العامة للدولة   

الزمن، و يجب أن تتصف تلك اإلستراتيجية بالشمولية بمعنى أنها يجب أن تغطي جميع 

قطاعات االقتصاد القومي، فاإلستراتيجية في أي دولة تتبنى على تحليل كامل للقوانين 

 تكون عليه الموضوعية التي تحكم نمو االقتصاد القومي ثم وضع تصور لما يجب أن

  .التنمية المعتمدة في المستقبل
  

و في هذا الفصل نحاول استعراض أهم االستراتيجيات التي سارت فيها الدول   

  : النامية لتحقيق عملية التنمية و هي
  

  . المعتمدة على االقتصاد المفتوحآت التنميةإستراتيجي 

 .إستراتيجية التنمية المعتمدة على التصنيع 

 .ية المعتمدة على الزراعةإستراتيجية التنم 
 



  

   استراتيجيات التنمية المعتمدة على االقتصاد المفتوح:المبحث األول

ل اآلخذة في النمو، تعاني من حدة دوالشك في أن كثير من الدول و بصفة خاصة ال      

ة و ـتها االقتصادية بصفة عاما يدفعها النظر في سياساالمشكلة االقتصادية و هذا م

 .النقدية و قطاع التجارة الخارجية بصفة خاصةستها اسي
 

سة النقدية، لما للنقود من اثر فعال مباشرا أو غير مباشرا على ا فالبنسبة للسي

ستهالك و االدخار و العاملة و الناتج القومي  ابتداء من االاألخرىالمتغيرات االقتصادية 

  . العملة الوطنيةفو انتهاءا بسعر صر

نقوم باستعراض النظرية المعاصرة لكمية النقود الذين يسمون  س،هذه األثناءفي و

  .نبالنقديي
 

 أنها تولي ا بقطاع التجارة الخارجية هو انه ما يميزهة المتعلقةيساللسي أما بالنسبة

 المؤثرة مباشرة عليه كسعر الصرف، معدل الفائدة، القوانين تاهتماما خاص للسياسا

  ....الجمركية

  .تعرض استراتيجية التنمية المعتمدة على االقتصاد المفتوحو في هذا السياق، نس

  
  اإلستراتيجية النقدية للتنمية االقتصادية : المطلب األول

ول على ذلك تعتبر السياسة النقدية جزء ال يستهان به من السياسة االقتصادية و أل  

 النقدية في تأثير النقود على المتغيرات االقتصادية األخرى، فضال عن مساهمة السياسة

  .تحقيق األهداف العامة للسياسة االقتصادية

  .و هذه األهداف يمكن أن تكون أهداف قصيرة األجل أو أهداف طويلة األجل  

فبالنسبة لألهداف قصيرة األجل فإن األمر يتعلق بتحقيق نوع من التوازن   

و "  le carré magique" االقتصادي و الذي يمكن تلخيصه في تعبير المربع السحري 

 – توازن ميزان المدفوعات – استقرار في األسعار –هذا المربع هو العمالة الكاملة 

  .التوسع االقتصادي

  

  



أما بالنسبة لألجل الطويل فإن األهداف النهائية تتعلق بتوجيه مسار خطة التنمية   

اعيـة و االقتصادية أال و هي اإلسراع بمعدالت النمو بالنسبة للقطاعات اإلنتاجية، الصن

  .الزراعية، زيادة للدخل القومي و لمتوسط نصيب الفرد منه

و لكي تستطيع الدولة تحقيق هذه األهداف النهائية فالبد من االستعانة بإجراءات   

نقدية التي هي من صميم أدوات السياسة النقدية، حيث تقوم السياسة النقدية بتحديد 

هذه الحالة اإلجراءات الخاصة التي يجب األهداف الوسيطية و التي يمكن اعتبارها في 

اتخاذها لتحقيق األهداف النهائية و الجدير بالذكر من أهم هذه األدوات هو سعر الفائدة و 

  .(1)كمية النقود

و من أبرز النظريات النقدية التي ساهمت في إطار هذا الباب، النظرية المعاصرة   

  " . Les monétaristes  " لكمية النقود و الذين أنصارها يسمون بالنقديين
  

   Le monétarismeظهور التيار النقدي : الفرع األول

و هي المدرسة . ينتمي هذا التيار من الناحية الفكرية إلى المدرسة النيوكالسيكية  

و . إلى القول بأن الرأسمالية كنظام اجتماعي ال تنطوي على عيـوب خطيرةالتي انتهت 

ق التي تحول دون عمل قوانين االقتصاد الحر و في التدخل إنما العيوب ترجع إلى العوائ

الحكومي في النشاط االقتصادي و في تزمت نقابات العمال و إصرارها المستمر على 

و ساد لدى أنصار هذه المدرسة و هم أساسي، فحواه أنه لو توافرت حرية . زيادة األجور

لحركة من ضغوط النقابات و حركة األسعار و انحصرت مهمة الحكومات في حماية هذه ا

  .االحتكارات و الدولة نفسها، فإن النظام يمكن أن يسيـر بسهولة و يسر

و بالرغم من أن اإلرهاصات الفكرية األولى للنقديين كانت قد بدأت في الظهور   

منذ فترة الخمسينيات من هذا القرن، و اكتمل نضجها في الستينيات، إال أنه خالل هذه 

ميلتون فريدمان، كـارل برونز، ملتزر، و ليدلر، و (ح مجموعـة النقديين الفترة لم تنج

في لفت األنظار إليهم، و خصوصا من جانب راسمي السياسة االقتصادية، و ...) غيرهم 

ذلك ألن فترة االزدهار الكننزي كانت ما تزال مستمرة و لم تكن تناقضاتها قد تفجرت 

  (1). بعد
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سابع و تفاقم األوضاع االقتصادية و االجتماعية، بدأ بيد أنه مع حلول العقد ال  

يترسخ في وعي األوساط الرأسمالية حقيقة الفشل الذريع الذي منيت به فلسفة إدارة 

فمن ناحية، بات . رأسمالية الدولة االحتكارية التي وضع أصولها لورد جون ماينرد كنيز

ي،  في فهم ما جرى في الواقع من الواضح عجز هذه الفلسفة، جهازها النظري و التحليل

و من ناحية ثانية، عجزت أدوات السياسة االقتصادية . الراهن للرأسمالية المعاصرة

و في ضوء الوعي لهذه الحقيقة، راح . المنبثقة عنها عن مواجهة أزمة الكساد التضخمي

 لنبذها الجناح اليميني فـي الفكر االقتصادي الرأسمالي يهاجـم بشدة الكينزيـة و يدعـو

و التخلي عنها، و يدعو لتبني سياسة جديدة قاد لواءها ميلتون فريدمان، و هي السياسة 

، و هي تيار يحاول العودة "مدرسة شيكاغو"، أو "النقديين"التي عرفت بمصطلح 

بالرأسمالية إلى أصولها األولى أيام نشأتها إبان القرن الثامن عشر، سواء من حيث رفع 

تصادية و آليات السوق الطليقة، أو من حيث تقليص دور الدولة في شعار الحرية االق

النشاط االقتصادي و إلغاء الدور الذي كانت تلعبه كمضخات للطلب الفعال، أو من حيث 

و باإلضافة إلى . (2)، لتنشيط آليات النظام"اقتصاديات العــرض"التركيز على ما يسمى 

ـي تفسير و عالج المشاكل كافة في النظام ذلك فإنه تيار يعطي النقود أهمية قصوى ف

  (3).الرأسمالي، و هو ينصح بسياسة نقدية متمحورة حول معيار تزايدي لخزن النقود
 

 في توسيع دائرة أنصارهم على الصعيد الفكري، في مجال الدراسات ننجح النقديو  

ة أفكار هذا و البحوث، و على الصعيد العملي، حيث تبنّت حكومات أقوى الدول الرأسمالي

. التيار باعتباره سالحا يجري اآلن تجريبه النتشال هذه الدول من وهدة الكساد التضخمي

و هنا نشير على وجه الخصوص إلى البرنامج االقتصادي للرئيس األمريكي ريغان و 

برنامج السيدة مارغريت تاتشر في بريطانيا، و في ألمانيا الغربية و غيرها من دول 

  . ةأوروبا الغربي

  

فهو ينطلق من أن . و الحق، كما قلنا سابقا أن هذا التيار شديد التطرف في ليبرالية  

و أن الرأسمالية . الحرية هي أساس حياة الفرد و المجتمع، و أن الضوابط هي االستثناء

                                                 
  .91ص ، 1989رمزي زآي، االقتصاد العربي تحت الحصار، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، .  د (2)

(3) Bernard Bernier, la pensée économique Contemporaine, Dunod, Paris, P 77. 



كنظام يقوم على الحرية، كفيلة بأن تصحح أخطائها بنفسها لو استطاع المجتمع حماية 

  .سلطة الدولة االقتصادية و تدخلها في النشاط االقتصاديالحرية و تحجيم 

يعتقد أن اليد ) و هو زعيم هذا التيار بال منازع( بل أن كاتبا مثل ميلتون فريدمان   

الخفية التي تحدث عنها آدم سميت يمكن أن تعود للعمل من جديد و تستطيع أن تحدث 

توازن العام لو عاش الناس في ظل االنسجام و التوافق بين المصالح الفردية و تحقق ال

  .(1)حرية تامة 

و إضافة إلى االقتصاديين المذكورين سابقا، فإن النقدية قد جلبت العديد من   

 :المناصرين و ال سيما منهم األمريكيين

  

 .Jفرانكل .  و جP. Caganكاغن . ، بM. Bronfene Bernerبرونفنبرنر . م

Frenkelو آخرون .  

  :ة، إن الممثلين األكثر شهرة همفي المملكة المتحد

  .M. Parkinباركين .  و مD. laidlerال يدلر . د

  : و في فرنسا، فإن النقدية، قد تركت تأثيرات على درجات مختلفة، نجد اقتصاديين مثل

  .p. Salin  (2)سالين . ، و بJ.Rueffريوف . ، جA.Fourcansفورسان . أ
 

  مقومات التيار النقدي: الفرع الثاني
أعادت مدرسة شيكاغو بزعامة ميلتون فريدمان نظرية الكمية إلى الحياة و لكن في   

يشكلون قوة نفاذ متنامي ليس " بالنقديين"صورة جديدة، و أصبح أنصارها الذين يسمون

فقط في عالم الفكر و التحليل النقدي بل أيضا في مجال تحديد السياسات االقتصادية 

  .عموما و النقدية خصوصا

    

يعزي رواج و انتشار النظرية المعاصرة لكمية النقود ليس فقط للمساهمات و 

األكاديمية المتقدمة التي حمل لوائها فريدمان في صياغة نظرية الكمية في ثوبها الجديد و 

البحوث التطبيقية التي أجراها هو و أعضاء مدرسته بل أيضا للمناخ االقتصادي الذي ساد 

حيث صاحب " التضخم الركودي"فانتشار ظاهرة .في السبعيناتاقتصاديات الدول الغربية 
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و هي ظاهرة تناقض العالقة بين . االرتفاع المتواصل لألسعار تزايد معدالت البطالة

مكافحة ) الكينزية(األجور و األسعار و مستويات و معدالت البطالة، و عجز سياسات 

 ، (1)توجهات العامة للنقديينفي ظل تلك الظروف غير المألوفة، و في ضوء ال. التضخم

يمكن القول إن أهم المالمح التي تسلّحت بها األحزاب اليمينية التي وصلت إلى السلطة 

بعد إنتهاء العصر الكينزي في رسم استراتيجياتها لمواجهة أزمة الكساد التضخمي على 

   : ييل الصعيد الداخلي تمثلت فيما

لك األهمية اإلرتكازية التي يعطيها النقديون   أولى هذه المالمح و أهمها يتمثل في ت 

بل إن هذا االتجاه يذهب به التطرف إلى . للنقود في تفسير طريقة سير النظام الرأسمالي

حد تفسير كل مـا جرى و يجري و سيجري للنظام الرأسمــالي من تطورات و 

 التداول و تجدر اإلشارة هنا، إلى أن حركة. مشاكل من خالل التداول النقدي فحسب

النقدي عند النقديين ال ترتبط أو تتكامل مع حركة اإلنتاج و االستهالك و التراكم في بناء 

على أنها في التحليل األخير ) أي حركة التداول النقدي(نظري متماسك، بل ينظرون إليها 

فإذا أصاب هؤالء . من صنع بضعة أفراد يجلسون في مقاعد القيادة بالبنوك المركزية

اد في سياساتهم سارت األمور على خير ما يرام، و إذا أخطؤا انقلبت األمور األفر

 .ونشأت عن ذلك المشاكل و القالقل

و من هنا ينسب النقديون كــافة المشاكـل الرئيسية للنظـام الرأسمالي، كالتضخم و  

 .البطالة و أزمة موازين المدفوعات، إلى آخره، إلى مجرد أخطاء السياسة النقدية

 ثاني هذه المالمح، إن النقديين ينظرون للتضخم على أنه ظاهرة نقدية بحتة ال عالقة  و 

و هم في ذلك يستندون على نظرية كمية . لها بطريقة األداء الحقيقي للنظام الرأسمالي

النقود التي كانت سائدة في الفكر الكالسيكي و كانت تنظر بكل بساطة إلى المستوى العام 

 :دالة في كمية النقودلألسعار على أنه 

على ) حجم الناتج و سرعة دوران النقود(بمعنى أنه بفرض ثبات العوامل األخرى 

و بناء عليه . حالها، يتناسب التغيير في قيمة النقود تناسبا عكسيا مع التغيير في كميتها

يكون التضخم ليس إال الزيادة المحسوسة في عرض النقود، و تترجم هذه الحالة في 

زيادة واضحة في متوسط نصيب الوحدة من الناتج مـن كمية النقود المتداولة، و وجود 

  .لب المشكلة يكمن هنا في إفراط البنوك المركزية في إصدار النقود
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  و ثالث هذه المالمح هو أن النقديين يعطون لمكافحة التضخم أهمية قصوى في إصالح  

 عندهم هي ظاهرة نقدية بحتة، فإن و لما كانت ظاهرة التضخم. حال النظام الرأسمالي

سياسة يكون من شأنها ضبط . عالجها لن يتأتى إال من خالل سياسة نقدية صارمة

معدالت نمو النقود بما يتناسب مع نمو الناتج القومي الحقيقي، و يعترف بأن االنكماش 

من الذي سيحدث في نمو كمية النقود المتداولة سوف يكون تأثيره على اإلنتاج أقوى 

تأثيره على األسعار في الفترات األولى، ألن األسعار و األجور التي استقرت في ضوء 

لن ) اإلنفاق القومي(توقعات التضخم ستستمر في االرتفاع غير أن مجموع الطلب الكلي 

يكون كافيا في الفترات المقبلة للوفاء بهذه األسعار و األجور المرتفعة و سيؤدي هذا إلى 

 .ار و إلى خلق حالة من البطالة و الطاقات العاطلةوقف نمو األسع

ورابع هذه المالمح، أن السياسة النقدية الصارمة التي ينصح بها النقديون يجب أن  

و أهم هذه . تتركز في الهجوم على المصادر األساسية لإلفراط في عرض النقود

االشارة إلى أن المصادر في رأيهم هو العجز بالموازنة العامة للدول، و هنا تنبغي 

النقديين يرجعون نمو العجز بالموازنة العامة للدولة إلى تدخل الحكومات الرأسمالية في 

إعانات البطالة، (النشاط االقتصادي و خصوصا في مجال برامج الرعاية االجتماعية 

و علينا أن نالحظ هنا أنهم ال ) المعونات الطبية و السكنية، الدعم السلعي، إلى آخره

 .ثون إطالقا عن نمو اإلنفاق العام الحربي و العسكري كسبب من أسباب لهذا العجزيتحد

  
 
 و خامس هذه المالمح هو أن النقديين يرفضون تمويل العجز بالميزانية العامة للدولة من  

و يرون أن السبيل األمثل لذلك، رفع أسعار الفائدة في األجل . خالل التمويل التضخمي

هاما للحد من اإلئتمان المصرفي و زيادة عرض النقود باإلقتصاد القصير يعد سالحا 

 . القومي

 و سادس هذه المالمح يختص برؤية النقديين لمشكلة البطالة، و أنه ال توجد على المدى  

حيث أن مشكلة البطالة ترجع في رأيهم إلى . الطويل أي عالقة بين التضخم و البطالة

 على النحو الذي شل من كفاءة ميكانيزم األسعار ةقتصاديزيادة تدخل الدولة في الحياة اال

في سوق العمل، وأن المسؤول عن ذلك تبني حكومات الدولة الرأسمالية هدف تحقيق 

و هنا يشير النقديون إلى أنه في المراحل األولى من نمو الرأسمالية . التوظيف الكامل



ينما يزيد عرض العمل عن كانت البطالة  تعالج من خالل انخفاض مستويات األجور ح

أما اآلن، فإن نقابات العمال و إعانات البطالة تعطل من فعالية سوق العمل، . الطلب عليه

ويعتقد النقديون أن إعانات البطالة التي تمنحها حكومات الدولة الرأسمالية جعلت العمال 

أن تقلل العاطلين غير عابئين بالبحث عن فرص العمل، و العالج الذي يقترحونه هو 

 . الدولة إلى أدنى الحدود الممكنة من هذه اإلعانات و أن تلغي أشكال الدعم العيني

  

و يعترف النقديون أن هذه السياسة قاسية و ال تخلو من آالم و لكن ال مناص من   

تقبلها، و أن المهم هو توفر اإلرادة السياسية التي تقبل هذا التحدي، وواضح من ذلك، أن 

  .ال يتجرعها غير الفقراء و محدودي الدخلتلك المرارة 

في " إقتصاديات العرض "  و سابع هذه المالمح، ما يتحدث عنه النقديون تحت مصطلح  

كمرادف معاكس لما " اقتصاديات العرض" فان النقديين يتحدثون عن. تحليل التوازن العام

 ).اقتصاديات الطلب الكلي(ذهبت إليه الكينزية 

يون في ذلك على إحياء قانون ساي، الذي كان يزعم بأن العرض  و يستند النقد    

ففي ضوء اإليمان بهذا القانون الذي ثبت نظريا و عمليا خطأه، . يخلق الطلب المساوي له

يعتقد النقديون أنه إذا كانت الرأسمالية اآلن تعاني من وجود بطالة وطاقات عاطلة غير 

 .لى زيادة اإلنتاجمستخدمة، فإن الحل يكون من خالل العمل ع

و أن هذه الزيادة التي ستحدث في اإلنتاج ستجر معها زيادة في الدخل، و تخلق   

طلبا مساويا للزيادة في العرض، و من ثم يتحقق التوازن بين العرض الكلي و الطلب 

 .بطريقة آلية

     و هنا يتساءل النقديون و لكن ما الذي يحتاج إليه الرأسماليون كي يعملوا على

 تشغيل الطاقات العاطلة و زيادة اإلنتاج ؟

         و يجيب النقديون على ذلك، بأن ما يحتاج إليه الرأسماليون هـو توفير اآلمان و 

الحرية المطلقة لهم، و توافر األموال الالزمة لنشاطهم و العمل على زيادة بواعثهم 

 علـى أرباحهم العالية و لإلنتاج و االستثمار من خالل تقليل ضرائب الدخل المفروضة

  .تخفيض الضرائب على الثروة و رأس المال



 و بناءا على ذلك، فاإلنتاج سوف يزيد، والدخل القومي سيرتفع و البطالة سوف     

تختفي، و يتحقق التوظف الكامل تلقائيا، و سوف يؤدي ذلك إلى تقليل اإلنفاق الحكومي 

 .(1)ن الموازنة العامة للدولة و هنا تتواز. الذي كانت تخصصه إلى اإلعانات

  

أما على الصعيد الخارجي، فقد رسمت البلدان الرأسمالية إستراتيجيتها في ضوء   

   :(2)محور أساسي هو

بالنسبة لهذا المحور، فقد . محاولة اختراق البلدان االشتراكية بزيادة التعامل معها  

بعينات، و هي السنوات التي بدأ تشغيله على نحو واضح في السنوات األولى من حقبة الس

تميزت بتخفيف حدة التوتر الدولي، و انحسار موجة الحرب الباردة، حين استجابت 

البلدان الرأسمالية للدعوة التي رفعتها البلدان االشتراكية لقيام نوع من السباق السلمي بين 

استطاعت البلدان و قد . النظامين و بقيام نوع من التعاون االقتصادي و الثقافي فيما بينها

الرأسمالية من خالل ذلك، أن تكسب أسواقا ال باس بها لتصريف فائض منتجاتها و 

و كان لذلك . استثمار جانب من فوائض رؤوس أموالها داخل ساحة البلدان االشتراكية

  .تأثير ال بأس به في التخفيف من أزمة الكساد التضخمي

  

محور بال حدود نظرا لطابع مركزية لكن تبين أنه ليس باإلمكان تشغيل هذا ال  

التخطيط في تلك البلدان و انحسار دور السوق فيها، و من ناحية أخرى كشفت تجربة 

تعامل الكتلتين، جر معه عدة مشاكل في أواخر السبعينات بالنسبة إلى البلدان االشتراكية 

  ...) .مثل أخطار التضخم المستورد، و تزايد الديون الخارجية، الخ(
  

  االقتصاد المفتوح: مطلب الثانيال

رغم كون هذه اإلستراتيجية تلتقي في كثير من النقاط األساسية مع تلك التي 

كاعتمادها على آليات السوق لتوزيع الموارد، تركيزها على دور ). النقدية(درسناها سابقا 

 مباشرة القطاع الخاص، إال أن ما يميزها هو أنها تولي اهتماما خاصا للسياسات المؤثرة

سياسات معدل الصرف، القوانين الجمركية، السياسات (على قطاع التجارة الخارجية 
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المنظمة لالستثمار الخارجي، السياسات الرامية على االستغالل المحلي للفوائد و 

  ...).األرباح
  

  أثر التصدير على النمو : الفرع األول

ة تنموية تهدف إلى ترقية اقتصاد مفتوح، إستراتيجي: يجب التفريق بين العبارات

  .الصادرات أي النمو المرتكز على التصدير

إن درجة انفتاح اقتصاد ما ليست لها عالقة كبيرة بمساهمة الصادرات في الطلب 

فمثال حصة أو نسبة الصادرات من الناتج . الكلي و ال يمكن قياسها بدقة على هذا األساس

و لكنه معروف أن الهند . دة ضعيفة نسبيااإلجمالي الخام في الهند و الواليات المتح

و من جهة أخرى نجد . اقتصادها نصف مغلق بينما الواليات المتحدة اقتصادها مفتوح

مثال هذه الحصة مرتفعة نسبيا في الجامايك و ساحل العاج مع كون اإلستراتيجية التنموية 

  .للجامايك ال تهدف إلى تشجيع الصادرات

كون ضعيفة في البلدان الكبيرة و مرتفعة في الصغيرة و بصفة عامة فهذه الحصة ت

و عليه فإنها ليست داللة قوية على شكل اإلستراتيجية التنموية . في إطار اقتصاد مفتوح

  .المطبقة

  

إن الجانب التجاري القتصاد مفتوح مرجعه األصلي السياسة و اإلستراتيجية 

رجع لبنية التشجيعات المقدمة لألعوان بمعنى آخر فهو ي. التنموية للبلد ال لتشكيلة الطلب

  .االقتصاديين، ال لبنية اإلنتاج
  

  : و في هذا المقام يمكننا أن نجمل آثار التصدير على النمو في النقاط التالية

 إن مبدأ ثبات الموارد و تغير أسعار عوامل اإلنتاج يحقق مكاسب فعلية و هذا ما بينة -

  .ريكاردو في نظرية التجارة الخارجية

  .هذه األرباح تزيد من مستوى الدخل الفردي مما يؤثر إيجابا على معدالت النمو

 إن ارتفاع مستوى الدخل سيصبه ال محالة زيادة في االستثمارات مما يزيد من معدل -

  .(1)نمو اإلنتاج مادام االقتصاد محافظ على مردودية رأس المال دون نقصان 
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 و المواد البديلة المصنوعة عار النسبية للصادراتمن آثار التجارة الخارجية خفض األس-

فإذا كانت وسائل التجهيز مجلوبة من الخارج أي بالتصدير كما هو الشأن . في البلد نفسه

بالنسبة للعديد من دول العالم الثالث فالتجارة الخارجية تقلص تكلفة االستثمار مما يرفع 

  .مستواه و بالتالي من معدالت النمو

فبصفة عامة إن االستراتيجيات . ة الخارجية لها آثار كذلك على توزيع الدخلإن التجار-

الرامية إلى ترقية الصادرات سيكون من نتائجها تفصيل عوامل اإلنتاج المستخدمة في 

قطاع التصدير، و في حالة العلم الثلث معلوم أن العامل األكثر توفرا هو اليد العاملة و 

يل و األجـور لفئات عريضة من النــاس و عليه توزيع هذا معناه زيادة حجم المداخ

أكثر عدالة للمداخيل و خلق مناصب شغل أكثر و تقليص البطالة مما له عالقة مباشرة 

  .بمعدالت النمو
  

  

  

  نمو وتفتح: الفرع الثاني

إن االقتصاد المفتوح يقتضي بالضرورة الحركة الحرة لعوامل اإلنتاج مما يسمح 

جي المباشر دون تحفظات، و يسهل الحصول على القروض التجارية باالستثمار الخار

و يسمح كذلك بانتقال المعــارف و . مـن البنوك الدولية مما له أثر بارز علـى النمو

التكنولوجيا و الخبرات التسييرية مما يساهم في زيادة إنتاجية عناصر اإلنتاج في العالم 

  .تاج و تنشيط نمو المداخيلالثالث و المساهمة في رفع مستويات اإلن

ضف إلى ذلك أن الهجرة الدولية لليد العالمة تساهم في تقليص مستويات البطالة و 

رفع معدالت األجور لليد العاملة التي تبقى في البلد و تساهم كذلك في تدفق هام للعملة 

 إلى الصعبة و المداخيل عن طريق التحويالت الهامة التي يقوم بها العمال المهاجرون

  .(1)بلدهم األصلي 

و عليه فإن التجارة الدولية تلعب دور المحرك القوي للنمو و ذلك بمساهمتها في 

زيادة الدخول الحقيقية في كل البلدان، و في تقليص الفارق في الدخول بين البلدان الغنية 

  .و البلدان الفقيرة
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 التي تساهم في التجارة و هذا ما يمكن الداللة عليه ببساطة إذ أنه تأكد أن البلدان

الدولية تكون أكثر رفاهية من الناحية المادية مقارنة بوضعيتها لو أنها حصرت نفسها في 

  .إطار اقتصاد مغلق

إن بنية االستهالك في اقتصاد مغلق تطابق بالضرورة بنية اإلنتاج، أي أنه ال 

 تشكيلة اإلنتاج يمكنها و لكن في ظل االقتصاد المفتوح فإن. يستهلك إال ما ينتج في البلد

هذه الوضعية تمكن من االستفادة من . أن تكون مختلفة جدا عن الطلب النهائي و الوسيط

  :صنفين من االمتيازات التي تضمنها التجارة الدولية 

 ستكون هناك مكاسب للمستهلك ناتجة عن اإلمكانيات التي لديه للحصول على :األول

  . ة من األسعارالسلع و الخدمات بمستويات مختلف

 ستمكن كذلك المنتج من تحقيق مكاسب ناتجة عن إمكانية التخصص في إنتاج سلع :الثاني

  .و خدمات يستفيد في ألخير من فروق التكاليف النسبية

  

إن الموارد في معظم الحيان تكون خاصة بصناعة معينة، و ال يمكن نقلها بسهولة 

  .و بدون تكلفة من مكان آلخر

ال ال يمكنها تحويل مناجمها النحاسية إلى حقـول قمـح و شعير، و فزامبيــا مث

ففي هده الحاالت و التي تكثر . المكسيك ال يمكن تحويل حقول بتروله إلى مواد مصنعة

  .في البلدان الصغيرة يصعب تغير تشكيلة اإلنتاج فتلجأ بالضرورة إلى التجارة الدولية

ـور بكثرة في البلـدان الصنـاعية إن نجاح سياسات التوسـع نحو الخارج مشه

هناك جيل من البلدان، كالتيوان، كوريا الجنوبية و .  للشرق األقصىN.P.I) (الجـديدة 

. سنغافورة و التي كان دخلها الفردي ربع إلى ثلث دخل الفردي لبلدان أمريكا الجنوبية

لتصدير ذات اآلن و بفضل توفير نسبة كبيرة من دخلها الوطني و توجيهها لقطاعات ا

 للشرق األقصى قد تجاوزت كل بلدان أمريكا N.P.Iالمردودية العالية، هذه البلدان 

 doctrinaire deإن سر هذا النجاح لم يكن سياسة . الالتينية عند نهاية الثمانينات

laisser faire و ) اختياري(، ألن هذه الدول في حقيقة األمر قد التزمت بتخطيط انتقائي

  .تدخالت

عبارة أصح، فإن تفتح و توجيه نحو الخارج قد سمحا لهذه البلدان بالحصول على  ب

، و االستفادة من التخصص الدولي، و Economies d’échelles  السلماقتصاديات



بالتالي، توفيره فــرص كثيرة للشغل، استخدام بكل نجاعـة للموارد الوطنيــة، و 

  .على أرباح ضخمةاالستفادة من نمو سريع لإلنتاج و الحصول 

  و  Adrew warnerإن ثمــار هـذا التفتح تم تقديمها فــي دراسة حديثة لـ

Jeffrey sachs .قام االثنان بدراسة العالقة ما بين التفتح و النمو االقتصادي.  

إن االقتصاد المفتوح يتميز بحواجز تجارية ضعيفة، و أسـواق مالية مفتوحـة و 

  . المغلق فيكون عكس ذلكأما االقتصاد. أسواق خاصة

إن الشكل أسفله . فهم يرون أن التفتح مرتبط ارتباطا وثيقا بنمو اقتصادي سريع

  : يبين ذلك

  إقتصاديات البلدان المتميزة باإلقتصاد المفتوح و المغلق: )1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  
 

Source : Samuelson nordhaus, économie, 6ème ed, Economica, Paris 2000, P 547. 
 
  

إن الجانب األيسر يمثل نتائج االقتصاديات المغلقة فنجد أن نسبة النمو لمتوسط 

ليست هناك تقارب ما . 1989-1970 فقط سنويا خالل الفترة  0,9%دخل الفرد تقدر بـ 

 .بين البلدان التي دخلها ضعيف نحو البلدان ذات الدخل المرتفع

. فهو يمثل البلدان التي تتميز باقتصاد مفتوحأما بالنسبة للجانب األيمن من الشكل 

فضال عن ذلك، فإن . سنويا %  4,5في نفس الفترة، فإن نموها المتوسط كان يقدر بـ 



ال . االقتصاديات المفتوحة ذات الدخل المنخفض، أظهرت تقارب كبير نحو البلدان الغنية

  .(1)يمكن التأكد على أهمية التفتح إال عن طريق هذه الميول 
  

 إستراتيجية التنمية المعتمدة على التصنيع : المبحث الثاني

يعتبر التصنيع حجر الزاوية في عملية التنمية االقتصادية، إذ يتوقف عليه تصحيح   

و يعني التصنيع اتساع القاعدة الصناعية . اإلختالالت الهيكلية المرتبطة بظاهرة التخلف

كذلك فإن تطور و . إلنتاج المستخدمةللمجتمع مما يؤدي إلى رفع مستوى و حجم قوى ا

 البد و أن يصاحبها تغير في عالقات اإلنتاج  تقدم قوى اإلنتاج المصاحبة لعملية التصنيع

فالعالقات اإلنتاجية السائدة في . السائدة و هذه بدورها تدفع عملية التصنيع إلى األمام

 في مصنع كبير يستخدم ورشة الحرفي أو في صناعة صغيرة تختلف عن العالقة اإلنتاجية

فالتصنيع له ديناميكية ذاتية قادرة على دفع عجالت النمو إلى . اآلالت و المعدات الحديثة

  .األمام
  

و يقتضي التصنيع السريع زيادة حجم االستثمارات الموجهة إلى القطاع الصناعي   

نتاجية  بزيادة و تعدد الوحدات اإل–مما يترتب عليه زيادة حجم القاعدة الصناعية 

و تؤدي زيادة االستثمار في الصناعة إلى ارتفاع معدالت نمو الدخل الصناعي . الصناعية

  .و من ثم ارتفاع معدالت نمو الدخل القومي بصورة تزيد عن معدالت النمو السكاني
  

كذلك يترتب على االزدياد المستمر لالستثمارات في قطاع الصناعة ازدياد طاقة   

 كما يصبح في قدرته كانيةسالاب القوى العاملة نتيجة للزيادة هذا القطاع على استيع

  .استيعاب أجزاء كبيرة من فائض القوة العاملة الموجودة بالقطاعات األخرى
  

و هكذا يؤدي التصنيع إلى تغيير هيكلي في االقتصاد القومي بموجبه تزداد األهمية   

 أو من وجهة نظر العمالة  الصناعي من وجهة نظر الدخل المتولد فيهللقاعالنسبية 

  .المستوعبة فيه
  

و قد يأخذ التصنيع أنماطا متعددة و مسارات شتى و من ثم على الدول النامية أن   

 طريق استراتيجية عن فهناك التصنيع.  سياسة و إستراتيجية التصنيع التي تتبناهادتحد
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 المحلي عن طريق  الـذي يتـم للسوقوالتصنيع متوازنألالنمو المتوازن و النـمو غير 

  (1). إحالل الواردات، و التصنيـع عن طريق توسيع و قيـادة الصناعات التصديرية
  

  " النمو غير المتوازن"و " النمو المتوازن"إستراتيجية : ألول االمطلب 

لقد برزت عدة إسهامات و نظريات، نقتصر هنا على استراتيجيين، هما إستراتيجية   

ا تقترحان أنسب الطرق للشروع و االنطالق في عملية التنمية و هم. النمو غير المتوازن

االقتصادية و السير فيها بسرعة و نجاح، آخذتين في االعتبار ظروف التخلف االقتصادي 

  .السائد
  

   النمو المتوازن: الفرع األول

 Ragner"باسم االقتصادي وراجنر نيركسه " النمو المتوازن"ارتبطت إستراتيجية   

Nurkse "ذي تبنى األفكار الرئيسية التي عرضها روزنشتين رودان ال"p.n. 

Rosenstein " التي تدعو الدولة إلى تخطيط و تنفيذ برنامج " الدفعة القوية"في إستراتيجية

استثماري ضخم في المناطق المتخلفة بحيث توجه االستثمارات إلى جبهة عريضة من 

ها البعض بشكل يكسبها الجدوى االقتصادية الصناعات االستهالكية الخفيفة التي تدعم بعض

  .في إقامتها، في حين أن كال منها على انفراد ال يكون لها مثل هذه الجدوى
  

مبرزا أهمية السوق " الحلقة المفرغة للتخلف"و لقد ركز تحليل نيركسه على فكرة   

ة تعيش في المحلية كعنصر رئيسي محدد للتنمية االقتصادية، فهو يعتقد أن الدول المتخلف

ضعف حجم السوق "حلقات مفزعة من التخلف، و أن ضعف الحافز على االستثمار بسبب 

و يرى نيركسه أنه ال يمكن للدول المتخلفة أن تخرج من . هو أهم هذه الحلقات" المحلية

الحلقة المفرغة "حلقات تخلفها إال من خالل تنفيذ برنامج استثماري ضخم يوجه لكسر 

ذا البرنامج من الممكن أن تتوفر له مقومات النجاح إذا أخذ في اعتباره إن مثل ه" للتخلف

  : ما يلي 
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احتوى البرنامج على مجموعة كبيرة من المشروعات أو الصناعات المتكاملة، و    :أوال

ذلك ألن ضيق نطاق السوق في الدول المتخلفة من شأنه أن يثير الشك حول قدرته على 

أما إذا . كز االستثمار في مشروع واحد أو صناعة واحدةتصريف المنتجات إذا ما تر

افترضنا إنشاء أكثر من مصنع في وقت واحد إلنتاج عدد من السلع االستهالكية المتكاملة، 

فإن أي من هذه المصانع لن يواجه مشكلة تصريف منتجاته ذلك ألن كل منها سوف يجد 

و هنا تتوفر .  في المصانع األخرىطلبا على إنتاجه سواء من العاملين فيه أو العاملين

لهذه المجموعة من المصانع مقومات النجاح بسبب ما يترتب على إنشائها من توسيع 

تعتبر وسيلة أساسية لتوسيع " النمو المتوازن"و على ذلك فإن إستراتيجية . نطاق السوق

  .نطاق السوق و خلق حوافز االستثمار
  

روعات حاجات المواطنين، بمعنى أن إنتاجها ال تلبي هذه الصناعات و هذه المش :ثانيا

يكون بهدف التصدير على األقل في المراحل األولى، و ذلك ألن الدول المتخلفة، من 

ناحية، ال يستطيع االعتماد على التجارة الخارجية ألن شروط التبادل تكون دائما لغير 

ن منتجاتها ال تستطيع صالحا باعتبارها مصدرة للمواد األولية، و من ناحية أخرى، أل

) خصوصا في المراحل األولى من التنمية(منافسة المنتجات التي تنتجها الدول النامية 

بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج و العقبات التي تضعها الدول المتقدمة في وجه هذه 

ة و ـالصـادرات، هذا باإلضافة إلى ركود الطلب العالمـي على هذه السلع بصفة عام

  .مرونتهانخفاض 
  

يرى نيركسه أن الصناعات التي يشملها البرنامج االستثماري يجب أن تكون  :ثالثا

الخ، أما الصناعات الثقيلة، ...صناعات استهالكية خفيفة مثل صناعة األحذية و المالبس

سواء كانت استهالكية أو آالت و معدات، فالمنطق يقتضي عدم أقامتها ما لم تكن 

حيث أنها غالبا ما ال تكون في متناول الدول المتخلفة خصوصا في الظروف مواتية لذلك، 

و من ثم، فمن مصلحة هذه الدول أن تقوم خالل هذه المراحل . مراحل التنمية األولى

باستيراد الجزء األكبر من احتياجات من منتجات الصناعات الثقيلة من الدول المتقدمة 

  .اقتصاديا

  



ظر إلى أهمية بعض الصناعات األساسية كالنقل و و مع ذلك، فإن نيركسه يلفت الن  

 فمثل هذه الصناعات يجب أن تعطي أهمية خاصة ألنه قد خالفهو ....المياه و الكهرباء

  ).كالكهرباء مثال(يتعذر استيرادها أو قد يستحيل نقلها من مصادر بعيدة 
  

 معدل التنمية يكون هناك نوع من التوازن بين الزراعة و الصناعة، حيث يعتمد : رابعا

و تؤدي تنمية . في القطاع الصناعي إلى حد كبير على معدل التنمية في القطاع الزراعي

القطاع الزراعي في الدول النامية إلى االعتماد على أيدي عاملة كثيرة مما سوف يؤدي 

إلى زيادة دخولهم و هذه الزيادة تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الصناعية أي ارتفاع 

كما تساعد . القوة الشرائية لدى العمال في القطاع الزراعي نتيجة الرتفاع في دخولهمفي 

زيادة اإلنتاج الزراعي على إنشاء صناعات عديدة ترتبط أساسا بالقطاع الزراعي، 

إلخ و المحصلة ... كصناعات األغذية و صنـاعة السكر و الزيوت النباتيـة و الخشب 

ن يوزع ما بين القطاع الصناعي و الزراعي بحيث يكون كل النهائية أن االستثمار يجب أ

  (1).منهما يمثل سوقا لآلخر
  

  متوازن الالنمو غير : الفرع الثاني

أن يكون هناك تركيز من قبل الدولة " النمو غير المتوازن"يرى أنصار إستراتيجية   

ارات في خطط على قطاع رئيسي و رائد في المجتمع نتيجة لقلة الموارد المالية لالستثم

التنمية، و سيؤدي هذا القطاع الرائد على جذب القطاعات األخرى إلى مرحلة النمو 

المتوازن مما سيؤدي إلى تحقيق التنمية المنشودة على مستوى كافة القطاعات االقتصادية 

  .و االجتماعية
  

 أن إتباع هذا األسلوب هو األفضل" النمو غير المتوازن"يرى أنصار إستراتيجية   

النمو "كإستراتيجية مالئمة للدول النامية مما يؤكد اعتراضهم على أسلوب أنصار 

بخصوص الدفعة القوية، و النمو المتوازن و يركزون على الدفعة القوية "المتوازن

  .لالقتصاد الوطني بحيث تكون في إطار النمو غير متوازن
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و " Albert Hirschman"و من أهـم مؤيدي هذه اإلستراتيجية ألبرت هيرشمان   

اللذان انتقدا أسلوب النمو المتوازن على الرغم من وجود " Hans Singer"هانز سنجر 

اتفاق في الرأي من قبل هيرشمان مع نيركسه و روزنشتين رودان في أن عملية التنمية 

تحتاج إلى دفعة قوية تتمثل في برنامج استثماري كبير، إال أن هيرشمان يرى أن هناك 

دة من االستثمارات موجودة أصال في الدول النامية، كذلك يتفق هيرشمان مع قدرة محدو

  .نيركسه في تكامل االستثمارات مع بعضها البعض
  

  السؤال المطروح أين وجه االختالف بين النظريتين ؟ 

يؤكد هيرشمان أن الدول النامية تحتاج إلى دفعة قوية من أجل تحقيق نمو ذاتي، و   

 طبيعة معظم الدول النامية ووجود بعض العوائق أمام عملية التنمية لكن نتيجة لظروف و

فإنها ال تستطيع أن تنفذ و تدير برنامج استثماري واسع و شامل يغطي كافة القطاعات 

  .االقتصادية و االجتماعية

و لهذا يبرر هيرشمان المناداة بإتباع أسلوب النمو غير المتوازن و التي تتمثل في   

  .ة في بعض الصناعات أو القطاعات الرائدة من االقتصاد الوطنيالدفعة القوي

 عن إستراتيجية النمو غير المتوازن، أن او يؤكد هيرشمان و سنجز في دفاعيهم  

على الدول النامية إتباع هذا األسلوب و يرجع ذلك الفتقار الدول النامية إلى الموارد 

طاعات االقتصاد الوطني في زمن الالزمة للقيام ببرنامج تنموي شامل يغطي جميع ق

و سنجر أن متقارب حسب رأي إستراتيجية النمو المتوازن و حسب رأي هيرشمان 

إستراتيجية النمو المتوازن قياسية القتصاد عصري متقدم و ليس اقتصادا متخلفا، لذا فهذا 

  .االقتراض حسب رأيهم غير واقعي و ال يمكن تطبيقه على الدول النامية
  

يضا على إستراتيجية النمو المتوازن أن توزيع االستثمارات على عدد و يؤخذ أ  

كبير من المشروعات ينتج عنه صغر حجم المشروعات عن الحجم األمثل بحيث يضر 

أي يكون التركيز هنا على تنمية بعض الصناعات الرائدة و التي سوف . بكفاءة اإلنتاجية

ى في طريق التنمية على حسب تعمل بدورها هذه الصناعات على جذب صناعات أخر

  .إستراتيجية النمو غير المتوازن
  



أما بخصوص موضوع ضيق السوق حسب إستراتيجية النمو المتوازن فإن صحة   

إقامة مشاريع و صناعات عديدة يساعد على توسيع السوق لتصريف منتجات هذه 

  .الصناعات

ؤيدي إستراتيجية يوجه هيرشمان انتقادا إلى مسألة ضيق السوق من وجهة نظر م  

النمو المتوازن بأن هدف التنمية ليس خلق أسواق جديدة و لكن بتنمية األسواق الموجودة 

و يعطي مؤيدوا إستراتيجية النمو غير متوازن . فعال أو استبدال الواردات بمنتجات محلية

  : بعض الشواهد التاريخية التي تدعم وجهة نظرهم بالتركيز على قطاعات رائدة مثل 

  . في بريطانيا في القرن التاسع عشرتطاعات المنسوجاق .1

 .قطاعات السكك الحديدية في الواليات المتحدة في القرن التاسع عشر .2

 .قطاع إنتاج المواد الغذائية في الدانمرك في النصف الثاني من القرن العشرين .3

 قطاع الصناعات الكيماوية و الصناعات اإللكترونية في النصف الثاني من القرن .4

 .العشرين في أوروبا الغربية

) اآلالت(قطاع الكهرباء في االتحاد السوفيتي في العشرينات و الصناعات الثقيلة  .5

 .في الثالثينات و األربعينات
  

و أيا كانت اإلستراتيجية المقترحة أو المتبعة، فالدول النامية تعاني من قلة الموارد   

نها أن توزع جميع استثماراتها على جميع المالية و فائض في الموارد البشرية و ال يمك

  .القطاعات االقتصادية و االجتماعية في الدول
  

لذلك ال بد من إعطاء أولويات لبعض القطاعات األساسية و الرائدة دفعة قوية من   

االستثمارات و لكن مع عدم إهمال القطاعات األخرى ألن جميع القطاعات جزء ال يتجزأ 

ما أن التخطيط الشامل ضروري للدول النامية، فالتنمية ال يمكن ك. من االقتصاد الوطني

أن تسير بدون أن يكـون هناك تخطيط علمــي و سليم لتوزيع االستثمارات و عمل 

دراسات لتحليل الوضع السابق و المستقبل لكل قطاع من القطاعات من أجل إعطاء 

  .عات تدريجياصورة حقيقية عن الوضع لتحقيق النمو المنشود لكافة القطا
  

 يجب أن تنبـع من طبيعة و ظروف و - أية إستراتيجية–كمـا أن اإلستراتجية   

إمكانيات كل الدول النامية ذاتها لتحقيق النمو المنشود في كافة القطاعات االقتصادية و 



و ال يجب أن تغفل اإلستراتيجية المتبعة وضع أهداف و خططها التنموية . االجتماعية

  (1). حاجات األساسية ألفراد المجتمع ضمن أولويتهاعلى إشباع ال
  

   عن طريق إحالل الواردات عإستراتيجية التصني: المطلب الثاني

هي إستراتيجية تصنيع ذات توجه داخلي، حاولت الدول النامية مع بداية استقاللها،   

اسة عزل نفسها عن الظروف غير المالئمة للسوق الدولية، هذا ما دفعها إلى تبني سي

 من إحالل الواردات لتحقيق االكتفاء الذاتي و تقليص التبعية للسوق الدولية عداخلية للتضيي

  .التي تتميز بأسعار غير مواتية لها
  

  التصنيع بإحالل الواردات : الفرع األول

يمكن القول أن إستراتيجية إحالل الواردات اإلستراتيجية التي سلكتها الدول النامية   

ى للسير باقتصادها في مسار التصنيع و تعني هذه اإلستراتيجية بإقامة بطريقة أو أخر

بعض الصناعات التحويلية لسد حاجة السوق المحلية بدال من السلع المصنوعة التي كانت 

و على ذلك فإن سياسة اإلحالل تهدف إلى تخفيض أو منع الواردات . تستورد من الخارج

  .(2)من بعض المنتجات المصنوعة 
  

قوم هذه اإلستراتيجية أساسا إلشباع حاجات السوق المحلية لذلك تمثل و ت  

الصناعات االستهالكية األساسية المرحلة األولى من مراحلها، يرجع ذلك إلى مجموعة 

من العوامل أهمها توفر الطلب المحلي و تواضع االستثمارات المطلوبة و ميل حجم 

فر الدولة لهذه الصناعات مظلة من الحماية و عادة تو. الوحدات اإلنتاجية نحو االنخفاض

تكون كافية لمنع منافسة المنتجات األجنبية من ناحية، و ضمان القدر الالزم من األرباح 

  .للمستثمرين لحفزهم على إقامة هذه الصناعات من الناحية األخرى

  

  

تعد و تبدأ المرحلة الثانية بعد أن تكون الصناعة قد استنفذت فرص اإلحالل و لم   

السوق المحلية قادرة على امتصاص مزيد من المنتجات حيث تبدأ الصناعة في ارتياد 
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أسواق التصدير و في نفس الوقت يمكن البدء في إقامة بعض الصناعات الوسطية و 

  : ، و تتميز هذه الصناعات باآلتي (1) اإلنتاجية 

  كثافة استخدام رأس المال؛ .1

 أهمية وفرات الحجم الكبير؛  .2

 م المشروع؛كبر حج .3

 تقدم التكنولوجيا المستخدمة في اإلنتاج؛ .4

 الحاجة إلى العمالة الفنية و الماهرة؛ .5

 .الحاجة إلى كوادر إدارية و تنظيمية عالية المهارة و الخبرة .6
 

مثل       ( و يضاف إلى ما تقدم أن عائد الربح الذي تحصل عليه الصناعات الوسطية 

 .كثيرا ما يكون متواضعا)  و الحديد و الصلبتالبتر وكيمياويا

يعتمد على ) مثل اآلالت و المعدات(كذلك فإن نجاح الصناعات اإلنتاجية   

ألن التعدد الكثير في . التخصص و تقسيم العمل، و عدم التوسع في إنتاج أصناف مختلفة

األصناف و األنواع من شأنه أن يقلل من نطاق اإلنتاج األمثل و يطيل من فترة التعليم 

  (2)لصناعة مما يرفع من تكاليف اإلنتاج على ا
  

  آثار سياسة إحالل الواردات: الفرع الثاني

يترتب على سياسة التصنيع عن طريق إحالل الواردات و بالنمط الذي أشرنا إليه   

سابقا آثارها هامة أخذت في الظهور خالل السنوات التي طبقت فيها هذه اإلستراتيجية، 

  : تاليةيمكن إجمالها في النقاط ال

  
  

أدت هذه اإلستراتيجية إلى منتصف طريق التصنيع، فلقد حفزت الطلب الداخلي فقط  :أوال

دون أن تنجح في تحفيز الطلب الخارجي على منتجاتها، و شجعت تنمية الصناعات 

  المتجهة نحو تكثيف العمل دون تلك كثيف رأس المال؛
  

                                                 
.342عمرو محي الدين، مرجع سابق، ص .  د (1)  

  .47، ص 1992مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، " عاقتصاديات الصناعة و التضيي"محمد محروسي إسماعيل،.  د (2)



 و تشوه هيكل النفقات و عدم كفاءة ساهمت في ارتفاع مستويات تكاليف اإلنتاج،  :اثاني

قطاع األعمال، و تبديد الموارد االقتصادية المستعملة في العملية التصنيعية و عدم النجاح 

في تحقيق االستخدام األقصى للطاقات اإلنتاجية المتاحة، و الذي يعني وجود طاقات 

 المستوردة من إنتاجية معطلة في القطاع الصناعي لعدم القدرة على توفير المدخالت

  (1)الخارج؛ 
  

 تدهور جودة السلع المنتجة، و ذلك الختفاء المنافسة األجنبية، و من ثم عدم وجود  :اثالث

أي دافع يدفع المنتج المحلي نحو االهتمام بقضايا الجودة و النوعية و الحرص على سمعة 

  (2)السلعة المنتجة أو راحة المستهلك؛ 
  

ة الخارجية للدول النامية، في عقد الثمانيات، شكلت أزمة  مشكلة المديونيتضخم: رابعا

عالمية أقعدت كثيرا من الدول عن المضي في تبني أهداف طموحة لخطط و برامج 

   مليار دوالر؛ 1400 إلى 1990التنمية االقتصادية، بلغت هذه المديونية في 
  

ت لتوفير الطلب فشله في إصالح العجز في موازين المدفوعات، ففي حين انتهج :خامسا

على الصرف األجنبي إال أنها أصبحت، بالعكس، مصدرا لتسرب العملة الصعبة في 

مواد أولية، قطع غيار، تجهيزات، و أكثر من ذلك خدمات و فوائد الديون (أشكال أخرى 

  ؛ )! الخارجية
  

ول ، تسأله المعونة و المشورة ح"FMI" الدول إلى صندوق النقد الدولي لجوء هذه: سادسا

كيفية الخروج من أزمتها االقتصادية من خالل شروطه و امالءاته حول النهج االقتصادي 

و تحرير االقتصاد و تنشيط قوي السوق و فتح المجال للقطاع الخاص و ضرورة تراجع 

  (1). القطاع العام
  

  إستراتيجية التصنيع عن طريق التصدير : المطلب الثالث
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 ذات التوجه الداخلي عجرتها إستراتيجية التصنيأمام النكبات و األزمات التي   

على اقتصاديات الدول النامية، بدأت تلوح في األفق ) إستراتيجية إحالل الواردات(

. ضرورة و أهمية تغيير نمط هذه اإلستراتيجية، من توجهها إلى السوق الخارجي العالمي

لي النتهاج هذه الدول و بعبارة أخرى ضرورة تهيئة الظروف و المناخ االقتصادي الداخ

  .إلستراتيجية تصنيع موجهة صوب السوق الخارجية، أو المرتكزة على سياسة التصدير
  

  التصنيع للتصدير : الفرع األول

و يمكن تسميتها أيضا بإستراتيجية توجيه التنمية الصناعية نحو الخارج و ذلك   

 المحلي لكي يحل محل السابقة التي كانت تتوجه نحو اإلنتاجعلى عكس اإلستراتيجية 

   (2)الواردات سواء من السلع االستهالكية أو اإلنتاجية و الوسطية 

و تعني هذه اإلستراتجية التركيز على إنشاء صناعات معينة تتوفرها فرص تصدير   

كذلك أنه تبين للعديد من الدول النامية منذ منتصف ستينات القرن . كل أو جزء من ناتجها

إحالل الواردات لم تحقق المأمول منها و أنها لم تتعد مرحلتها األولى  أن سياسة –الحالي 

و المتمثلة في إنتاج السلع االستهالكية و لم تنجح في االنتقال إلى مراحلها التالية و التي 

تتمثل في إنتاج السلع الصناعية و الوسطية و اإلنتاجية، كما أنها لم تتمكن من االنتقال 

  (3)رتياد األسواق الخارجية بصناعتها إلى مرحلة ا

و نود أن نشير إلى أن انخفاض معدل النمو االقتصادي في الدول التي اتبعت   

إستراتيجية إحالل الواردات دفع الكثير من هذه الدول التي إجراء تعديل جذري على 

و من الدول التي أدخلت هذه . إستراتيجية إحالل الواردات فيها بهدف االهتمام بالتصدير

األرجنتين و البرازيــل و : تعديالت فـي اإلستراتيجية فـي منتصف الستينـاتال

  .كولومبيا ثم المكسيك

  

  : و قد اشتملت اإلصالحات على

  منح إعانات ضخمة متنوعة للمنتجين للتصدير؛  .1

  تخفيض الحماية الجمركية على السلع المستوردة ؛ .2

  تعديل أسعار الصرف؛ .3
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  .ستستعملالتي ستنتج أو الوسائل التي عدم وضع قيود على أنواع السلع  .4
   

و يالحظ أن تعديل إستراتيجية التصنيع بهدف تشجيع اإلنتاج بهدف التصدير ال   

يعني تفضيل التصدير على اإلنتاج المحلي بهدف اإلحالل محل الواردات، و من أجل ذلك 

للصناعة التي فإن الحوافز التي تقدم للصناعة بهدف التصدير تشابه الحوافز التي تقدم 

  .تنتج لالستهالك المحلي لإلحالل محل الواردات

أما البالد الهامة في التصدير و تاريخ تبنيها إستراتجية اإلنتاج للتصدير فإنها على   

  : النحو التالي

فقد تبنت إستراتيجية اإلنتاج للتصدير في السنوات التالية . ك و النرويجارالدانم .1

 .يةمباشرة للحرب العالمية الثان

  . أما دول جنوب أوروبا و اليابان فقد بدأت في منتصف الخمسينات .2

 و سنغافورة فقد تبنت إستراتيجية اإلنتاج جأما كوريا و تايوان و هونج كون .3

 .للتصدير منذ أوائل الستينات
  

و فيما يلي نحاول أن نقارن بين الحوافز التي تقدمها دول الشرق األقصى الناجحة   

دير، و الحوافز التي تقدمها دول أمريكا الالتينية السابق اإلشارة إليها، جدا في ميدان التص

و لعل في هذه المقارنة ما يوضح السر في نجاح المجموعة األولى من الدول في عمليات 

  .التصدير

  

  

  

  :تطبق دول الشرق األقصى السياسات اآلتية لتشجيع صناعات التصدير فيها

ي ال توجد أي قيود على التصدير في أي شكل حرية التجارة الخاصة بالتصدير أ .1

 .كانت

حرية الصناعات التصديرية في اختيار عناصر اإلنتاج إما من الداخل أو من  .2

  .الخارج حسب ما يترامى لها



إعفاء صناعات التصدير من الضرائب غير مباشرة على اإلنتاج الذي تقوم  .3

  اعة من هذه الضرائببتصديره و كذلك إعفاء المدخالت التي تستخدمها في الصن

. عدم فرض ضرائب جمركية على المواد المختلفة التي تستودها صناعات التصدير .4

و تطبق نفس االمتيازات على المنتجين المحليين للمواد التي تدخل صناعات 

 (1). التصدير
  

  آثار إستراتيجية التوجه نحو الخارج : الفرع الثاني

كورة فإن لها ميزات و عيوب، نقوم على الرغم من فوائد اإلستراتيجية المذ

  :بإجمالها حول النقاط التالية
  

  مزايا إستراتيجية التوجه نحو الخارج: أوال

 يسمح التصدير على حسن استغالل مبدأ الميزة النسبية، و هذا من شأنه أن يمكن –أ 

  الدولة من االستفادة من وفرات التخصص في إنتاج سلعة معينة؛
  

ة صغر حجم السوق المحلي، مما يمكن الدولة النامية من االستفادة  التغلب على مشكل–ب 

من وفورات الحجم الكبير و هذا العامل هام جدا بالنسبة للدول النامية صغيرة الحجم أو 

  (2)الفقيرة مثل دول الشرق األقصى؛ 
  

  

  

 زيادة متحصل الدول من العمالت األجنبية، من خالل أقسام ميزان العمليات –جـ 

رية، و خاصة التجارة الخارجية، و ليس من خالل االستدانة، و ما تولده من مواد الجا

  ذاتية من الصرف األجنبي يخفض من مديونية هذه الدول؛ 
  

 تساهم هذه اإلستراتيجية في توليد احتكاك باألسواق الدولية،  و هو ما يساعد هذه –د 

 المزيد من المعـلومات و الدول على التقدم في صناعـات التصدير، و الحصـول على

التطورات التكنولوجية السائدة في األسواق العالمية، و بالتالي تولد الرغبة لديها لبذل 
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المزيد مـن الجهـود و السياسات لتطوير جودة المنتجات التصديرية و التحكم في 

 (1). أسعارها
  

  (2) عيوب إستراتيجية التوجه نحو الخارج: ثانيا

لدول النامية أن تقييم صناعات تصديرية، بسبب شدة المنافسة من  قد يصعب على ا–أ 

  جانب الدول الصناعية ذات التاريخ العريق في ميدان التصنيع؛ 
  

 إن الدول الصناعية قد تقييم جدار عاليا من الحماية الجمركية، فيما يتعلق بصناعاتها –ب 

مثل المالبس (خدام اليد العاملة التي تتميز بالبساطة أو باستخدام فنون إنتاجية كثيفة است

و هذه هي الصناعات التي يمكن أن تتمتع فيها الدول ) الجاهزة و االلكترونات و غيرها

  النامية بميزة نسبة في إنتاجها؛ 
  

إلى أسواق الدول ، ن الدول التي تعتمد أساسا على تصدير منتجاتها المصنوعةإ – ـج

و قد عانت . ت تمر بها بلدان الدول الصناعيةالصناعية تعاني من وقت آلخر من أي أزما

دول الشرق األقصى كثيرا من الركود االقتصادي الذي مرت به الدول الصناعية في 

  .غرب أوروبا و شمال أمريكا في السنوات األولى من الثمانيات

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د
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   الزراعةىاستراتيجية التنمية المعتمدة عل: المبحث الثالث

طاع الزراعي أهميته القصوى كأحد القطاعات الرئيسية في البنيان مازال للق

االقتصادي لمعظم الدول، و مازال مؤهال ألداء دوره كقطاع رائد للتنمية االقتصادية، إذ 

تعد الزراعة مصدر لرزق الغالبية العظمى من السكان، هذا فضال عما يساهم به القطاع 

ات، و ما ينتجه من غذاء و مواد خام، و ما الزراعي في دعم الدخل القومي و الصادر

  .يوفره من فوائض الزمة لنمو و ازدهار القطاعات االقتصادية األخرى
  

و قد كان للتطورات االقتصادية و السياسية التي شهدتها الدول النامية، و ما 

صاحبها من قصور في بعض السياسات الزراعية و االقتصادية القطرية، و انحسار 

لمالية و انكماش الجهود في مجال تطوير إنتاج الغذاء أثر كبير في انخفاض الموارد ا

معدالت األداء بالقطاع الزراعي و زيادة الفجوة الغذائية للعديد من السلع الزراعية مما 

انعكس على زيادة اعتماد هذه الدول على األسواق العالمية في تلبية احتياجاتها الغذائية 

  .إلى تدهور أوضاع األمن الغذائي لهذه الدولاألساسية، و الذي أدى 
  

و نظرا لتميز قضايا التنمية الزراعية بالشمولية و التكامل مع قضايا التنمية 

االقتصادية حيث تؤثر عليها و تتأثر بها، فإن قضايا التنمية االقتصادية و الزراعية يجب 

في هذا المبحث عن و في هذا الصدد، سنتطرق . أن ينظر إليها من منظور واحد شامل

  .دور الزراعة في التنمية االقتصادية من خالل ما جاءت به الثورة الخضراء
  

  دور الزراعة في التنمية االقتصادية: المطلب األول

تؤكد خبرات البلدان المتقدمة أن النمو في القطاعات الالزراعية مسبوقا بزيادة   

لقمح في انكلترا في النصف الثاني من كبيرة في اإلنتاج الزراعي، فقد ازدادت إنتاجية ا

 مقارنة بمثيله في القرون السابقة، و هكذا في % 300القرن التاسع عشر بمعدل يزيد عن 

فرنسا في النصف األول من القرن الثامن عشر، و في ألمانيا في النصف األول من القرن 

فس األسلوب، حيث التاسع عشر وسارت كل من الواليات المتحدة األمريكية و اليابان بن

كان للزيادة في اإلنتاجية الزراعية دور في تنشيط الطلب على السلع في القطاعات 

    .االقتصادية األخرى

 



 الفرع األول: ضرورة االهتمام بالتنمية الزراعة 

على الرغم من التأكيد على دور الزراعة في التنمية االقتصادية في العالم المتقدم،   

 تلك األهمية ازداد في البلدان النامية لسيادة المشكالت الغذائية الحادة إال أن هذا الدور و

التي أخذت تظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في العديد من دول إفريقيا و 

و بصورة عامة يمكن تحديد ضرورة االهتمام بالتنمية الزراعية . بعض دول آسيا

  :بالمتغيرات اآلتية 
  

  تياجات الغذائية توفير االح: أوال

أخذت االحتياجات الغذائية قسطا كبير من اهتمام السياسة االقتصادية في السنوات   

و ذلك لعدد من المتغيرات في مقدمتها النمو السكاني . األخيرة في معظم الدول النامية

الذي اتسم باالرتفاع في هذه الدول مقارنة بمثيلة في الدول المتقدمة، يرافقه ارتفاع في 

الميل الحدي الستهالك الغذاء، إذ أن سيادة مستوى من الدخل الفردي المنخفض قد أدى 

إلى أن الزيادة التي قد تحصل في مستوى هذا الدخل الذي يذهب الجزء األكبر منه لإلنفاق 

و على الرغم . على الغذاء حتى تقترب الحالة من اإلشباع من السلع الزراعية الغذائية

ات الغذائية للفرد في الدول النامية و تنوع الطبيعة اإلستخدامية للسلع مـن تعدد االحتياج

الغذائية فإن النمط الغذائي في هذه الدول يميل إلى السلع ذات التركيب الكربوهدرائي 

، و هذا األمر يشير إلى ارتفاع الطلب يمقارنة باألغذية ذات التركيب البروتين) كالحبوب(

غذائية و هو يعني أيضا أهمية االعتماد على التنمية الزراعية على هذا النوع من السلع ال

لتوفير العدد المناسب من السلع الزراعة التي تحقق أمنا غذائيا من ناحية و إحالال 

  .للواردات الزراعية من الناحية األخرى
  

  توفير الموارد النقدية: ثانيا

ـر الموارد النقديـة و إن للقطاع الزراعي أهمية كبيرة و ذلك لمقدرته على توفي  

استخدامها في االحتياجات األساسية للتنمية االقتصادية، من خالل التوسع في المحاصيل 

النقدية أو المحاصيل التي تتسم بالمقدرة التصديرية، السيما في البلدان النامية التي تتمتع 

ة العالقات بالميزة النسبية في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية، و على الرغم من أهمي

الدولية بالنسبة للدول النامية فإن مما تجب مالحظته أن نسبة الصادرات من هذه الدول 



بالنسبة إلى إجمالي الصادرات الدولية آخذة باالنخفاض، ألن هذا النوع من السلع يتسم 

بتراخي الطلب عليه في أسواق الدول المتقدمة مع مرور الزمن، و ذلك بسبب التوسع في 

عض المحاصيل الزراعية في الدول المتقدمة نتيجة استخدام مستويات عالية من إنتاج ب

التقنية الزراعية، و مع ذلك فإن السلع الزراعية مازالت تمثل مصدرا رئيسيا في توفير 

  .النقد األجنبي
  

  القطاع الزراعي سوق للسلع الالزراعية : ثالثا

النمو في القطاعات يمكن للقطاع الزراعي أن يحقق معدالت مناسبة من   

السيما و أن النمو في إنتاج المحاصيل الزراعية سيؤدي إلى زيادة دخل . الالزراعية

المزارعين مما ستترتب عليه زيادة الطلب على السلع اإلنتاجية الزراعية أو االستهالكية 

على حد سواء، و هذا الوضع سيؤدي في صيغته النهائية إلى توسيع نطاق السوق للسلع 

و يرتبط ذلك بنمو الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعـي، و هكذا نجد أن . زراعيةالال

اآلثار غير المباشرة للتنمية الزراعية تمتـد إلى تنمية القطاعات األخرى، و بمعنى آخر 

فأنه نموا مناسبا في القطاع الزراعي سيحقق و سيترتب عليه نمو في الصناعات السمادية 

راعية، كما أن البنية التسويقية ستأخذ بالتوسع وفقا للعرض الجديد و صناعة اآلالت الز

  .للحاصالت الزراعية
  

  المدخالت الزراعية في الصناعات الغذائية : رابعا

تعد كثير من المحاصيل الزراعية مدخالت في العمليات اإلنتاجية لبعض   

و صناعة النسيج أو الصناعات الغذائية السيما تلك العمليات المتعلقة بصناعة السكر أ

  .الزيوت النباتية و الدهون

فنمو صناعة السكر يرتبط بالمسافة المزروعة من قصب السكر، و هكذا فإن   

الدهون و الزيوت ترتبط بحجم الناتج من المحاصيل الزيتية كالسمسم و عبـاد الشمس و 

 أحدهما يرتبط نجد أن الترابط بين القطاعين الزراعي و الصناعي يعد قويا جدا و أن نمو

إلى أهمية الروابط األمامية و الخلفية للقطاع الزراعي " جاك لوب"بنمو اآلخر، و قد أشار 

مع القطاعات الالزراعية و أهمية هذه العالقة السيما في المحاصيل الزراعية ذات 



األهمية و العالقة بالصناعات الغذائية و ما يترتب على تلك العالقة من تطوير القطاعات 

  (1)لالزراعية في خطط التنمية االقتصادية ا
  

  تأثير اإلصالح الزراعي في التنمية االقتصادية : الفرع الثاني

انطالقا من البؤس و الفقر المدقع الذي كان يسمى المتصلين مباشرة بالقطاع   

الزراعي، و من حجم االستغالل الكبير الذي عرفه هذا القطاع و من رهان الحكومات في 

لعالم الثالث على هذا القطاع انطلقت مجهودات رامية إلى االستفادة من هذا القطاع بلدان ا

و استغالله أمثليا تجسدت في الثورات الزراعية في العديد من بلدان العالم الثالث، إرساء 

، زيادة التمويل في ...)، جمعيات الفالحينتالتعاونيا(مؤسسات ريفية تساعد القطاع 

، ...)الري، صناعة العتاد الفالحي (صفة غير مباشرة بالزراعة القطاعات المتصلة ب

...) األرز، القمح(إدخال تكنولوجيات جديدة لالستفادة من خصائص المشروعات الرئيسية 

و بصفة عامة كانت المجهودات تتجه أساس للتوفيق بين إصالح زراعي شامل و 

شكل دعما لالقتصاد ككل و ذلك مما يمكن أن ي. إستراتيجية تنموية معتمدة على الزراعة

توزيعا أكثر عدالة للثروات، درجة : باالمتيازات العديدة التي يوفرها له و التي نذكر منها 

، )حجم القطاع من حيث عدد السكان(عالية من المساهمة الجماعية في النشاط االقتصادي 

فعاال و ممكنا لتطوير ، إطار تنظيميا )األرض و ملكيتها(استغالل أمثليا للموارد المتاحة 

  (2). التقنيات المستخدمة في الزراعة و لتشجيع االستثمارات و زيادة النمو

  

و يتحدد دور و تأثير خطط اإلصالح الزراعي في التنمية االقتصادية الزراعية من   

  : خالل ما يلي
  

  
  

   إجمالي المنتوج الزراعي: أوال

و يتحدد مدى . تج الزراعيتستهدف خطط اإلصالح الزراعي تعظيم حجم النا  

التأثير في قدرة تلك الخطط على استبدال العالقات اإلنتاجية السائدة بعالقات إنتاجية تالءم 
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فغالبا ما يتشكل اإلطار المزرعي و االجتماعي الذي يعمل داخله . التطور االقتصادي

صورا مختلفة التي تتخذ . اإلنتاج الزراعي باألوضاع و العالقات االجتماعية التقليدية

كاستئجار األراضي الزراعية من الباطن، فكلما ارتفعت نسبة إجمالي المساحة التي تقوم 

على خدمتها خطط اإلصالح الزراعي، أدى ذلك إلى خلق قاعدة عريضة لعمليات إعادة 

  .تنظيم اإلنتاج الزراعي و تخطيطه
  

  اإلنتاجية الزراعية : ثانيا 

ورها داللة مناسبة لقياس ظاهرة التنمية االقتصادية تعطي اإلنتاجية الزراعية و تط  

و على الرغم من أن اإلصالح الزراعي قد حقق عالقات إنتاجية جديدة في . الزراعية

مجال اإلنتاج الزراعي، إال أنه مازال يتصف بالقصور عن زيادة الموارد اإلنتاجية 

ط اإلصالح الزراعي من الزراعية التي تتطلبها التنمية الزراعية، و يتأتى تأثير خط

إمكانية إعادة توزيع الموارد الزراعية بصورة معها تحقيق مستويات إنتاجية أفضل و 

يمكن تقسيم تأثير خطط اإلصالح الزراعي في هذا المجال من حيث البعد الزمني إلى 

مرحلتين و يتوقف المدى الزمني لكل مرحلة على مدى كفاءة خطط اإلصالح الزراعي، 

 القصير و بعد تطبيق اإلصالح الزراعي تأخذ اإلنتاجية الزراعية باالنخفاض و ففي المدى

يتأتى ذلك من جراء إعادة توزيع األراضي الزراعية و عدم امتالك المزارعين لوسائل 

أما تأثير خطط اإلصالح . اإلنتاج المناسبة، و تتسم هذه المرحلة بانخفاض معدل االستثمار

تكون تلك الخطط قد قطعت شوطا في التطبيق،فإن الوحدات في المدى البعيد و عندما 

الحيازية غالبا ما تقترب من الحجم األمثل من خالل التجميع الحيازي و بأنماط مزرعية 

مختلفة كالتعاونيات الزراعية أو المزارع الجماعية، فتؤدي هذه المتغيرات فضال كفاءة 

  .حة الزراعيةالخدمات الزراعية إلى زيادة إنتاجية وحدة المسا
  

  

   العمالة الزراعية:ثالثا

ى ويعد التطبيق الفعال لخطط اإلصالح الزراعي من المتغيرات المؤثرة في مست

المجموعة .ن الدول الناميةـلة الزراعية، و يتضح ذلك التأثير في مجموعتين ماالعم

 في األولـى و التي تتصف بكثافة سكانية عالية و تتسم بوجود بطالة موسمية مقنعة

 نقل الملكية من كبار المزارعين إلى صغارهم رفي هذه الحالة ال تؤث. القطاع الزراعي



تأثيرا في مستويات العمالة في المدى القصير حيث يتطلب األمر في هذه الحالة استخدام 

و في المدى البعيد و في ضوء . األساليب الزراعية التي تميل إلى كثافة في العمل

 اإلنتاج يمكن تحويل جزء من العمل الزراعي إلى القطاعات التحوالت في أساليب

الالزراعية، و في كثير من األحيان قد يتضاءل ذلك الجزء من الفائض في العمل 

 المتوقع بعد تطبيق اإلصالح الزراعي، ذلك أن مشاريع اإلصالح الزراعي يالزراع

 إلى جزء كبير من كاستصالح األراضي أو إنشاء و توسيع شبكة الري و البزل تحتاج

  .األيدي العاملة، و يترتب على هذا زيادة اإلنتاجية الحدية للعمل الزراعي
  

أما المجموعة الثانية من الدول فهي التي تتصف بانخفاض الكثافة السكانية على 

 في هذه الحالة يتطلب من خطط اإلصالح الزراعي استخدام المكننة واألرض الزراعية، 

و بصورة عامة اإلنتاجية . لنمط المزرعي المالئم لتكثيف رأس المالالزراعية و تعديل ا

الحدية للعمل في الحالة الثانية اكبر من نظيرتها األولى، و مستويات األجر الزراعي في 

أما في . الحالة األولى ربما تكون اقل من نظيرتها في الحالة الثانية في المدى القصير

 االقتصادي من خالل خطط التنمية االقتصادية سيخلق المدى البعيد، فان إصالح البنيان

فرص عمل في القطاعات الزراعية و الالزراعية، و من ثم تباين مستوى األجور سيؤدي 

انتقال األيدي العاملة الزراعية إلى النشاطات ذات مستوى األجر األعلى في مجموعة 

  .الدول األولى و العكس في مجموع الدول الثانية
  

  وزيع الدخل ت: رابعا

يتسم المنوال أو التركيب الحيازي قبل تطبيق خطط اإلصالح الزراعي في العديد من 

الدول النامية، بعدم المساواة فغالبا ما تتركز نسبة كبيرة من األراضي الزراعية لدى فئة 

صغيرة من الحائزين، بينما تنتشر نسبة صغيرة من األراضي لدى فئة كبيرة من 

 المز التوزيع في الملكية الزراعية يعكس فرقا واسعا في متوسط الدخولالحائزين، و هذا 

وهذا الفرق له تأثيراته االقتصادية السيما في مجال .  بين الفئتين من المزارعينةرعي

  .الميل الحدي لالدخار االستهالك للفئتين المذكورتين

ذات دخول مزرعية  الحدي لالدخار و يقل نظيره لالستهالك لدى فئات لفحين يزيد المي

و يتأتى ذلك . فان الوضع يأخذ اتجاها عكسيا لدى الفئات ذات الدخـول المنخفضة. كبيرة



ويتضح دور خطط اإلصالح الزراعي في . من التفاوت الواسع في الدخول المزرعية

إعادة تركيب المنوال الحيازي بصورة تقلل من التباين في حجم الوحدات الحيازية و 

  . (1)تحقيق عدالة في توزيع تلك الدخولينعكس ذلك في 
  

  الثورة الخضراء : المطلب الثاني

كان من الطبيعي البحث عن إستراتيجية أخرى تجعل من اإلصالح الزراعي غير   

 تنموية معتمدة على ةتراتيجيسضروري في بداية الستينات، كنا نظن أننا قد وجدنها، إ

غطة و فعالية اإلصالحات الزراعية ضاالالزراعة تقوم بالتوفيق بين مصالح الطبقات 

  ".الثورة الخضراء"أخذت طريقها إلى التجسيد، هذه اإلستراتيجية أطلق عليها اسم 
  

   الخضراء ةمقومات الثور: الفرع األول

إن الثورة الخضراء تشكل محاولة ترمي إلى استبدال التغيير التأسيسي بتغير تقني   

  .التطور االجتماعيو استخدام التطور العلمي عوضا عن 
  

عوضا عن اإلصالح الزراعي فضل العالم الثالث و شجع على تركيز جهوده   

حول، إدخال و نشر بطريقة سريعة األصناف ذات المردود العالي من الحبوب الغذائية، 

ة و التصديرية ـرئيسيـن المحاصيل الـدود مـحيث ركزت في موجتها األولى على مح

أصناف القمح المكسيكي ( اعتمدت على بذار محسن ثم، ) الصفراءالقمح، األرز، و الذرة(

 و أهم تلك .يغل جيدا و لكن بشروط) ن و الذرة الصفراء الهجييو األرز الفيليبين

 و لهذا، فقد انتشرت في .الشروط، توفر الماء الكافي و التسميد الجيد و المكافحة المناسبة

 الفئات بما فيهم  اتسع انتشارها لتشمل باقيالبداية لدى كبار المزارعين القادرين، ثم

  .الصغار و الفقراء منهم

و في أول وهلة، بما أنه كان ينتظر من الثورة الخضراء أن تزيد في إنتاج المواد   

الغذائية، إن هذه اإلستراتيجية قد تكون لها انعكاسات مباشرة على مشاكل المجاعة، سوء 

إال أن األبحاث قد أظهرت . م في المناطق الحضريةالتغذية، سواء في المناطق الريفية أ

إن الفقراء . أن العالقة ما بين عرض المواد الغذائية و المجاعة غالبا ما تكون ضعيفة

                                                 
.140 و 139محمد صالح ترآي القريشي، مرجع سابق، ص . سالم توفسق النجفي، د.  د (1)  



يجوعون ألنه ليس لهم القدرة الشرائية التي تسمح لهم بشراء المواد الغذائية و ليس السبب 

  .في ذلك عدم توفر هذه المواد

 تجاهل أن ارتفاع كميات المواد الغذائية من المفروض أن و مع ذلك من الصعب  

  .يسمح بتقليص بسهولة أكثر المجاعة بشرط أن تكون للحكومة اإلدارة الفعلية لذلك

هناك مفهوم آخر يجلبنا إلى الثورة الخضراء هو أن األمر هنا يتعلق بإستراتيجية   

  .طبيقهامتعادلة ال تتضمن اشتراطات خاصة من حيث ميدان أو سلم ت
  

  .كانت التقنيات الجديدة ستنشر بسرعة كما كانت فوائد ذلك ستوزع بشكل واسع  
  

ثالثا، إن التكنولوجيا الجديدة تسمح باستغالل مساحات أكبر من األرض ممن   

ذلك ما سيترجم من جهة بإرتفاع عدد ) نزع األعشاب و الحصاد(يتطلب يد عاملة إضافية 

و هكذا ستنتقل فوائد التطور التقني من األعلى إلى . األجورأيام العمل و النسب الخاصة ب

  .أسفل سلم المستغلين، من مالك األراضي إلى المزارعين الذين ال يملكون أراضي

  

و رابعا، سوف تزيد الفوائد أو تتضاعف، إذا كانت الفترة قصيرة لوصول نضج   

و . اصيل المتعـددةالبعض مـن هـذه األصناف الجديدة ستسمح بنشـر استعمـال المح

بالتالي، مهما يكن الحال فإن الثورة الخضراء قد تساهم و لو بصفة غير مباشرة في رفع 

  .مستوى المعيشة بصفة عامة كما ستقاوم المجاعة و الفقر
  

 أسعار المواد الغذائية ضو خامسا، أن رفع من اإلنتاج الغذائي سينعكس على انخفا  

  .ة باقتناء ها بسهولةال محالة مما يسمح للفقراء خاص

  

 .(1)في هذه الحالة فإن توزيع الدخل سيصبح أكثر عدالة   

  

 إلى 1966-1965من (، و خالل أقل من عشر سنوات ى ففي الشرق األقص

، حققت الثورة الخضراء نتائج مثيرة، قفزت المساحات المزروعة )1974- 1973

كما .  مليون هكتار15ف هكتار إلى باألقماح العالية اإلنتاجية بسرعة، منتقلة من تسعة آال

                                                 
(1)  Keith Griffin, stratégies de développement, éd : Economica, Paris 1989, P 206 – 207. 



و .  مليون هكتار17 ألف هكتار إلى 49قفزت مساحات األرز العـالي اإلنتاجية من 

  .استمر انتشار العملية بصورة مذهلة في العديد من دول آسيا

)  مليون هكتار92,6(، زرع الصينيون مساحات أقل من الحبوب 1990و في عام   

 ما يزيد 1990، إال أنهم مع ذلك أنتجوا في عام )ليون هكتار م94,6 (1980مقارنة بعام 

و يحقق الصينيون عوائد مذهلة .  مليون طن على ما أنتجوه قبل عشر سنوات102بمقدار 

) 1992عام (من التوسع بزراعة األرز الهجين، العالي اإلنتاجية، الذي أصبح يغطي 

ة األرز، بإنتاجية تقترب من  من كامل األراضي المروية المخصصة لزراع% 58حوالي 

و هكذا ). 1992 طن الهكتار كمتوسط عالمي للعالم المذكور 3,6مقابل (هكتار / أطنان6

منذ ثالثين سنة، كان الخبراء : فإن التطور المعتبر للوضعية الغذائية للصين تسمح بالتفاؤل

. بلدان المجاعةقد أسكنهم القلق حول مستقبل هذه المنطقة، كانت الصين تعتبر من بين ال

  .(2) في الوقت الحالي، فهم في وضعية من االكتفاء الذاتي
  

  نتائج الثورة الخضراء : الفرع الثاني

  النتائج السلبية: أوال

فإذا تجسدت العديد من الفوائد المنتظرة من وراء الثورة الخضراء و ذلك في   

  :الوقت الذي نصح بها، إال أنه كانت هناك بعض االستثناءات
  

 إن الثورة الخضراء لم تؤدي فعال إلى تنشيط معدل النمو في اإلنتاج الزراعي في – أ

، و مع ذلك بدون الثورة الخضراء )تجربة الهند(إال أن هذه النسبة تبقى متواضعة . مجمله

  .كان الوضع سيكون أخطر من ذلك
  

طق الريفية  إن انعكاس آثار الثورة الخضراء كان سيبدو أنه متمركزا في بعض المنا-ب

ضف إلى ذلك، ارتفاع إنتاج المواد . أي تلك التي كانت مستفيدة من أحسن قنوات الري

الغذائية قد تسبب في تخفيض أسعارها و معظم المستفيدين من هذه الزيادة كانت ال شك 

  .لسكان الحضر
  

                                                 
   .316، ص 1998حدة العربية، بيروت صالح وزان، تنمية الزراعة العربية الواقع و الممكن، مرآز دراسات الو.  د(2)



مؤسسات  الجديدة متعادلة في سلم تطبيقها، فلم يكن هذا حال الا فإن كانت التكنولوجي–جـ 

الريفية، و بالتالي نالحظ عموما أن المزارعون الكبار هم الذين كان لهم الحظ في التجديد 

لوسائل الزراعة و قدرتهم الكبيرة على التمويل و االستفادة من الزيادات الكبرى األولية 

  .للمردود
  

 تحسين  إن الثورة الخضراء قد رفعت في طلب اليد العاملة إال أن ذلك لم يؤدي إلى-د 

  .مناسب في ظروف عمل العمال المزارعين الذين ال يملكون أراضي

في حالة المزارعون الصغار، فإن الطلب المتزايد لليد العاملة قد تمت تلبيته جزئيا   

بفضل ساعات و أيام عمل إضافية و في حالة المزارعون الكبار فإن الطلب اإلضافي لليد 

  ).  استعمال اآلالتأو(العاملة قد عوض جزئيا بالمكننة 
  

  النتائج اإليجابية : ثانيا

 من الممكن جدا بفضل البحث العلمي تطوير اإلنتاجية الزراعية في العالـم الثالث و –أ 

في الفلبين أو القمح في دول " األرز المعجزة"ينتظر أن تحقق نتائج متشابهة لتجارب 

ثبتت جدارتها في هذا أخرى، في أصناف أخرى من المزروعات، فالثورة الخضراء أ

  .الميدان
  

  

  

  

 للدولة في هذه اإلستراتيجية دور بارز ليس فقط في مجال تمويل البحث و ضمان - ب 

  .المعدل المطلوب لالستثمارات و لكن حتى في مجال االستثمار البشر ي و التكوين
  

ت في  إنه ال يمكن تطبيق هذه اإلستراتيجية إال إذا أعطيت األولوية لالستثمارا-جـ 

 تتطلب شبكة جيدة للنقل و االتصال و الطاقة الكهربائية، ةالمناطق الريفية، فالتنمية الريفي

  .و على الخصوص نظام جيد لتسيير المياه و الري
  

 نجحت هذه اإلستراتيجية غالبا في البلدان التي انطلق فيها التطبيق بوضعية حسنة –د 

حيث أن سياسات ) ايوان، اليابان، الصينكوريا الجنوبية، ت(نسبيا لتوزيع المداخيل 

اإلصالح الزراعي و إنشاء منظمات تعاونية و جدت أرضية جيدة و تكيف معها الناس 



بينما يمكننا القول بأنها فشلت في البلدان التي تعرف اختـالال و . بسرعة و أتت ثمارها

 فلم تحقق في هذه ).نالهند، البنغالداش،الفيليبي(عدم وجود عدالة في توزيع المداخيل 

  .البلدان إال نموا بطيئا لإلنتاج الفالحي و تقليصا ضئيال لدرجات الفقر
  

 و أخيرا ساهمت فعال في تطوير القطاع الفالحي في كثير من البلدان، و في –هـ 

ترسيخ البحث العلمي في المجال الزراعي، و في إنشاء مناصب الشغل، و في تقليص 

  .(1)د بعيد المجاعات في العالم على ح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1)  Keith Griffin, OP – CIT, P 208 – 209. 



  : خالصة الفصل األول

بعد هذا االستعراض لمختلف استراتيجيات التنمية اإلقتصادية يمكن الخروج 

  :بالنتائج التالية

لدفع إقتصاديات الدول النامية إلى األمام البد من إحداث تغييرات مستمرة من أجل  

  .نجاح عملية التنمية

التنمية لم تأخذ بعين اإلعتبار التفاوت الكبير بين مختلف عند تطبيق إلستراتيجيات  

 .الدول في هذا العالم

لقد أثبتت الدراسات و البحوث حول التنمية أن عناصر إستراتيجية التنمية ألي بلد  

 :هم على التوالي

   حكومات الدولة؛-

 ؛)اإلديولوجية( طبيعة اإلستراتيجية -

 و الخارجية؛) اإلدخار المحلي( القدرات المحلية -

  ).السوق العالمي( المحيط الدولي -
 

أن ما يقف وراء التقدم اٌقتصادي ليس عامال أو متغيرا أساسيا واحدا، ومن ثم فإن  

استحداث عمليات التنمية تتطلب أخذ الكثير من المتغيرات اإلستراتيجية في 

ويلة في فمثال ليست العوامل اإلقتصادية وحدها هي التي لها اليد الط. الحسبان

خلـق و دعم التنمية اإلقتصادية، بــل و للعوامـل اإلجتماعية و السياسيـة و 

  .األخالقية

يالحظ أنه رغم الجهود المبذولة و النتائج المحققة خالل العقود السابقة، أنتجت  

المزيد من عدم المساواة في دول كثيرو من دول العالم الثالث، وتركت معظم 

 أي تغيير و زادت أوضاع الفقراء سوءا على حسب السكان كما وجدتهم دون

 " .أن التنمية تزيد األغنياء غنى و الفقراء فقرا " المقولة 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : الفصل الثاني

  الوعود و التناقضات العالمية الخاصة

 تنمية بمسألة ال



  

  :مدخل الفصل الثاني

دية يعتقد بعض اإلقتصاديين و السياسيين أن أهم عقبة تعوق عملية التنمية اإلقتصا

يرد ذلك . في الدول النامية هي إفتقار إلى المواد الحقيقية الالزمة لتكوين رؤوس األموال

إلى أن الطلب على رأس المال يحكمه الميل إلى اإلستثمار و الذي يتحدد أساسا بسعة 

السوق، و أن عرض رأس المال تحكمه الرغبة و المقدرة على اإلدخار و طالما أن 

 إلنخفاض القدرة على اإلنتاج فإن القدرة على اإلدخار كذلك الدخول منخفضة نتيجة

 .منخفضة
 

 لذلك فإن التنمية اإلقتصادية تتطلب في أولى مراحلها ضرورة كسر هذه الدائرة 

في أضعف نقطها و الخروج من نطاقها و العمل بكافة السبل و األساليب على تكوين 

  .رؤوس األموال لعمليات النمو اإلقتصادي
  

ذا يبدو أن استيراد رأس المال من الخارج هو الطريق الوحيد للخروج من و هك 

  .هذا المأزق، و تسهيل إنجاز عملية التنمية اإلقتصادية
  

. و في هذا الصدد، استحدث إنشاء المنظمات الدولية في مجال التمويل الدولي 

ن طريق الصناعة و تستنجد بها الدول النامية لتقدم لها المساعدة في تقوية إقتصادياتها ع

الزراعة، وتدعيم استقاللها السياسي و اإلقتصادي، و المساعدة على بلوغ مستويات أعلى 

  . للرفاهية اإلقتصادية و اإلجتماعية لشعوبها
 

و في الفصل الموالي سنستعرض بعض المنظمات الدولية ذات االهتمامات بالتنمية 

  :الت المتعلقة باستراتيجيات التنمية و هيللدول النامية والتي توفر المعونة بصدد المشك
  

  وكاالت األمم المتحدة المتخصصة؛   

  . المؤسسات المالية الدولية 
  

  

  

  



  دور وكاالت األمم المتحدة المتخصصة في عملية التنمية: المبحث األول

  شهدت أوائل الخمسينات مولد برامج المعونة الفنية الدولية التي تقدمها األمم   

ى الدول التي لم تستكمل بعد أسباب نموها، و التي تتطلع إلى استغالل مواردها المتحدة إل

المادية و البشرية بصـورة أفضل و أكمل حتى يتحقق لها التقدم االقتصادي و االجتماعي 

  .الذي تنشده

لتخص بمظاهر مختلفة من "  المتخصصةهاوكاالت"فقد أنشأت األم المتحدة معظم   

  .الجتماعيالنشاط االقتصادي و ا
    

        تعتبر هذه التعاونيات كمسألة محورية في مناقشات سياسات التنمية، أي أصبحت 

 .موضع نظر بشكل متزايد بوصفها من أهم أدوات تعبئة الجماهير و التنمية

 و الجدير بالمالحظة أن هذه الوكاالت كثيرا ما تتعاون مع بعضها من أجل إقامة 

 على مشكالت العالم النامي و محاولة إيجاد فصصية للتعرمؤتمرات علمية و ندوات تخ

أفضل األساليب لحلها عن طريق مشاركة المتخصصين في العالم النامي مع المتخصصين 

في العالم المتقدم وعن طريق المشاركة االيجابية من كافة األطراف المهتمة بالموضوعات 

  .المطروحة للبحث
  

ة جانب هام في التنمية و سياستها، بحيث  إن إنشاء هذه الوكاالت المتخصص  

أصبحت سندا قويـا للنمو االقتصادي و تطبيـق التكنولوجيا و تكويـن رأس المـال و 

  .التخصص في اإلنتاج و كعامل تبادل و حركة و غير ذلك
    

      و في ضوء ما عرضناه، نحاول التعرف على أهم الوكاالت المتخصصة التي لها 

  : لفقر و الجوع، و رفع من األمن الغذائي و هيدور في استئصال ا
  

  "PNUD"برنامج األمم المتحدة للتنمية  

 "FIDA"الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  

 "ONUDI " منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  
  

  

 " PNUD "برنامج األمم المتحدة للتنمية : المطلب األول



البلدان المتخلفة في جهودها لتعزيز " مساعدة"و  هةهدف برنامج األمم المتحدة للتنمي  

اقتصادها القومي من خالل توفير مساعدة منتظمة ثابتة في مجاالت حيوية للتنمية 

 .االقتصادية و االجتماعية بقصد تدعيم استقاللها االقتصادي و السياسي
 

  تطور برنامج األمم المتحدة للتنمية : الفرع األول

  م المتحدة للتنمية نشأة برنامج األم: أوال

إن برنامج األمم المتحدة للتنمية يعتبر الهيئة الرئيسية المكلّفة بالتنسيق مع أنشطة   

ترجع نشأته إلى قرار الجمعية العامة الصادر في عام . األمم المتحدة في ميدان التنمية

، و هـو أكبر مصدر للعون الدولي متعدد األطراف بمختلف صوره من فنـي و 1965

 مليار دوالر مدى 2,3تعكس ميزانيته السنوية المقدرة بـ . ائي و سابق االستثمارإنم

أهمية أنشطته على المستوى العالمي، تلك األنشطة التي أصبحت بمثابة اإلعانة األولى 

 .للتنمية على شكل هبات من نظام األمم المتحدة
  

لتأسيسيـة و  يعطي نصائح تطبيقية و يساعد على تعزيـز القدرات اPNUD إن   

البشرية التي تساهم في ضمان نمو اقتصادي نزيه، فهو يعمل بالتعاون مع شركاء من 

القطاع العام و الخاص قصد االستعمال األفضل للموارد المتوفرة لمساعدة البلدان على 

تجاوز المشاكل التي تطرحها العولمـة و االستفادة من اإلمكانيات المتوفــرة، و توفير 

 لتطبيق أساليب البحوث و التكنولوجيا الحديثة، و تقديم الخدمات االستثمارية و التسهيالت

 كذلك على تشجيع وضع أو و يقوم. التشغيلية و التدريبية، ودعم أجهزة التخطيط و التنمية

تنصيب إدارات مسؤولة على كل مستويات المجتمع و على تشكيل تحالف يقوم بمبادرات 

  . يخص التنمية المستدامةفي الميادين الحيوية فيها
  

 عضوا يمثله 36و يدير برنامج األمم المتحدة للتنمية مجلس إداري متكونا من   

  .البلدان المتطورة و البلدان التي هي في طريق النمو

  
  

  

إن التقرير حول التنمية البشرية، الذي ينشر سنويا يعتبر جزءا من منشوراته   

  .الخاصة



 

ة البلدان النامية يلتزم بتقديم مساهمة حاسمة حتى يتسنى إن البرنامج المكلف بتنمي  

تقليص الفقر في العالم، فهو يعطي لهذه البلدان نصائح قيمة حول النشاط المطلوب القيام 

و بفضل . به، و تساعدها على التحلي بقدرة مؤسستية مولدة للتنمية االقتصادية المعادلة

م البرنامج بمساعدة الشعوب على ضمان تنميتهم شبكته العالمية الموزعة عبر البلدان، يقو

بأنفسهم، حيث تكمن أولوياته الحالية، في استعمال تقنيات اإلعالم ألغراض التنمية و 

محاربة انتشار فيروس السيدا، و ترقية النظام التجاري الصالح، و تخفيف انعكاسات 

  .النزاعات الحربية و الكوارث الطبيعية
  

الشتراكات التي تسهم بها الدول المتقدمة و النامية على و يجري تمويله من ا  

 مليار دوالر 2حيث يقوم هو و صناديقه بمنح حوالي . السواء من أعضاء األمم المتحدة

سنويا تقدم إلى تلك البلدان كإعانة تساهم في تمويل المشاريع، بإنجاز منشآت تجهيزات و 

ة فعالية، فإن البرنامج ينسق نشاطاته مع و حتى تكون للموارد المخصصة للتنمي. الموارد

صناديق و برامج متخصصة أخرى لألمم المتحدة و مع المؤسسات المالية الدولية منها 

البنك الدولي و صندوق النقد الدولي، إضافة إلى ذلك، فإنه يستفيد كذلك من كفاءات 

  .(1)لمعونة المنظمات الغير حكومية و الرعايا األجانب للبلد النامي المستفيد با
  

 فروع برنامج األمم المتحدة للتنمية : ثانيا

  : يقوم برنامج األمم المتحدة للتنمية بتسيير الصناديق و البرامج الخاصة المتمثلة في

 ؛(FNUAP)صندوق األمم المتحدة للسكان  •

  ؛(VNU)برنامج المتطوعين لألمم المتحدة  •

 .(UNIFEM)صندوق األمم المتحدة للتنمية من أجل المرأة  •
 
  

  :)FNUAP( صندوق األمم المتحدة للسكان –أ 

 بمبادرة من الجمعية 1969 أنشأ صندوق األمم المتحدة من أجل السكان في سنة  

العامة، يشكل المصدر الرئيسي الدولي للمساعدة المقدمة للبلدان في طريق النمو تحويال 

 خدمات الصحة في ميدان فهو يساعد البلدان، و بطلباتها، على تحسين. لقطاع السكان

                                                 
(1)  « ABC des nations unies », Nations Unies, New York 2001, P 43. 



اإلنجاب و خدمات تنظيم األسرة باعتبار االختيارات الفردية و على إعداد السياسات 

 يعتبر هيئة فرعية FNUAPإن صندوق . الديمغرافية استنادا إلى التنمية المستدامة

 .PNUDللجمعية العامة فهو يشرف عليه نفس مجلس اإلدارة الذي يشرف على 
 

 250كلية بفضل مساهمات المتطوعين، و التي ترتفع إلى حوالي تمول ميزانيته   

  .مليون دوالر سنويا
  

فحوالي ثلثي من هذه اإلعانة موجهة للصحة في ميدان اإلنجاب، و السيما خدمات   

تنظيم األسرة و الصحة في الميدان الجنسي، قصد تحسين اإلستراتيجيات المتعلقة بصحة 

نسبة وفيات األمهات، و معالجة مشكل السيدا و تقديم إنجاب المراهقات، والتقليص من 

 .المساعدة المستعجلة

و خصص تقريبا ثلث هذه اإلعانة لإلستراتيجيات في ميدان التنمية و السكان قصد   

الوصـول إلى توازن مـا بين التنمية و ديناميكية السكان بتوفيـر المعلومـات، و 

  .الوطنية في ميدان برمجة السكانبالتأثير على السياسات و تعزيز القدرات 

أما الباقي فخصص ألنشطة الترقية قصد تجنيد الموارد و الحث على االلتزام   

  .السياسي الضروري بالنسبة إلى البرامج التي تخص السكان
    

   :)VNU( برنامج المتطوعين لألمم المتحدة –ب 

يعتبر برنامج ، 1970عند نشأته من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة   

المتطوعين لألمم المتحدة هيئة فرعية لألمم المتحدة الهدف منها هو أن تكون برنامج 

 .عملي للتعاون من أجل التنمية
  

  
  

فبما أنه يعتبر برنامج مرتكز على التطوع فإنه فريد من نوعه بالنسبة إلى عائلة   

فهو يمس الرجال . وانباألمم المتحدة و على مستوى آخر فهو بمثابة مؤسسة متعددة الج

و النساء معا، خالل منتصف المرحلة المهنية بتخصيص لهم مشاريع تنمية قطاعية و 

متمحورة على الجماعة، المساعدة البشريـة و تـرقيـة حـقوق اإلنسـان و 

 أي من PNUD/FNUAPإن هذا البرنامج خاضع للمجلس التنفيذي لـ . الديمقراطية



نمية و صندوق األمم المتحدة من أجل السكان، فهو ينشط من برنامج األمم المتحدة للت

 4.000ففي كل سنة هناك حوالي .  في كل العالم PNUDخالل مكاتب بلدان برنامج 

 جنسية مختلفة، 140متخصص، أعوان في الميدان و متطوعين وطنيين من أكثر من 

ـرة، و مستشارين في ميدان األعمال و المؤسسات، عاملين خالل فتـرات قصي

مستشارين مغتربين يلتزمون من أجل القيام بمشاريع تغطي حوالي أو تقريبا نفس عدد 

  .البلدان
  

نجد أن ثلثي من هؤالء نفسهم أصلهم من بلدان في طريق النمو و اآلخرين يأتون   

 شخص قد شاركوا في 20.000، أحصينا أكثر من 1971فمنذ سنة . من البلدان المصنّعة

 على هؤالء على المتطوعين أن يكونوا حـاملي شهادات و متخرجي البرنامج، شريطة

  .من جامعة أو من مؤسسة تقنية و لهم عدة سنوات من الخبرات المهنية

عموما تكون العقود مبرمة على مدة سنيتين و لكن قد تكون المهام مبرمجة لمدة   

الء المتطوعين منحة و قد يتقاضى هؤ. أقصر في المشاريع اإلنسانية، االنتخابية أو أخرى

  .شهرية بسيطة تسمح لهم بتلبية حاجاتهم

، برنامج األمم المتحدة للتنمية، و مؤسسات أخرى تابعة لألمم VNUيقوم بتمويل   

 .المتحدة المشتركة في المشروع
  

  :)UNIFEM( صندوق التنمية لألمم المتحدة من أجل المرأة -جـ

 المرأة يشجع على استقاللية النسـاء و إن صندوق التنمية لألمم المتحدة مـن أجل  

فهو يسعى إلى ضمان مشاركة المرأة على جميع مستويات .المساواة ما بين الجنسين

في نظام األمم المتحدة فهو يلعب دور محفز للجهود الرامية . التخطيط و تطبيق التنمية

موضوع الساعة  التي هي ة النساء في كل المسائل الرئيسيتإلى إدماج حاجيات و انشغاال

  .على المستوى الوطني، الجهوي أو العالمي

، يقوم بتمويل تنفيذ المشاريع و المبادرات الرامية إلى 1976فمنذ نشأته في سنة   

قد يتعلق . تشجيع االستقاللية السياسية، االقتصادية و االجتماعية للنساء في البلدان النامية

ة التي تعمل على تحسين ظروف عمل األمر هنا بإنشاء المؤسسات الصغيرة المحلي



النساء، أم الحمالت التحسيسية العمومية أو إعداد قوانين جديدة التي تأخذ بعين االعتبار 

  .قضايا التمايز بين الجنسين
  

ترتفع ميزانيته .  ممثل على مستوى الجهات و البلدانUNIFEM إن صندوق   

 .(1) مليون دوالر20السنوية بحوالي 
 

  ترقية التنمية في العالم : الفرع الثاني

 في التنمية البشرية خالل القرن العشرين مبهرا و منقطع النظير،  كان التقدملقد

 إلى 46، ارتفع موسط العمر المتوقّع في البلدان النامية من 2000 و 1960فبين عامي 

بين عام .  عاما، وانخفضت معدالت وفيات األطفال دون الخامسة إلى أقل من النصف63

، 2000، عندما كان واحد من أصل اثنين بين البالغين ال يعرف القراءة، وعام 1975

 2000انخفضت نسبة األميين بمعدل النصف تقريبا، وارتفعت المداخيل الحقيقية للفرد من 

لكن على الرغم من هذا التقدم الكبير، .  دوالر أمريكي، أي أكثر من الضعفين4200إلى 

 مليون شخص نقص 800الشديد مستمرا، حيث يعاني أكثر من مازال الحرمان البشري 

 مليونا منهم 60 مليون ولد في سن التعلّم خارج المدرسة، 100التغذية، و يوجد نحو

  .(2)في اليومويعيش أكثر من مليون إنسان بأقل من دوالر واحد . فتيات
  

يث أعلنت ح إن نظام األمم المتحدة جعل القضاء على الفقر من إحدى أولوياته،  

العشرية الدولية للقضاء على الفقر، بغية ) 2006-1996(الجمعية العامة أن الفترة 

القضاء عليه بصفة مطلقة و التخفيض من حدته بصفة محسوسة في العالم بفضل 

و في تصريح األلفية، افتتح القرن الجديد بإعالن لم يسبق . إجراءات وطنية و تعاون دولي

، إبان قمة األمم المتحدة لأللفية  *ميم لتخليص العالم من الفاقةله مثيل عن تضامن و تص

، حيث أعلنوا التزامهم ليس تجاه ) بلد189(، أكبر تجمع لرؤساء الدول 2000في سبتمبر 

شعوب بلدانهم فحسب، بل تجاه شعوب العالم بأسره، متعهدة ببذل كل ما في وسعها 

، بما في ذلك استئصال **حد و العشرينلتحقيق أهداف أساسية للبشرية في القرن الوا

                                                 
 (1)  ABC des nations unies, OP – CIT, P 44 – 45. 

.129، ص2004 كركي، بيروت ، مطبعة2004برنامج األمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية للعام    (2)  

.اإلعواز أو الفقر:  الفاقة *  
أنظر (   غايـة ملموسة و مقيدة بمواعيد إلحراز تقدم فـي التنمية19 أهداف و 8المكونة من   لقد إنبثق عن هذا اإلعالن أهداف التنمية لأللفية  **
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الفقر، و تعزيز الكرامة و المساواة اإلنسانية و تحقيق السالم و الديمقراطيـة و المحافظة 

و وعد قادة العالم بالعمل معا على تحقيق األهداف الملموسة للدفع قدما . على البيئية

   .(1)بالتنمية 

لفقر قلب نشاطاته، يلعب دورا أساسيا إن برنامج األمم المتحدة الذي وضع تقليص ا  

حيث يعتبر الفقر كظاهرة معقدة مصدرها ضعف مجال خدمات تنظيم . في هذا الميدان

  .األسرة ، النقص في المداخيل و النقص في الخدمات األساسية
  

و يسعى كذلك إلى تعزيـز قدرات الحكومات و منظمــات المجتمع المدنـي و   

الفقر، و ال سيما بتعزيز األمن الغذائي، و ذلك بتشجيع خلق إلى مكافحة مختلف أسباب 

مناصب شغل، و تحسين الحصول علــى األرض، القرض، التكنولوجيــات و 

األسواق و بإعطاء لألفراد وسائل المشاركة في العمليات أو اإلجراءات المتخذة على 

  .المستوى السياسي و التي لها انعكاس على حياتهم
  

في ) مركزيا(المالية الدولية التابعة لنظام األمم المتحدة تلعب دورا إن المؤسسات   

ففي سنة . تمويل العديد من البرامج التي تمس األبعاد االجتماعية للقضاء على الفقر

 من القروض الممنوحة من طرف البنك الدولي كانت مخصصة لتمويل % 25، 1999

  . مليار دوالر8,6الي و التي بلغت حو.برامج الصحة، الغذاء و التعليم
  

  

 و للبنك قطاع خاص بالحماية االجتماعية يضع مناهج تسمح بتقديم المساعدة 

" صدمة تهز باالستقرار " المناسبة لألشخاص و العائالت الذين قد يزيد فقرهم في حالة 

و للتقليص من هذا العطب يشجع البنك الدول ...). األزمة االقتصادية، الكوارث الطبيعية(

ى وضع نظم تأمين بالنسبة للبطالة و التأمين الشيخوخة أو تقديم منح للمجموعات التي عل

  .هي بحاجة قصوى للحماية االجتماعية

 المصدر األكثر أهمية لألموال المقدمة من (IDA)و تعتبر الجمعية الدولية للتنمية   

و هكذا . ـد فقراطرف الواهبين لتمويل المصالح االجتماعية األساسية فــي البلدان األش

 ماليين من الكتب 5، فإن التالميذ اإلفريقيين قد تلقوا أكثر من IDAبفضل أموال 
                                                                                                                                                         

  
   .21، ص 2001، مرآز معلومات قّراء الشرق األوسط، القاهرة 2001تنمية البشرية لعام ير ال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقر(1)



 مليون 9,5 مركز صحي، و 6700المدرسية، و في القارة األسيوية، تم إنشاء أكثر من 

  فقير في أمريكا الالتينية قد استفادوا من مشاريع االستثمار االجتماعي، و تمنـح 

 مليار دوالر سنويا لتمويل مشاريع موجهة 6 إلى 5 قروضا تصل بمعدل كذلك الجمعية

   .(1)للتنمية االقتصادية 
  

  "FIDA" الصندوق الدولي للتنمية الزراعية : المطلب الثاني

المشكلة األساسية اليوم هي مشكلة رفع إنتاج المواد الغذائية و توزيعها بطريقة   

و لكي تواجه البلدان النامية حاجياتها من المواد  . على الصعيد القومي و العالميعادلة

 التي ستزداد خصوصا نتيجة لزيادة نسبة المواليد و لنقص الوفيات  تلك الحاجة-الغذائية 

  . يقتضي األمر تضاعف هذه البلدان إنتاجها من هذه المواد–
  

 و في هذا اإلطار تحتاج الدول النامية إلى استثمارات كبيرة و تمويل من طرف  

بنوك التنمية الزراعية، و منها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي يعتبر من أهم 

وكاالت األمم المتحدة المتخصصة التي تعمل على مساعدة البلدان النامية مما تحتاج إليه 

  .(2)من المواد الغذائية 

  
  

  

 وظائفه  و   "FIDA" نشأة : الفرع األول 

، الذي عقد في اإلطار المؤلم للمعاناة 1974لمي لسنة لقد سلم مؤتمر األغذية العا  

كما . اإلنسانية من المجاعة، بعدم وجود دخل عاجل أو دوري لمشكالت الجوع و الفقر

أدرك المؤتمر أيضا أن المشكالت التي تواجه بلدان العجز الغذائي كل على حدة ال يمكن 

جوع و الفقر و سوء التغذية من فاجتثاث ال. في العادة، معالجتها كل بمعزل عن األخرى

و . جذورها يقتضي إتباع نهج شامل يتميز بالتكامل علـى المستويين النظري و التنفيذي

قد دفعت هذه االعتبارات مؤتمر األغذية العالمي إلى اعتماد قرار بإنشاء الصندوق الدولي 

لتخفيف من حدة ، و هو مؤسسة تقوم على أساس التسليم بأن ل1977للتنمية الزراعية سنة 

و حددت أهداف الصندوق، . الفقر و تنمية اإلنتاج الغذائي آثار تدعم بعضها بعضا

                                                 
 (1)   ABC des nations unies, OP – CIT, P 152. 

   .68، ص 2000 رجمال الدين لعويسات، العالقات االقتصادية الدولية و التنمية، دار هومة، الجزائ. د(2)



في البلدان النامية، بأنها زيادة اإلنتاج  كمؤسسة تعني بتمويل مشروعات التنمية الزراعية

 الغذائي و إقامة المشروعات التي تهتم باحتياجات الزراع الفقراء و أبناء الريف المعدمين

آخذة في االعتبار خصائص قاعدة الموارد في المنطقة المعنية و ضرورة التشجيع على 

و تحظى النساء، باعتبارهن مجموعة مستهدفة ضعيفة بوجه . زراعة المحاصيل التقليدية

 40خاص، بمعاملة تفضيلية في كثير من المشروعات الممولة من الصندوق و أكثر من 

مستفيدات، يفوق ما توليه لها مؤسسات التمويل اإلنمائية  من المشروعات تحدد النساء ك%

  . (1)األخرى 
  

فمن بين أنشطة الصندوق التي تكتسي طابعا اجتماعيا، نسجل بفضـل التنظيـم و   

و بفضل القروض . تعبئة الجمعيات الفالحية و جمعيات الصيادين في األحياء الفقيرة

لبذور، األسمدة، األدوات، الشبابيك مثل ا(المحصل عليها لشراء المواد األساسية 

، و الحصول على العتاد الضروري لمعالجة المنتجات الغذائية أو أيضا )الخ...للصيد

تشغيل المؤسسات للحيازات الصغيرة، هناك الماليين مـن النساء و الرجـال في الوسط 

 La" مستوى البقــاء   الريفي قد استطاعوا، تجــاوز مستوى المعيشة البسيـط أو

survie . "  قرضا 548 األخيرة، لقد وافق الصندوق على منح العشرين سنةو خالل 

، تحصل عليها ر مليار دوال19,3 بلدا، ما يعادل إلى 114موجهة لتمويل مشاريع في 

  .الصندوق من الواهبين و من حكومات أخرى
  

في  مليون شخص فقير يعيش في الوسط الري250 لقد ساعد الصندوق أكثر من   

لقد اتضح أن فقراء . كان في وقت سابق مهمش، فساعده على المشاركة في اقتصاد بلده

 97المناطق الريفية اعتبروا من أحسن مسددي الديون، فقاموا بتعويض قروضهم بنسبة 

  .(1)، هذه النتيجة سمحت بوضع برامج لقروض زهيدة عبر العالم %
  

في المقام األول صوب استكشاف و عمليات الصندوق فريدة أيضا ألنها موجهة   

آفاق جديدة للتنمية باالعتماد على نهوج ابتكاريه تتردد المؤسسات األخرى في إتباعها في 

                                                 
  .  6 و 5، ص1985، مطابع آراستنغراف، روما 1984 التقرير السنوي لعام ، ية   الصندوق الدولي للتنمية الزراع(1)

(1)  ABC DES NATIONS UNIES, OP – CIT, P 



و قد حقق الكثير من هذه التجارب نجاحا كبيرا دفع جهات مانحة جديدة . مراحلها األولى

  .اقهاإلى التقدم لالشتراك في التمويل من أجل تكرار المشروعات أو توسيع نط
  

و هناك سمة أخرى تميز الصندوق و هي مساندته لبرامج البحوث الزراعية التي   

 و الواقع أن الوثائق األساسية إلنشاء الصندوق  (2)تضطلع بها المراكز الدولية و اإلقليمية

تنص على أنه ينبغي توجيه نسبة ) اتفاقية اإلنشاء ووثيقة سياسات االقراض و معاييره(

اعدة التقنية إلى استنباط التكنولوجيا التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة من المس

كبيرة في المستقبل بما يناسب احتياجات المجموعات المستهدفة من الصندوق، و في هذا 

السياق يعتبر تقديم المساندة إلى البحوث الزراعية عنصرا حيويا في أي إستراتيجية ترمي 

  .يشية لفقراء الريفإلى تحسين األحوال المع
  

 قـرضا 76، بغرب ووسط إفريقيا ثم اعتماد عناصر للبحوث في 1995في سنة ف   

  (3))  مليون دوالر178بلغت قيمة القروض (للمشروعات و نفذت هذه العناصر جميعا 
  

  

و من المالمح األخرى التي تتميز بها عمليات الصندوق، تركيزه بصفة خاصة   

 بين القطاع الخاص، و أنشأ بالفعل سجال هائال من التجارب على بناء الجسور بينه و

ففي كولومبيا مثال استحدث برنامج تطوير المشروعات الريفية الصغيرة سلسلة . االيجابية

شراكات قيمة تغطي تجهيز البن، الكاكاو، السكر األسمر، الفواكه و الخضروات و قد 

 الصندوق و قطاع األعمال الزراعي أظهر تقرير منتصف تنفيذ المشروع أن شراكات بين

  .(1)قد حققت زيادة الدخول و فرص العمالة، و عملت كذلك على توسيع األسواق المحلية 

و الصندوق بوصفة منظمة دولية منوط بها العمل على تخفيف وطأة الفقر في   

 فإنه يواجه التحدي المتمثل في التعامل الفعال مع آثار الكوارث على فقراء. الريف

الريف، و الشغل الشاغل للصندوق في حالة من الحاالت الالحقة على األزمات هو 

مساعدة مجموعته المستهدفة و معاونتها على القفـز لمعاودة استئناف عملية التنميـة و 

                                                 
  .6، مرجع سابق، ص 1984 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، التقرير السنوي لعام  (2)
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  .9 ص، 1999، مطابع آونتيللي، روما 5 نشرة دورية، العدد ،IFADمجلة أخبار (1)



كيفية تعزيز قدراتها على استعادة حيويتها و نشاطها و دعم استراتيجياتها في التصدي 

  . لألزمات في المستقبل
  

 المساندة المقدمة من الصندوق في الحاالت الالحقة على األزمات ترتكز على و

أنشطة إعادة اإلعمار المبكر المرتبطة ارتباطا مباشرا : أربعة مجاالت ذات أولوية هي

بإحياء اإلنتاجية الزراعية؛ توليد الدخل ال سيما عن طريق االئتمان الصغير و مساندة 

ارد؛ و بناء القدرات المحلية من أجل التنفيذ السريع المشاريع الصغيرة؛ وصون المو

  .(2)ألنشطة المشروعات 

و لقد اثبت الصندوق أنه مؤسسة مالية دولية تتصف بالدينامية و تعدل عملياتها   

 القطرية و الدولة التي تمارس فيها نشاطها، و ما ةوفقا لما يطرأ من تغييرات على البيئ

ت المتخصصة هو أنه يقتصر اهتمامه على الجماعات يميزه أيضا عن غيره من الوكاال

في " االنتقال من القاعدة إلى القمة" الضعيفة و يؤكد بدون لبس على النهوج القائمة على 

و ال يهتم الصندوق بزيادة إنتاج األغذية فقط و إنما يهتم أيضا . مجال التنمية الريفية

 لهذا السبب يركز الصندوق اهتمامه بزيادة دخل فقراء الريف و تحسين نوعية حياتهم و

   (1).على التنمية االجتماعية إلى جانب التنمية االقتصادية

إن ميزانية الصندوق يتم تمويلها بفضل المساهمات التطوعية للحكومات، و من   

  . االستثماراتلتعويضات القروض و مدا خي
  

  (2). جتمع مرة كل سنة    إن الهيئة المديرة للصندوق تحتوي على الدول األعضاء و ي
  

 مع منظمات و هيئات أخرى   " FIDA" تعاون : الفرع الثاني

عتباره وكالة متخصصة من أسرة األمم اراعية، بزأقام الصندوق الدولي للتنمية ال  

 و نظرا للمهمة .التابعة لهالمتحدة، شبكة من عالقات التعاون مع الوكاالت األخرى 

ألولوية للبرامج و المؤسسات المعنية مباشرة بالتنمية الخاصة المنوطة به فقد أعطى ا

عام و منذ . الزراعية و الريفية، و السيما تلك التي ترمي إلى تحسين أحوال فقراء الريف

، و اشترك " FAO" ازداد تدعيـم االتصاالت مع منظمة األغذية و الزراعية 1984

                                                 
  .3، ص 1998، مطابع آوينتيللي، روما 4، نشرة دورية، العدد IFAD  مجلة أخبار  (2)
  .53، مرجع سابق، ص 1984  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،  التقرير السنوي العام  (1)
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دد من المشروعات، كما في تمويل ع" PAM" الصندوق مع برنامج األغذية العالمي 

، و مع " UNICEFاشترك أيضا في إعداد مشروعات مع منظمة الصحة العالمية     

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إطار الصندوق البلجيكي للمحافظة على الحياة في العالم 

 ، و فضال عن ذلك، المساعدات التي نقدمها إلى الصندوق كل من البنك الدولي و" الثالث

  .المصارف اإلنمائية اإلقليمية في مجال تقدير المشروعات و اإلشراف عليها
  

 و قد وسع الصندوق نطاق تعاونيته ليشمل المنظمات غير الحكومية، و ذلك أنه   

لما كانت هذه المنظمات تشاطر الصندوق أهدافه اإلنمائية فإنها تستطيع أن تعمق فهم 

ه الموجهة صوب فقراء الريف، و أن تساعده الرأي العام ألهداف الصندوق و عمليات

كذلك في االطالع، أوال بأول، على وجهات النظر السائدة على مستوى القاعدة بشأن 

القضايا اإلنمائية، و ذلك من خالل النشرات و توجيه الرسائل إلى كبار المسئولين 

  .الحكوميين، و عن طريق أجهزة اإلعالم ووسائل االتصال بالجماهير
  

 على الصعيد الميداني فإن المنظمات غير الحكومية تستطيع أن تيسر للصندوق أما  

مهمة الوصول إلى المجموعة التي يستهدفها كما يمكنها أن تسهم في استمرار أنشطة 

   (1). المشروعات بعد انتهاء تمويلها

    

  : البلدانو فيما يلي نستعرض بعض األمثلة عن تلك التعاونيات في بعض 
  

 "  FAO" مع منظمة األغذية و الزراعة  " FIDA"عاون ت: أوال

عقد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية و منظمة األغذية و الزراعة حلقة عمل في   

، تحت رعاية الوحدة اإلقليمية للمساعدة التقنية، و هي الحلقة التي خصصت 1998عام 

.  ريفية في بلدان أمريكا الوسطىلدراسة أهم العراقيل التي تعترض تنفيذ الخدمات المالية ال

 مشروعا، بهدف 20و قد خرجت الحلقة بجدول أعمال للمساعدات التقنية لدعم نحو 

 أسرة من صغار المزارعين على الخدمات 100.000تحسين فرص حصول ما يقرب من 

و ينص جدول األعمال هذا على توفير آليات مالية مثل تعاونيات . المالية بصورة مستمرة

ليف و االدخار، مع ما يتعلق بها من تكنولوجيات و تدريب لتحسين أدائها و في نفس التس
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الوقت، ستتاح الفرصة للصندوق و المنظمة للنهوض بإدارة الوحدات المالية الريفية فيهما، 

كما سهلت . و لتوثيق الخبرات المستفادة من أجل تحسين تصميم المشروعات في المستقبل

مة شبكة للمعلومات تربط خمسة مشروعات معانة من المنظمة بخمسة حلقة العمل هذه، إقا

عشر مشروعا معانة من الصندوق و بـذلك لتعطي مثاال حيا على المشاركة الوطيـدة 

بين الصندوق و المنظمة و جميع المنظمات الدولية و الحكومات في ظل الوحدة اإلقليمية 

  .(2)للمساعدة التقنية 
  

   منظمة األغذية معتشغيل الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةاستمرت شعب ال       

الزراعة، في إطار البرنامج الخاص من أجل إفريقيا جنوبي الصحراء لمساعدة حكومة و

غانا في مشروع صون األراضي و تأهيل أصحاب الحيازات الصغيرة، و هو المشروع 

و الهدف من . في المنظمة بمعونة من مركز االستثمار 1998الذي تمت صياغته في عام 

هذا المشروع هو تنمية المناطق التي مازالت محرومة و فقيرة، و ال تحقق أمنها الغذائي، 

و يقدم هذا المركز . عن طريق إنتاج األغذية و زيادة دخل األسرة و على األخص النساء

مشروع يتيح فال. في المنظمة مساعدته للحكومة لكي توفر المتابعة التقنية لعملية التنفيذ

 على والفرصة لسكان الريف لكي يحصلوا علــى تكنولوجيا و خدمات محسنة، 

  .(1)قروض، حتى يتمكنوا من زيــادة دخلهم من الزراعــة، و استقرار هذا الدخل 
  

   "PAM"  مع برنامج األغذية العالمي  " FIDA" تعاون : ثانيا

مج األغذية العالمي في النيجر منذ يعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مع برنا  

 هو جزء من المرحلة الثانية من 1995و التعاون الدائر بينهما منذ عام . 1989عام 

 أســرة زراعيــة و 11.000البرنامج القطري الخاص الذي يساعد ما يقرب من 

ويركز البرنامج على .  أسرة رعوية على تحقيق األمن الغذائي و تأمين دخلها4.000

و تسعى المرحلة الثانية إلى تحفيز . نتاج الزراعي و الحيواني للوصول إلى هذا الهدفاإل

على " بيئات صغيرة مواتية"تنمية المجتمعات المحلية باإلدارة الذاتية عن طريق خلق 

و يسترشد في تنفيذ أنشطة البرنامج لخطط إدارة الموارد الطبيعية التي . المستوى المحلي

و ينصب التركيز على تعزيز جمعيات المزارعين و . المحلية نفسهاوضعتها المجتمعات 
                                                 

، ص 1999، مطابع آوينتيللي، روما 1، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، العدد )FAO, IFAD, WFP(، العمل سويا IFADمجلة أخبار    (2)
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الرعاة و مؤازرتها، و دعم شبكات التمويل الريفية، وترتيب المشاركة بين مجموعات 

المجتمع المحلي و بين القطاع الخاص، و تحسين التطور التكنولوجي، و النهوض بقنوات 

الغذاء مقابل (  بالبرنامج PAMساهم كما ي. و فرص التسويق أمام مجموعات المزارعين

 إقامة سدود من الحجارة، و غرس ومثل تثبت التالل الرملية، (ألنشطة متعددة ) العمل

كمنطقة تاهواو و ( في المناطق التي تزرع على مياه األمطار و مناطق الرعي، ) األشجار

مات إلدارة كما يقدم خد. منحا لهذه الخدماتو يقدم الصندوق قروضا و ). تيلالبري

). مثل تدريب قادة القرى و مستخدمي الموارد(الموارد الطبيعية في قرى المناطق البعلية 

و ال شك أن تضافر جهود المنظمتين اللتين تتخذان من روما مقرا لهما، من أجل تهيئة 

الظروف لإلدارة الذاتية و التنمية االجتماعية و االقتصادية، إنما يرسي أساسـا راسخـا 

  .(1)نمية المستدامة للت
  

  "PNUD" و "   UNICEF" و " OMS"مع    "   FIDA" تعاون : ثالثا 

  و الصندوق البلجيكي للمحافظة على الحياة في العالم الثالث

صندوق المحافظة " في سياق الحديث عن عمليات الصندوق، ينبغي اإلشارة إلى   

، قامت الوكاالت 1983 بلجيكا عام الذي أنشأه برلمان" على الحياة في العالم الثالث 

 على مذكرة PNUD، و" اليونيسيف " ،  "FIDA "  ، "OMS" و هي : المشتركة األربع

تفاهم، يقوم الصندوق بمقتضاها بدور المنسق في تنفيذ البرنامج المشترك بين الصندوق و 

ت فقرا و تلك الوكاالت، و هدف البرنامج هو تحسين الظروف االجتماعية ألشد المجموعا

  .أشد المناطق تهميشا
  

و ركز البرنامج اهتمامه في البداية على مناطق معينة فــي شــرق إفريقيا، و   

 بدأ تنفيذ المشروع األول 1984و فـي عـام . السيما الصومال، كينيا، أوغندا و أثيوبيا

في كينيا الذي أسهمت كل جهة من جهات " مشروع دعم مجموعات الزراع" و هو 

كورة سابقا بخبراتها المعينة في إرساء نهج كلي يجمع بين التنمية الزراعية و توفير المذ

بعد . الخدمات االجتماعية، و ضمان المحافظة على حياة السكان في المناطق األقل نموا
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ذلك تم تكثيف األنشطة أيضا لضمان البدء مبكرا في تنفيذ المشروعات الثالثة األخرى 

  (2).  مليون دوالر60 لبرنامج مساعدة قيمته

  

و توفر االتفاقية التكميلية للمرحلة الثانية المعقودة بين الحكومــة البلجيكيــة و   

 مليون دوالر أمريكي لتغطية هذه 60 و 50، مبلغا يتراوح بين 1995الصندوق عام 

و بالنظر إلى التركيز على تفادي النزاعات في أعقاب . 2000 و حتى عام 1995الفترة 

شب من حروب، أن يتوسع نطاق البرنامج المشترك خـالل المرحلة الثانية و يصل ما 

  .(1)إلى إقليم البحيرات الكبرى و بلدان الساحل األوسط و انغوال
  

  " ONUDI  "منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية: المطلب الثالث

التخلف الصناعي في إن الصناعة هي، بال ريب، الركيزة األساسية لالقتصاد القومي، و 

الدول األقل تقدما يضعها في مركز يعوق تقدمها على الطريــق إلى الرخــاء و 

و لذلك فإن األمم المتحدة، حرصا منها على تضييق الفجوة الكبيرة التي تفصل . الرفاهية

بين هذه الدول و بين الدول الصناعية المتقدمة، قد أنشأت وكالة متخصصة هي منظمة 

  .متحدة للتنمية الصناعياألمم ال
  

    تطور منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية: الفرع األول

 و أصبحت 1967أنشأت المنظمة بمقتضى قرار من الجمعية العامة في جانفي 

  .1985مؤسسة متخصصة تابعة لألمم المتحدة في سنة 

صنيع و هي تستهدف النهوض بالتنمية الصناعية، و المساعدة على اإلسراع بت

الدول النامية و تختص بتنسيق كافة نشاطات وكاالت األمم المتحدة في وضع سياستها 

كما توفر المعونة بصدد . الصناعية و إقامة صناعات جديدة أو تحسين القائم منها

المشكالت المتعلقة باالستثمار و التمويل، اإلنتاج و تطوير المنتجات، التصميمات، 

  .الجودة، البحوث، التسويق و اإلدارة في مجاالت الصناعةالتكنولوجيا، التقنيات و 
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فهي تتعاون مع الحكومات و الجمعيات المهنية و القطاع الصناعي الخاص، قصد 

الستفادة من العولمة إنشاء جهاز صناعي يسمح للبلدان الحضور في السوق العالمية و ا
  .الصناعية
  

برنامج الخدمات "عرف باسم و من أجل ذلك، فإن للمنظمة برنامج خاص للعون ي

،  الغرض منه تقديم معونة قصيرة األجل للمساعدة في حل المشكالت "الصناعية الخاصة

الصناعية الملحة و غير المتوقعة بصورة عاجلة و بشروط مرنة، و من ذلك، الصعوبات 

لية كما تساعد على تشجيع تدفق الموارد الما. الفنية التي قد تواجه في مشروعات التصنيع

و تعمل على أن توفر لها أحدث المعلومات الصناعية و . لصناعات الدول النامية

  . التكنولوجية

و تستمد المنظمة مواردها المالية من عدة مصادر منها الموازنة العادية لألمم 

المتحدة و برنامج األمم المتحدة للتنمية، إلى جانب االشتراكات االختيارية التي تشترك بها 

  .الدول

هذا و قد صدر عن المؤتمر الثاني للمنظمة الذي عقد بمدينة ليما في بيرو عام 

، دعا ضمن ما دعا "إعالن و برنامج عن التنمية و التعاون في المجال الصناعي "1975

 من إجمالي اإلنتاج الصناعي  %25إليه من أمور إلى زيادة حصة الدول النامية إلى 

ى بتحويل المنظمة إلى وكالة متخصصة لزيادة كما أوص. 2000العالمي بحلول عام 

و قد تمت الموافقة على . استقاللها و دعم وظائفها، و أن ينشأ صندوق للتنمية الصناعية

  .(1) و اتخذت اإلجراءات لتنفيذها 1975هذه التوصيات من الجمعية العامة في سبتمبر 

الندوة العامة تقوم إن الدول األعضاء في المنظمة يجتمعون مرة كل سنتين و خالل 

هذه الدول بالمصادقة على الميزانية و برنامج العمل من المجلس التنفيذي و الذي يعرف 

باسم مجلس التنمية الصناعية، يجتمع سنويا لرسم السياسات و البرامج و يتولى تنسيق كل 

  .األنشطة المتعلقة بالتنمية الصناعية في نطاق جهاز األمم المتحدة
  

 خبير في 1830 موظف بالمقر، و قد قام بتوظيف حوالي ONUDI 650يضم 

  . مرسلين عبر العالم1999سنة 

  . مليون دوالر133 إلى 2001- 2000ترتفع ميزانيته بالنسبة إلى السنتين 
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  ترقية التنمية الصناعية في العالم: الفرع الثاني

ان النامية أو في تتميز عولمة الصناعة بتحديات و لكنها تفتح آفاق ال مثيل لها للبلد

) ONUDI(إن منظمة األمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية . حالة التحول اإلقتصادي

هي المؤسسة المتخصصة التي تساعد هذه البلدان على التوجه نحو تنمية صناعية مستديمة 

إن هذه المنظمة تقترح على الحكومات و جمعيات . ضمن هذا المحيط العالمي الجديد

ات و على القطاع الصناعي الخاص حلوال للمشاكل الصناعية الحالية تحت شكل المؤسس

  :مصالح مندمجة تتمحور حول ثالث محاور كبرى
  

ن المنظمة تساهم في إعداد ووضع حيز التنفيذ سياسات صناعية كما إ: اإلقتصاد التنافسي

ت و تبني تساعد على التحسين المستمر و على تسيير النوعية و تشجع اإلستثمارا

  .تكنولوجيات جديدة
  

تتدخل المنظمة في إطار إعداد سياسات محيطية و تشجع اإلستعمال العقالني  :محيط سليم

  .للطاقة و اإلنتاج األقل تلوثا
  

 في إعداد سياسات المساندة للمؤسسات ONUDIتساهم منظمة  :التوظيف اإلنتاجي

رؤساء مؤسسات بمثابتها هيئة عالمية الصغيرة و المتوسطة، كما تساند النساء اللواتي هن 

في خدمة التنمية الصناعية، فإنها تجمع ممثلي الحكومات، الصناعة و من القطاع العام 

  .والخاص للبلدان المتطورة و من البلدان النامية أو في حالة التحول اٌقتصادي

 فبفضل برامجها الخاصة بالتعاون التقني فهي تشجع وتيرة تنمية صناعية ناجحة

  .من الناحية اإلقتصادية و مناسبة لحاجيات المجتمع و عقالنية من الناحية اإليكولوجية

بالتعاون مع الدول األعضاء فإن المنظمة فكرت في تصميم وحدات للمصالح 

مخصصة لإلستجابة للحاجيات الخاصة للبلدان فـي ميدان تعزيز القدرة الصناعيــة و 

  .لمستدامةالتنمية الصناعية األقل تلوثا و ا

  
  

  



 تسهل العالقات ONUDIإن مكاتب ترقية اإلستثمارات و التكنولوجية لمنظمة 

التجارية ما بين البلدان المصنعة و البلدان النامية و البلدان التي هي في حالة التحول 

  .اإلقتصادي

فهي ممولة من طرف البلدان التي تستقبلها و هي البحرين، الصين، فرنسا، 

  .(1)يا، اليابان، بولونيا، جمهورية كوريا و سلوفاكيااليونان، إيطال
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  دور المؤسسات المالية الدولية في عملية التنمية: المبحث الثاني

لعل التأمل في النظام االقتصادي العالمي الجديد، و خاصة في المرحلة الحالية، بل   

ادي و العشرين لما سيكون عليه هذا و مع محاولة استشراف المستقبل في القرن الح

النظام، فإن المرء يجد أن النظام االقتصادي العالمي الجديد لــه من الخصائــص و 

المالمح التي تميزه عن المراحل السابقة على تلك المرحلة، و إن كانت بعضها قد استمدت 

رة في منظومة يالحظ أن هناك عددا من االتجاهات المستحدثة المؤث. جذورها من الماضي

أداء هذا النظام، تحتاج إلى تحليلها لما لها من تأثير متزايد على أداء االقتصاد العالمي 

و هذه االتجاهات المستحدثة تمثل تحوالت . سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل

كن اقتصادية عميقة في أركان النظام االقتصاد العالمي الجديد، ففي النظام النقدي الدولي يم

مالحظة التحول من أسعار الصرف الثابتة إلى أسعار الصرف العائمة، و في النظام 

المالي الدولي يالحظ التحول من المساعدات اإلنمائية الرسمية و القروض الدولية إلى 

اقتصاديات المشاركة الدولية سواء في شكل استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، أما في 

 فيالحظ التحول عن القيود الجمركية و غير الجمركية إلى نظام النظام التجاري الدولي،

  .الحرية التجارية
   

و عليه أصبح من المعروف أن النظام االقتصادي العالمي الجديد يتكون من ثالثة           

النظام النقدي الدولي و النظام المالي الدولي و النظام التجاري الدولي، : أركان رئيسية هي

 إدارة األركان الثالثة، ثالث مؤسسات اقتصادية عالمية هي على التوالي، و تقوم على

، و منظمة (BIRD)، البنك الدولي لإلنشاء و التعميــر (FMI)صندوق النقد الدولي 

، فصندوق النقد الدولي يختص بإدارة السياسة النقدية، و البنك )OMC(التجارة العالمية 

دارة السياسة المالية، و منظمة التجارة العالمية تختص الدولي لإلنشاء و التعمير يختص بإ

بإدارة السياسة التجارية العالمية و لعله من المناسب التأكيد على أن دور هذه المؤسسات 

االقتصادية العالمية في ضبط و مـراقبة السياسة النقدية و المالية و التجارية من شأنه أن 

 النمطية في القواعد و المعايير المستخدمة في يحقق إلى مدى بعيد نوعا من االنسجام و

مختلف دول العالم، فضال عما يوفره من إزالة القيود و العقبات المعرقلة للنشاط 



االقتصادي بين مختلف دول العالم، و بذلك تصبح هذه المؤسسات أداة في سبيل تحقيق و 

 .(1)تأكيد عالمية االقتصاد 
 

  و تمويل التنمية  "FMI" يصندوق النقد الدول: المطلب األول

أحد المؤسسات االقتصادية المكونة للنظام االقتصادي يعتبر صندوق النقد الدولي 

 و القائم           سالعالمي، بدأ يتكون مع نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث يعتبر الحار

لى مهامه و موارده و يمكن التعرف على نشأته و ع.  على إدارة النظام النقدي الدولي

  : على النحو التالي

  تطور صندوق النقد الدولي   :الفرع األول

  نشأة و مهام الصندوق : أوال

ضع موادها وأنشأ صندوق النقد الدولي بموجب معاهدة دولية بريتون وودز تولى   

 بوالية Bretton woodsوودز  دولة اشتركوا في مؤتمر عقد في بريتون 44ممثلون عن 

  مبشر في الواليات المتحدة األمريكية في فترة ما بين األولنيوها 

و . 1947، و بدأ مزاولة نشاطه في عــام 1944و الثاني و العشرين من شهر جويلية 

 االستقرار النقــدي و قترتكز أهدافه في تعزيز التعاون النقدي الدولي بما يكفل تحقي

توازنا، و تصحيح االختالل في ميزان سعر الصرف، و تيسير نمو التجارة الدولية نموا م

  .(2)مدفوعات دول األعضاء 
  

  (3):    و لكي يحقق صندوق النقد الدولي أهدافه، فإنه يقوم بالوظائف و المهام التالية

 تدعيم استقرار أسعار الصرف و منع لجوء الدول إلى التنافس على تخفيض قيم –

  .عمالتها

اف و التخلص من قيود الصرف التي تحول دون  إقامة نظام للمدفوعات متعدد األطر-

  .نمو و تنشيط التجارة الدولية
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 تمويل العجز المؤقت في موازين المدفوعات للدول األعضاء بإتاحة الموارد الالزمة –

لتمكينهم من تصحيح هذا االختالل دون اللجوء إلى إجراءات تقييدية و يمنح في ذلك 

  .قروضا قصيرة و متوسطة األجل

 تتوفير السيولة الدولية الالزمة لتسوية المدفوعات الدولية من خالل زيادة االحتياطيا -

  " .بحقوق السحب الخاصة"الدولية و قد ابتدع في ذلك ما يسمى

 اقتراح السياسات التصحيحية التي يجوز للدولة العضو إتباعها و تطبيقها لتحقيق –

  . داخليالتوازن الخارجي و المرتبط بتحقيق التوازن ال

 إبداء المشورة للدولة العضو فيما يتعلق باألمور النقدية و االقتصادية ذات العالقـة و -

  .بالتالي يقوم المستشار النقدي في مجال التشاور و التعاون المتعلق بمشاكل النقد الدولية

لنقد  التعاون مع البنك الدولي فيما يتعلق بعالج االختالالت الهيكلية حيث أدخل صندوق ا-

 عمليات التكييف الهيكلي لتصحيح – على عملياته في محيط السياسة االقتصادية –الدولي 

مسار السياسة االقتصادية على مستوى االقتصاد ككل، و لذلك زاد اهتمامه منذ الثمانينات 

بعالج االختالل في التوازن الهيكلي و بالتالي بدأ يخصص مـــوارد و قروضا، تسمى 

حيح الهيكلي، و قد خصصت تلك التسهيالت حديثا للبالد المنخفضة الدخل بتسهيالت التص

  .و بمثل ذلك تداخال كبيرا مع اختصاصات ووظائف البنك الدولي

 يركز صندوق النقد الدولي في معالجته للسياسات االقتصادية الكلية، على الفترة -

  .يتالقصيرة و أحيانا الفترة المتوسطة و يطلق عليها سياسات التثب
  

  موارد صندوق النقد الدولي : ثانيا

الدولي على موارده المالية أساسا من اكتتاب حصص صل صندوق النقد حي  

األعضاء فيه، غير أنه يجوز للصندوق وفق أحكام اتفاقيته، أن يقترض عند الحاجة 

االتفاق "لتكميل موارده و التي حصل عليها من مجموعة من الدول الصناعية تحت مسمى 

، و هناك اتفاق آخر "Général Agreement To Borrow Gab"ـــام لالقتراض الع

هذه االتفاقات العامة . لالقتراض بين الصندوق و المملكة العربية السعودية بشروط مماثلة

 حدث الالقتراض ضرورية لتجنب أو مواجهة أي ضرر يلحق بالنظام النقدي الدولي، مثلم

، حيث أقرضت الدول البترولية الصندوق حوالي 1973بعد ارتفاع أسعار البترول عام 

  . مليار دوالر، و كانت على رأس الدول المقرضة المملكة العربية السعودية20
  



و يحول العديد من االقتصاديين على أن القروض التي مصدرها صندوق االتفاق   

ن قرار العام لالقتراض أقل مالئمة من حصص الدول األعضاء في رأس مال الصندوق أل

كذلك فإن الصندوق يحصل في . تقديم القروض في يد أعضائه من الدول األكثر تقدما

الوقت الحاضر على موارد مالية من مصادر رسمية مثل البنوك المركزية لبعض الدول 

األعضاء و من سويسرا و من بنك التسويات الدولية، إال أن المصدر األساسي للصندوق 

موع الحصص المدفوعة لدى صندوق النقد الدولي حتى عام و قد بلغ مج. هو رأسماله

 مليار دوالر أمريكي، 200 بليون وحدة حقوق سحب خاصة أي نحو 146 حوالي 1998

حيث أن لكل عضو من الدول األعضاء في الصندوق حصة في رأسماله مقومة بوحدة 

لعمالت  ذهبا أو ا% 25، و تدفع الحصـة لكل عضو بنسبة (1)حقوق السحب الخاصة 

  . من عملة البلد %75األجنبية القابلة للتحويل و الباقي أي 
  

 من قيمـة %10 و في حال عدم توافر كمية الذهب، فإنها ال تلتزم إال بدفع 

الحصة ذهبــا و تدفع النسبة المتبقية بالعملة الوطنية و نظام الحصص هو من السمات 

  : النقاط األربع التاليةاألساسية لصندوق النقد و تكمن أهمية الحصة في 
  

  .فهي تحدد مدى مساهمة البلد الراغب في العضوية في تمويل الصندوق. 1

  .و هي تحدد حق البلد العضو في االستفادة من موارد الصندوق. 2

  .و بموجبها تحدد القوة التصويتية لكل بلد عضو. 3

  .(2)على األعضاءو على أساسها توزيع حقوق السحب الخاصة التي ينظمها الصندوق . 4
  

  

و ال تتسم حصص الدول األعضاء بالثبات، و من الممكن تعديلها و إعادة النظر   

 الصندوق أو لتغير في اتياجاحتإن وجد مبررا لذلك كل خمس سنوات، ألسباب تعود إلى 

و هناك مقاومة شديدة من تلك الدول و على رأسها . ظروف و أوضاع الدولة العضو

األمريكية لزيادة حصص الصندوق أو تعديلها، ويكفي اإلشارة إلى الواليات المتحدة 

الموقف الذي حدث من الواليات المتحدة عندما أنعقد المؤتمر السنوي لصندوق النقد 

، حينما دعا ميشيل كامديسو مدير عام للصندوق 1989الدولي في واشنطن في سبتمبر 
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 مليار 240(ق سحب خاصة  مليار وحدة حقو180إلى مضاعفة موارد الصندوق إلى 

 مليار دوالر وحدة حقوق سحب خاصة حتى يكون الصندوق قادرا 90بدال من ) دوالر

  .على مواجهة أعباء التمويل اإلضافية في التسعينيات
  

 األمريكية ةو قد أثار اقتراح ميشيل كامديسو رد فعل مضاد لدى الواليات المتحد  

، و إنما أثارت اقتراحا مضادا يدعو إلى التي لم تكتف فقط بمعارضة مضاعفة الحصص

  .(1)ضرورة إعادة النظر في دور الصندوق

و قد أورد الصندوق في أحكام ميثاقه، مجموعة من القواعد و الضوابط المقيدة 

حتى يمنع الدول األعضاء من اإلسراف في استخدام موارده، و كان أهم هذه األحكام ما 

  (2): يلي

 أن تسحب في سنة من صندوق النقد عمالت أجنبية تتجاوز ال يجوز للدولة العضو. 1

حصتها، و عند السحب من موارد الصندوق في حدود هذه النسبة، يجب ) %25(ربع 

على الدولة أن تضع تحت تصرف الصندوق قدرا من عملتها الوطنية يعادل قيمة المبالغ 

  .المسحوبة على أساس سعر التعادل المتفق عليه مع الصندوق

ن العضو يفقد حقه في شراء العمالت األجنبية في الصندوق متى بلغ رصيد  إ- 2

  . من حصته%200الصندوق من عملته 
  

فإنه يتعين على الدولة العضو أن ) القروض( و فيما يتعلق بتسوية المسحوبات العادية - 3

 سنوات عن طريق إعادة شراء عملتها 5-3تقوم بأدائها خالل فترة تتراوح ما بين 

  .نية في صندوق النقد مقابل ذهب أو عمالت حرةالوط

¾ قدرها ) فائدة( يدفع العضـو، الذي يلجأ إلى السحب من موارد الصندوق عمـولة - 4

، على أن هذه %1 أو إلى زيادتها إلى %½   و للصندوق أن يخفض هذه العمولة إلى %

  .العمولة تتزايد كلما تزايد أجل السداد وزادت قيمة المسحوبات
  

جوء الدولة العضو إلى موارد الصندوق في حقيقة األمر اقتراضا منه، غير أن ل  

يحق لكل : أحكام ميثاق الصندوق قد تحاشت لفظة االقتراض و استخدمت بدال منها عبارة
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عضو أن يشتري من الصندوق عمالت أعضاء آخرين مقابل مقدار معادل بقيمته الوطنية، 

  " .شراء العملة " لح و بالتالي تستبدل لفظة السحب بمصط
  

  القروض و التسهيالت التي يمنحها صندوق النقد الدولي : الفرع الثاني

      إن الغاية من إتاحة موارد الصندوق المالية هي مساعدة البلدان األعضاء على حل 

و . المشكالت المتعلقة بموازين مدفوعاتها، و اإلسهام في تخفيف آثار عملية التصحيح

 التمويلية الميسرة هق دعمه المالي بواسطة موارده العامة و تسهيالتيقدم الصندو

و هما مصدران للتمويل تتم إدارة كل ) مصدرها من البنوك المركزية و بعض الحكومات(

  .منهما على حدة

و يخضع التمويل الذي يقدمه الصندوق لموافقة المجلس التنفيذي وهو مشروط في   

ضو باتخاذ الخطوات الالزمة لمعالجة أسباب االختالل في معظم الحاالت بتعهد البلد الع

  .همدفوعا ت

عمالت ) أو سحب" (بشراء"و تقوم البلدان المستخدمة لموارد الصندوق العامة   

أعضاء آخرين أو حقوق سحب خاصة باستخدام مبلغ معادل أعضاء بعمالتها الوطنية، و 

على البلد المستفيد خالل فترة يتقاضى الصندوق رسوما على هذه المسحوبات و يشترط 

باستخدام عمالت بلدان أعضاء ) تسديدا للدين(محددة أن يعيد شراء عملته من الصندوق 

أما التمويل الميسر في إطار التسهيل التكيف الهيكلي . أخرى أو حقوق سحب خاصة

األساسي و المعزز، فيقدم في شكل قروض بفائدة منخفضة مخصص للدول النامية 

  .(1)الدخل منخفضة 

  : و يمكن إلقاء الضوء على أهم تلك التسهيالت على النحو التالي  

   by arrangment- Stand  ترتيبات المساندة –اوال 

عام و يطلق على ترتيبات المساندة أيضا سياسة الشرائح، و قد استخدمت منذ   

ة أو  لمواجهة العجز المؤقت في ميزان المدفوعات، الناتج على أسباب محلي1952

 شهرا، و يتم السحب 24 – 12 تتراوح مدة هذه الترتيبات بين و خارجية أو االثنين معا

من موارد الصندوق لهذا النوع من التسهيالت في شكل شرائح بحيث ال يتجاوز ما يسحبه 

  . من قيمة حصته% 25 شهرا 12البلد العضو خالل فترة 
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صادي يتم االتفاق عليه فيما يسمى ويتم إتاحــة هذه الترتيبات مقابل إصـالح اقت  

  .المقدم بداية من حكومة الدولة المعنية" خطاب النوايا " 

و تجدر اإلشارة إلى أن هذا النوع من التسهيالت يتقاضى الصندوق فائدة عنه يتصاعد 

معدلها مع طول القرض، ومع نسبة ما يحوزه الصندوق من عملة العضو،وفي كل 

  . شهرا60 – 39سهيالت في فترة تتراوح بين األحوال يتم سداد هذه الت
  

   extended fund facilitythe  تسهيالت التمويل الممددة –ثانيا 

ات و ية الستينـن تجربـة بعد أن أتضح مدل الممدـو قد ظهرت تسهيالت التموي  

الصعوبات في ميزان المدفوعات و التي ترجع إلى ات أنه في حالة ظهور يبداية السبعين

ت هيكلية في اإلنتاج والتجارة والتكلفة واألسعار فإن األخذ ببرنامج قصير األجل اختالال

لإلصالح ال يكون مناسبا، حيث أن إصالح و تصحيح هذه اإلختالالت يحتاج لفترة من 

ومن هنا استحدث هذا التسهيل إلتاحة . الوقت تسمح بتوظيف و إجراء التعديالت الالزمة

ث سنوات متتالية، و إن كان يمكن مدها لسنة رابعة في موارد الصندوق على مدى ثال

  .(2)بعض الحاالت، أي أن هذا التسهيل يعالج عجز ميزان المدفوعات في المدى المتوسط 
  

و يتوقع من البلد العضو الذي يطلب عقد اتفاق تمويل ممدد أن يعرض أهدافـه و   

ا بالسياسات و التدابير التي يعتزم سياساته خالل فترة االتفاق، و يقدم بيانا تفصيليا سنوي

 العمالت التي سحبها في داسد فترة تتراوحو . تنفيذها خالل اإلثني عشر شهرا التالية

 .من تاريخ كل سحب) سنوات10 – 4,5(غضون أربعة و نصف إلى عشرة أعوام 

، وافق صندوق النقد الدولي على عقد اتفاقات 1997/1998و خالل السنة المالية 

 بليون وحدة حقوق سحب خاصة مع األرجنتين، باكستان، بنما، و 2,8إجمالي ممدة ب

 بليون وحدة حقوق سحب خاصة لمبلغ التمويل 0,3كما تمت الموافقة على إضافة . اليمن

  (1).نالممدد الممنوح للفيليبي
  

  The Structural Ajustment  facility تسهيل التكيف الهيكلي األساسي و المعزز  -ثالثا
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 في « The structural adjustment facility « SAFاستحدث تسهيل التكيف الهيكلي   

 لمساعدة الدول النامية منخفضة الدخل التي تعانـــي من مشاكــل و 1986مارس 

اختالالت هيكلية مستمرة في موازين مدفوعاتها و لذلك فهو يقدم موارد بشروط ميسرة 

 تطبيق برنامج متوسط اآلجل للتكيف الهيكلي، و هنا إلى هذه الدول، و ذلك لتمكينها من

يتعاون الصندوق مع البنك الدولي، في صياغة إطار معين لسياسات اإلصالح االقتصادي 

متوسطة المدى لفترة ثالث سنوات، و يتم صياغة برامج سنوية مفصلة بناء على ذلك قبل 

) كل ثالثة شهور(بلة صرف القروض السنوية، و هذه البرامج تحتوي على مؤشرات مق

 5,5(لتقييم األداء و يكون السداد لهذا التسهيل على فترة خمسة و نصف إلى عشرة أعوام 

  ). سنوات 10 –
  

و قد استحدث هذا التسهيل في ظل ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة واجهت   

ا، و الدول منخفضة الدخل، و التي عانت من تدهور مراكزها الخارجية و تراجع في نموه

لذلك يخصص تسهيل التكيف الهيكلي لتمويل ميزان المدفوعات، و كذلك يخصص 

  .ألغراض تحرير التجارة الخارجية و إصالح نظام الصرف
  

 تسهيل 1987، فقد أنشئ في ديسمبر " SAF"و استكماال لتسهيل التكيف الهيكلي   

 "ESAF"عزز جديد بموافقة مجلس إدارة الصندوق و هو تسهيل التكيف الهيكلي الم

Enbanced Structural Adjustment Facility  و لكن البرامج التي تساندها (1)و هو يشبه األول ،

تعتبر أكثر طموحا بالنسبة للسياسات االقتصادية الكلية و تدابير " ESAF"اتفاقات 

مج و يستهدف هذا التسهيل توجيه موارده لتوفير الدعم الالزم لتنفيذ برا. اإلصالح الهيكلي

  .قوية للتصحيح الهيكلي على المدى المتوسط
    

و يتعين على البلدان األعضاء المؤهلة التي ترغب في استخدام هذه الموارد أن 

تضع بمساعدة خبراء الصندوق و البنك الدوليين تقريرا عن السياسة االقتصادية الذي سيتم 

صف هذا التقرير، الذي يتم و ي.  به في تنفيذ برنامج تصحيحي مدته ثالثة أعواماالسترشاد

، و السياسات اتحديثه سنويــا، األهداف االقتصاديـة التي تسعى السلطـات إلى تحقيقه

االقتصادية الكلية و الهيكلية التي تعتزم تطبيقها خالل األعوام الثالثة، إال أن المؤشرات 
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 التسهيل هنا و معايير األداء تكون نصف سنوية، فضال عن ذلك، يوفر الصندوق قروض

التكيف الهيكلي المعزز على أساس نصف سنوي، و يكون سداد هذا النوع من القروض 

  .(2))  سنوات10 – 5,5(خالل خمسة و نصف إلى عشرة أعوام 
  

، وافق الصندوق على عقد ثمانية اتفاقات جديدة بموجب 1997/1998و في سنة   

 بليون وحدة حقوق سحب 7,1تسهيل التكيف الهيكلي المعزز، بقيمة إجمالية قدرها 

، منغوليا، نيكاراجوا، )ساحل العاج (ر، مع كل من الكاميرون، كوت دي فوا*خاصة

، كان عدد االتفاقات النافذة 1998أفريل 30باكستان ،السنغال، أوغندا، و اليمن، و في 

  .(3) اتفاقا 33بموجب هذا التسهيل 
   

 التوافق بين عملتي التصحيـح و          و تنطوي فكرة هذين التسهيلين على ضرورة

التنمية، و أن يدعم كل منهما اآلخر، و الهدف العام هو استعادة قدرات الدول النامية على 

المدفوعات و المحافظة عليها، بتحقيق التوازن الداخلي و الخارجي، بما يتضمنه ذلك من 

  .(1)تغيير هيكل النشاط االقتصادي لتحقيق معدالت نمو مرتفعة 
  

   و الطارئ ي تسهيل التمويل التعويض- عاراب

، و هذا التسهيل له 1988أنشئ تسهيل التمويل التعويضي و الطارئ في أوت   

  : شقان

 يوفر هذا التسهيل، التمويل الالزم، في الوقت المناسب للبلدان األعضاء :الشق التعويضي

يف استيراد الحبوب التي تمر مؤقتا بنقص في إيرادات التصدير أو زيادة مفرطة في تكال

  .نتيجة إلى عوامل خارجية
  

، فيساعد البلدان األعضاء المرتبطة بالتمويل الطارئالشق الثاني و المتعلق أما   

 في تنفيذ برامج التصحيح عند التعرض باتفاقات تمويلية مع الصندوق على االستمرار

 تتأثر بالصدمات و يمكن أن تشمل المتغيرات التي. لصدمات خارجية سلبية غير منتظرة

االنخفاض في حصيلة الصادرات عن االتجاه العام المتوسط المدى (إيرادات التصدير : 
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، و في كل الحاالت ال يجوز أن يتجاوز المبلغ الذي تسحبه الدولة الفرق )لهذه الحصيلة

بين حصيلة الصادرات المتوقعة في الظروف العادية و بين الحصيلة التي حدثت نتيجة 

تقلبات، كما يمكن أن تتأثر أيضا تحويالت العاملين في الخارج وإيرادات السياحة لهذه ال

  .إذا كانت تمثل أحد المكونات األساسية في حساب المعامالت الخارجية

 من حصتها بموجب هذا % 95و يجوز للدولة العضو، أن تقترض ما يصل إلى   

  .مس سنواتالتسهيل و يتم السداد خالل الفترة ما بين ثالثة إلى خ

 بليون 2,16، وافق الصندوق على منح روسيا دعما ماليا قدره 1998و في جويلية   

وحدة  حقوق سحب خاصة بموجب هذا التسهيل لتعويضها عن نقص إيرادات التصدير 

  .(2)الناجم بصفة أساسية عن انخفاض أسعار النفط الخام 
  

  و التنمية اإلقتصادية " DBIR" البنك الدولي لإلنشاء و التعمير: المطلب الثاني

ينظر للبنك الدولي لإلنشاء و التعمير دائما على أنه المؤسسة االقتصادية العالمية   

التوأم لصندوق النقد الدولي، و الذي من منظور الحاجة إلى مؤسسة اقتصادية تمنح 

  .قروضا طويلة األجل لتكمل عمل الصندوق
  

  "BIRD" تطور : الفرع األول

   و موارد البنك الدولي لإلنشاء و التعميرنشأة : أوال 

، و هي البنك 1944عام " بريتون ووذر"انبثقت المؤسسة األخرى من خالل مؤتمر   

 بالذات طويلة والدولي لإلنشاء و التعمير،  حيث أن االختالالت في موازين المدفوعات 

بطت بعالج األجل، ما تجعل مهمة الصندوق قاصرة عن معالجتها، ذلك ألن مهمته ارت

االختالالت المؤقتة ذات الطبيعة قصيرة األجل، و لهذا تم إنشاء البنك الدولي حتى يتولى 

معالجة تلك االختالالت و ذلك عن طريق المساعدة في توفير الموارد الالزمة لالستثمار 

و بدأ . المتمثل بإقامة مشروعات في الزراعة و الصناعة و الهياكل األساسية و غيرها

  .(1)1946 جويلية 25 عمله رسميا في البنك
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و يعمل البنك وفق أسس تجارية، حيث يعتمد على اإلقراض و االقتراض في عمله   

أكثر من اعتماده على رأس ماله، و من أكبر المساهمين في رأسماله هي الواليات المتحدة 

 تأسيسه في البداية تم. األمريكية، بريطانيا،  فرنسا،  اليابان، و المملكة العربية السعودية

ألغراض إعمار األراضي و المنشآت التي دمرتها الحرب العالمية الثانية في العديد من 

الدول األوروبية و خاصة ألمانيا، باإلضافة إلى دعم و توسيع التجارة الدولية و موازين 

  : ية و للبنك أهداف بعيدة المدى يعمل على تحقيقها بالطرق و الوسائل التال. المدفوعات

 تقديم أو ضمان قروض التنمية االقتصادية المقدمة إلى الدول النامية من دول أخرى، -أ

 5كما يقدم القروض طويلة األجل و بتسهيالت واسعة مثل منح فترة سداد قد تصل إلى 

  .سنوات، و تحديد سعر فائدة منخفض على قروضه
  

، و خاصة في الحاالت التي تتوفر  تقديم المعونات الفنية و االستشارية للدول النامية-ب

  .فيها الخبرات المتخصصة لبعض مشاريع االستثمار

 استثمار األموال و الودائع الدولية الموجودة لدى البنك في مشاريع اإلنتاج الصناعي - جـ

و الزراعي في دول أخرى، و يمنح ائتمانات متوسطة و طويلة األجل لشراء اآلالت و 

  .(1) قروض عادية إقامة المشاريع، و يقدم
  

 معظمها من الدول المتقدمة، لكنه يجمع األموال أيضا عن فتأتي هأما بالنسبة لموارد

  :طريق
  

، BIRDرأس المال المكتتب و المدفوع بالفعل، و قد بلغ عدد الدول األعضاء في  

 189.505قيمتها  سهم، 1.570.895، اكتتبوا بحوالي 2001 عضوا في العام 183

  أمريكي؛ مليون دوالر 

اإلقتراضات متوسطة و طويلة األجل من األسواق المالية العالمية عن طريق  

السندات، كما يقترض البنك موارد مالية بأسعار السوق من البنوك المركزيـة و 

 17، 2001و قد استطاع أن يعبأ في السنة المالية . المؤسسات الحكومية األخرى

ين المتوسطة و طويلة األجل، من أسواق  استحقاق تتراوح بلمليار دوالر، بآجا

 .رؤوس األموال الدولية
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و يالحظ من ناحية أخرى أن حصص رأس مال البنك موزعة تقريبا بنفس   

األوزان الموزعة بها صندوق النقد الدولي، حيث نجد أن الدول المتقدمة الخمس الكبرى 

 % 43انيا و فرنسا، تملك حوالي الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، ألمانيا، بريط: وهي

من الحصص، ومن ثم يكون لها دور كبير في توجيه السياسة داخل البنك، و هنا يبرز 

بالتحديد دور الواليات المتحدة األمريكية في هذا المجال، والتي تملك وحدها ما يقرب من 

  . من القوة التصويتية داخل البنك% 20
  

  

   الدولي لإلنشاء والتعمير المؤسسات التابعة للبنك: ثانيا 

  : يتفرع عن البنك الدولي لإلنشاء و التعمير هيئات و مؤسسات هي  
  

 SFI"   Société Financière Internationale "  مؤسسة التمويل الدولية–أ 

، بناءا على توصية وجهتها الجمعية 1956 جوليةو قد أنشأت هذه المؤسسة في   

و ذلك بغرض تشجيع  .نك الدولي لإلنشاء و التعميرالعامة لألمم المتحدة إلى الب

االستثمارات الخاصة و تقديم القروض الالزمة لها، بالنظر إلى أن البنك ال يمكنه أن يقدم 

 و من ثم فقد أنشأ قروضا مباشرة للمشروعات الخاصة دون أن تقدم دولة ما ضمانا لذلك،

ا للتنمية االقتصادية في الدول األعضاء سدا لهذا الفراغ و تحقيق" SFI"البنك هذه المؤسسة 
(1).  

  

و تقدم مؤسسة التمويل الدولية قروضا طويلة األجل تتراوح مدتها بين خمسة إلى  

خمسة عشرة أعوام، و قد تحصل على أموالها عن طريق االقتراض من البنــك و عن 

دد دول األعضاء و بلغ ع. طريق إصدار سندات تقوم بتسويقها في األسواق المالية الدولية

  .(2) دولة عضو175) 2001(في المؤسسة لعام 
    

 255على " SFI"، صادق مجلس اإلدارة للمؤسسة 1999و في السنة المالية 

  .(3) مليار دوالر5,3مشروع جديد بقيمة كلية تقدر بـ 
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 AID "Association Internationale de Développement" الهيئة الدولية للتنمية –ب 

 لتقديم المساعدة للدول النامية األشد فقرا 1960 الهيئة الدولية للتنمية سنة أنشأت 

 دوالر سنويا للفــرد، و 500من غيرها، و التي ال يزيد متوسط الدخول فيها عــن 

  .(4)بشروط تشكل عبئا أخف على كاهل ميزان المدفوعات من بنك اإلنشاء و التعمير
  

ا طويلة على أن تسدد في فترة زمنية تستغرق و تقوم الهيئة بتقديم قروض آجاله  

من خمس و ثالثين إلى أربعين سنة بدون تقديم فوائد، إال مبلغ بسيط مخصص لتغطية 

  .(1)تبلغ عشرة سنوات إن التسديد ال يبدأ إال بعد فترة اإلعفاء . مصاريف التسيير
  

بة، فهي تستخرج أكبر مداخيلها من مساهمات البلدان الواه" AID"إن الهيئة   

بلغ عدد دول قد  و .مساهمات تقدمها أساسا الدول األعضاء األكثر ثراء كل ثالث سنوات

 ماليير دوالر سنويا 6 إلى 5حيث تمنح بمعدل . دولة162) 2001(األعضاء للهيئة لعام 

على وجه الخصوص لتمويل مشاريع التنمية الرامية إلى االستجابة للحاجات األساسية و 

التعليم االبتدائي، مصالح الصحة، التموين بالماء الصالح للشرب و التطهير، : السيما منها

 .(2) و تمول أيضا المشاريع الهادفة إلى المحافظة على البيئة
  

  "CIRDI" المركز الدولي لتسوية النزاعات الخاصة باالستثمارات –جـ 
 Centre International pour Règlement des Différents Relatifs aux

 Investissements 
 

، بهدف 1966أنشأ المركز الدولي لتسوية النزاعات الخاصة باالستثمارات في سنة  

 األجانب، تسوية النزاعات المتعلقة باالستثمارات ما بين الحكومات و المستثمرين الخواص

تشجيع االستثمار األجنبي عن طريق توفير تسهيالت دولية للتوفيق و التحكيم ب حيث يقوم

  . (3)ي منازعات االستثمار بين الدول و األطراف المتعاقدة مع مواطني الدول األخرى ف

  

 جميع وتعتبر عن منظمة مستقلة لها روابط وطيدة مع البنك عبارة CIRDIإن   

  .أعضاءها أعضاء للبنك
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 "AMGI" الوكالة المتعددة األطراف لضمان االستثمارات –د 
 des Investissements Agence Multilatéral de Garantie 

 
، بهدف توفير 1988ت سنة ئ أحدث عضو في مجموعة البنك، أنش"AMGI"تعتبر  

الحروب، ( التجارية المخاطر غيرضمانات للمستثمرين األجانب الخواص ضد 

كما تقدم الوكالة نصائح للدولة النامية من خالل الخدمات ) االضطرابات األهلية

 بيئة استثمار وقاعدة ةدول األعضاء بغية مساعدتها في تهيئاالستثمارية التي تقدمها لل

  .(1)معلومات، متجاوبتين ترشدان و تشجعان تدفق االستثمارات األجنبية
  

 تساهم في ترقية تدفق رؤوس األموال نحو البلدان النامية إلى "AMGI"إن وكالة   

اشرة التي ترتفع إلى غاية اليوم، فإن ضماناتها قد سهلت في االستثمارات الخارجية المب

 .(2) بلد عضو69 مليار دوالر في 33أكثر من 
  

  السياسة االقراضية و القروض التي يمنحها البنك : الفرع الثاني

تقوم السياسة اإلقراضية للبنك الدولي على منح القروض متوسطة وطويلة األجل   

الوقت الحاضر وعلى األخص األخيرة، و هي موجهة إلى الدول النامية بصفة خاصة في 

وتحظى قروض البنك الدولي عموما . بعد االنتهاء من إعادة بناء و تنمية الدول المتقدمة

ة و هي تعطى في ـ سن20 – 15بفترة سماح قدرها خمس سنوات و يتم استردادها على 

الوقت الحالي للدول النامية إلى أن يبلغ متوسط دخل الفرد فيها حدا معينا، تصبح بعدها 

لى إستيفاء حاجاتها التمويلية عن طريق االقتراض المباشر من أسواق المال قادرة ع

العالمية، و قد كان البنك مقيدا بأن يكون إقراضه للحكومات بضمان منها، لكن هذا الوضع 

إحدى مجموعات البنك التي أصبحت  " SFI" تغير بعد إنشاء مؤسسة التمويل الدولية 

  .ومات و يمكن أن تكون مع القطاع الخاص مباشرةقروضها ال تحتاج إلى ضمان الحك
  

ومن ناحية أخرى يالحظ أنه سواءا كان إقراض البنك بالشروط التجارية أم   

حوالي الربع ( بشروط ميسرة، فإن معظم اإلقراض يكون إلقامة المشروعات والقليل منه 

  .يمول برامج التصحيح الهيكلي) 
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وء على أهم القروض التي يمنحها البنك الدولي ومن هنا يبدو من المالئم إلقاء الض  

   :(1)عموما من خالل ما يلي
 

  قروض التكيف الهيكلي : أوال

رطين الزمين شالبنك الدولي حددت فيها العن  صدرت مذكرة 1980في ماي   

  : لتقديم قروض التكيف الهيكلي و هما

  .ئه سريعاوجود خلل خطير في ميزان المدفوعات للدولة يكون من الصعب احتوا •

 .(2) رغبة الحكومة واستعدادها لتنفيذ برنامج التكيف الهيكلي خالل فترة زمنية معينة •
  

فقروض التكيف الهيكلي تهدف في جوهرها إلى تقديم موارد سريعة في شكل حجم   

كبير من المساعدات الخارجية غير المقيدة و التي يكون لها توزيع أسرع بكثير من 

وعات، و هذا لتلبية حاجة الدولة الملحة لمواجهتها األزمات و القروض العادية للمشر

صعوبات في موازين مدفوعاتها في أعقاب أزمات المديونية الخارجية في الثمانيات، مع 

حث هذه الدولة على اتخاذ إجراءات مهمة قصد التحول الهيكلي في االقتصاد الذي يسمح 

  .فوعاتهادة التوازن في األجل المتوسط لموازين مدبإعا

  .و تمتد هذه القروض لفترة زمنية تبلغ على نحو من خمسة إلى سبعة سنوات
  

و في هذا النوع من القروض يتشابه البنك الدولي مع وظيفة صندوق النقد الدولي   

و سياساته الخاصة بعالج الخلل فـي موازين مدفوعات الدول النامية، بــل و يحدث 

ستين رغم االتفاق الشكلي بينهما بضرورة الفصل بين نوع التداخل في عمل كل من المؤس

  .(3)أعمالها 
  

و تنطوي قروض التكيف أو التصحيح الهيكلي على درجة عالية من المشروطية حيث 

  :تدرج الشروط التي تتضمنها هذه القروض تحت أربع مجموعات رئيسية هي

عامة و أولويات الكفاءة في استخدام الموارد ويدخل فيها معايير االستثمارات ال 

  .االستثمار وسياسات األسعار و الحوافز في مختلف القطاعات
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تعبئة المواد الالزمة للتنمية و يدخل فيها دور القطاع العام و التحول إلى  

الخوصصة و إدارة الدين العام الداخلي والخارجي والمسائل الخاصة بسياسات 

  .الموازنة ذات العالقة

ة تحريرها، و زيادة الحوافز التصديرية، و إصالح التجارة الخارجية و ضرور 

  .التعريفة الجمركية

إصالح المؤسسات اإلنمائية بما في ذلك النظام المصرفي و نظام الضرائــب و  

 .(1)اإلدارة العامة 
  

  ectoral Loans Sالقروض القطاعية : ثانيا

 مشروع و هي تشبه قروض التصحيحات الهيكلية من حيث أنها ال تعطي لتمويل  

معين بل تستهدف تصحيح السياسات االقتصادية في البلد المقترض، و لكنها تختلف عن 

قروض التصحيحات الهيكلية من حيث أنها تقتصر على السياسات المتعلقة بقطاع معين 

مثل الزراعة أو الصناعة أو الطاقة، إال أنها تنطوي كذلك على درجة عالية من 

  .(2) محدودا بالقطاع الذي تمنح من أجلهالمشروطية و إن كان نطاقها 

و كما ورد في التقرير السنوي للبنك الدولي لإلنشاء و التعمير أن ارتباطات   

 كــانت األعلى لمنطقة أمريكــا الالتينية، و 2001اإلقراض الجديدة في السنة المالية 

وروبــا و  مليار دوالر، ثم منطقة أ10,5 من أصل 4,8البحر الكاريبي التي احتلت 

 مليار دوالر، كما بلغت حصة القارة اإلفريقية من االرتباطات الجديدة 2,2آسيا الوسطى 

 مليار دوالر، أي ما يعادل نصف هذه 6,8 من أصل 3,4في الهيئة الدولية للتنمية 

  .(3) تاالرتباطا
    

ا  أو مر مليار دوال2,2  بـ BIRDو قد مثلت التنمية البشرية أولوية بالنسبة لـ 

 من مجموع اقتراض البنك و الهيئة الدولية للتنمية أحجام اإلقــراض و % 21يمثل 

، أعلى من مستواه في 2001 مليار دوالر في السنة المالية 17,3التمويل من البنك إلى 

  .السنة السابقة
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  ومكانتها في التنمية اإلقتصادية" OMC"المنظمة العالمية للتجارة : المطلب الثالث

 في ضوء استكمال النظام (OMC) يأتي إنشاء المنظمة العالمية للتجــارة        

االقتصادي العالمي الجديد ألركانه الرئيسية حيث تمثل هذه المنظمة الركن الثالث من 

أركان هذا النظام، إلى جانب صندوق النقد الدولي و البنك الدولي لإلنشاء و التعميـر، و 

ى إقرار و تحديد معالم النظام العالمي الجديد الذي أصبح بالتالي تعمل مع كل منهما عل

  .يتميز بوحدة السوق العالمية

  . نشأة منظمة العالمية للتجارةرمن هذا المنطلق وجب التعرف على تطو  
  

  التطور التاريخي للمنظمة و إشكالية التنمية:الفرع األول

  و أهدافها ) TGAA(نشأة االتفاقية العامة للتعريفات و التجارة : أوال

  : نشأة الجات –أ 

في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية ازدادت الحواجز و القيود الجمركية   

- 1929(االنتقامية، و في الواليات المتحدة األمريكية، صاحب أزمة الكساد الكبير 

جة لتطبيق قانون سموت هولي للتعريفة ي، ارتفاعا في معدالت الجمارك نت)1933

 و هو قانون يرمي لحماية الصناعة المحلية  Smoot- Howley Tariff Actجمركية ال

و مع تدهور ميزان مدفوعات الدول التجارية الشريكة للواليات . 1930صدر في عام 

المتحدة األمريكية اضطرت لمعاملتها بالمثل و فرضت جمارك انتقامية ضد صادراتها و 

 الدولية و بات العالم أمام إمكانية نشوب في أدى ذلك إلى انخفاض في حجم التجارة

إزاء هذه التطورات و رغبة من الواليات المتحدة فـي إعادة . (1)حروب تجارية شاملة 

ترتيب األوضاع االقتصادية الدولية بصورة تتماشى مــع مصالحــها و أولوياتها، 

جارة الدولية من تقدمت باقتراح لبدء في مفاوضات تجارة دولية، تهدف إلى تحرير الت

و قد أصدر المجلس االقتصادي االجتماعي لألمم المتحدة بناءا . القيود المفروضة عليها

، و 1946على االقتراح األمريكي انعقاد المؤتمر الدولي للتجارة و التوظيف في لندن سنة 

ا عاصمة كوب" هافانا" ثم اختتمها في 1947استكمل هذا المؤتمر أعماله في جنيف في عام 

، "ميثاق هافانا" مارس لنفس السنة، و قد أسفر عن هذا المؤتمر وثيقة عرفت باسم 24في 

اشتمل الميثاق على مجموعة من القواعد و األسس للتوصل ". ميثاق التجارة الدولية"أو 
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التفاقية للتجارة الدولية، تنظم سلوك الدول في المبادالت التجارية بما يحقق العدالة فيما 

   " .O.I.C" إلضافة إلى إنشاء منظمة التجارة الدولية بينها، با
  

، 1947 نوفمبر 21 دولة خالل الفترة 56و قد شاركت في مفاوضات ميثاق هافانا   

، و كان من الضروري موافقة نصف عدد الدول المشاركة، على أن 1948و حتى مارس 

سسات التشريعية في تلك  بعد إقرارها و التصديق عليها من قبل المؤةتصبح الموافقة نهائي

  .الدول
    

    و رغم أن المؤتمر الذي أسفر في النهاية عن ميثاق هافانا قد انعقد في األساس 

 قامت بسحب موافقتها المبدئية كبموجب مبادرة أمريكية، إال أن اإلدارة األمريكية و وقتذا

لموقف و لقد استمر هذا ا. على الميثاق و تجميد عرضه على الكونجرس للتصديق

األمريكي الغامض اتجاه الميثاق، حيث رأت اإلدارة األمريكية أن هذا الميثاق ال يلبي كافة 

  .مصالحها، لذا سحبت موافقتها المبدئية عليه، ورفضت التصديق عليه
  

 إلى لراميو لكن لم يخل هذا الرفض األمريكي بتوجه الواليات المتحدة العام ا  

لتجارة الدولية السلعية من القيـود التي تعــوق تدفقها، و توقيع اتفاقية شاملة، لتحرير ا

  .هكذا فإن ميثاق هافانا لم يطبق أبدا
  

و بالمقابل أثناء المفاوضات التي توجت بميثاق هافانا، دعت الواليات المتحدة   

، بغرض التوصل إلى تخفيض 1947األمريكية إلى عقد مؤتمر دولي في جنيف عام 

 دولة، بعد ذلك ارتفع عددها إلى 18 لقد ضم هذا المؤتمر في بدايته التعريفة الجمركية، و

  . (1)1948 دولة، و بدأ سريان هذه االتفاقية منذ أول جانفي 23

      و بالفعل بدأت هذه المفاوضات على أساس ثنائي لتبادل التنازالت الجمركية على 

التي تم التوصل إليها لتشكل معا السلع المختلفة، يلي ذلك تجميع كافة االتفاقيات الثنائية 

اتفاقية شاملة متعددة األطراف لتحرير التجارة في السلع، و في هذه األثناء جاء الرفض 

  .األمريكي النهائي للتصديق على ميثاق هافانا
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و هكذا توجت المفاوضات بتخفيض الحقوق الجمركية على تبادالت تمثل أكثر من   

و هذا ما أطلق عليه االتفاقية )  تخفيض جمركي45.000(التجارة العالمية ) 1/5(خمس 

و أخذت هذه االتفاقية في النمو  إلى أن   ).GATTالجات (العامة للتعريفات و التجارة 

  .(2)1993 عضو سنة 108اتسع نطاق عضويتها لتشمل 

و تعد أهم الدراسات التي أوالها الجات عناية دراسة التعريفة الجمركية، حيث   

االتفاقية تتقدم الدول المنضمة إلى الجات بقائمتين األولى تدرج فيها السلع بمقتضى هذه 

التي يطلب فيها العضو تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادراته، و األخرى 

خاصة بالسلع التي يمكنه أن يوافق على تخفيض رسومه الجمركية عليها و من ثم كانت 

 تمت على أساس المزايا المتبادلة أو المعاملة القائمتان األساسيتان في كل مفاوضات

بالمثل، و كانت المفاوضات تتم على أساس بنود التعريفة سلعة سلعة، و هذا ما أعطى 

 .(3)المفاوضات مرونة كبيرة وفقا لظروف كل دولة 
 

و على الرغم من أن الجات ليست منظمة عالمية من الناحية القانونية، مثل   

فإنها قد اكتسبت بقوة الممارسة . أو البنك الدولي لإلنشاء و التعميرصندوق النقد الدولي 

عبر ما يقرب من نصف قرن وضع المنظمة العالمية غير الدائمة، التي تمارس مهامها 

و مع ذلك ال يطلق على الدول المنظمة إلى . من خالل سكرتارية دائمة مقرها جنيف

  (4)"األطراف المتعاقدون"ه اسم و إنما يطلق علي" الدول األعضاء" الجات اسم 
  

  : اتج أهداف ال–ب 

  (1): ات األصلية علىجتنص معاهدة ال  

يجب على الدول األعضاء في المعاهدة أن تسعى إلى تحقيق مستوى أفضل  "  

للمعيشة، ضمان زيادة تصاعدية ثابتة في حجم الدخل القومي، تطوير موارد الثروة 

  : أي أنها تهدف إلى ."ج و تبادل السلع و الخدماتالعالمية، و تنمية و توسيع اإلنتا

  

                                                 
و علوم التسيير، جامعة الجزائر ، حالة الجزائر، مذآرة ماجستير، آلية العلوم ٌاقتصادية "التجارة الخارجية بين التقييد و التحرير"  قريز مسعود،  (2)

  .78،  ص 2001
، الدار الجامعية، االسكندرية، ، " الجات و آليات منظمة التجارة العالمية من أورجواي لسياتل و حتى الدوحة" عبد المطلب عبد الحميد،.  د (3)

   .25، ص2003
  .147 أآرام عبد الحميد، مرجع سابق، ص  (4)
  .85 ص  قريز مسعود، مرجع سابق، (1)

  



  رفع مستوى المعيشة للدول المتعاقدة •

 السعي نحو تحقيق مستويات التوظيف الكامل للدول المتعاقدة  •

 تنشيط الطلب الفعال  •

  يرفع مستوى الدخل القومي الحقيق •

 االستغالل األمثل للموارد االقتصادية العالمية  •

  رؤوس األموال و االستثماراتتشجيع حركة اإلنتاج و •

 سهولة الوصول لألسواق و مصادر المواد األولية •

 خفض الحواجز الكمية و الجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية •

 .إقرار المفاوضات كأساس لحل النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية •
  

  جوالت الجات التفاوضية: ثانيا

ة العامة للتجارة و التعريفة الجمركية هو إن الغرض األساسي من إبرام االتفاقي  

تحرير التجارة الدولية، لهذا كان من الضروري إجراء سلسلة من المفاوضات أخذت شكل 

جوالت متعاقبة تشارك فيها األطراف المتعاقدة بغرض توسيع نطاق المشاركـة و حجم 

لمفاوضات خالل التنازالت الجمركية المتبادلة، و في هذا اإلطار عقدت ثماني جوالت ل

  :  يمكننا استعراضها في الجدول التالي1993- 1947الفترة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  جوالت التفاوضيةال التطورات التي لحقت بالجات من خالل : )1(جدول رقم 
  

عدد   التاريخ  الجولة

  المشاركين

قيمة التجارة 

المحرر بالمليار 

  دوالر أمريكي

خفض   الموضوعات األساسية للجولة

  اتالتعريف

متوسط 

خفض 

  التعريفة

  تخفيض التعريفات الجمركية  10  23  1947  جنيف

  تخفيض التعريفات الجمركية  غير متاح  13  1949  آنسي

  تخفيض التعريفات الجمركية  غير متاح  38  1951  توركاي

  تخفيض التعريفات الجمركية 2,5  26  1956  جنيف

 -  60  ديلون
1961  

يفات الجمركية و تنسيق تخفيض التعر  4,9  26

  اتفاق التعريفة مع اإلتحاد األوروبي

63 %  32 %  

 -  64  كنيدي
1967  

  % 35  % 50  التعريفات الجمركية المضادة لإلغراق  10  62

 -  73  طوكيو
1979  

تعريفات وإجراءات غير جمركية في   155  102

  إطار العالقات التجارية

33 %  34 %  

 -  86  األروجواي
1993  

راءات غير جمركية، تعريفات، إج  755  125

الزراعة، المنسوجات والمالبس 

والخدمات، حماية حقوق الملكية الفكرية، 

" واإلستثمار وقيام منظمة التجارة العالمية 

OMC"  

40 %  24 %  
  % 36إلى 

  

وحتى ....... لسياتلعبد المطلب عبد الحميد، الجات و آليات منظمة التجارة العالمية من أوروجواي. د: لمصدرا

  .37، ص 2003 / 2002وحة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، الد
  

لقد كانت نتائج الجولة األولى باهرة من حيث تخفيض الجمارك على عدد كبير من   

السلع تمثل ما يقارب ثلثي التجارة الدولية، و قد ركزت الجوالت الستة األولى على 

القيود غير الجمركيـة، و أما جولة طوكيو فقد ركزت على . تخفيض التعريفة الجمركية

  :توصل في هذه الجولة إلى تسعة اتفاقات هامة هي
  

اإلجراءات الخاصة ) 3(قواعد التقييم الجمركي؛ ) 2(العوائق الفنية أمام التجارة؛ ) 1(

الدعم و اإلجراءات المضادة؛ ) 5(إجراءات مواجهة اإلغراق؛ ) 4(بتراخيص االستيراد؛ 

 التجارة في اللحوم البقرية و منتجات األلبان؛ التجارة في )7(المشتريات الحكومية؛ ) 6(

  . الطائرات المدنية



  

 الخمسة األولى هي اتفاقات متعددة األطراف، و االتفاقات األخرى تإن االتفاقا  

 سوى اتفاقيتين فقط هما المشتريات الحكوميـة و 1997غير إلزامية، و لم يبق في العام 

  .الطائرات المدنية
  

 الجولة الثامنة في إطار اتفاقية الجات، جولة األورجواي لتكون آخر جولة و تأتي  

مشاركة الدول النامية ) 1: (تفاوضية لها، و الجديد في هذه الجولة يأتـي على نحو التالي

اعتبار االتفاقية حزمة واحدة ال ) 2(بفعالية في المفاوضات ألول مرة في تاريخ الجات؛ 

استحداث نظام قوي لتسوية المنازعات؛ ) 3(تفاقات الجماعية؛ تقبل التجزئة، ماعدا اال

اعتبار االتفاقات التي تم التوصل إليها نقطة بداية ال نهاية، في النظام التجاري العالمي 

باإلضافة إلى ذلك هناك اتفاقات تجارية متعددة األطراف و تعد جديدة في نظام التجارة 

صة بمعالجة مشكالت الزراعة قطاع المنسوجات و العالمي، نذكر منها االهتمام بصفة خا

  .و حقوق الملكية الفكرية و التجارة في الخدمات. المالبس
  

وباالختصار يمكن القول أن أهم التجديدات التي جاءت بها جولة األوروجواي   

  : طالت اتفاقات ثالثة و هي
  

  االتفاقية الخاصة بإنشاء منظمة عالمية للتجارة لحل المنازعات؛  .1

 االتفاقية العامة حول تحرير التجارة و الخدمات ؛ .2

  .(1)االتفاقية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية  .3
  

  

  مداخل المنظمة العالمية للتجارة في التنمية اإلقتصادية: الفرع الثاني

  نشأة المنظمة العالمية، أهدافها و مهامها : أوال

  : المنظمة العالمية للتجارة نشأة–أ 

ية المنشئة لمنظمة العالمية للتجارة تتويجا للنتائج التي توصلت إليها تعتبر االتفاق  

الدول المشاركة في جولة أوروجواي للمفاوضات التجارة متعدد األطراف و التي تم 

 1994التوقيع على االتفاق النهائي لها في مدينة مراكش المغربية في الخامس من أفريل 
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، ذلك أن هذه الجولة من جوالت 1995من جانفي و دخلت حيز التنفيذ الفعلي في األول 

المفاوضات التجارية في إطار الجات لم تقتصر على مناقشة المسائل التقليديـة و الجديدة 

في مجال التجارة الدولية فحسب، و إنما تطرقت أيضا إلى مناقشة إنشاء تنظيم دولي 

فصل في المنازعات التجارية بين يتولى إدارة التجارة الدولية، باإلضافة إلى هيئة للتحكيم ت

الدول بطريقة أكثر تنظيمها وفاعلية ومن ثم فقد تم إنشاء المنظمة العالمية للتجارة 

"OMC " لتكون بمثابة اإلطار المؤسسي إلدارة العالقات التجارية بين الدول األعضاء في

ة مفاوضات كافة األمور المتعلقة باالتفاقيات التي تم التوصل إليها في نهاية جول

أوروجواي، و لتكون بمثابة الضلع الثالث في منظومة المؤسسات التي تتولى إدارة 

  .االقتصاد العالمي إلى جانب كل من صندوق النقد الدولـي و البنك الدولي
  

 دولة 85 دولة منهم 110و تشمل المنظمة العالمية للتجارة وقت إنشائها حوالي   

 دولة، و قد وصل عدد الدول األعضاء في 29ن نامية و أمامها طلبات النضمام م

  . عضوا242 إلى 2001المؤتمر الرابع للمنظمة في الدوحة في نوفمبر 
    

و االنضمام لعضوية المنظمة مفتوح لجميع الدول التي تلتزم بتقديم تنازالت 

   سلعية و خدمية –جمركية و غير جمركية بهدف تحسين فرص منتجات الدول األخرى 

ول إلى أسواقها، مقابل استفادتها من اإلعفاءات المماثلة التي تقدمها الدول  في الدخ–

حيث اعتبرت اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتجارة . األخرى األعضاء في المنظمة

،  و التي تقبل 1947 أن كافة األطراف المتعاقدة في اتفاقية الجات 1994الموقعة في 

 أصليين بالمنظمة كما يحق ألي دولة في االنضمام  اتفاقيات جولة أوروجواي، أعضاء

للمنظمة و كافة االتفاقيات التابعة لها وفقا للشروط المتفق عليها بين الدول األعضـاء و 

تتلخص هذه الشروط المتفق عليها في قبول نتائج أوروجواي ككل و تقديم التزامات في 

مر الوزاري الذي يعقد كل سنتين مجال السلع و الخدمات و من ناحية أخرى يتولى المؤت

على األقل عملية البث في طلبات االنضمام بأغلبية ثلثي أصوات الدول األعضاء والتي 

تلتزم بالتقدم بجداول التنازالت في السلع و عـروض التعهدات في الخدمــات و 

ت تتفاوض حولها مع مختلف الدول األعضاء إلى أن يتم التوصل لالتفاق حول االلتزاما

  .العضو الجديد 
  



 من 15أما بالنسبة لالنسحاب من المنظمة، و ذلك كما نظمت ضوابطه المادة   

االتفاقية، حيث يحق ألي عضو االنسحاب من المنظمة وكافة االتفاقيات التابعة لهــا و 

 أشهر من تاريخ إيداع إشعار يحرر في هذا 6يصبح هذا االنسحاب ساريا بعد مضي 

  .ر العام للمنظمة من طرف الدولة العضو الراغب في االنسحابالمضمون لدى المدي
  

مع األخذ في االعتبار أن االنسحاب من المنظمة يؤدي تلقائيا إلى إسقاط حق   

الطرف المنسحب في كافة االلتزامات و المعامالت التفضيلية التي كان يحصل عليها 

  . (1)بموجب التزامات الدول األخرى األعضاء
  

   :لمنظمة العالمية للتجارة ا أهداف –ب 

يمكن القول أن مجموعة األهداف التي تسعى إلى تحقيقها المنظمة العالمية للتجارة   

، و في هذا اإلطار تسعى )العالمية(تدور حول هدف رئيسي هو تحرير التجارة الدولية 

  (2): المنظمة إلى تحقيق األهداف التالية
  

لية يعتمد على الكفاءة االقتصادية في خلق وضع تنافسي دولي في التجارة الدو .1

  تخصيص الموارد

 تعظيم الدخل القومي العالمي و رفع مستويات المعيشة .2

تحقيق التوظيف الكامـل لموارد العالم، وزيــادة اإلنتاج بشكل متواصــل و  .3

المتجارة في السلع و الخدمات بما يؤدي إلى االستخدام األمثل لتلك الموارد، مع 

لبيئة و دعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك بصورة متوازنة تماما مع الحفاظ على ا

 .مستويات مفهوم التنمية المستدامة

 .توسيع و خلق أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولي و زيادة نطاق التجارة العالمية .4

 .توفير الحماية المناسبة للسوق الدولي لجعله يعمل في بيئة مناسبة و مالئمة .5

 .لدول النامية في التجارة الدولية بصورة أفضلمحاولة إشراك ا .6

زيادة التبادل التجاري الدولي وتنشيط التجارة الدولية بين دول العالم على أسس و  .7

 .قواعد متفق عليها
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  :المنظمة العالمية للتجارة  مهام –جـ 

في ضوء تلك األهداف جاءت المهام التي يمكن أن تقوم بها المنظمة كما حددتها   

 : (1) الثالثة من اتفاقية أوروجواي، و هي على النحو التالي المادة
  

 . متابعة تنفيذ و إدارة أعمال االتفاقية الخاصة بجوالة أوروجواي .1

  .تقوم المنظمة بإدارة آلية مراجعة السياسات التجارية للدول األعضاء .2

يـن و تهيئة األطراف الدولية للتفاوض بما يتضمنه ذلك من إدارة القواعد و القوان .3

 .اإلجراءات التي تحكم و تنظم تسوية المنازعات

وضع أسس و محاور التعاون المختلفة بينها و بين كل من صندوق النقد الدولي و  .4

البنك الدولي إلى أعلى درجة من درجات التناسق و الترابط في مجال رسم 

 .فاءةالسياسات االقتصادية العالمية و إدارة االقتصاد العالمي على أسس أكثر ك
  

  لتجارة على اقتصاديات الدول الناميةلمنظمة العالمية البعض آثار : ثانيا

يمكن اإلشارة إلى أن هناك مجموعة من اآلثار اإلجابية و مجموعة من اآلثار 

السلبية تقع على الدول النامية، و ليس أمام تلك الدول إال أن تعظم اآلثار اإليجابيــة و 

  :دنى مستوى ممكن، و فيما يلي نذكر أهم تلك اآلثارتحجم اآلثار السلبية عند أ
  

  : اآلثار اإليجابية-ا

  :يو تتلخص في فيما يل

 انعكاس أثر انتعاش اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة على الدول النامية، من خالل -

  .زيادة حجم التبادل الدولي

  .المتقدمة زيادة إمكانية نفاذ صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول -

 انتعاش بعض قطاعات اإلنتاج فــي الدول النامية، مثـل الزراعة و الصناعــة و -

  .الخدمات

  . زيادة الكفاءة اإلنتاجية في الدول النامية، من خالل تصاعد المنافسة الدولية-
  

  : اآلثار السلبية-ب
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  :و تتلخص في اآلثار التالية

ن الزراعيين في الدول المتقدمة الصناعية، سيزيد  اإللغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجي-

من أسعار الواردات الغذائية، وله بالتالي آثار ضارة على ميزان المدفوعات وارتفاع 

  .معدالت التضخم

 صعوبة تصدي الدول النامية لمنافسة المنتجات المستوردة من الخارج التي تكون بتكلفة -

ثار سلبية على الصناعات الوطنية، األمر الذي أقل وجودة أعلى و أفضل مما سيكون له آ

  .يؤدي إلى زيادة معدالت البطالة

 تقلّص المعاملة التفضيلية لمنتجات بعض الدول النامية مع اإلتحاد األوروبي أو -

الواليات المتحدة األمريكية تدريجيا، و هو ما يضعف تصريف هذه المنتجات في بيئة 

  .عالمية أكثر تنافسية

 اإلنخفاض التدريجي في الرسوم الجمركية إلى عجز أو ازدياد عجز الموازنة  قد يؤدي-

  .العامة، أو زيادة الضرائب، مما قد يزيد من تكاليف اإلنتاج

  

 و رغم ذلك يمكن للدول النامية أن تعظم استفادتها من المنظمة العالمية للتجارة إذا 

  .ام التجاري العالمي الجديدما أحسنت إدارة اقتصادياتها المحلية في ظل هذا النظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 :خالصة الفصل الثاني

 المتخصصة و المؤسسات المالية توجهنا النظر في هذا الفصل إلى بعض الوكاال

المنبثقة عن جهاز األمم المتحدة والتي توفر المعونة بصدد المشكالت المتعلقة 

ليها النظر برنامج األمم المتحدة و من بين هذه الهيئات التي وجهنا إ.ةباستراتيجيات التنمي

للتنمية الذي جعل القضاء على الفقر من إحدى اولوياته و توفير المساعــدة و 

والصندوق . التسهيالت في تمويل البرامج االجتماعية الخاصة بالصحة، الغذاء و التعليم

دة في تحسين الدولي التنمية الزراعية و هدفه الرئيسي هو تعبئة المزيد من الموارد للمساع

و منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهي تستهدف . اإلنتاج الغذائي و التغذية

وتختص . النهوض بالتنمية الصناعية، و المساعدة على اإلسراع بتصنيع الدول النامية

 جديدة ت الصناعية و إقامة صناعاابتنسيق كافة نشاطات األمم المتحدة في وضع سياساته

  .لقائم منهاأو تحسين ا
  

كما تناولنا في هذا الفصل صندوق النقد الدولي و الغرض منه هو تحقيق التعاون 

بشان المشاكل النقدية الدولية، و المساعدة في إقامة نظام متعدد األطراف للمدفوعات 

و كذلك البنك الدولي اإلنشاء و . الخارجية الخاصة بالعمليات الجارية بين الدول األعضاء

و الذي يقتصر نشاطه بعالج االختالالت في موازين المدفوعات و تشجيع التعمير 

 يقدم القروض واالستثمارات األجنبية عن طريق االشتراك في القروض أو الضمانات، 

وأخيرا، أوضحنا الدور الذي تقوم به المنظمة العالمية للتجارة . مباشرة لإلطراف المعنية

منازعات التجارية بين دول األعضاء بالية أفضل  العالمية، و فض الةفي تحرير التجار

  .بكثير مما كانت تملكه و تفعله الجات
  

على الرغم من الدور الهام الذي تقوم به هذه المنظمات السالفة الذكر إال انه يوجه 

   : تإليها بعض المآخذ و االنتقادا

  

  

  



محدود من تنتقد بعض الدول هذه المنظمات على أساس أنها ال تمدها إال بقدر  

  ؛ااحتياجاته

  كثيرا ما ال توجه المعونة إلى الدول األكثر حاجة إليها؛ 

تفتقر الدول المتلقية للمساعدة في معظم األحوال إلى السياسات المالئمة التي تمكنها  

  .     من تحقيق أقصى فائدة منها

  

  

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  :الثالث الفصل 

واقع التنمية اإلقتصادية بين اإلحتياجات 

 األساسية و اإلستدامة 



 :مدخل الفصل الثالث

لم تكن التنمية تستهدف تحسين أوضاع المواطنين االقتصادية أو االجتماعية أو   

كانت النتيجة النهائية . السياسية بقدر ما كانت تستهدف تغيير هويتهم و بلبلة انتمائهم

 الجديدة التي أغرته شبيهة بمأساة الغراب الذي أضاع مشيته القديمة و لم يتعلم المشية

  .(1)بترك المشية القديمة 
  

لقد اعتمدت تجارب التنمية على اإلطار النظري الذي وضعه اقتصاديو الغرب   

الذين لم تكن لديهم نظرية أو رؤية كاملة عن التنمية، و بالتالي انطلقوا في دراسة وضع 

 الفكرية فلقد أخذ مثقفوا و نتيجة للتبعية. هذه األطر من خالل التجربة الغربية في النمو

   (2)المجتمعات المتخلفة ما قدم إليهم على أنه الوصفة الجاهزة و الالزمة للتنمية 
  

لم تكن التنمية سوى نقل عشوائي يتم بدون رؤية صافية، و بـدون نظرة شاملـة، 

  .ةو بدون أهداف واضح
  

 كما ةاألغلبية الساحقو بالتالي أن تكون النتيجة نمو غير منظم أفاد األقلية و ترك   

  .وجدها

و توصف تجارب التنمية هذه بأنها عملية تحديث، أي عملية تقليد الغرب دون بناء   

القوة اإلبداعية و تضخم نوع مـن النشاط الطفيلي دون تنمية القوى اإلنتاجية و العمليـة 

 التي اتبعتها كما أن جوهر سياسات التنمية. و التكنولوجية تنمية إستراتيجية بعيدة المدى

 الغربي دون مراعاة لطبيعة ةالدول المتخلفة يكمن في السعي للوصول إلى نمط الحيا

الهيكل اإلقتصادي و االجتماعي في مجتمعاتها، مما خلق نوعـا من التنميـة المشوهـة 

  .و التخلخل االجتماعي و دعم من ذلك عدم العدالة في توزيع الدخل القومي
  

اع المتدهورة في الدول المتخلفة، فلقد اتجه الفكر التنموي و نتيجة لهذه األوض  

 للتنمية، و محاولة وضع إطار ة المطروحت إلى إعادة النظر في االستراتيجياثالحدي

و كما جاء في . نظري يحدد األهداف التي يجب الوصول إليها و السياسات الالزمة لذلك

 في مواقف كثير من علمـاء  فإن هناك تغييرا كبيراةأحد تقارير األمم المتحد
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االقتصــاد و االجتماع، حيث بدأ الكثير منهم في تبني نظرة أكثر شموال لعملية التنمية، 

و االهتمام بدراسة العالقات المتبادلة بين العــوامل اإلقتصادية و اإلجتماعية و السياسية 

في العملية اإلنمائية التي و الثقافية، و أيضا االعتراف باألهمية البالغة لمشاركة الجماهير 

" و كما جاء في تقرير فيلي برانت، فإن .  النمو و العدالة االجتماعيةقتهدف إلى تحقي

استراتيجيات التنمية التي وضعت بهدف زيادة اإلنتاج سيتعين تعديلها بغية تحقيق عدالة 

 و توفير توزيع الدخـل، و لكي تأخذ في االعتبار االحتياجات األساسية ألفقر الفئات

  . (1)" فرص العمل لها
  

و إلى جانب هذا التيار، لقد أدى المأزق التنموي العميق خالل العقود األخيرة إلى 

إجراء مراجعات فكرية ونقدية شاملة لمجمل األطروحات و المقوالت النظرية التنموية 

  .السائدة، تأكد على أنه ضرورة وضع اإلعتبارات البيئية ضمن سياسات التنمية
  

لقد بدأت الكتابات التنموية الجديدة تأكد أن اإليكولوجيا هي أكثر تحكما في التنمية 

من اإليديولوجيا و أن البيئة ليست وسيلة لتحقيق التنمية، بل هي غاية في حد ذاتها، 

إن التنمية، . ولربما كانت التنمية هي في النهاية السعي من أجل تطوير البيئة و إغنائها

هذه التنمية المنسجمة . ية ناجحة، ال بـد أن تكـون منسجمة مـع البيئةلكي تكون تنم

  . مـع شـروط و ضوابط البيئة هي التنمية المستدامة
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  نظرية إشباع الحاجات األساسية :  المبحث األول

 عن تدهور إشباع جانب كبير من يعد انخفاض مستوى المعيشة، الذي يعبر  

ا رئيسيا و نتاجا حتميا للتخلف االقتصادي و االجتماعي الحاجات األساسية لإلنسان، مظهر

الذي يرين على شعوب البالد النامية، حيث يعيش قطاع عريض من المواطنين في 

و قد برزت قضية إشباع الحاجات . مستوى معيشي غير الئق و قد يقترب من حافة العدم

ر، و ظهر بشأنها الكثير األساسية بشكل مكثف في العقد األخير في الفكر التنموي المعاص

و الحق أن هذا البروز، كان راجعا إلى ما كشف عنه حصاد . من الدراسات و البحوث

ففي الجزء األعظم . العقود الثالثة للتنمية بعد الحرب العالمية الثانية في بلدان العالم الثالث

لسواد من تلك البالد، لم يتمخض هذا الحصاد عن تحسين يعتد به في مستوى معيشة ا

و تشير الدراسات التي . األعظم من السكان، رغم تحقيق النمو فيها بدرجات متفاوتة

أجريت مؤخرا، إلى عظم نسبة السكان الذين يعانون من مشكالت نقص التغذية و سـوء 

الصحة و تفشي األمراض، و انتشار األمية، و عدم وجود المسكن الصحي، و تدهور 

و هذا ما أكدته أيضا الدراسات و البحوث المختلفة . الخ...انالبيئة التي يعيش فيها اإلنس

خط الفقر و توزيع الدخل، و التنمية و العدالة االجتماعية في عدد : التي تمت في مجاالت

  .(1)ال بأس به من دول آسيا و إفريقيا و أمريكا الالتينية 
 

ن في الفكر  األساسية للسكاتو من ناحية أخرى، فقد برزت قضية إشباع الحاجا  

التنموي المعاصر، بعد أن تبين خطأ هذا التصور النظري الذي كانت تنطوي عليه معظم 

نظريات التنمية التقليدية، و الذي كان يذهب إلى أنه من المهم أوال أن يتحقق النمو، ثم 

قياسا على تجارب النمو في البالد (يأتي ارتفاع مستوى المعيشة في مرحلة الحقة 

 نمو، و يظل مستوى المعيشة ثفقد تبين أنه من الممكن أن يحد). الصناعيةالرأسمالية 

للشطر األعظم من السكان على حاله دونما تغيير و تستأثر بثمار النمو فئات اجتماعية 

  .محدودة
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و هكذا نجد أن الفكر التنموي المعاصر يرى أنه للقضاء على الفقر و التخلف فالبد   

وى معيشة الفقراء، و أن توجه جهود التنمية إلشباع الحاجات من االهتمام أساسا بمست

  .األساسية ألفقر السكان
  

 إشباع الحاجات األساسية:  المطلب األول

أسفرت تجارب التنمية المختلفة عن زيادة حدة التفاوت في توزيع الدخول دون أن   

ز اتجاه يرى مما أدى إلى برو. يطرأ تحسن يذكر على مستوى معيشة األغلبية الفقيرة

التنمية يجب أن تؤدي إلى زيادة دخل ما يسمى بالجماعات المستهدفة، و هي الجماعات 

التي لم تستفيد من ثمـار التنمية أو زادت أوضاعها المعيشية سوءا رغـم مجهودات 

  .(1)التنمية 

في ضوء ذلك، إعطاء إشباع الحاجات األساسية وزنا نسبيا ال يستهان به عند   

 .دف االجتماعي في برامج التنمية و خطط التقدم االقتصاديصياغة اله
 

  تجديد نظريات التنمية :  الفرع األول

، (BIT)في خالل السنوات السبعينات و انطالقا من أشغال المكتب الدولي للشغل  

للالمم المتحدة و على يد نخبة من االقتصاديين العاملين فـي الهيئــات الدولية 

 و خاصة البنك الدولي، برز تيارا جديدا في ميدان اقتصاد التنمية الذي للتمويـل و التنمية

  .يلح على ضرورة البحث عن أفضل الشروط المحلية للتنمية
   

 و اقترح مكنمارا رئيس البنك في تلك الفترة أن يكون الهدف هو سد الثغرة التي        

، معرفة بأنها "quality of life" نوعية الحياة" تفصل مجموعتي الدول فيما يطلق عليه

و التقط . تشمل التغذية و القراءة و الكتابة و توقع الحياة و البيئة الطبيعية و االجتماعية

  .خبراء البنك هذا الخيط و ضموا إليه تلبية الحاجات األساسية

متابعة "غير أنهم أضافوا أن الدراسات التي أجروها حول هذا المنهج تشير إلى أن   

 األساسية ليست إستراتيجية تنمية متميزة في حد ذاتها و ال يمكن أن تعتبر االحتياجات

سوى هدف أساسي للتنمية التي تحققت و التي يمكن تحقيقها عن طريق مجموعة متنوعة 

  .(1)" من استراتيجيات التنمية
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مؤشر (إن هذا التيار يمثل مصدر للمصادقة و تعميم مؤشرات اجتماعية للتنمية   

 المنتوج الداخلي PIBتنمية (إلى جانب المؤشرات الكالسيكية ) IDHبشرية التنمية ال

  .(ONG) منظمات غير حكومية، إن هذه المحاولة تلهم نشاط عدة )الخام

يتعلق األمر هنا بأخذ بعين االعتبار طبيعة اقتصاد البلدان في طريق النمو، التخلي   

مشاريع المحلية التي من شأنها حقيقة عن البرامج الكبرى للتصنيع أو التعمير و ترقية ال

  .(2)أن تؤدي إلى اقتصاد مؤسس أو مركـز على الفالحة و الصناعات التقليدية 
   

هذا المذهب تبناه و أيده عدد متزايد من اقتصاديي و مفكري دول العالم الثالث،          

 قام هذا و قد. الذي يهدف ببساطة في السعي إلى القضاء على ظاهرة الفقر المطلق

فبعد أن مضى ما يزيد على الربع قرن من . المذهب على إنقاض النظريات التي سبقته

تجارب التنمية في دول العالم الثالث لوحظ أنها حققت نجاحا غير متوقع بمعيار النمو 

لم يسبق له مثيل ) حيث زادت الدخول القومية بمعدالت سنوية مرتفعة للغاية(االقتصادي 

لعالم الثالث، في حين زاد عدد الفقراء تحت خط الفقر المطلق زيادة في معظم دول ا

  .مروعة

و يعرف هذا المذهب بأنه ذلك المنهج الذي يعتمد على تحقيق العناصر األربعة   

  : التالية للتنمية

   إتاحة فرص كسب الدخول للفقراء؛ - 1

  راء؛ توصيل الخدمات العامة المرفقة و االجتماعية و االقتصادية للفق- 2

 توفير السلع و الخدمات األساسية من مأكل و ملبس و مسكن و تعليـم و صحــة، - 3

  ل؛ـو تمكين الفقراء من الحصول منها على الحد األدنى الالزم لتمكينهم من الحياة و العم

 اشتراك الفقراء في اتخاذ القرارات الخاصة بالكيفية التي يتم بها إشباع حاجاتهم - 4

  .األساسية

  
  

إنه باختصار ذلك المنهج الذي يتجه باالستثمارات مباشرة إلى عنصر الموارد       

البشرية، إلى الشعوب الفقيرة و ليس إلى رأس المال و إلى طبقة المنظمين و أصحاب 

فقد انقلب أسلوب التنمية . المشروعات على حساب السواد األعظم من سكان العالم الثالث
                                                 
 (2)  Alain Beitone et d’autres, " Economie ", Dalloz, Paris 2001, P 427. 



سابقا أن زيادة الدخل القومي اإلجمالي هي الوسيلة األنسب رأسا على عقب، فقد كان يقال 

  .(1)أما اليوم فقد أصبح محو الفقر هو اسلم وسيلة لزيادة الناتج القومي .  الفقرةلمكافح

فحينما يرفع اإلنفاق على التعليم و كذلك على الصحة و التدريب و البحوث   

 مثل اإلنفاق على المعدات و اآلالت اإلنتاجية فإنه يسهم بذلك في زيادة اإلنتاج القومي

و عليه فإنه ينظر إلى التعليم على أنه استثمار بشري . الرأسمالية و لو عن طريق مختلف

  .(2)يأخذ صورة إمكانية اكتساب قدرات تتمخض عن الحصول على دخول أكبر
  

  تعريف نظرية الحاجات األساسية : الفرع الثاني

 من أبرز المحاوالت التي تمت في إطار الجهود إن مفهوم مبدأ الحاجات األساسية  

  .التي بذلت إلعادة النظر في أهداف التنمية

الطعام و الكساء و (و بتعريف مفهوم االحتياجات األساسية بسلع أساسية   

و الحق في المشاركة ) مياه نقية، الرعاية الصحية و التعليم(و خدمات أساسية ) المسكـن

ص عمل مجزية، و بتأكيده على تلبية االحتياجات كهدف للتنمية في التنمية، و الحق في فر

فإنه ضمنا يركز االهتمام على الحاجات األساسية للفقراء من السكان ألن الحاجات 

  .األساسية لألغنياء متوفرة

و هذا يعني ضمنا اهتمـام المفهوم بتوزيع ثمار التنمية بين األفــراد و الفئـات   

  .(3)ع المساواة و الجهات، أي خلق مجتم

إن قضية توفير الحاجات األساسية من بين األمور التي يتعين إعطاءها المزيد من   

الرعاية و العناية إذ أنها تعتبر لونا من ألوان االستثمار في رأس المال البشر ي، و الذي 

يعتبر باإلجماع عمال منتجا مثله شأن االستثمارات في الصناعة و غيرها من ضروب 

  .جاإلنتا
  

هذا المنطلق الجديد في التنمية، التي بدأ أدبيات التنمية فــي األمم المتحدة   

 ريستهدف المواءمة بين إنتاج البضائع و توزيعها و بين تحري" التنمية البشرية" تسميـه 

  .الطاقات البشرية و إثرائها
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ما يمكن ما يمكن للناس أن يملكوه و : و هذا المنطق يركز االهتمام على الخيارات  

، قدرة (1)للناس أن يعملوه لكي يتمكنوا من الوصول إلى المعيشة الالئقة بكرامة البشر

المجتمع على تطوير إمكاناته الذاتية، بما يعنيه ذلك من قدرات إنتاجية، و مقدرة على 

رسم أنماط الحياة المستهدفة بشكل مؤمن من االنسياق وراء محاكاة ألنماط بعيدة كل البعد 

  .(2)طلباته الضرورية عن مت

القى هذا المدخل قبوال متزايدا ألن تزويد المجتمع المباشر بهذه السلع و الخدمات   

و يفضل .  البد و أن يخفف و يحد من الفقر المطلق–التي تشكل الحاجات األساسية 

البعض هذا المدخل على اإلستراتيجيات البديلة التي تسعى إلى تعجيل النمو أو التي تعمل 

  .لى زيادة دخل و إنتاجية الفقراءع

.  إن مساعدة الفقراء هدف نبيل نادت به كل األديان و الفلسفات و مبادئ األخالق  

و لكننا ال نطرح مساعدة الفقراء هنا كمجرد خيار أخالقي يلتزم به الفرد أوال يلتزم طبقا 

بعبارة أخرى، ) دبل أساسها الوحي(لما يميل عليه ضميره و لكننا نطرحه كأساس للتنمية 

) و ليس في هذا جديد(إشباع الحاجات األساسية للمواطنين ليس الخيار األخالقي األفضل 

إن توجيه ). و هنا الجديد(و لكنه الخيار االقتصادي و السياسي و اإلجتماعي األفضل 

االستثمارات إلى إشباع الحاجات األساسية كثيرا ما يكون، حتى من الناحية االقتصادية 

  .بحث أكثر مردودا من أي استثمار آخر بديلال

 إن منهج االحتياجات األساسية نعمة من ثالث Paul Streetenو يقول بول ستريتن 

فهو غاية في حد ذاته أوال، و هو أسلوب لتعبئة الموارد البشرية الوفيرة في الدول : نواحي

ي إلى تخفيض معدل النمو الفقيرة لزيادة إنتاجيتها و رفاهيتها ثانيا، و ثالثا ألنه يؤد

  .(1)السكاني و بالتالي توفير الموارد الالزمة لرفع مستوى المعيشة فيها
  

  ماهية الحاجات األساسية : المطلب الثاني 

يمكننا تحديد الحاجات األساسية الالزمة لكل مواطن، و التي يجب العمل على   

  : توفيرها هي كالتالي
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  إلى الغذاء، الكساء و المسكن؛ اجات مادية و تشمل الحاجة ح :أوال

   و االتصال؛ ل، النقة الصحوالثقافة،  خدمات أساسية و تشمل التعليم:ثانيا

سواء للعمل أو ( حقوق عامة للمواطنين مثل احترام الذات، العدالة حرية االختيار :ثالثا

بداء و الحقوق الديمقراطية مثل حق المواطن في المشاركة السياسية و إ) طريقة الحياة

  .الرأي في مختلف أمور المجتمع
  

  الحاجات المادية: الفرع األول

    : الغذاء–أوال 

يمثل الغذاء العنصر األكثر أهمية في قائمة الحاجات األساسية، فهو محور عمل   

اإلنسان و من خالله يستطيع الحصول على ما يلزمه من قدر ة على العمل، و الوضع 

فرد على ما يكفيه من المواد الغذائية الالزمة للمحافظة الغذائي األمثل هو أن يحصل ال

  .هعلى صحته و بما يتالءم مع تفضيال ت
  

فالفرد السليم التغذية أكثر نشاطا و أوفر صحة من الفرد الذي يعاني من سوء   

  .(2)التغذية 

إن سوء التغذية هي نقص الحصة الحرارية اليوميـة، حددت هذه األخيرة معدل 

  يـوميا لكـل فــرد من طرف منظمة األغذيــة والزراعةةيريــ حر2200/2400

"FAO "(3) . ،و الغذاء السليم ال يقـاس بكمية الطعام التي يتحصل عليها الفـرد فحـسب

  .و إنما بنوعية الطعام أيضا
  

و من المالحظ فإن أغلب سكان الدول النامية ال يجدون الطعام الكافي، سواء كان   

الجفاف المتواصل في الشمال الشرقي (وادث المناخية كالجفاف ذلك راجع إلى الح

و حتى الذين يجدون . ، أو إلى الحروب، أو عالقة بالتوترات)يللبرازيل و الساحل اإلفريق

ذلك فإن أغلب طعامهم يحتوي على النشويات و تقل فيه كمية اللحوم مما جعل سكانها 

 نشاطا و أكثر عرضة لألمراض مما يقل يعانون من سوء التغذية و بالتالي يكونون أقل

إن سوء التغذية يمثل سببا رئيسيا للوفيات األطفال، إذ يبلغ معدل الوفيات . إنتاجيتهم كثيرا

                                                 
   .58ص ، 2 إتحاد اإلقتصاديين العرب، مرجع سابق، جـ(2)

(3)  Thierry Mantalieu, « Economie du Développement se repèrer, comprendre, s’entraîner », Bréal, paris, 2001, P 
41. 



بين األطفال في الدول النامية ضعف معدله في الدول المتقدمة و تعتبر تكلفة الوقاية من 

. ألضرار و الخسائر الناجمة عنهااآلثار التي تنجم عن سوء التغذية متواضعة بالمقارنة با

قدرت تكلفة الوقاية من سوء التغذية في األطفال بين سن ستة أشهر : فعلى سبيل المثال

 دوالر للطفل و هذه 50 بحوالي – و هي أكثر الفترات خطورة –إلى ثالث سنوات 

رها، فنقص التكلفة السنوية لتفادي سوء التغذية تساوي تقريبا التكلفة اليومية لمعالجة آثا

كثيرا ما يترتب عليه فقدان البصر، و تبلغ التكلفة السنوية إلعادة فاقد البصر ) أ(فيتامين 

فالوقاية خير من العالج ليس فقط من ). أ(ألف مرة على األقل القيمة السنوية لفيتامين 

وجهة نظر الفر د و إنما من وجهة نظر المجتمع و من وجهة نظر الرفاهية االجتماعية 
(1).  

إن المنظمات الدولية تقدر إلى نصف مليار عدد األشخاص المعرضين للمجاعة 

 مليون حالة وفاة سنويا، تضعف القدرات 15مولدة و مسببة لألمراض، إن المجاعة تسبب 

  .الفكرية و القدرة على العمل و تقلص من أمل المعيشة
  

   : الكساء–ثانيا 

ن على األرض، كوسيلة لدرء آثار نشأت الحاجة إلى الكساء منذ نشأة اإلنسا  

ألول التحف بلحاء انسان اإلن أ، و يقال هالطبيعية من حر و برد و رياح عن جسم

األشجار كأول ما وقعت عليه يداه، ثم كانت جلود الحيوانات التي يجدها ميتة في البداية، 

  .ثم ما يصطاده بعد ذلك الوسيلة المثلى ليكسو نفسه عندئذ

قد مضى على اإلنسان وقت طويل، حتى استطاع من خالل و البد أن يكون   

مسلسل المشاهدة فاكتساب المعارف و التجربة، أن يكتشف إمكان استخراج األلياف من 

كما أنه استخدم شعر الحيوانات، و اهتدى . سيقان بعض النباتات، ثم أورقها، ثم ثمارها

 زهور النباتات و استمرت إلى حرير دودة القز، كذلك تطورت استخدامات التلوين، من

االكتشافات حتى تم إنتاج األلياف الصناعية، و من ثم الحرير الصناعي في أواخر القرن 

  .التاسع عشر
  

                                                 
   .72إيمان عطية ناصف، مرجع سابق، ص . محمد عبد العزيز عجمية، د.  د(1)



كما أن استخدامات الملبس قد تطورت هي األخرى من وسيلة لستر عورة اإلنسان   

و هكذا تطورت إلى أداة للتمييز الديني أو الوظيفي، و للتدليل على المركز االجتماعي، 

مصادر إنتاج الكساء و تعددت استخداماته، و ظهرت الصناعات الحديثة الموجهة، ليس 

فقط، نحو توفير حاجات الفرد من الكساء، بل كذلك موجهة للمتطلبات المنزلية و تغذية 

  .(1)الصناعات األخرى بالمواد الوسيطية 
  

  : المسكن-ثالثا

 إليه الفرد و يقيه من تقلبات الجو، و يرتاح يقصد بالمسكن ذلك المكان الذي يأوي  

فيه نفسيا و جسميا، و يشمل المسكن الخدمات الضرورية الالزمة للمعيشة مثل دورة 

  .(2)المياه و الكهرباء و األثاث 

 سيكون السنة الدولية إليواء 1987عندما أعلنت الجمعية العامة لألمم المتّحدة عام   

  : السنة هدفين أساسين في سبيل تحقيقهامن ال مأوى لهم، و ضعوا لهذه

تحسين المأوى و أحياء بعض الفقراء و المحتاجين حتى نهاية العام، و خاصة في  .1

  .بلدان الدول النامية

شرح طرق ووسائل تحسين المأوى و أحياء جميع الفقراء و المحتاجين بحلول عام  .2

2000. 

السنة الدولية إليواء من ال و من هنا فإن هذه الندوة تقع في نطاق تحقيق أهداف   

  .مأوى لهم، و تنشيط الدراسة و الوعي حول قضية اإلسكان
 
  

 في (HAEITAT)و منذ أن أنشئ مركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية   

 فإن 1977 ديسمبر 19نيروبي، وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة و الصادر في 

ت بهمة كبيرة، و أعلن بالفعل عشية الدعوة للسنة هذا المركز دأب على تجميع البيانا

  :، عن أرقام كلية أزعجت الضمير العالمي، نورد بعضا منها1987الدولية عام 

 مليون نسمة بدون مأوى في كافة بلدان العالم شرقا و غربا، شماال 100هناك نحو  •

  .و جنوبا

  .ب الصالحة مليون نسمة ال تصلهم بسهولة مياه الشر1200هناك ما يقرب من  •
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 مليون نسمة يعيشون بدون خدمة الصرف الصحي للتخلص من 1900هناك نحو  •

  .الفضالت

يقدر البنك الدولي أن ربع سكان المناطق الحضرية فـي معظم المـدن اإلفـريقية  •

و اآلسيوية، ال يستطعون أن يؤمنوا و ال حتى الحد األدنى من االحتياجات السكنية، 

ا في مساكن مبينة من أقفاص شحن أو ألواح بالستيكية أو كما تعيش عائالت بأكمله

ألواح معدنية مموجة، أو صفائح قصديرية مسطحة أو أوراق شجر، أو أغصان 

  .الخيزران، أو الطين

و عليه فالوضع اإلسكاني سيء في مجمله مع صورة قد تكون أكثر قتامة عند   

  .نهاية القرن

دول أن تكفل على األقل، السكن الالئق إن السكن حق لكل مواطن، و على جميع ال  

لمواطنيها، و إن السكن أهم من كثير من الخدمات األخرى، ألنه له تأثير مباشر على 

  .تكوين اإلنسان و عالقاته و ارتباطه بوطنه و أرضه و إنتاجيته
  

فالبيئة المعيشية المالئمة تؤدي إلى اإلبداع و تشجيع العمل المشترك، و المساهمة   

تصورا للمساحة المناسبة  و لقد وضعت منظمة الصحة العالمية.  قضايا المجتمعفي حل

لسكن أسرة تتكون من ثالثة إلى خمسة أفراد، هو أن تكون المساحة اإلجمالية في حدود 

  .*  قدما مربعا750
  
  

  الخدمات األساسية : الفرع الثاني

  : التعليم و الثقافة-أوال 

يم يعد حاجة أساسية للمواطن من جهة، و للمجتمع ليس هناك أدنى شك في أن التعل  

من جهة أخرى، بحكم الدور الذي يقوم به في تطوير و تنمية وصقل الموارد البشرية، 

تلك الموارد التي تعد الطاقة الحقيقية لدفع عجلة التنمية و خاصة في البلدان التي عانت 

  .من تخلف استمر طويال
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حتياجات التعليمية من منظور التنمية ال تتوقف عند و غنى عن البيان كذلك إن اال  

محو األمية و بناء المدارس، و إنما تشمل باإلضافة إال ذلك، توفير فرص حقيقية للتعليـم 

و تنمية القدرات الذهنية و اكتساب المهارات العلمية، و تيسير حصول السكان على تلك 

ا يترتب على ذلك من توفير المدخالت الفرص، االرتفاع بمستوى الخدمات التعليمية بكل م

المالئمة، و تحقيق التناسب الكمي و المالئمة الكيفية بين ما يتاح من صنوف التعليم، و ما 

  .*يحتاجه مجتمع يصبوا إلى النمو الذاتي المستقل 

كما تعد نوعية التعليم و التدريب مؤشرا على نوعية القوى العاملة في المجتمع،   

 القوى العاملة على مستوى تعليمي وفني مرتفع، كان هذا المجتمع قادرا فكلما كان أفراد

على استيعاب فنون اإلنتاج الحديثة، كما أنّه كلما ارتفع مستوى التعليم و الوعي الثقافي 

في المجتمع كان ذلك مؤشرا على المشاركة اإليجابية لألفراد في األمور العامة و االهتمام 

  .(1) بقضايا الوطن و المجتمع

ففي مجال العالقة بين التعليم و زيادة اإلنتاجية تعتبر الدراسة التي قام بها   

 في اإلتحاد السوفياتي من أولى الدراسات للبرهنة على تأثير التعليم 1924ستروميلين عام 

  .في زيادة إنتاجية العمال سواء كان العمل ذا طابع جسدي أو فكري

اث شولتز على اإلقتصاد األمريكي،  و دراسة و من الدراسات القيمة كذلك، أبح  

 عن االستثمار في البالد النامية و التي بينت أن 1958 عام (Harvart)هورفارت 

وكذلك دراسة .المعرفة و المهارة عامالن حاسمان في تقرير معدل النمو االقتصادي

اإلنتاج  اللذان وجدا معامالن ارتباط دالة (Harbison MAyers)هــاريسون و مايرز 

  .(1)القومي الكلي لكل فرد و بين مستوى تعليمه، و غيرها الكثير
    

إن التفاعل التكنولوجي االقتصادي يتكون من عناصر تظهر لنا من خالل الشكل   

    : التالي
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  تأثير القاعدة العلمية على االقتصاد): 02(الشكل رقم 

  

  

  

        

  

  

  

  

  

   
  

  .62علي و آخرون، مرجع سابق، صسعيد إسماعيل .د :المصدر

  

إن القاعدة العلمية التقنية تساعد على نمو اإلنتاجية من خالل انتقال أثر التكنولوجيا   

 .(2)و التجديدات التكنولوجية مما يؤدي في النهاية إلى التطور العام في االقتصاد 
  

  :  الصحة–ثانيا 
 استهالكية و من ضروريات و كما هو الحال بالنسبة للغذاء فالصحة تعتبر سلعة  

  . الحياة و في الوقت نفسه فهي أيضا جزء ال يتجزأ من االستثمار في رأس المال البشري

  
  

و ذلك ألن الشخص العليل قليل اإلنتاجية و كثير التغيب عن العمل، و قد يعدي 

غيره من أفراد المجتمع بما يحمله من مرض إذا كان مرضا معديا مما يقلل إنتاجية 

  .خرين كذلكاآل

                                                 
   .62سعيد إسماعيل علي و آخرون، مرجع سابق، ص .  د(2)

 التطور
 االقتصادي

تاجيةنمو اإلن  

التجديدات 
 التكنولوجية

انتقال أثر 
 التكنولوجي

 –القاعدة العلمية 
 التقنية



حيث أن الصحة الجيدة تعطي الفرد المقدرة على بذل مجهود أكبر خالل نفس   

و كل . الزمن، و العمل لوقت أطول خالل نفس اليوم، و العيش حياة إنتاجية أطولوحدة 

   .هذه عوامل تساعد على زيادة اإلنتاج و اإلنتاجية

طنة و الوبائية و توفير و تهدف الرعاية الصحية إلى القضاء على األمراض المتو  

الخدمة الطبية في حالة المرض و يتم توفير الحاجة إلى الخدمة الصحية عن طريق 

المستشفيات العامة و طرق العالج األخرى مثل التأمين الصحي بحيث يجد المواطن الفقير 

  .مكانا يعالج فيه في حالة المرض و يكون قادرا على الصول على الدواء

على الخدمات الصحية على أعداد السكان و الدخل و تكاليف و يعتمد الطلب   

العالج التي تعتمد بدورها على مقدار اإلنفاق الحكومي على الخدمات الطبية و توافر 

التأمين الصحي التجاري و شروطه و يعتبر الطلب على العالج و الرعاية الصحية عديم 

يقلل كمية العالج ) المريض(تهلك المرونة و ذلك ألن ارتفاع سعر العالج ال يجعل المس

فمثال ، لو أن تكاليف إجراء . كما أن انخفاض سعره ال يحفزه ليطلب المزيد من العالج

عملية جراحية يساوي صفرا فلن يزيد الطلب عليها أكثر مما لو كانت تكلف مبالغ طائلة، 

إال . أم كثيراألن الشخص الذي يحتاجها سيطلبها في كل الحاالت مهما كان سعرها قليال 

أنه في حالة الطلب على الفحوصات الطبية الدورية فإن ارتفاع سعرها قد يقلل الطلب 

  .عليها إلى حد ما مما يجعل الطلب عليها مرنا نسبيا
  

  : النقل و االتصال–ثالثا 

يعتبر الطلب على النقل و االتصاالت مشتقا، ألن اإلنسان يحتاج إليه ليحقق حاجاته   

 السفر ألجل العمل، و شراء السلع و الخدمات التي يحتاج إليها لبيع منتجاته، األساسية مثل

و يعود ذلك ألن أماكن وجـود سكنــه . و الحصول على الخدمات التعليمية و الصحية

و عمله و المتاجر و المدارس و األطباء و المستشفيات ليست موجودة في نفس الموقع، 

 االتصاالت جزءا من البنيات األساسية الالزمة لعملية باإلضافة إلى ذلك، يعتبر النقل و

  .التنمية

يساعد توافر خدمات النقل و االتصاالت في اتصال المواطنين ببعضهم، مما يقلل   

من النزعات القبلية و الجهوية في البالد و تخفيف شعور بعض مناطقها بالعزلة، و رفع 

رين، و ذلك ألن النقل يسهل توفير مستوى التسامح و تفهم المواطنين لبعضهم و لآلخ



الخدمات االجتماعية األساسية مثل التعليم و الخدمات الطبية و اإلرشاد الزراعي و غيره، 

و يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة . و ما ينتج عن ذلك من زيادة تبادل األفكار و الحضارة

  .(1)و األمنية الوحدة السياسية في البلد و خدمة األهداف اإلستراتيجية و العسكرية 

دورا حيويا ) البري، المائي، الجوي(تمـارس كذلك خدمات النقل بمختلف أنواعه   

بحيث يمكن . و فعاال في رفع عملية اإلنماء االقتصادي و االجتماعي في كافة دول العالم

القول بأن خدمات النقل هي أساس التقدم الحضاري عامة و التقدم االقتصادي بصفة 

فير وسائل النقل المناسبة هي ضرورة ال تقتصر على حمل و نقل البضائع خاصة إذ أن تو

و األشخاص فقط، بل أيضا نقل المعارف و التقنيات من مكان آلخر عبر المسافات 

المتباينة بسرعة و مرونة و أمان، وفق اقصر السبل و الطرق و أيسرها بأقل تكلفة لتوليد 

الستهالكية و اإلنتاجية من أجل زيــادة إنتــاج و تعظيم المنافع الزمنية و المكـانية ا

و التخصص و توسيع نطاق السوق، مما يحقق وفورات اقتصادية هامة لمختلف 

  .(2)الصناعات 
   

  حقوق عامة للمواطنين : الفرع الثالث

أصبحت حقوق المواطنين اليوم من الموضوعات التي تحظى باالهتمام الكبير سواء   

الدارسين في نطاق العديد من فروع العلم أو من جانب الممارسين من جانب الباحثين أو 

للعمل العام، ليس على مستوى كل دولة و إنما أيضا على مستوى العالقات المتبادلة في 

  .ما بين هذه الدول

و ال شك في أن االهتمام المتزايد بحقوق المواطن يمكن إرجاعه إلى اعتبارات   

 الذي قررت هذه الحقوق من أجله، هو األصل في كل كثيرة من بينها هو أن المواطن

و مؤدى ذلك، أن توفير الضمانات الالزمة التي تكفل التمتع بقدر مناسب . تطور أو تقدم

من الحقوق، صار يعتبر أحد المداخل المهمة لتحقيق الغايات المرجوة من أي مشروع أو 

  .(1)خطة للتنمية، عموما 
  

  :" يقة الحياة سواء للعمل أو طر" االختيار 
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تعتبر الحرية حاجة معنوية ضرورية لإلنسان، و يمكن التدليل على ضرورتها بأن   

اإلنسان يضحى في سبيلها بكل حاجاته األخرى، فلقد رأينا شواهد تاريخية كثيرة يضحي 

 راحته، و حياته في سبيل الحصول عليها، و يشعر اإلنسان وفيها اإلنسان بطعامه، 

دما يفقدها، أي عندما يقع تحت قيود معينة في لحظة زمنية معينة تحد بحاجة للحرية عن

  .من حركته، و قدرته على االختيار

و يقصد بها أيضا أن المواطنين يجب أن يكونوا أحرار في االختيار سواء لعملهم   

الذي يحقق لهم مصالحهم الشخصية أو لطريقة حياتهم و ما يتضمنه ذلك، من حرية 

  .أو الحرفة و حرية التعاقد و حرية التملك و حرية الباعث الشخصياختيار المهنة 

و ال يحد هذه الحريات طالما أنها في حدود القانون إال شرط عدم تعارضها مع تحقيق 

  . (2)األفراد اآلخرين مصالحهم الشخصية 
 

  :الحقوق الديمقراطية

يكون و هي الحقوق المتصلة بشخص اإلنسان، تستمد أصولها من شخصية و   

حق المواطن في المشاركة السياسية و : و من أهم هذه الحقوق. اارتباطها ارتباطا وثيق

  .حق المواطن في إبداء الرأي في مختلف أمور المجتمع
  

و تعني حق المواطن في المشاركة السياسة، هي الحقوق التي تثبت للشخص   

المساهمة في تكوين اإلرادية باعتباره عضوا في جماعة سياسية معينة و التي تبيح لألفراد 

الجماعية و تشمل هذه الحقوق حق االنتخاب و حق الترشيح في االنتخابات و حق إبداء 

  .الرأي في االستفتاء و حق التوظيف بالوظائف العامة في الدولة

  

  

و حق المواطن في المشاركة السياسية تعتبر من الحقوق الشخصية التي يتمتع بها   

  (1)مع و ال يجوز حرمان أحد منها إال استثناء كل من أفراد المجت
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أما حق المواطن في إبداء الرأي هو يعني قدرته على التعبير عن أفكاره و آرائه   

بحرية تامة، بوسائل مختلفة ما كان منها بالقول أو بالوسائل األخرى كالنشر بالكتابة أو 

 .(2)الخ ....اإلذاعة أو الصحافة

علم   أمور معنوية يرى البعض أنها تخرج عن نطاقعموما الحقوق العامة هي

، فانه المجتمع االقتصاد، ولكن في ظل التأثير المتبادل بين االقتصاد و غيره من أمور

يصعب الفصل بين ما هو سلع مادية و خدمات و حقوق عامة، فالمجتمع الذي ال يوفر 

ما يتم تنفيذه من سياسات الحقــوق األساسية للمواطن و تستبد السلطة الحـاكمة بتحديد 

و برامج، في مثل هذا المجتمع يصعب توفير هذه الحاجات، و يكون هذا نوعا من 

اإلستبداد السياسي الذي ينعكس على مدى ما توفره الدولة من حاجات لمواطنها، لذلك 

  .(3)يشترط لنجاح هذه اإلستراتيجية وجود المشاركة الشعبية في تحديدها و تنفيذها
   

  مؤشرات التنمية البشرية: ب الثالثالمطل

لقد رأينا أن قضية توفير الحاجات األساسية من بين األمور التي يتعين إعطاءها   

المزيد من الرعاية والعناية ألنها تركّز على إمداد الطبقات المحرومة بالسلع المادية و 

ن هذا األخير له و يختلف هذا المدخل عن مفهوم التنمية البشرية، أل. الخدمات األساسية

  :جانبان هما

فيما يتعلّق بالجانب األول يعني تكوين القدرات من خالل اإلستثمار في التعليم   

  .والصحة والتغذية والتدريب

أما الجانب الثاني فهو يعني استخدام القدرات البشرية فـي زيادة اإلنتاج، والتمتّـع   

و ثم فإن اإلنسان هو محور عملية . لثقافيةبالفراغ، و المشاركة السياسية و االجتماعية و ا

  .  التنمية، فهو وسيلتها و هدفها
  

 )IDH(دليل التنمية البشرية : الفرع األول

تعكس مسيرة التنمية البشرية مسيرة نظريات التنمية نفسها، ذلك أن التنمية البشرية   

  .هي جزء من كل، فهي لم تطرح مستقلة بحد ذاتها
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تنمية البشرية من عقد إلى آخر،  و كان في كل فترة يعكس و لقد تطور مفهوم ال  

جملة المقاربات المعروفة، تماما تعكس التنمية المتبعة حاليا في بلد محدد خالل فترة 

حيث تم استخدام أكثر من تعبير للداللة على مفهومها، فلقد استخدم مثال في البداية  .محددة

تنمية الموارد البشرية " أو " ية الرأسمال البشري تنم" أو " تنمية العنصر البشري " تعبير 

الخ، إلى أن استقر الرأي حاليا، عند استخدام هذا المفهوم " ...التنمية االجتماعية " أو " 

بالشكل الذي حدده برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عبر عمله الرائد الذي برز مع بداية 

و بالطبع كان مضمون التنمية البشرية . ةالتسعينيات عبر إصدار تقرير التنمية البشري

يختلف باختالف التسميات المعتمدة، فخالل الخمسينيات مثال ارتبط المضمون بمسائل 

الرفاه االجتماعي، و انتقل بعد ذلك االهتمام للتركيز على أهمية التعليم و التدريب و من 

 المتحدة اإلنمائـي ثم على إشباع الحـاجات األساسية، ليقدم مؤخـرا بـرنامج األمم

في " تمتع البشر بقدراتهم المكتسبة " و كذلك مضمون " تشكيل القدرات البشرية " مضمون

  .(1) حقوق اإلنسان مجو الحرية السياسية واحترا

و من . إن التنمية البشرية هي عملية تهدف إلى زيادة الخيرات المتاحة أمام الناس  

و لكن . كون مطلقة و يمكن أن تتغير بمرور الوقتحيث المبدأ، هذه الخيارات يمكن أن ت

الخيارات األساسية الثالثة، على جميع مستويات التنمية، هي أن يعيش الناس حيـاة مديدة 

. و صحية، وأن يكتسبوا معرفة، و أن يحصلوا على الموارد الالزمة لمستوى معيشة الئق

  .رة بعيدة المنالفإذا لم تتح هذه الخيارات األساسية، تظل فرص أخرى كثي

و لكن التنمية البشرية ال تنتهي عند ذلك فالخيارات اإلضافية، التي يعطيها كثير   

من الناس قيمة عالية، تتراوح من الحرية السياسية و االقتصادية و االجتماعية إلى التمتع 

  . الذاتي الشخصي و بحقوق اإلنسان المكفولةمبفرص الخلق و اإلنتاج و التمتع باالحترا
  

أحدهما هو تكوين القدرات البشرية و من . و من ثم فإن للتنمية البشرية جانبين  

واآلخر هو استخدام الناس للقدرات التي .  و المعرفة و المهاراتةقبيل ذلك تحسين الصح

اكتسبوها في األغراض اإلنتاجية أو في أغراض تمضية وقت الفراغ، أو في أغراض 

  .ي أو سياسي أو اجتماعيممارسة نشاط ثقاف
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و إذا لم تحقق مقاييس التنمية البشرية توازنا دقيقا بين هذين الجانبين، قد يحدث   

  . البشريطنتيجة لذلك قدر كبير من اإلحبا

أن اإلنسان هو صانع " مع هذه المقولة نتعرف إلى طرفي المعادلة الداعية إلى   

االستثمـار فــي البشر، ، و مـا تعكسه أساسـا مسألــة تشكيل القـدرات و "التنمية

  .، و هذا ما تعكسه أساسا مسألة انتفاع البشر بقدراتهم"اإلنسان هو هدف التنمية"و كذلك
  

ة أمام البشر قد أضفى على هذا حإن ربط التنمية البشرية بزيادة الخيارات المتا  

جدول و ال. و تتطور باستمرار ةن الخيارات البشرية غير محدودأ، إذ هيتالمفهوم دينامك

 : الموالي يبين لنا تطور هذه الخيارات خالل فترة الثمانينات
  

   تطور مضمون تنمية الموارد البشرية خالل الثمانينات :)2(جدول رقم 
  

  التاريخ  المضمون
تعزيز دور المرأة ) 3(التغذية و الصحة ) 2(التعليم و التدريب ) 1*(

   الجديدةثقافةاكتساب ال) 4(

1985 

) 4(إدارة القطاع العام ) 3(التشغيل و ) 2(و التدريب التعليم ) 1*(

  تخطيط الموارد البشرية المشاركة

1985  

اإللمام ) 3(التغذية ) 2(التعليم و التدريب و توفير المهارات ) 1*(

  الثقافة المالئمة) 6(المسكن ) 5(الصحة ) 4(بالقراءة و الكتابة 

1987  

) 3(صحية و توفير المياه الخدمات ال) 2(التعليم و التدريب ) 1*(

  .األمن الغذائي و سياسات التغذية

  

1989  

  .81محمد عابد الجابري و آخرون، مرجع سابق ص  : المصدر
  

  

جرى التأكيد على أهمية ) 1991لعام (و في التقرير الثاني عن التنمية البشرية   

ة تخصيصها اشتراك أكبر عدد ممكن من الناس في استغالل الموارد لضمان ترشيد إعاد

  .بما يحقق مزيدا من الخير للبشر، و هو ما دعا إلى محاولة بناء دليل للحرية البشرية

كمـا أن المشاركة الجماهرية ضرورية لتهيئة الفرصة أمام المبادرات الفـرديـة   

يتمثل " و من هنا . مو ألعمال قوى السوق على نحو يمكن الناس من تلبية احتياجاته



ي عقد التسعينيات في تحويل اهتمامات التنمية البشرية من مفهوم نظري التحدي الحقيقي ف

إلى واقع ملموس و يبقى وضع اإلستراتيجيات القطرية السليمة لتحقيق التنمية البشريــة 

و تعزيز قاعدة البيانات التي يعتمد عليها في عمليات التخطيط و الرصد، و إلقاء األضواء 

ة في المحافل المعنية بتخصيص المعونة و في محافل الحوار على اهتمامات التنمية البشري

  .(1)" بشأن السياسات

و هكذا يبدوا واضحا أن مفهوم التنمية البشرية هو مفهوم شمولي دينامي يحفظ   

التوازن بين اكتساب القدرات البشرية و االنتفاع بها، و يوسع الخيرات الالمحدودة أصال 

  .أمام البشر
  

  حساب دليل التنمية البشرية : الفرع الثاني

على الرغم من تشابك عملية التنمية و شمولها، كان السعي دائما نحو استخدام   

و ال .  مهما كان المفهوم المستخدم–مقياس واحد لتحديد مستوى ما حققه البلد من تنمية 

 كال منها كان شك في أن قصور المؤشرات المستخدمة من قبل يرجع في الحقيقة إلى أن

يقيس جانبا دون سواه، و من ثم فقد نعمد إلى تلخيص إنجاز التنمية بواسطة الدخل 

و نعقب عليه استخدام عدد آخر من المؤشرات ) مقياس النمو االقتصادي(المتوسط للفرد 

تحققت إلى جانب الزيادة في الدخل، أو أنها لم تكتمل على الرغم من " التنمية"لبيان أن 

ه الزيادة، أو أن نستخدم عددا من المؤشرات دفعة واحدة من دون أن نتمكن وقوع هذ

المبذول، خصوص عندما يشير كل " التنموي"عندئذ من الوصول إلى تحديد لنتيجة الجهد 

مؤشر إلى درجة مختلفة من درجات النجاح، أو يظهر بعضها تأخرا ملحوظا في مجال أو 

  .آخر
  

احب تقديم مفهوم التنمية البشرية يتمثل في تطوير و لعل اإلسهام الحقيقي الذي ص  

  .IDH" دليل التنمية البشرية"الرقم القياسي للتنمية البشرية أو 

 من قبل أن ىو على رغم القبول الواسع لهذا الدليل فقد تعرض لالنتقاد الشديد حت  

لبشرية و ربما يرجع ذلك إلى أن أصحاب تقرير التنمية ا.  العلمي الرصينليخضع للتحلي

.  بترتيب الدول تنازليا على أساس قيمة الدليل المحسوبة لكل منها- و ألول مرة- اقد قامو
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صناعية متقدمة، : لقد كان معتادا أن يتم تصنيف بلدان العالم في مجموعات مختلفة  

ولكن هذه المرة أعطي لكل بلد ترتيب محدد ضمن . نامية، أقل نموا، مخططة مركزيا

و نظر بعض األوساط إلى ترتيب بالده بحساسية شديدة و لكن مع . لمقائمة بلدان العا

 تقدير دليل التنمية البشرية -  عن حق–غض النظر عن هذه االعتبارات يتبقى ما يثيره 

 بمكونات المؤشر، – مـن دون شك –من أسئلة تستأهل البحث و المناقشة، يتعلق بعضها 

قة أو مـن مستوى التقـدم النسبي الذي يقيسه، و ما إذا كان يكتسب داللته من قيمته المطل

و يتعلق بعضها اآلخر بعوامل تغير قيمة الدليل عبر الزمن، و ما إذا كان كافيا وحده 

، إلـى غيـر ذلك من )إضافية(لقياس التنمية أم يمكن اإلحالة إلى مؤشرات مكملة 

  .(1)المسائل 

ه يعكس أهم أبعاد التنمية البشرية، و قد تم بناء دليل التنمية البشرية على نحو يجعل  

العيش مدة طويلة، حسن اإلطالع : و باعتبار أن حاجيات اإلنسان األساسية قد تتلخص في

 للتنمية (composite)و التمتع بمستوى معيشي الئق نالحظ أن هذا الدليل التركيبي 

نسبة من البشرية يتكون من ثالث متغيرات أساسية هي العمر المتوقع عند الوالدة، 

متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي (يعرفون الكتابة و القراءة من السكان و الدخل 

  .(2)) اإلجمالي

و يبين دليل التنمية البشرية مدى الشوط الذي يتعين على أي بلد أن يقطعه ليوفر   

  .هذه الخيارات األساسية لجميع الناس فيه
  

قياسا للسعادة بل هو، باألحرى، مقياس و ليس م. و من ثم فهو ليس مقياسا للرفاه  

هو يبين أنه إذا توافرت للناس هذه الخيارات األساسية الثالثة، فإنهم قد يصبحون . للتمكين

و من ثم فإن دليل التنمية البشرية، حتى . قادريين على الحصول على فرص أخرى كذلك

 متزايدة لرصد تقدم و إن كان يفتقر إلى الكمال، بديل صالح كمقياس، و يستخدم بدرجة

  .(1)الدول و تقدم المجتمع العالمي 
  

 بداللة ما يسمى (IDH)إن التقارير المختلفة للتنمية البشرية تقوم بتقدير الدليل   

  : في كل من المكونات الثالثة للتنمية البشرية– أو القصور –بمعدل الحرمان 
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 و هناك (x3)والدخل المصوب ، (x2)، التحصيل العلمي (x1)العمر المتوقع عند الميالد 

الذي ) طول المدى(ميزة تكمن في استخدام معدل الحرمان إذ أنه يلفت النظر إلى بعد الشقة

فإذا . ينبغي على البلد أن يقطعه حتى يبلغ المستوى المنشود أو ما يعد هدفا مرغوبا فيه

يمكن تقديره ، Iij  بالرمزj بالنسبة إلى بلد ما iعرفنا نسبة الحرمان في أي من المكونات 

  : في الصورة التالية
 

  Max (Xi) – Xij  

  Max (Xi) - Min (Xi)   

 

I iJ =   
 

    

) 0(القيمة من صفر ) jبالنسبة إلى أي بلد (I iو بحكم التعريف تأخذ نسبة الحرمان   

و ثم يمكن الوصول إلى متوسط دليل الحرمان من المكونات . الصحيح) 1(حتى الواحد 

  :  بطريقة الوسط الحسابي البسيط، أيjلنسبة إلى البلد الثالثة با

  
I ij ∑  1  

  3 

 

I j =  

  

 فيمكن ببساطة تقديره عن طريق طرح معدل الحرمان Hiأما دليل التنمية البشرية   

 Hj = 1 - Ij: من الواحد، أي
 
 

    . jمن الواحد كلما ارتفعت التنمية البشرية للبلد (IDH) فكلما اقترب   

 لنشق منها دليل التنمية 1990ح ذلك نستخدم مثال عن بيانات لعام و لتوضي  

 (1): (J) لدولة ما و لتكن سنغافورا (IDH)البشرية 
  

  بيانات العالم : أوال 
   عاما Max (x1) = 78,6الحد األقصى للعمر المتوقع في دول العالم  •

  عاماMin (x1) = 42,0الحد األدنى للعمر المتوقع في دول العالم  •

 Max (x2) = 3 العلمي للحد األقصى للتحصيا •
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 Min (x2) = 0 العلمي لالحد األدنى للتحصي •

 Max (x3) = 5079الحد األقصى لمتوسط الدخل الحقيقي للفرد  •

 Min (x3) = 380الحد األدنى لمتوسط الدخل الحقيقي للفرد  •
 

 )j(بيانات سنغافورا : ثانيا 

  عاما 74=  (x1)العمر المتوقع  •

 2,04 = (x2)لعلمي التحصيل ا •

  5039 = (x3)متوسط دخل الفرد الحقيقي  •
 

  حساب دليل التنمية البشرية : ثالثا
 :درجة القصور لكل من مكونات الثالثة للتنمية البشرية •

  

 74 – 78,6   (x1)درجة القصور أو الحرمان في العمر المتوقع 

  42-78,6 

  

0,126 =  
  

  
 x2)  (  2,04 – 3 التحصيل العلميرمان في الحدرجة 

  0 - 3 

  

0,320 =  

 
  

 x3)  (  5039 – 5079في الدخل رمان الحدرجة 

  380 - 5079 

  

0,009 =  

 
 j)  (  0,009 + 0,320+0,126متوسط الحرمان في سنغافورا  

  3 

  

0,152 =  

  

   .0,848 = 0,152-1=  لسنغافورا (IDH)دليل التنمية البشرية 
  

ر في التنمية البشرية خالل فترة زمنية معينة، إن هذه الصورة تصلح لبيان التغي  

فبينما يمكن استخدام دليل التنمية البشرية للوقوف على مدى تحسن أوضاع التنمية 



البشرية، فإن معدل الحرمان يشير مباشرة إلى مدى صعوبة المهمة التي سيكون على البلد 

   :Jمواجهتها في هذا السبيل و لتوضيح ذلك نفترض أنه  لبلد 
  

 0,333 = 1980 درجة القصور أو الحرمان للعمر المتوقع سنة -

  0,50 = 1995 و درجة القصور أو الحرمان للعمر المتوقع لسنة -
  

و هو ما يعني أن مستوى التنمية البشرية في مجال الصحة قد تحسن في هذه   

  ).1995 – 1980(الدولة خالل الفترة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  
 

  لتنمية المستدامةا: المبحث الثاني



عرضنا فيما سبق إلستراتيجية إشباع الحاجات األساسية التي تهدف إلى توجيه 

ثمار التنمية من أجل تلبية الحاجات األساسية للمواطن و إشباعها، وخاصة الطبقات الفقيرة 

  .التي تعاني من تدني مستويات المعيشة الخاصة بها
  

التنموية الجديدة خالل عقد الثمانينات، بيد ربما كان هذا التيار من أبرز التيارات 

أنه رغم أهميته، ليس هو التيار التنموي الوحيد، بل إنه قد برز مع نهاية الثمانينات تيار 

تنموي يدعو إلى أن تكون التنمية منسجمة مع البيئة و اإلعتبارات البيئية هو التنمية 

  .المستدامة
  

بيئة و تعاملت معها كمجرد وسيلة لتحقيق لقد أسقطت أدبيات التنمية التقليدية ال

لقد فصلت هذه األدبيات بين ما هو طبيعي و ما هو اجتماعي و تم تجاهل البعد . التنمية

الطبيعي و البيئي في التنمية، و هو البعد الذي اتضح اآلن عمق حضوره وتأثيره في 

  .مجمل مسارات التنمية و الحياة
  

م البيئي له تأثيره الحاسم في النظام اإلجتماعي ككل إن العالم يكتشف اآلن أن النظا

  .و ربما كان هذا التأثير أكثر وضوحا اليوم من أي وقت مضى

إن التنمية المستدامة هي التنمية التي ال تتعارض مع البيئة، وهي التي تؤدي إلى اإلرتقاء 

حة بأقل قدر ممكن بالرفاهية اإلجتماعية بأكبر قدر من الحرص على الموارد الطبيعية المتا

  .من األضرار و اإلساءة إلى البيئة
 

  مفاهيم حول التنمية المستدامة: المطلب األول 

يعتبر مفهوم التنمية المستدامة أهم تطور في الفكر التنموي الحديث و أبرز إضافة 

  .إلى أدبيات التنمية خالل العقود األخيرة

 من استعراض السياق التاريخي و قبل الحديث عن تعريف التنمية المستدامة ال بد

  .لهذا المفهوم
 
  
 

   السياق التاريخي للتنمية المستدامة: الفرع األول



 1972إن مفهوم التنمية المستدامة، برز أول ما برز خالل مؤتمر أستكهولم سنة   

حول البيئة اإلنسانية، الذي نظمته األمم المحتدة، بمثابة خطوة نحو االهتمام العالمي 

  .بالبيئة

ناقش هذا المؤتمر للمرة األولى القضايا البيئية و عالقتها بواقع الفقر و غياب   

و تم اإلعالن عن أن الفقر و غياب التنمية هما أشد أعداء البيئة، من . التنمية في العالم

ناحية أخرى انتقد مؤتمر استكهولم الدول و الحكومات التي الزالت تتجاهل البيئة عند 

  .(1) التخطيط للتنمية

  و قد صدرت عن هذا المؤتمر أول وثيقة دولية 
« Rapport of the united nation conbern on the Human environment » 

تتضمن هذه الوثيقة مبادئ العالقات بين الدول، و التوصيات التي تدعو كافة   

لبشرية من الحكومات و المنظمات الدولية التخاذ تدابير من أجل حماية البيئة و إنقاذ ا

  .الكوارث البيئية و العمل على تحسينها

 ة برنامج األمم المتحدةو في يوم الغد لهذه السنة أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحد  

، تتمثل وظائفه الرئيسية في PNUE (United Nations Environment Programme)للبيئة 

لبـرامج البيئية، و جعـل األنـظمة تقرير التعاون بين الدول فـي مجال البيئة و متابعة ا

و التدابير البيئية الوطنية و الدولية في الدول المتخلفة تحت المراجعة المستمرة، فضال عن 

  .(2)برامج و ر سم الخطط و السياسات التي يستلزمها ذلك  تلك ألتمويل

ظلت التنمية المستدامة خالل عقد السبعينيات غامضة و مقتصرة على الندوات   

الجميع يتساءل  كان. علمية المغلقة التي كانت تحاول أن تجد تعريفا مقبوال لهذا المفهومال

إن كان بإمكان تحقيق تنمية منسجمة مع متطلبات البيئة، و إن كان بإمكان التخطيط لتنمية 

 تاقتصادية غير ضارة بالبيئة و ال تضع في الوقت نفسه قيودا غير مقبولة على طموحا

 التقدم و الرقي و النمو االجتماعي و اإلقتصادي، و إن كان قروعة لتحقياإلنسان المش

  .(3)باإلمكان أن تكون التنمية مستمرة و متواصلة و ال نهائية 
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فأستوجب علينا انتظار أكثر من عشر سنوات حتى تعود لجنة منظمة األمم المتحدة   

وزيرة  (   (Gro Harlem Brundtlan)إلى شبابها تحت رئاسة قــرو هارلم بريتالند 

، أخذ البعض يطرح التنمية ) الوزير األول1990نرويج للبيئة التي أصبحت في سنة 

المستدامة كنموذج تنموي بديل، في ذلك الصدد وضع إستراتيجية تتخيل إمكانية وجود 

تنمية تجعل االنسجام ما بين النمو االقتصادي، حماية المحيط و األخذ باالعتبار للمتطلبات 

  .(1)االجتماعية 

المنظور البيئي في سنة  "1987 قرارا سنة ةأصدرت الجمعية العامة لألمم المتحد  

، هذا القرار يهدف إلى تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة بيئيا " و ما بعدها2000

و في هذا التقرير و للمرة األولى وضع . بوصف ذلك هدفا عاما منشود للمجتمع الدولي

كذلك و في التقرير  النهائي للجنة، قامت قروهارلم . د للتنمية المستدامةتعريف محد

الذي وجد أكبر سند لمفهوم التنمية " مستقبلنا المشترك" بريتالند بإصدار كتاب بعنوان 

إن هذا الكتاب هو األول من نوعه الذي يعلن أن التنمية المستدامة هـي قضية . المستدامة

ما هي قضية تنموية و بيئية، و هي قضية مصيرية و مستقبلية أخـالقية و إنسانية بقدر 

لقد وضح هذا . بقدر ما هي قضية تتطلب اهتمام الحاضر أفراد أو مؤسسات و حكومات

الكتاب أن كل األنماط التنموية السائدة في الشمال و الجنوب، في الدول الصناعية المتقدمة 

ط االستدامة، حتى لو كانت هذه األنماط و الدول المتخلفة اقتصاديا ال تحقق حاليا شر

التنموية تبدو ناجحة بمقاييس الحاضر، فإنها تبدو عاجزة وضارة بمقاييس المستقبل ألنها 

  .تتم على حساب استهالك الرصيد الطبيعي لألجيال القادمة و استنزافه

 إن الكتاب يتوجه بتوصياته إلى األفـراد و المؤسسات الحاكمة فـي الدول كـافة  

و يدعوهم جميعا، إلى القيام بحمالت تربوية واسعة لوضع العالم على مسار التنمية 

  .المستدامة

 و يدعوهم إلى ةلكن الكتاب يتوجه بشكل خاص إلى الجمعية العامة لألمم المتحد  

  .(2)عقد مؤتمر دولي يجمع كل زعماء العالم للنظر في قضايا البيئة و التنمية 

  
  

                                                 
(1) Lavoisier, Revue Française de gestion, le développement durable, N152, HERMES, 2004, P 118. 
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الفعل عقد هذا المؤتمر في مدينة ريو ديجانيرو بالبرازيل و بعد خمس سنوات و ب  

، الذي شكل أكبر حشد عالمي حول البيئة و التنمية تحت إشراف 1992 جوان 14في 

  .(1)تدليال على أهميته العالمية " قمة األرض"األمم المحتدة، و عرف هذا المؤتمر باسم 

تعاون بين الدول المتخلفـة  و كان هدف المؤتمر هـو وضع أسس بيئية عالمية لل  

و الدول المتقدمة من منطلق المصالح المشتركة لحماية مستقبل األرض، و قد نقلت قمة 

األرض الوعي البيئي العالمي من مرحلة التركيز على الظواهر البيئية إلى مرحلة البحث 

 البيئية عـن العوامل االقتصادية و السياسية و االجتماعية المسؤولة عـن خلق األزمـات

  .و استمرار التلوث و االستنزاف المتزايد الذي تتعرض له البيئة

  :و تمثلت النتائج الفورية المترتبة على مؤتمر قمة األرض في بعض االتفاقيات  

 .اتفاقية متعلقة بالتغيير المناخي و التنوع البيولوجي لمواجهة آثار التلوث •

 .ر المستدام للغابات في العالموثيقة تتمثل في تقديم توجيهات من أجل التسيي •

، خطة عمل تسمح من شأنها أن تجيب بصفة متتالية لألهداف فيما 21األجندة  •

 .يخص البيئة و التنمية في القرن الحادي و العشرون

و إعالن ريو حول البيئة و التنمية الذي يحتوي مجموعة مبادئ محددة لحقوق  •

 .(2)وواجبات الدول في هذا المجال 
 

  : 21 التعريف باألجندة –أوال 

 دولة، و الخطة التفصيلية 182 برنامج العمل الشامل الذي تبنيه 21تعتبر األجندة   

، و هي 21 و خالل القرن 1994لتحقيق المستقبل المتواصل لكوكب األرض منذ عام 

أول وثيقة من نوعها تحظى باتفاق دولي واسع يعكس إجماعا عالميا و إلتزاما سياسيا من 

  . مستوىأعلى

و األجندة تجمع سلسلة من الموضوعات تنتظم في أربعين فصال، و مائة و خمسة   

عشر مجاال من مجاالت العمل، يمثل كل منها بعدا هاما من أبعاد إستراتيجية لفترة انتقالية 

  .شاملة لألعمال التي يلزم القيام بها للحماية البيئية، و التنمية البشرية بشكل متكامل
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ن حوافز و تدابير محددة لتضييق الثغرة بين األمم الغنية و األمـم الفقيرة، و تتضم  

و دفع عجلة اقتصاديات الدول النامية، و القضاء على مشكلة الفقر و تخفيض استخدام 

الموارد الطبيعية لألرض و ضبط معدالت الزيادة السكانية التي تهدد تنمية الموارد و 

  .البيئة معا

ل يوصي بالوسائل التي من شأنها أن تدعم الدور الذي يمكن أن إن برنامج العم  

النساء، النقابات، المزارعين، (تقوم به بعض المجموعات و الممثلين الرئيسيين للمجتمع 

األطفال، و الشباب، و السكان الذين يعيشون باألرياف و العلميين، و مجموعة السلطات 

 للوصول )صناعة و المنظمات الغير حكوميةالعمومية على الصعيد المحلي، المؤسسات ال

  .إلى التنمية المستدامة
  

و األجندة المشار إليها تعتبر من الوثائق الدولية، التي تـم بحثها و التفاوض   

 األكثر تعقيدا، و رغم أنها ليست ملـزمة قانونا فإن لها قوة نفاذ –بشأنها و الموافقة عليها 

قيقية تكمن في أنها لم توضع بواسطة مجموعة من و لعلل قوتها الح. أدبية و عملية

الخبراء لصالح الحكومات، و لكنها نوقشت و تم التفاوض بشأنها في مؤتمر دولي كلمة 

  .(1) كلمة، بواسطة ممثلي الحكومات التي ستقوم بتنفيذها
  

 أوصت القمة بعدد من المبادرات األساسية في ميادين أخرى دإضافة إلى ذلك، لق  

لتنمية المستدامة التي تخص أساسا بعقد ندوة عالمية حول الدول الصغيرة التي رئيسية ل

تقع في الجزر و التي هي في طريق النمو، إعداد اتفاقية حول منع التصحر و المصادقة 

األسمـاك الكبـرى (على اتفاق حـول التحفظـات فيما يخـص دراسة األسماك 

 .)  Poissons grands migrateurs et stocks chevauchants -المهاجـرة و المخزونات 
  

، لقد 5+  أي خمس سنوات بعد انعقاد قمة كوكب األرض 1997 و في سنة   

، فأبرزت الدول  "21األجندة " عقدت الجمعية العامة دورة استثنائية حول تطبيق 

ا  حول كيفيات تمويل التنمية المستدامة على الصعيد الدولي، إال أنهااألعضاء اختالفه

  .يشكل أولوية أكثر من أي وقت مضى" 21األجندة "أكدت على أن وضع حيز التنفيذ 
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ففي الوثيقة النهائية للدورة، أعطيت توصيات حول عدد من اإلجراءات لهذا   

الرامية إلى التقليص من إطالق الغازات المصادقة على أهداف : الغرض و هي أساسا

 المناخي، العمل أكثر و بكل جد على النمو نحو الحابسة للحرارة التي تؤدي إلى التغيير

أنماط مستدامة لإلنتاج، و التوزيع، و استخدام الطاقة، و التركيز على القضاء على الفقر، 

  .هو شرط مسبق لكل تنمية مستدامة
 

  : تمويل التنمية المستدامة -ثانيا 

ساسا القطاعات سيقوم به أ" 21األجندة "عند قمة كوكب األرض لقد تقرر أن تمويل   

عانات التي قد تأتي من الصناديق اإل أن حإال أنه اتض. العمومية و الخاصة لكل بلد

ات التي تقوم بها هودضافية قد تكون ضرورية لمساندة البلدان النامية في المجاإلالخارجية 

  . بيئة الكوكبةللمصادقة على تطبيقات من أجل التنمية المستدامة و حماي
  

دت ي و أع1991 الذي أنشأ في سنة (FEM)ة العالمية بيئن أجل الإن الصندوق م  

  .إدارة هذه الصناديقب قد كلف و للمرة الثانية 1994هيكلته في سنة 

  . دولة التزمت لتقديم مليارين من الدوالرات34، هناك 1994و في سنة 

 إن . مليار دوالر من المساهمات اإلضافية2,75 دولة أعلنت عن 36، 1998و في سنة 

 بتحقيق و بصفة مجسدة حموارد الصندوق تعتبر الوسيلة األساسية التي من شأنها أن تسم

  .أهداف االتفاقيات المتعلقة بالتغيير البيولوجي و المناخي

 بلد نامي و في طريق 140 مشروع في 700 يمول حاليا تقريبا (FEM)إن   

ضافية إ ماليير دوالر 8ى  ماليير دوالر و تحصل عل3 االقتصادي، لقد منح لالتحوي

بصفة التمويل المشترك لدى الحكومات المستفيدة، الهيئات الدولية للتنمية، القطاع الخاص 

 .(1) (ONG)الصناعي و المنظمات الغير حكومية 
  

   تعريف التنمية المستدامة: الثانيالفرع 

ني، فأصبحت لقد عانت التنمية المستدامة من التزاحم الشديد في التعريفات و المعا  

المشكلة ليست غياب التعريف و إنما تعدد و تنوع التعريفات، حيث ظهر العديد من 

  .التعريفات التي ضمنت عناصر و شروط هذه التنمية

                                                 
(1)  ABC des nations unies, OP – CIT , P 226 – 228. 



لذلك فقد تضمن التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية، حصر عشرين تعريفا   

: ه التعريفات إلى أربع مجموعاتواسعة التداول للتنمية المستدامة، و قد قسم التقرير هذ

  .اقتصادية، و بيئية، و اجتماعية، و تكنولوجية

فاقتصاديا تعني التنمية المستدامة للدول المتقدمة إجراء خفض في استهالك الطاقة،   

 أما بالنسبة للدول المتخلفة فهي تعني توظيف الموارد من أجل رفع مستوى –و الموارد 

  .المعيشة و الحد من الفقر

و على الصعيد االجتماعي و اإلنساني فإنها تعني السعي من أجل استقرار النمو   

  .السكاني و رفع مستوى الخدمات الصحية و التعليمية خاصة في الريف
 

أما على الصعيد البيئي فهي تعني حماية الموارد الطبيعية و االستخدام األمثل 

 تعني على الصعيد التكنولوجي نقل لألرض الزراعية و الموارد المائية، و أخيرا فهي

 المجتمع إلى عصر الصناعات النظيفية التي تستخدم تكنولوجيا منظفة للبيئة، و تنتج الحد

  .ناألدنى من الغازات الملوثة و الحابسة للحرارة والضارة باألوزو

و ذكر تقرير الموارد الطبيعية أن القاسم المشترك لهذه التعريفات و التي سبق   

 هو أن التنمية لكي تكون تنمية مستدامة يجب أال تتجاهل الضغوط البيئية، و أال ذكرها

تؤدي إلى دمار و استنزاف الموارد الطبيعية، كما يجب أن تحدث تحوالت في القاعدة 

  .(2) الصناعية و التكنولوجية السائدة 
  

ن ناحية و بين كما يالحظ على التعريفات السابقة أنّها تخلط بين التنمية المستدامة م  

متطلباتها و عناصرها من ناحية أخرى، لذلك فقد جاءت هذه التعريفات قاصرة عن أن 

  .توضح جوهر التنمية المستدامة
  

لكن مهما كان أصل المفهوم و تعريفه، فإن التنمية المستدامة قد أصبحت اآلن   

مين المختلفة، واسعة التداول و متعددة االستخدامات و متنوعة المعاني و غنية بالمضا

حيث القت قبوال كبيرا من سائر المتخصصين و المهتمين بشؤون البيئة سواء على 

المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي، لذا نجد أن معظم الكتابات قد أيدت تعريف 
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 التابعة لألمم المحتدة و المعروفة بلجنة بريتالند  (PNUE , PNUD)لجنة البيئة و التنمية 

(Brundtland commission).  

   :التنمية المستدامة  يعرف برنامج األمم المتحدة للتنمية و البيئة  

بقدرة األجيال  تنمية تسمح بتلبية احتياجات و متطلبات األجيال الحاضرة دون اإلخالل "

  .(1)" المقبلة على تلبية احتياجاتها
  

يئة و التنمية، هذا مفهوم التنمية المستدامة، يعتبر مفهومها حديثا في مجال الب  

األسلوب الجديد المقترح للتنمية االقتصادية كبديل ألسلوب التنمية التقليدي ألنه يأخذ بعين 

  .االعتبار المشكالت البيئة
 

يهدف هذا المفهوم الجديد إلى تحسين نوعية حياة اإلنسان من منطلق العيش في 

و تركز فلسفة التنمية  . (2)المحيطية  لألنظمة البيئية ةإطار قدرة الحمل أو قدرة االستيعابي

المستدامة على حقيقة هامة،  مفادها أن االهتمام بالبيئة هو األساس الصلب للتنمية 

  .االقتصادية

مـن تربة و معادن و غابات : ذلك أن الموارد الطبيعية الموجـودة في هذا الكون  

  .(3)و بحار و غيرها، هي أساس لكل نشاط صناعي أو زراعي 
  

ي أن األجيال الحاضرة تستخدم البيئة و الموارد الطبيعية و كأنها المالك الوحيد أ  

لها، أو بمعنى آخر تتجاهل األجيال الحاضرة حقوق األجيال المقبلة في البيئة و الموارد 

الطبيعية عندما تقوم بإساءة استخدامها و الشك أن هذا يهدد بعدم استمرارية التنمية في 

فظنا على قاعدة المـوارد الطبيعية استطعنا تحقيـق التقدم المستقبل فـإن حا

و إذا استنزفت الموارد البيئية الطبيعية و . اإلقتصـادي و االجتماعي المنشود

 كاختفاء الغابات، استنزاف الموارد [تدهورت،فإن أعباء ذلك سوف تكون خطيرة 

ها اإلنتاجية، انتشار الطبيعية الغير متجددة، تعريـة و تحمض التربة و انخفاض قدرت

   .]الصحاري و غيرها من المشكالت البيئية

  .(1)و نتائجها سوف تكون سلبية على البيئة و االقتصاد على حد سواء   
                                                 
(1)  Alaine Beitone et d’autres, OP – CIT, P 27. 
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و هذا يعني أن قضايا البيئة يجب أال تعالج بأسلوب جزئي يأخذ في االعتبار كل   

التنمية اإلقتصادية دون منها على حدة، و إنما تواجه بأسلوب شامل متكامل يحر ص على 

  .المساس بالبيئة بدرجة تمنع استمرارية عطائها

التنمية المستدامة هي التنمية التي تنقل المجتمع إلى عصر في الصناعات و   

التقانات النظيفة التي تستخدم اقل قدر ممكن من الطاقة و الموارد و ينتج الحد األدنى من 

  . الضارة باألوزونالغازات الملوثة و الحابسة للحرارة و

أي أنه التنمية ال تتجاهل الضوابط و المحددات البيئية، و ثانيا ال تؤدي إلى دمار   

الموارد الطبيعية و استنزافها، و ثالثا تطور الموارد البشرية، و رابعا تحدث تحوالت في 

  .(2)القاعدة الصناعية و الثقافية السائدة 

  "دوارد باربيي إ: " كذلك فقد حددت إحدى الدراسات لـ
Edward Barbier, The concept of sustainable Economic Development 1987 

  : أربع سمات أساسية للتنمية المستدامة هي

أن التنمية المستدامـة تختلف عـن التنمية في كونـها أشد تداخال و أكثـر تعقيدا  .1

  .ةو خاصة فيما يتعلق بما هو طبيعي و ما هو اجتماعي في التنمي
 

أن التنمية المستدامة تتوجه أساسا لتلبية احتياجات أكثر الطبقات فقرا، أي أن  .2

 .التنمية تسعى للحد من الفقر العالمي

أن التنمية المستدامة تحرص على تطوير الجوانب الثقافية و اإلبقاء على الحضارة  .3

 .الخاصة بكل مجتمع

لبعض اآلخر، و ذلك لشدة أن عناصر التنمية المستدامة ال يمكن فصل بعضها عن ا .4

 .تداخل األبعاد و العناصر الكمية و النوعية لهذه التنمية
  

و التنمية المستدامة، في ضوء الدراسة سالفة الذكر، هي التنمية التي تحقق التوازن   

بين النظام البيئي و االقتصادي، و االجتماعي و تساهم في تحقيق أقصى قدر من النمو في 

نظمة الثالثة، دون أن يؤثر التطور في أي نظام على األنظمة كل نظام من هذه األ

  .(1)األخرى تأثيرا سلبيا 

                                                 
   .245سليمان الرياشي، مرجع سابق، ص .  د(2)
   .93محمد صالح الشيخ، مرجع سابق، ص .  د(1)



  

  أهداف التنمية المستدامة : المطلب الثاني

إن التنمية المستدامة عملية واعية، معقدة، طويلة األمد، شاملة و متكاملة في   

  .ةأبعادها االقتصادية، االجتماعية، السياسية، الثقافية و البيئي

لذا . و إن كانت غايتها اإلنسان، إال أن يجب أن تحافظ على البيئة التي يعيش فيها  

فإن هدفها يجب أن يكون إجراء تغيرات جوهرية في البنى التحتية و الفوقية للمجتمع دون 

  .(2)الضرر بعناصر البيئة المحيطة 
  

هم البشرية إلى و هذا النموذج للتنمية يمكن جميع األفراد من توسيع نطاق قدرات  

  .أقصى حد ممكن و توظيف تلك القدرات أفضل توظيف لها في جميع الميادين

و هو يحمي أيضا خيارات األجيال التي لم تولد بعد و ال يستنزف قاعدة الموارد   

  .الطبيعية الالزمة لدعم التنمية في المستقبل
  

  .(3)ياة البشرية و ال يدمر ثراء الطبيعة الذي يضيف الكثير للغاية لثراء الح  
  

تنمية :  من هنا نستنبط أن التنمية المستدامة ترتكز على ثالثة أهداف أساسية أنها  

  .موالية للناس، موالية لفرص العمل و للطبيعة
  

  تنمية موالية للناس و لفرص العمل  : الفرع األول

  :المستدامةبعرف المدير التنفيذي لبرنامج األمم المحتدة اإلنمائي التنمية البشرية   

هي تنمية ال تكفي بتوليد النمـو و حسب، بل توزع عائداته بشكل عـادل أيضا، "  

و هي تجدد البيئة بدل تدميرها، و تمكن الناس بدل تهميشهم، و توسع خياراتهم و فرصهم 

  .(1)" و تؤهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم

 الحياة البشرية في حد ذاتها، فهو ال يقدر إن هدف نموذج التنمية المستدامة يقدر  

و ال يقدر حياة . الحياة لمجرد أن الناس يمكنهم إنتاج سلع مادية، مهما كان ذلك أمرا هاما

إذ ال ينبغي أن يكون مصير طفل حديث .  شخص آخرةشخص ما أكثر من تقدير لحيا
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الطبقة " ر له أن يولد في الوالدة هو أن يحيا حياة قصيرة أو بائسة لمجرد أن هذا الطفل قد

  " .الجنس الخطأ " أو قدر أن ينتمي إلى " البلد الخطأ " أو " الخطأ 

إنها " اعتمادا كبيرا على مشاركة جميع أفراد المجتمع فيها، تعتمد التنمية المستدامة  

  ".تنمية الناس من أجل الناس بواسطة الناس

ر، و توسيع نطاق الخيارات المتاحة و تنمية الناس معناها االستثمار في قدرات البش  

  .لهم سواء في التعليم أو الصحة أو المهارات حتى يمكنهم العمل على نحو منتج و خالق

و التنمية من أجل الناس معناها كفالة توزيع ثمار النمو االقتصادي الذي يحققونه توزيعا 

  .واسع النطاق و عادال

ئ فرصة للمشاركة فيها و أكثر أشكال و التنمية بواسطة الناس، أي إعطاء كل امر  

  .(2)المشاركة في السوق، كفائه هو الحصول على عمالة منتجة و مأجورة 
   

إن التنمية البشرية المستدامة تعالج اإلنصاف داخل الجيل الواحد و اإلنصاف فيما          

ا الممكنة بين األجيال، مما يمكن جميع األجيال، الحاضرة و المقبلة، من توظيف قدراته

إذ سيكون من الغريب . أفضل توظيف، و لكنها ال تتجاهل التوزيع الفعلي للفرص الحالية

 بينما نتجاهل محنة – التي لم تولد بعد –أن ننشغل انشغاال بالغا برفاه األجيال المقبلة 

و مع ذلك فحقيقة األمر هي أنه أيا من هذين الهدفين ال ينال . الفقراء الموجودين اليوم

  .(1)ليوم ما يستحقه من أولوية ا
  

 بحقوق و اهتمامات األجيال ااألحيـاء اآلن هم الذين يجب عليهم أن ال يفرطو  

و لذلك قد يكون القيام بعملية إعـادة تشكيل كبيرة لتـوزيع الدخل فـي العالم . (2)القادمة 

  .و ألنماط إنتاجه و استهالكه شرطا مسبقا ضروريا

علـى أساس أن هدف التنمية ليس تحقيق نمو اقتصاديا فقط حيث يقوم هذا المنهج   

 ةو لكن البد من االهتمام بتوزيع فوائد النمو توزيعا عادال باإلضافة إلى ضرورة المحافظ

على البيئة و إعطاء العنصر البشري دورا أساسيا في عمليات التنمية باعتباره أداة و 

  .هدف عمليات التنمية
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الهتمام بالتنمية البشرية، هذه العوامل أدت إلى تغيير في عوامل كثيرة أدت إلى ا  

النظريات التنموية و أصبحـت تركز بصفة أساسية علـى هدف التنمية و هو اإلنـسان 

و أحواله الصحية، الثقافية، االجتماعية و السياسية بدال من التركيز على وسائل التنمية 

النمو االقتصادي و زيادة االستهالك من المادية أي زيادة معدالت االستثمار و معدالت 

  .السلع الصناعية الحديثة

إن التجربة العملية إلستراتيجيات التنمية التي انطلقت من المبادئ السابقة أثبتت   

أنه، على الرغم من تحقيق النمو االقتصادي المتمثل في زيادة متوسط نصيب الفرد من 

 تزايدت وزاد سوء األوضاع االقتصادية في الدخل القومي، إال أن مشكالت هذه الدول قد

معظم هذه الـدول حيث عـانت من زيادة حدة التضخم و تفـاقم مشكالت البطالة و 

  .اإلسكـان و الرعاية الصحية و التغذية المالئمة

نجد مثال تجارب بعض الدول في شرق آسيا التي استلهمت سياستها التنموية من   

احا باهرا في تحقيق التنمية البشرية و المادية معا مثل كوريا  و نجحت نجةالتجربة الياباني

  .الجنوبية و سنغافورا و ماليزيا و تايوان

  
  

فقد انتدبت هذه التجارب أن النجاح ال يتوقف على السياسات التنموية و لكن يمتد   

أيضا إلى اإلطار المؤسسي الذي تطبق خالله هذه السياسات له أثر هام في نجاح الجهود 

و أن تدخل في مجال التنمية لتحقيق العدالة و مساهمة كل الفئات االجتماعية في . التنموية

فهذه الدول كان لها . عمليات التنمية هو من أهم عناصر نجاحها ووضعها على أسس ثابتة

في بداية الستينات نفس ظروف و سمات و مستوى الدخل الذي كان سائدا في معظم 

بحـت اليوم في عداد الدول الناجحة وفـق لمعايير التنمية الدول النامية، و قد أص

  .(1)االجتماعيـة و البشرية معا 

و هكذا فإن عملية التنمية المستدامة هـي عملية مـوجبة تهدف باالتجاه األفـضل   

و األحسن و الخير االجتماعي العام، و تنادي بالمساواة في الفرص و تسعى إلى تلبية 

ساسية من تعليم و صحة و معرفة و تطوير القدرات و حماية حقوق  البشرية األتالحاجا

  .(2)اإلنسان األساسية في مختلف المجاالت، و القضاء على أنواع التمييز بين البشر
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، تقريرا بعنوان 1996، عام )OCDE(نشرت منظمة التعاون االقتصادي و التنمية   

  " .ل التنميةدور التعاون من أج: تشكيل القرن الحادي و العشرون"

اختارت فيه سبعة أهداف للتنمية مستمدة من االتفاقات و القرارات الصادرة عن   

  . خالل النصف األول من التسعينياتةاألمم المتحد

و في الكلمة التي ألقاها أمام االجتماع السنوي للبنك الدولي و صندوق النقد الدولي   

ل حينئذ منصب الرئيس التنفيذي الذي كان يشغ" ميشل كامد يسو"، و صف 1999لعام 

  : لصندوق النقد الدولي، هذه األهداف بأنها

: نحو عالم أفضل للجميع" و في تقديمهم لكتاب " سبعة تعهدات للتنمية المستدامة "   

األمين العــام لألمم لمتحدة، " كوفي عنــان" ذكر " التقدم نحو أهـداف التنمية الدولية 

هورست " ن العام لمنظمة التعاون االقتصادي و التنمية، و األمي" دونالد جونسون" و 

رئيس مجموعة " جيمس و لفنسون " المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، و " كوهلر

مؤسساتنا تستخدم أهداف التنمية المذكورة كإطار عام مشترك لتوجيه " البنك الدولي أن 

 *ثل تلك األهداف السبعة للتنمية المستدامةو تتم" سياساتنا و برامجنا و تقييم مدى فاعليتنا

  :في 
 

 إلى 1990إنقاص نسبة من يعيشون في فقر مدقع بمعدل النصف خالل الفترة من  .1

2015. 

 .2015إلحاق جميع األطفال بالتعليم االبتدائي قبل حلول  .2

التقدم نحو هدف تحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة من أسباب القوة عن  .3

 .2015زالة التفاوت بينهما في التعليم االبتدائي و الثانوي قبل حلول طريق إ

 إلى 1990إنقاص معدالت وفيات األطفال الرضع بنسبة الثلثين خالل الفترة  .4

2015. 

 إلى 1990إنقاص معدالت الوفيات أثناء الوالدة بنسبة ثالثة أرباع خالل الفترة  .5

2015. 

 .2015اجها قبل حلول عام توصل خدمات الصحة اإلنجابية كل من يحت .6
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، حتى 2015تنفيذ استراتيجيات وطنية للتنمية القادرة على االستمرار حتى عام  .7

 .(1) 2015يمكن عكس اتجاه الخسارة في الموارد البيئية عام 
  

  تنمية موالية للطبيعة : الفرع الثاني

 لسوء لقد بدأت عالقة اإلنسان بالبيئة في السنوات األخيرة تزداد سوءا، نظرا  

استغالل اإلنسان لعناصر البيئة، و تهديده المستمر لنظم البيئة و قد كان للتطور الصناعي 

  .دور كبير في ذلك منذ بداية الثورة الصناعية

كما كان للزيادة السكانية الهائلة تأثير واضح على البيئة، ساعد على تردي العالقة   

  .بين اإلنسان و بيئته

، 1973 إلى 1950اعي بمعدالت مرتفعة خالل الفترة من فقد ازداد اإلنتاج الصن  

 سنويا، و فـي الصناعة التحويلية % 5حيث بلـغ معدل النمو في الصناعة اإلستخراجية 

 سنويا، %3سنويا، إال أن معدالت النمو أخذت بعد ذلك في االنخفاض إلى حوالي %  7

 تمر بها الكرة األرضية، إذ فكانت هذه الفترة فترة حرجة يمر بها المجتمع اإلنساني و

أخذت الصناعة الحديثة المعقدة اتجاهات خطيرة فـي هذه الفترة متمثلة فـي زيادة كمية 

  .(1)و نوعية الملوثات الناتجة عنها 
  

ثم تباينت وجهات نظر الدول النامية و البلدان المتقدمة بالنسبة إلى األثر البيئي   

التقدم الصناعي السريعين أولوية عظمى بالنسبة للتصنيع حيث احتلت دواعي التنمية و 

لألهداف الدول النامية التي اعتبرت أن التلوث الناجم عن الصناعة ال يشكل أي مشكلة 

بالنسبة لهم و أن أمامهم الوقت الطويل قبل أن يصبح هذا األمر مشكلة فـي مجتمعاتهـم 

ن التوسع الصناعي السريع هو و كان منطلق هذه النظرة أن الفقر هو الملوث الرئيسي و أ

  .(2)الطريق األكيد إلى النمو االقتصادي و تحسين مستوى المعيشة 
  

و جاء عقد الثمانينات ليشهد تغييرا ملموسا في نظرة الدول النامية و الدول المتقدمة 

لهذه المسألة، جاء ذلك كنتيجة للتجربة المباشرة للدول النامية بالنسبة لآلثار المدمرة 

 الصناعات على كل من عناصر البيئة الطبيعية وعلى صحة اإلنسان ونوعية حياته لبعض
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، تلوث 1986عام ) في السابق(مثل حادث انفجار مفاعل تشرنوبيل في اإلتحاد السوفيتي 

  .1987شواطئ أالسكا بالبترول عام 
  

و على نطاق المستجدات و المتغيرات و خالل السنوات العشرة األخيرة شاهدنا   

وال أساسيا في النظرة إلى العالقة بين البيئة و النمو االقتصادي و بأن التنمية و البيئة تح

هو عمليتان متالزمتان و ال يمكن الفصل بينهما، كما ال يمكن الفصل بين أهدافهما، ذلك 

أنه إذا كانت البيئة هي الظروف المحيطة باإلنسان، فإن التنمية هي سعي اإلنسان إلى 

  . الطبيعية و الحياتية عموماتطوير ظروفه
  

أكد . فكان مؤتمر ريودي جانيرو بمثابة خطوة جديدة نحو االهتمام العالمي بالبيئة  

، و إعالن " التنمية المستدامة هي خطوة ضرورية لتجاوز التدهور البيئي"هذا المؤتمر أن 

مستدامة ريو حول البيئة و التنمية الذي يحتوي على مجموعة من األهداف للتنمية ال

حيث تتضمن هذه . المتعلقة بالمحافظة على البيئة وواجبات وحقوق الدول في هذا المجال

  : الوثيقة ما يلي
  

مسؤولية الدولة في عدم إلحاق أضرار بيئية بالدول األخرى، أو بمناطق تتجاوز  •

 .حدود واليتها

 .بمعزل عنهاحماية البيئة جزء ال يتجزأ من عملية التنمية، و ال يمكن النظر فيها  •

تتعاون الدول بروح من المشاركة العالمية في حفظ و استيرداد صحة و سالمة  •

 .النظام اإليكولوجي لألرض

تعالج قضايا البيئة على أفضل وجه بمشاركة جميع المواطنين المعنيين على  •

 .المستوى ذي الصلة

ر البيئـة تسن الدول تشريعـات فعالـة بشأن البيئة، و ينبغي أن تعكـس المعـايي •

 .و األهداف و األولويات اإلدارية السياق البيئي و اإلنمائي الذي تنطبق عليه

تضع الدول قانونا وطنيـا بشأن المسؤولية و التعويض فيما يتعلق بضحايا التلوث  •

 .و غيره من األضرار البيئة

ينبغي أن تتعاون الدول بفعالية في منع تغيير موقع أي أنشطة و مواد تسبب  •

 .را شديدا للبيئةتدهو



 .من أجل حماية البيئة، تأخذ الدول على نطاق واسع بالنهج الوقائي، حسب قدراتها •

تقوم الدول بإفطار الدول األخرى على الفور بأي كوارث طبيعية أو غيرها عن  •

الحاالت الطوارئ التي يحتمل أن تسفر عن آثار ضارة مفاجئة على بيئة تلك 

 .الدول

 للبيئة و الموارد الطبيعية للشعوب التي تقـع تحت يتم توفيـر الحمايـة •

 .(1)االضطهاد و السيطرة و االحتالل 
  

 الحفاظ على البيئة في خدمة التنمية المستدامة        :  المطلب الثالث

انتهينا في المطلب السابق إلى أن التنمية و البيئة هما عمليتان متالزمتان و ال يمكن 

  . البيئة من التلوث عنصر أساسي من عناصر التنمية المستدامةالفصل بينهما، ألن حماية

لذلك سوف نتناول في هذا المطلب الجهود الدولية التي بذلت من أجل الحفاظ على 

  .البيئة   و العمل على تحسينها
 

 الفرع األول: التغير المناخي و تآكل طبقة األوزون

 أوال: التغير المناخي 

لبشرية تساهم بقدر وافر في تراكم في الجو غازات ذو من المسلم به أن األنشطة ا

احتباس حراري التي تؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات حرارة العالم؛ على وجه 

الخصوص، إنتاج الطاقة من حرق الوقود، و من تحطيم أو استصالح الغابات عن طريق 

  .يمثالن مصدر لديوكسيد الكربون. الحرق
 

آثار هذه الغازات قد ترفع درجة من حرارة العالم بحلول و يتوقع بعض العلماء أن 

و هذا االرتفاع المتوقع في درجة .  درجات مئوية5منتصف القرن القادم بين درجتين و 

الحرارة سيخلق حالة من الفوضى البيئية المدمرة، بما فـي ذلك ذوبان القمـم الجليديـة، 

اندثار آالف الجـزر و تهديد المـدن و ارتفاع مستويات البحـار، و توسع المحيطات و 

  .و الموانئ و المنشآت الساحلية
  

 اإلطار لألمم - تم التحرير و اإلمضاء على اتفاقية 1992و في قمة ريو سنة 

بموجب هذه االتفاقية، فإن . المتحدة حول التغيرات المناخية قصد تعطيل تسخين القارة
                                                 

.198 و 197عدنان السيد حسين، مرجع سابق، ص .  د (1)  



قد قررت تخفيض )  عن هذه اإلرساالت % 60هذه البلدان مسؤولة بقدر (البلدان المتقدمة 

  .2000إرسال ديوكسيد الكربون و الغازات األخرى ابتداء من سنة 
 

و بفضل مفاوضات األمم المتحدة حول هذه المسألة التي تم تجسيدها بأبحاث قامت 

" OMM" و   " PNUE"بها مجموعة من الخبراء المشتركين ما بين الحكومات مع 

أنه يوجد تأثير بشري ملموس حول " ، حيث استدركت )لجوية العالمية منظمة األرصاد ا(

  ".المناخ العالمي 
 

  

 افتتحت مفاوضة حول اتفاقية التغيير المناخي، 1997انطالقا من ذلك و في سنة 

، واتفـقت على بروتوكول جبري من )اليابان( البـلدان المصادقـة في كيوتو تاجتمع

ستوجب بموجبه على البلدان المتقدمة أن تقلص من ارساالتها الـناحية القانونية و الذي ي

، ما 1990 مقارنة بالمستويات لسنة %5.2للغازات الستة ذات االنحباس الحراري بمقدار 

  (1).2012 و 2008بين 
 

 ثانيا: تآكل طبقة األوزون و التصحر 

ة إن طبقة األوزون عبارة عن طبقة رقيقة من الغاز في أعلى الجو على مساف

 كلم من األرض التي تحمي سطح األرض من األشعة فــوق 45-12مقدرة ما بين 

إننا نعلم أن التعرض المفرط لهذه األشعة قد . B - UVالبنفسجية و التي تعرف باسم 

تسبب في إحداث مرض سرطــان الجلد و الضرر بصفة غير منتظرة للنباتات، 

  .السلسلـة الغذائية و النظام اإليكولوجي

بين المركبات الكيماوية التي تتسرب إلى الغالف الجوي غاز كلورفلوريد فمن 

، و قد بدأ اإلنتاج العالمي لهذا الغاز منذ الثالثينات )chlorofluorocarbones(الكربون 

من هذا القرن،  ثم ازداد إنتاجه بسرعة منذ الخمسينات، و قد أدى تراكم تسرب الغاز في 

  .يز األوزونالغالف الجوي إلى تقليل ترك

 في طبقة األوزون يزيد من األشعة فوق % 1 و يقدر بعض العلماء أن انخفاض 

  . تقريبا% 2البنفسجية التي تصل إلى األرض بحوالي 

                                                 
(1) Abc des nations unies, op-cit, p233. 



إن منظمة األمم المتحدة للبيئة قد ساهمت في مفاوضات حول اتفاقية فينا سنة 

  .1987سنة    من أجل حماية طبقة األوزون، و كذلك بروتوكول مونريال1985

بموجب هذه االتفاقـيات، فإن البلدان المتـقدمة قد مـنعت من صـنع و بيع كلور 

و يجب على البلدان النامية أن توقف من إنتاج هذه المادة إلى ). CFC(فـلوريد الكربون 

  .2010غاية سنة 

حول  " O.M.M" و  " .P.N.U.E" ، أكدت دراسة مشتركة بين 1998و في سنة 

أكدت . األوزون تم إنجازها من طرف أكثر من مائتين باحث علمي من العالمتآكل طبقة 

فحسب هذه الدراسة فإن الكمية الكلية للمواد . تلك الدراسة على نجاعة بروتوكول مونريال

 1994المهددة لطبقة األوزون و الموجودة في الجهة السفلى للجو، قد تراكمت فـي سنة 

  .و منذ ذلك الحين تقل تدريجيا
                 

. ، فـإن التصحر يهدد ربع أراضي الكـوكب   " .P.N.U.E"  حسب تقديـرات 

و نقص في مردودية األراضي الزراعية و تربية المواشي تؤديان إلى تدهور المعيشة 

  . بلد100ألكثر من مليار شخص في أكثر من 

ة فهو الجفاف، أما بالنسبة إلى ظاهرة التصحر،فإن السبب الرئيسي لهذه الظاهر

، )Surpâturage(لكن األنشطة البشرية كاالستغالل المفرط لألراضي، إفراط في الرعي 

  .خلع األشجار و الري السيئ تلك هي األسباب الرئيسية لذلك

 بلد على وجه الخصوص 172و في هذا الصدد قامت المنظمة بعقد اتفاقية أمضاها 

نشطة التي تسعى من أجل مكافحة التصحر عن هذه االتفاقية تشكل إطار األ. دول إفريقيا

طريق تحسين مردودية األراضي و إعادة إحيائها و صيانتها و كذلك اإلستغالل األفضل 

  . للموارد األرضية و الهيدرولوجية
 

 الفرع الثاني: التنوع البيولوجي، التلوث، الصيد المفرط، و حماية الوسط البحري 

 أوال: التنوع البيولوجي و التلوث

إن التنوع البيولوجي، أي تنوع األصناف النباتية و الحيوانية أمر ضروري إلبقاء 

  .اإلنسان على قيد الحياة
 

 180 التي أمضتها 1992إن اتفاقية األمم المتحدة حول التنوع البيولوجي سنة 

دولة، يكمن هدفـها في حماية و الحفـاظ على المجموعـة الكبيرة لألصناف الحيوانيـة 



 تمت المصادقة على بروتوكول قرطاجينة 2000و في سنة . نباتية و مقر إيوائهاو ال

CARTAGENA حول الوقاية من األخطار البيوتكنولوجية BIOTECHNOLOGIQUES 

، هذه االتفاقية تنص على أن المواد الفالحية التي من شأنها تحتـوي علـى األجسام 

 و الموجهة للتصدير ، ال organismes génétiquement modifiésالمعدلة وراثيـا  

ليها جيدا، و ترخص للدول على التصريح أنها مستعدة أم ال لقبول عبد من التعرف 

  .استيراداتها 
 

  يجتمع مع البلدان بصفة دورية  لتجديد قائمة األصناف النباتية أو P.N.U.Eإن 

  .حمايتها بقوانين ، التي من المفروض  ) L’IVOIREكالعاج، (الحيوانية أو المنتوجات 
 

  dioxyde de souffreإن األمطار الحمضية سببها إرسال ديوكسيد الكبريت

الناتج عن العمليات الصناعية، قد تقلصت بصفة معتبرة في القسم األكبر في أوروبا و 

أمريكا الشمالية بواسطة االتفاقية حول تلوث الجو عبر الحدود على مسافة طويلة سنة  

1979.  

الثالثة ماليين من النفايات السامة التي تعبر الحدود الوطنية سنويا، فإن لمراقبة 

على مراقبة الحركات  "  Bâle" حول اتفاقية 1989الدول األعضاء قد تفاوضت في سنة 

 دولة 142عبر الحدود للنفايات الخطيرة و القضاء عليها، إن هذا االتفاق الذي تنتمي إليه 

 لمنع تصدير النفايات السامة باتجاه البلدان 1995 في سنة ، قد تعزز.P.N.U.Eو يديره  

  .النامية التي غالبا ال تملك التكنولوجيا التي تسمح لها بالتخلص منها بكل أمن
  

، قامت الدول األعضاء بالمصادقة على بروتوكول حول 1999و في سنة 

نفايات المسؤولية و التعويض في حالة أضرار ناجمة عن الحركات عبر الحدود لل

  (1).الخطيرة
  

  مفرط و حماية الوسط البحريالصيد ال: ثانيا

إن اإلفراط في استغالل مخزونات األسماك و التهديد للزوال لبعض األصناف التي 

تملك قيمة تجارية و كذلك تعدد الحوادث العنيفة المرتبطة بالصيد في البحر، قد حثت 

                                                 
(1) Abc des nations unies, op-cit, p236-237. 
 



ءات للحفاظ و تسيير بصفة مستدامة الحكومات خالل قمة كوكب األرض، على إتخاذ إجرا

إن . لهذه الكميات الهائلة من األسماك التي تنتشر هجرتها على مسافات كبيرة في المحيط

 حول المخزونات العابرة و مخزونات األسماك المهاجـرة 1995اتفاقية األم المتحدة سنة 

لمعيشة و التي أمضاها ستون بلد، تنص على إعداد حصص للصيد لكل بلد لضمان ا

 .المستمرة لتلك األصناف ووضع ميكانيزمات  للتسوية السليمة للنزعات
 

إن المحيطات تحتل ثلثي سطح األرض و أصبحت حمايتها إحدى االنشغاالت 

  .الكبرى لمنظمة األمم المتحدة للبيئة
 

إن الجهود التي تبذلها المنظمة لحماية الوسط البحري قد ألفت نظر المجموعة 

  .البحار و المحيطاتالدولية حول 
 

، مؤسسة متخصصة مكلفة باتخاذ OMIو تعتبر المنظمة البحرية الدولية 

اإلجراءات لوقاية البحار من التلوث الناجم عن السفن، و تحسين النقل البحري على 

بالرغم من االرتفاع المدهش للنقل البحري في العالم، فإن تلوث البحار . الصعيد الدولي

 خالل الثمانينات كما انخفض بشكل  %60د تقلص بنسبة حوالي بسبب المحروقات ق

  جراء حوادث السفن  Le nombre des marées noires السوداء علبقامعتبر عدد 

  (1).خالل العشريتين األخيرتين

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

                                                 
(1) Abc des nations unies, op-cit, p239. 
 



   : الفصل الثالثخالصة

 أية إستراتيجية تتكون من هدف و مجموعة: كخالصة لهذا الفصل يمكن القول أن  

و هدف إستراتيجية إشباع الحاجات األساسية هو توجيه . السياسات المحققة لهذا الهدف

جهود التنمية من أجل توفير الحاجات األساسية للمواطنين و إشباعها، و خاصة الطبقات 

و ذلك لكي يكون هناك . الفقيرة التي تعاني من تدني مستويات المعيشة الخاصة بها

فالتنمية ال .  و العطاء مما يؤدي إلى تقدم المجتمع بفئاته كافةالمواطن قادرا على العمل

تقاس بالعائد المادي فقط أو معدل الزيادة في الدخل الوطني، بل أساسا بمدى التغيير في 

و هذه اإلستراتجية تتوجه مباشرة نحو القطاعات . نمط حياة اإلنسان المادية و المعنوية

لى ما تعانيه من تخلف مطلق، و بالتالي تعمل على الفقيرة في المجتمع بهدف القضاء ع

  .تغيير الهيكل االقتصادي و االجتماعي السائد

إن هذا التيار يمثل مصدر للمصادقة و تعميم مؤشرات اجتماعية مؤشر التنمية   

حيث يظهر دليل التنمية  " PIB" إلى جانب المؤشرات الكالسيكية  "IDH " البشرية 

بين الدخل و رفاه اإلنسان، إذ من خالل قياس معدل االنجازات البشرية بوضوح الفارق 

في الصحة و التعليم و الدخل، يعطي دليل التنمية البشرية صورة عن وضع التنمية في بلد 

  .ما أكثر اكتماال من الصورة التي يعطيها الدخل وحده

ل القومية، و تتعلق التنمية البشرية بما هو أكثر بكثير من ارتفاع أو انخفاض الدخو  

فهي تتعلق بخلق بيئة يستطيع األفراد أن بقوموا بتنمية قدراتهم الكاملة و أن يحيوا حياة 

التنمية . منتجة و مبدعة تتوافق مع حاجاتهم و مصالحهم، فالشعوب ثروة األمم الحقيقة

على هذا النحو تتعلق بتوسيع مجال الخيارات المتاحة للناس كي يحيوا الحياة التي 

ها و هي على هذا النحو تتعلق بما هو أكثر من النمو االقتصادي، الذي ما هو إال يقدرون

  . لتوسيع الخيارات– كانت شديدة األهمية –وسيلة فقط 

و أقوى حجة لتعزيز تلك الخيارات لصالح األجيال الحالية و المقبلة على السواء   

  ".التنمية المستدامة " دون التضحية بأحدها في سبيل اآلخر هي 

إن التنمية المستدامة هي التنمية التي تقوم بتلبية حاجات األجيال الحالية دون أن   

  .تعرض للخطر قدرة األجيال المقبلة على تلبية حاجاتها

  



هذا النموذج الجديد للتنمية يعتبر أهم تطور في الفكر التنموي الحديث و أبرز   

ذلك ألن النماذج التنموية السائدة و . إضافة إلى أدبيات التنمية خالل العقود األخيرة

تحرص على النمو االقتصادي فقط و هو النمو الذي يتم الذي يتم على حساب األنظمة 

 هي أنها توفق بين ةأما عن ميزة التنمية المستدام. األخرى و بخاصة النظام البيئي

ية العنصر البيئي و الطبيعي من ناحية، و العنصر االجتماعي و االقتصادي من ناح

من هنا تقول أن التنمية المستدامة بأنها ذلك النشاط االقتصادي الذي يؤدي إلى . أخرى

االرتقاء بالرفاهية االجتماعية بأكبر قدر من الحرص على الموارد الطبيعية المتاحة و بأقل 

  .قدر ممكن من األضرار و اإلساءة إلى البيئة
  

دامة، يمكن إيضاحها على النحو ثالثة جوانب رئيسية تعتمد عليها التنمية المست  

  : التالي
  

 رتنمية المهارات و القدرات البشرية، فالعنصر البشري هو القادر على استمرا 

من تعليم و رعاية (عمليات التنمية و لذلك فإن اإلنفاق على تنمية القوى البشرية 

 . ، تعتبر أهم عناصر التنمية)صحية و فرص اقتصادية

و و تطلب ذلك ضرورة تدخل الدولة إليجاد آليات تؤدي إلى عدالة توزيع فوائد النم 

 .إعادة توزيع الثروة و الدخل بما يساهم في التخفيف من حدة الفقر

الحفاظ على البيئة و الموارد الطبيعية بما يضمن مصلحة األجيال القادمة ومنع  

 معتمدا فالكثير من الدول يسرف في استغالل موارده الطبيعية. تراكم الديون عليها

و يترتب على هذا . على الخبرة األجنبية و المساعدات و القروض الخارجية

الوضع حالة تنموية و لكنها هشة تتعرض لصدمات عديدة مع تغير ظروف 

االقتصاد العالمي باإلضافة إلى تعرضها لمشاكل بيئية متعددة بسبب اإلفراط في 

  .االستخدام لتلك الموارد
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

  : الفصل الرابع

 إستراتيجية التنمية في الجزائر



  

 : مدخل الفصل الرابع

رأينا في الفصول الثالثة السابقة، مختلف الجوانب المتعلقة باستراتيجية التنمية 

، ابتداء من عرض البعض منها كنماذج سارت عليها دول عالم الثالث للدفع ةاالقتصادي

مليات التنمية حتى برزت عقبات و مشاكل  ما إن احتدمت عذقدما بالتنمية االقتصادية، إ

عديدة، في هذه األثناء قمنا باستعراض دور المنظمات العالمية لدعم الجهود التصحيحية 

  .بصدد المشكالت المتعلقة باستراتيجيات التنمية لهذه البلدان
  

 و لقد أدت تلك العقبات إلى إجراء مراجعات فكرية و نقدية شاملة لمجمل 

موية السائدة، في هذا الصدد، قمنا بعرض نظرية الحاجات األساسية التي النظريات التن

إلى جانب هذا التيار برز فكر . تأخذ بعين االعتبار االحتياجات األساسية ألفقر الفئات

يدعو إلى أن تكون التنمية منسجمة مع البيئة و االعتبارات البيئية هو التنمية تنموي 

  .    ة و البيئة هما عمليتان متالزمتان و ال يمكن الفصل بينهما، حيث بينا أن التنميالمستدامة

و في هذا الفصل محاولة إلسقاط التحليل النظري، المتضمن في الفصول السابقة، 

  .على الجزائر و تجربتها التنموية
  

  :ارتأينا أن نقسم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث
  

 غداة االستقـالل و التي ةنميود المكرسة للتـسنتطرق في المبحث األول إلى الجه

 في مختلف النصوص و المواثيق، و مجمل خطط التنمية التي ترسم انجد انعكاسا له

  .الخطوط العريضة للتنمية و لمميزات هذه االستراتيجية
  

 إلى السياسة التنموية خالل فترة الثمانينات، مع التركيز قأما المبحث الثاني فنتطر

لتقويـم الذي تطلبته الوضعية التي كانت سائدة من جهـة على إجـراءات التصحيح و ا

  . و من اجل إعطاء دفعة قوية لجهود التنمية باالستناد إلى قواعد سليمة و صلبة

 سنقوم بعرض اإلنجازات و المشاريع الكبرى من خالل و في المبحث الثالث

 تضا السياسا و المبالغ المخصصة لها، اي2004- 2001برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي 

المصـاحبة لهذا البرنامج و التي ترمي الى ثشجيع االستثمار و تحسين عمـل المؤسسة، 



 2009 – 2006و في األخير، نستعرض البرنامج التكميلي لدعم اإلنعاش اإلقتصادي 

  .الذي يواصل مجهود إنعاش النمو و تكثيفه في جميع قطاعات النشاط

  

لتجربة الجزائرية أن نشير إلى عدم تجانس هذا و ال يفوتنا قبل الخوض في غمار ا

و هذا ألن التعمق في حالة الجزائر . الفصل مع باقي الفصول السابقة من حيث الحجم فقط

منذ اإلستقالل تطلب منا نوعا من التوسع و هو ما انجر عنه هذا التفاوت في الحجم الذي 

  .نأمل أن ال نعاتب عليه

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  األسس اإليديولوجية إلستراتيجية التنمية في الجزائر :   األولالمبحث

اقتصادا مشوه، مفكك و متناقص داخليا غير الجزائر ستقالل ورثت  االعشية

، قد انعكس عنه وضع تمتوازن سواء بين فروع إنتاج القطاع الواحد أو بين القطاعا

  .الجهل، الفقر و المرض : اجتماعي أكثر تجسيدا للتخلف متمثل في الثالوث الجهنمي
  

 و أمام هذه الوضعية المتدهورة بادرت السلطات الوطنية إلى اتخاذ إجراءات 

، هعاجلة تمثلت في إصدار قوانين و مراسيم تحاول تنظيم النشاطات االقتصادية و قطاعات

و قد كان ذلك من خالل البرامـج و المواثيق حيث سطـرت الخطوط العريضة للتنميـة 

جد انعكاسا لها في مخططات متتالية يحتل فيها التصنيع مكانا مركزيا من اجل و التي ن

بناء اقتصاد وطنـي قـوي معتمدين آنذاك على النظــام االشتراكي كخيـار سياسـي 

  .و اقتصادي قصد تحقيق أهداف التنمية المرغوبة
  

من توفير و قد اختارت الجزائر الصناعات القاعدية كنموذج للتنمية لما تمتاز به 

، و لهذه الصناعات ترابط خلفي و أمامي وهي تسمح بدفع عجلة االستثمارات من الفائدة

شأنها أن ترفع إنتاجية القطاعات األخرى المتعددة و هي تتطلب رأسمال مكثف و تسمح 

لإلنتاجية التي توفرها العامل الواحد إلنشاء فائض اقتصادي و توفير رأسمال، و على 

  .ناعات تضمن تنمية مستقلة على المدى الطويل بالنسبة لالقتصاد الوطنيالعموم هذه الص
  

  1962إستراتيجية التنمية من خالل برنامج طرابلس : المطلب األول

قامت بإعداده جبهة التحرير الوطني و تبناه المجلس الوطني للثورة في جوان 

  : ، و ينص هذا المشروع على أن1962
  

 على المدى الطويل لوثيقة الصلة بإقامة صناعات قاعدية التنمية الحقيقية للبالد" 

ضرورية لتلبية احتياجات زراعية عصرية، و لهذا الغرض، توفر الجزائر إمكانيات 

و في هذا المجال، يتعين على . ضخمة للصناعات البترولية و صناعة الحديد و الصلب

أال تساهم الحكومة في إقامة و يجب . الدولة أن توفر الشروط الالزمة إلنشاء صناعة ثقيلة



قاعدة صناعية لصالح البرجوازية المحلية على غرار ما حدث في عدة بلدان السيما عندما 

  (1)" تستطيع أن تضع حدا لتنميتها باتخاذ إجراءات مالئمة 

  :  يمكن أن نستخلص ما يليجمن هذا البرنام

ية و هذا لوجود موارد إن التنمية الحقيقية للبلد تكون عن طريق بناء صناعة قاعد 

 .طبيعية متوفرة في البلد

ضرورة ربط القطاع الصناعي بالقطاع الزراعي بمعنى منتجات الصناعة القاعدية  

 .تكون متجهة لتلبية احتياجات القطاع الزراعي

ضرورة تدخل الدولة في تحقيق تلك التنمية لعدم قدرة رأس المال الخاص على  

ا، فإن البرنامج وضع األهداف الطموحة على ضمن هذ. القيام بهذه المؤسسات

المدى البعيد و أكد على ضرورة قيام صناعة ثقيلة إال أنه يبقى متحفظا بأعلى 

يجب على "درجة في صياغة السياسة التصنيعية حيث ينص في هذا المضمار

الدولة أن توجه مجهوداتها في تجاه إتقان الصناعة الحرفية و إقامة الصناعة 

لية كانت أو جهوية و هذا الستغالل المواد األولية ذات الصفة الصغيرة مح

، عموما أن برنامج طرابلس يعطي الصناعات القاعدية األولوية و يقترح "الزراعية

  .(2)إقامة صناعة للحديد و الصلب نظرا لوجود الموارد الطبيعية المناسبة لتطويرها
  

  اثيق إستراتيجية التنمية من خالل المو: المطلب الثاني

  1964ميثاق الجزائر : الفرع األول

قامت بإعداده جبهة التحرير الوطني و تبناه المؤتمر األول لجبهة التحرير الوطني في 

، و نص هذا الميثاق على أن السياسة االقتصادية للبالد يمكن إدراجها في 1964أفريل 

  : النقاط التالية
  

 ة العامة للمؤسسة؛خلق مناصب عمل جديدة طبقا لما تسمح به الربحي 
 
 
 
  

                                                 
 المطبوعات الجزائرية، ن، ديوا1978-1968 ضوء دراسة قطاع الحديد و الصلبىفي الجزائر عل الدين لعويسات، التنمية الصناعية ل جما (1)

  .19 ص، 1986الجزائر
 العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، دية التنمية الصناعية بالجزائر، رسالة ماجستير، معه زرقين عبود، صناعة الحديد و الصلب في إستراتيج (2)

  .42، ص1996



تـوفير مواد االستهالك المحلي، و هذا يعني تخفيض استيراد مـواد االستهـالك  

و نتيجة لهذا العمل يجب أن تظهر أيضا في تمهيد . و زيادة تصدير المواد نفسها

  ووضع قاعدة لتطويرها؛(1)مسائل جديدة لإلنتاج الفالحي 

ة ثقيلة بالجزائر، غير أن إقامة مثل هذه إقامة مجمعات جديدة كقاعدة لبناء صناع 

 .(2)المجمعات يستلزم توفير أسواق كبيرة لضمان الربحية المرجوة 
  

و كان كل من برنامج طرابلس و ميثاق الجزائر قد اختار الدخول في الصناعة الثقيلة 

 .كطريقة للتنمية االقتصادية
 

  1976/1986الميثاق الوطني : الفرع الثاني

  1976اق الوطني الميث: أوال

كان الميثاق الوطني قد نوقش و صودق عليه من خالل استفتاء شعبي جرى يوم 

، ترتكز أطروحات الميثاق الوطني حول التصنيع في الفصلين المتعلقين 1976 جوان 27

على وجه التحديد نستعرض بعض ". األهداف الكبرى للتنمية" و " الثورة الصناعية " ـب

  : التي تمكننا من تعيين طابع هذه العملية قالمقتبسات من الميثا

ذلك أنه، مثل الثورتين الثقافية . للتصنيع في الجزائر مدلول و أبعاد ثورة حقيقية" 

و الزراعية، يجعل ضمن أهدافه المتمثلة في عمليات االستثمار، و ما يحدثه مـن أنشطة، 

ي، التغيير العميق لإلنسان، و ضمن تحويل عالقات اإلنتاج الناجمة عن االختيار االشتراك

  " . إعادة تشكيل المجتمع في نفس الوقت الذي يعمل فيه على تغيير مالمح البالدو
  

يتضح من هذا النص أن وظيفة التصنيع ترمي إلى إحداث تغييرات عميقة في 

البنيان االقتصادي للبالد، لنقله من اقتصاد تقليدي يعتمد، بصفة أساسية، على           

األنشطة الزراعية، إلى اقتصاد عصري تتداخل و تتكامل فيه األنشطة اإلنتاجية المتميزة 

بتكثيف المبادالت بين فروع قطاع اقتصادي واحد، أو بين قطاعات اقتصادية متعددة، 

  .بحيث تؤدي إلى تنمية شاملة و منسجمة
 
  

                                                 
  .68، ص 1964 أساسية لجبهة التحرير الوطني، اللجنة المرآزية للتوجيه، المطبعة الوطنية الجزائرية، الجزائر، نصوص1964 ميثاق الجزائر  (1)
  .20 سابق، ص عة الصناعية في الجزائر مرج جمال الدين لعويسات، التنمي (2)



توى المعيشة لكل و من ناحية أخرى فإن الثورة الصناعية تندرج في عملية رفع مس

فهي ليست مجرد أسلوب لتراكم رأس المال، بل إنها تهدف إلى القضاء على . مواطن

البطالة، و تحسين الظروف الحياتية للعمال، و إعادة توزيع الدخل القومي، من أجل ترقية 

فضال عن هذا، فإن التصنيع هو وسيلة فعالة لتحديث الحياة . الجماهير المحرومة

 .(1) االجتماعية فهو يدخل العلوم و التقنية و التكنولوجيا في حياة المجتمعاالقتصادية و
  

  1986الميثاق الوطني : ثانيا 

قامت بإعداد جبهة التحرير الوطني و نوقش و صودق عليه من خالل استفتاء 

 كانت تهدف التنمية الصناعية من خالل هذا الميثاق 1986 جانفي 16شعبي جرى يوم 

  : إلى
  

  :يد البالد بصناعة شاملة و متوازنة تزو –أ 

بمعنى هيكلة النسيج الصناعي و تكثيفه أي جعل العالقات القائمة بين مختلف فروع 

اإلنتاج و الخدمات أكثر انتظاما حتى تتعزز المبادالت بين الصناعات، كما تعتبر عملية 

إقامة صناعة التصنيع أداة فعالة و حاسمة في بناء اقتصاد حديث و تحسين اإلنتاج و 

كل ذلك من شأنه أن يساعد على تحقيـق التكـامل . مصنعـة و تدعيـم الصناعة الثقيلة

  .(2)و االندماج في جميع المجاالت 
  

  :  مواصلة تنمية الصناعات األساسية–)1

إن الصناعات القاعدية، كصناعة الحديد و الصلب، باعتبارها األساس الذي يعتمد 

ذا فالطاقة اإلنتاجية المتوفرة في هذه الصناعات البد من تطوريها و له. عليه تصنيع البالد

  .و تحسين مستوى استخدامها كي تكون سندا إلعادة تجديدها و توسيعها
  

  

   : تمكين صناعة وسائل التجهيز من تأدية دور أساسي–) 2

ويتم ذلك عن طريق تطوير صنع مواد التجهيز من هندسة صناعية وطنية تسمح 

نتقال من المرحلة الحالية المتميزة بتـراكم التقنيات إلـى مراحل إنتـاج اآلالت للبالد باال

 .و بناء المصانع اعتمادا على اإلمكانيات الوطنية في الدراسات و اإلنجاز
                                                 

  .117و 116، ص 1976، منشورات جبهة التحرير الوطني، مطبعة المعهد التربوي الوطني، الجزائر 1976 الميثاق الوطني  (1)
  .45 زرقين عبود، مرجع سابق، ص  (2)



 

  : تحقيق التكامل و االنسجام بين الصناعة و القطاعات االقتصادية األخرى–ب 

ة شاملة متزنة، يرتكز على البحث المنهجي يإن توطيد التكامل االقتصادي في إطار تنم

 و بهذا الصدد .لتكامل و االنسجام بين الصناعة و القطاعات االقتصادية األخرىاعن 

.  غاية التنميـة و محركـهايـينبغي أن تؤدي هذه القطاعات دورا رئيسيا و أن تكون ه

م أن األولويات  مع العلو سوف تتطور الصناعة لتلبية حاجيات هذه القطاعات أساسا

   .سترتب حسب الحاجة

  . تدعيم صناعة متنوعة و تطويرها– ج
 

  . ترقية الصناعات التي تضمن بلوغ التقدم التكنولوجي–د 
  

  . ترقية الصناعة الصغيرة و المتوسطة و تنشيط الصناعات التقليدية–ه 
 
 

  إستراتيجية التنمية من خالل المخططات التنموية : المطلب الثالث

تراتيجية التنمية التي اختارتها الجزائر خالل مخططات التنمية المتتالية س إتشمل

عامة تتمثل أساسا في التطبيق التدريجي للنهج االشتراكي و التوصل إلى االستقالل  أهدافا

  .االقتصادي و تحقيق الرفاهية االجتماعية
  

   1969 – 1967المخطط الثالثي : الفرع األول

 لهذه ةري و كانت المهمة األساسيئ أول محاولة للتخطيط الجزاتعتبر الخطة الثالثية

 أي أنها كانت محاولة تحديد ىالخطة هي إعداد المقدمة الضرورية للخطة الرباعية األول

االتجاهات في إطار إستراتيجية للتنمية االقتصادية و االجتماعية في السنوات التالية بعض 

 تتضمن إنشاء قـاعدة لنهضة اقتصاديـة  و كـانت أهداف هـذه الخطـة1973- 1970

  .و اجتماعية و ثقافية ضرورية لتلبية حاجيات المواطنين على أحسن وجه

كما أن الخطة الثالثية لم تكن خطة اقتصادية بالمعنى الكامل ذلك لكونها لم تطرح 

ادية مشكلة التوازن االقتصادي و لم تأخذ بعين االعتبار مسألة التناسق بين الفروع االقتص

لقد تركزت استثمارات هذه الخطة في المجاالت الصناعية األكثر . و األنشطة في كل فرع

. أهمية و الضرورية إليجاد قاعدة صناعية متكاملة تعمـل على تحقيق التنمية الصناعيـة



 مليار دج كاستثمار في هذه الخطة لكن ما نفذ 11,081و خصص لهذا الغرض مبلغ 

  : و الجدول التالي يوضح لنا ذلك.  مليار دج9,124خالل هذه المرحلة بلغ 
   

 الجدول رقم (03): هيكل االستثمارات في الخطة الثالثية 1967 – 1969
                                                        

  دجردة مليا الوح                                                                                 

 االستثمارات المنفذة

 و معدل التنفيذ

 االستثمارات المخططة

المبلغ %النسبة  المبلغ %معدل التنفيذ

 القطاعات

 الصناعة  5.400 49 4.750 87
الفالحة  1.869 17 1.606 85,9
القاعدة الهيكلية  1.124 10 855 76

السكن 413 3,7 249 60,2
التربية  912 8,2 704 77

التكوين  127 1,1 103 71,6
السياحة  285 2,5 177 60
الشؤون االجتماعية  295 5,6 229 76
اإلدارة  441 4 304 70
استثمارات مختلفة  215 1,9 147 70

المجموع  11.081 100 9.124 82,0

 المصدر : زرقين عبود، مرجع سابق، ص 70.

  
 

  

من  % 49ة ـحظيت بنسبللصناعة إذ يتضح من الجدول أعاله األهمية المعطاة 

 مليار 4.750 مليار دج لكن ما نفذ كان 5.400مجمل االستثمارات المخططة أي بمبلغ 

 تأتي الزراعة في المرتبة او بفارق كبير جد.  من مبلغ الصناعة المخططة % 87أي دج 

 % 17ة ار دج بنسبـ ملي1.869 ـة من حيث مبالغ االستثمار المخطط و المقدر بـالثاني

جل إرساء أ يوضح التوجه اإلنمائي التي اختارته الجزائر و هو التصنيع من او هذا م



 سنتعرف على توزيع يوفيما يل.  عليها أهداف المخططات الالحقةزقاعدة صناعية ترتك

      :االستثمارات داخل القطاع الصناعي من خالل الجدول التالي
 

 جدول رقم (04) :  توزيع االستثمارات داخل القطاع الصناعي 1969-1967
مليار دج:    الوحدة                                                                                

تالقطاعا االستثمارات المخططة النسبة المئوية  
المحروقات  2.205 41
المناجم 180 3
الكهرباء  260 5
  و الصلبالحديد 1.200 22
الكيمياء  505 9
الصناعة التحويلية  1.050 20

المجموع  5.400 100

 المصدر: د.جمال الدين لعويسات، التنمية الصناعية في الجزائر، مرجع سابق، ص25. 

  

يتضح من الجدول السابق أن الجزء األعظم من االستثمارات الكلية المخططة 

 يعتباره الممول الرئيس با%41للقطاع الصناعي كانت من نصيب المحروقات بنسبة 

لعملية التنمية االقتصادية أما فرع الحديد و الصلب فجاء في الرتبة الثانية بعد المحروقات 

من إجمالي االستثمارات المخططة للقطاع الصناعي و هي نسبة عالية %22بنسبة 

 في بالمقارنة مع الفروع األخرى، و هذه األخيرة تدل على االتجاه الذي اختارته الجزائر

ميدان التصنيع أال و هو االتجاه الذي يؤكد على إقامة الصناعات األساسية و منها صناعة 

 .الحديد و الصلب و إن كان مردودها يتحقق في المدى البعيد
  

  1973- 1970المخطط الرباعي األول : الفرع الثاني

قتصادية كانت أهداف هذا المخطط تتطابق مع إستراتيجية التنمية االجتماعية و اال

التي ركزت اهتمامها حول مسألة القضاء على البطالة نهائيا و كذلك سوء التشغيل في 

إطار عملية تصنيع البالد، كما تتمثل غـايته هذا المخطط في تكثيف و تعزيز بنـاء 

اقتصاد اشتراكي مستقل، و هو يرمي بالتالي إلى تحويل الموارد الزراعية و المنجمية في 

 و هذا ما % 9و تم تحديد نسبة النمو السنوي بـ . يع متكاملة و عصريةسياق عملية تصن



 مليون دينار تعتمد أساسا على 28قدرت بحوالي يستلزم استثمارات عمومية ضخمة 

لتنمية ورفع مستوى االستثمارات االقتصادية ل فوائد وفرو ستالموارد الوطنية للتمويل 

  (1).لسكانبالوفاء بالحـاجيات المادية و الثقافية ل

 مليار دج كاستثمار في هذه الخطة 27,740 و لقد خصص لهذا الغرض مبلغ

  : تتوزع كالتالي

  1973 – 1970هيكل االستثمارات في الخطة الرباعية األولى ): 05(جدول رقم 
  مليار دج:     الوحدة                                                                         

تالقطاعا االستثمارات المخططة    نسبة المئويةال  
الصناعة  12.400 45
الزراعة  4.140 15
المرافق األساسية  2.307 8
التعليم و التكوين  3.307 12
النقل  800 3
التجهيزات االجتماعية  3.216 12
السياحة 700 2
 التجهيز اإلداري  870  3

 قطاعات أخرى  -  -
لمجموع ا 27.740  100

  .10،ص1971 و التوزيع، الجزائررعلي الناخ، التوظيفات المالية، إنشاء المخطط الرباعي،الشركة الوطنية للنش: المصدر
  

  
 

 1969 – 1967و يتضح من هذا المخطط هو من جهة أطول من المخطط الثالثي 

ا  مخطط1970/73الذي كان مخططا قصير األجل، بينما يعد المخطط الرباعي األول 

متوسط األجل، و من جهة أخرى يتضح بأن حجم االستثمارات في هذا األخير هي أعلى 

  .بكثير من مثيلتها في المخطط السابق، إذ تزيد عنه بأكثر من ثالث مرات
  

مليار دينار نسبة 12,400 و الصناعة قد أوليت اهتماما كبيرا إذ خصص لها مبلغ 

ما يؤكد استمرارية السير الذي اختارته  من مجمل االستثمارات المخططة، و هذا 45%

                                                 
  .33 جمال الدين لعويسات، مرجع سابق، ص  (1)



الجزائر في ميدان التنمية االقتصادية و االجتماعية أال و هو االعتماد على الصناعة 

  .بصفة عامة و الصناعة األساسية بصفة خاصة
  

 مليار دينار أي بنسبة 4,140كما أنه لم يهمل الزراعة حيث خصص لها مبلغ 

  . من مجمل االستثمارات المخططة15%

  

و اآلن نقوم بمعرفة كيف تتوزع االستثمارات الصناعية المخططة داخل القطاع 

  : الصناعي من خالل الجدول التالي
  

  

  1973-1970 توزيع االستثمارات داخل القطاع الصناعي خالل المرحلة ):06(جدول رقم 
مليار دج:   الوحدة                                                                               

تالقطاعا االستثمارات المخططة النسبة المئوية  
المحروقات  4.573 36
المناجم 700 6
الكهرباء  735 6
الحديد و الصلب  1.900 15
الصناعة الكهربائية و الميكانيكية 1.275 11
الصناعة الكيميائية 512 4
الصناعة الغذائية  470 3
سيجصناعة الن 515  5  

 الصناعة الجلدية 60  -
 تركيب اآلالت  940  8
 الصناعة التقليدية  140  1
 صناعات أخرى  580  5

المجموع  12.400 100
                             .47P, rapport général, 1973-1970Plan quadriennal  : Source    

  

ال تزال تثمارات الصناعية  الجدول السابق أن النسبة العظمى من االس منيتضح لنا

 من مجمل االستثمارات المخططة %36 من نصيب قطاع المحروقات حيث بلغت نسبة



 و في الرتبة الثانية نجد قطاع الحديد و الصلب بزيادة عن المخطط ،للقطاع الصناعي

إن هذه النسبة . االستثمارات الصناعية من مجمل 15% مليون دج بنسبة 700الثالثي بـ 

 ما يؤكد على إعطاء األولوية ا، هذ%)22(ضت مقارنة بالمخطط السابق قد انخف

  .للصناعات األساسية دون إهمال الصناعات الخفيفة
  
 

  1977-1974المخطط الرباعي الثاني : الفرع الثالث

تعتبر األهداف العامة لهذا المخطط مماثلة ألهداف المخططات السابقة مع تركيز 

و كان من المتوقع أن . يع التنمية عبر مختلف أنحاء القطرأكثر على رفع اإلنتاج و توز

 و هذا ما يعادل %46يرتفع الناتج الوطني اإلجمالي بشكل ملموس و بنسبة ال تقل عن 

  . مليار دينار في االستثمارات العمومية111 و تستلزم %10نسبة سنوية للتنمية تبلغ 
  

مح إنجازه بتحقيق الهدف و كانت األولوية دائما من نصيب التصنيع الذي سيس

األسمى و هو التكامل الصناعي على نطاق أوسع بغية التوصل إلى رفع اإلنتاج في أقرب 

  .اآلجال و توفير مناصب الشغل
  

و كان مبدأ رفع تحويل الموارد الطبيعية إلى أقصى درجة يعتبر دائما أولوية 

شاريع القائمة في مجاالت قصوى بهدف توسيع عملية التصنيع، و تستجيب لهذا المبدأ الم

.  الكيماوية و اإلسمنتة و األسمدءالحديد و الصلب و المعادن غير الحديدية و البتروكيميا

 باالستثمارات في صناعة الحديد و الصلب، تم تصميم مركب الحجار للحديد و فيما يتعلق

رة من و الصلب على نحو يسمح برفع اإلنتاج إلى مليوني طن بغية توفير تشكيلة كبي

  .(1)منتجات الحديد و الصلب المستهلكة على نطاق واسع
  

 و الجدول الموالي يوضح لنا توزيع االستثمارات المخططة و المنفذة خالل الفترة 

  :حسب القطاعات الوطنية ) 1977- 1974(
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  1977-1974توزيع االستثمارات في الخطة الرباعية الثانية ) : 07(جدول رقم 
                                                                             

   مليار دج          : الوحدة
  

  %  تكاليف البرنامج  %  مجموع النفقات المرخصة  القطاعات

  51,7  65.350  44  48.000  الصناعة 

  7,3  9.224  11  12.005  الزراعة

 3,8  4.840  5  4.600  الري 

  0,9  1.200  2  1.500  السياحة

  --  54  1  155  الصيد البحري

  13,2  16.718  14  15.521  المرافق األساسية

  7,1  8.988  9  9.947  التكوين و التعليم

  12,9  16.330  14  14.610  الشؤون االجتماعية

  1,03  1.304  2  1.399  التجهيز اإلداري 

  1,9  2.463  3  2.520  شؤون أخرى 

  100  126.471  100  110.217  المجموع 

  . 40 سابق، صعل الدين لعويسات، مرججما: المصدر

 
نالحظ من الجدول أعاله أن الصناعة الزالت تستحوذ على الحصة األكبر من 

  % 51,7 ىـ ثم ارتفعت إل%44مجموع االستثمارات الكلية المخططة حيث شكلت نسبة 

بعد المراجعة، و هذا يعني أن المراجعة كانت لصالح القطاع الصناعي حيث وجهت كل 

  .لغ المضافة لهالمبا
  

لكن أي فرع من فروع القطاع الصناعي أواله المخطط اهتماما أكثر خالل هذه 

  :المرحلة؟ يجيب على هذا السؤال الجدول التالي

   

  

  
 



  

                  1977-1974توزيع االستثمارات على فروع القطاع الصناعي خالل المرحلة ): 08(جدول رقم 
  

        مليار دج : الوحدة                                                                             

  %النسبة   ةاجعلمرالمبلغ بعد ا  %النسبة   المبلغ المخطط  الفروع

  39,7  26.000  40,63  19.500  المحروقات 

  1,22  800  2,29  1.100  المناجم 

  2,6  1.700  3,18  1.525  الكهرباء 

  12,2  8.000  12,22  5.865  الحديد و الصلب 

  6,9  4.550  8,53  4.100  تركيب اآلالت

  16,3  10.700  13,00  6.238  الصناعة الميكانيكية 

  7,4  4.850  8,33  4.000  الكيمياء 

  3,4  2.250  3,06  1.470  صناعة األغذية 

  3  2.000  2,96  1.420  النسيج 

  0,4  300  0,35  170  جلود ال

  6,5  3.000  3,46  1.600  الخشب و الورق 

  1,7  1.150  1,90  910  الصناعة المحلية 

  0,07  50  0,90  42  الدراسات العامة 

  100  65.350  100  48.000  المجموع 

 .85 زرقين عبود، مرجع سابق، ص:المصدر

  

الت من نصيب إن النسبة العظمى من االستثمارات داخل القطاع الصناعي الز

من مجمل االستثمارات المخططة باعتباره الممول % 40.36القطاع النفطي بنسبة 

 لعملية التنمية، كما نالحظ االهتمام بصناعة الحديد و الصلب حيث بلغت يالرئيس

 8.000  أصبحت بمبلغ مليار دج و بعد المراجعة5.865استثمارات هذه األخيرة مبلغ 

رتفع مقارنة بالخطة السابقة، وبالتالي جرى التأكيد على إعطاء مليار دج، و هذا المبلغ م

  .         األساسية من تحقيق االستقالل االقتصاديتاألهمية الكبرى للصناعا

  
  

  

  



إن توزيع االستثمارات بين مختلف الفروع االقتصادية في الجزائر، لم يهدف إلى 

ن خالل التصنيع إلى االندماج  ما هدف مرتحقيق المردودية االقتصادية الفورية، بقد

  .الصناعي و تطوير العالقات االقتصادية بين مختلف فروع االقتصاد الجزائري
  

لقد تبين من خالل المخططات السابقة هو أن اإلنجازات الحقيقية كانت بمعدالت 

تختلف عن التوقعات و هذا راجع إلى تعميم ارتفاع األسعار في جميع البرامج االستثمارية 

و ما أدى إلى ظهور سلسلة كبيرة من إعادة تقييم المشاريع، هذا التقييم أصبح أمرا و ه

ضروريا اليمكن إهماله بالنسبة للنتائج المحصل عليها في مجال النفقات، و ظهور بعض 

 قارب مجموع ثالعراقيل في مجال التخطيط كبقاء عدة إنجازات من مخطط إلى آخر، حي

 د مليار دج و هذا ما يؤك210 حوالي 1978جازها سنة االستثمارات التي عجز عن إن

  .(1)ضعف االقتصاد الجزائري على استيعاب االستثمارات المخططة 
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  السياسة التنموية بالجزائر خالل فترة الثمانينات:المبحث الثاني

األداء        تحت وطأة المشكالت المتراكمة لمرحلة السبعينات التي أدت إلى انخفاض 

االقتصادي انخفاضا ملحوظا، و نتيجة للتحوالت في البنية االجتماعية منذ االستقالل حتى 

 من أبرزها اتساع نفوذ البورجوازية البيروقراطية و تراكم كانأوائل الثمانينات و التي 

الثروات لديها و استثمار جانبا منها في المجال االقتصادي الخاص، أخذت الجزائر في 

  .ل إلى نوع من الليبرالية االقتصاديةاالنتقا
  

     و ساعد هذا التحول في االختيارات االقتصادية، االنعكاسات السلبية الزمة 

فاالنهيار الواسع الذي عرفته عمليات التنمية على المستـوى الدولي . االقتصادية العالمية

القتصاد الجزائري، و ما ترتب عنه من تردي لألوضاع االقتصادية، أثر بشكل بالغ على ا

خصوصا بعد التدهور الكبير ألسعار المحروقات و انخفاض مستوى االحتياطات النقدية 

األجنبية بسبب ارتفاع خدمة الديون و ما نتج عنه من عجز في تلبية االحتياجات 

  .االستثمارية و االستهالكية األساسية المستوردة
  

عقد الثمانينات بعدة إصالحات اقتصادية       و في ظل هذه الظروف، قامت الجزائر في 

 و المخطط الخماسي الثاني 1984 -1980معبرة عنها من خالل المخطط الخماسي األول 

 سعيا منها للخروج من الوضعية الصعبة اقتصاديا و اجتماعيـا و سياسيا 1989- 1985

  .و التكيف مع الوضع الدولي الجديد

  

 :  هولمعبر عنها في هذين المخططينو ا حيةالو الجديد في اإلجراءات اإلص

الهيكلة بواسطة إعادة   االقتصادي في القطاع العامراإلعالن عن إصالحات لتحسين التسيي

  .االستقاللية لهذه المؤسسات و تشجيع للقطاع الخاصإعطاء و
  

  

  

  
 
  

  



   إعادة الهيكلة العضوية و المالية للمؤسسات العمومية: المطلب األول

 هذه الفترة انتهاج سياسة تنموية جديدة، حيث سعت الجزائر إلى تدعيم شهدت           

االقتصاد الوطني و إنعاش القطاعات التي لم تعطي لها األولوية من قبل، باإلضافة إلى 

معالجة االختالفات التي ميزت االقتصاد الوطني طيلة سنوات السبعينات، هذا إلى جانب 

، و تم كل هذا من خالل ...قات السريعة، الجسوراالهتمام بالهياكل القاعدية كالطر

 .)1984-1980(المخطط الخماسي األول 
  

  1984-1980استثمارات المخطط الخماسي األول : الفرع األول

قامت الجزائر في غضون هذا المخطط بعدة إصالحات اقتصادية، كإعادة هيكلة 

لوطني لألسعار و إعادة ة، إصالح النظام الجبائي، إصالح النظام اوميمالمؤسسات الع

  .النظر في سياسة األجور
  

و نادى هذا المخطط كذلك بضرورة التحكم في آجال و تكاليف إنجاز المشاريع 

االستثمارية، و إدخال مخططات اإلنتاج على مستوى المؤسسات العامة ألجل تحسين 

  .استخدام الجهاز الوطني المنتج
  

ة، ـن شغل، تربية، سكن و صحـلسكان ماهتم كذلك بإشباع الحاجيات األولية لو 

  .و اهتم بتحسين وضعيتهم، و انتهاج سياسة ديمغرافية تتماشى مع متطلبات المجتمع
  

 اتخذت الجزائر في هذه الفترة إجراءات جديدة تسمح بمشاركة الرأس مال حيث

  (1)" الشركات المختلفة"ار ـطإجية التنموية، و هذا ضمن تيي تحقيق اإلستراـاألجنبي ف

  : و يتجلى كل هذا من خالل الجدول التالي
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   1984-1980 المخطط الخماسي األول ت استثمارا) :09(جدول رقم 
  

  تكاليف البرامج  القطاعات

  )مليار دج(

  الترخيص المالي

  )مليار دج (

  20.00  23.90  الفالحة 

  3.20  4.00  الغابات 

  0.90  1.50  الصيد البحري 

  23.00  30.00  الري 

  47.10  59.40  وع الفالحة و الريمجم

  63.00  78.00  المحروقات 

  32.00  56.50  الصناعة األساسية 

  43.46  56.54  الصناعة التحويلية األخرى 

  17.00  22.17  المناجم و الطاقة 

  155.46  213.21  مجموع الصناعة

  20.00  25.00  لشغال العموميةاألمؤسسات البناء و 

  3.40  4.60   ةالسياح

  13.00  15.80  ل النق

  6.00  8.00  المواصالت الالسلكية و السلكية 

  13.00  17.80  التخزين و التوزيع 

  35.40  46.20   المنتجشبهمجموع القطاع ال

  17.50  28.20  شبكة النقل 

  1.40  2.10  المناطق الصناعية 

  60.00  92.50  السكن 

  42.20  65.70  التربية و التكوين 

  21.54  28.19  االستثمارات األخرى

  143.64  216.69  مجموع قطاع الهيكل الصناعية

  400.60  550.50  مجموع االستثمارات

، وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية، 1984-1980مشروع المخطط الخماسي األول : المصدر

  .346، ص 1984الجزائر



  

اسي يتبين من أرقام الجدول السابق و على ضوء األولويات العامة للمخطط الخم

األول أن قطاع المنتج هو في مقدمة اهتمامات الدولة ألنه القاعدة المادية للتنمية 

االقتصادية و االجتماعية كما أن المخطط لم يهمل القطاعات األخرى و خصص لها مبالغ 

  .معتبرة حافظا على التوازن العام
  

 مليار 78ي أما البرامج الجديدة لالستثمارات في الفروع الصناعية فقدرت بحوال

 مليار دج هذا يدل على أن هذا 550.50يمثل قطاع المحروقات قيمة عظمى من أصل  دج

 . القطاع يحظى باألولوية من قبل الدولة
 

  لمؤسسات الوطنية  لهيكلةالإعادة : الفرع الثاني

 االقتصاد الوطني في هذه المرحلة التاريخية قد كبر مقارنة بما كان عليه سنة إن

ح ذلك من عدد الشركات العمومية التي كان رقمها ال يتعدى عدد أصابع  و أتض1963

  . شركة وطنية150 حوالي 1980اليد الواحدة و التي أصبحت في سنة 
  

 242-80، صدر مرسوم 1979و في إطار مراجعة تنظيم االقتصاد الوطني سنة 

و يقصد بهذه .  المتعلق بعملية إعادة هيكلة المؤسسات العمومية1980 أكتوبر 4المؤرخ 

األخيرة تغيير الواقع االقتصادي داخل المؤسسات لكي يتسنى لها أن تولد فائضا يمكنها 

من تكوين مواردها المالية الخاصة بها، أي تحقق التمويل الذاتي لنشاطاتها و هو ما يعني 

. تاالنتهاء من مرحلة االعتماد على الخزانة العامة في تمويل العجز المالي لهذه الشركا

أي أن عملية إعادة الهيكلة تستهدف باألساس رفع الكفاءة االقتصادية و المالية للقطاع 

العام و يتم ذلك بواسطة التوجه التدريجي نحو تخصص كل مؤسسة في نشاط محدد 

باإلضافة إلى تحديد أحجام المؤسسات بالشكل الــذي يضمن أقصى فعالية فـي التنظيم 

 .(1)الفصل بين وظائف اإلنتاج و االستثمار و التسويقو التسيير و يقصد بالتخصص 

  : و قد عرفت المؤسسة شكلين من إعادة الهيكلة

  Restructuration organique             الهيكلة العضويةإعادة 

 financière                       Restructuration   إعادة الهيكلة المالية 
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للمؤسسات العمومية  لة إعادة الهيكلة العضويةبالنسبة للشكل األول، قررت الدو

  : بأسلوبين

  إعادة الهيكلة حسب المنتجات؛ 

 ).المناطق(إعادة الهيكلة حسب الجهات  
 

 مؤسسة وطنية، و عند إعادة 150 في حدود 1980لقد كان عدد المؤسسات سنة 

سات الوالئية ، و امتد هذا التقسيم التجزئتي إلى المؤس1982الهيكلة العضوية انقسمت سنة 

 مؤسسة، مع العلم 1079 مؤسسة، ثم إلى المؤسسات البلدية ليبلغ 504ليرتفع عددها إلى 

  .(1) مؤسسة والئية و بلدية 430أن عدد المؤسسات المحلية كان قبل االنقسام 
  

و قد كان أيضا من أهداف إعادة الهيكلة العضوية فصل ثالث عمليات اقتصادية 

و الهدف من وراء ذلك إعطاء دور . اإلنتاج، التنمية، التسويقعن بعضها، و هي عمليات 

  . أكبر لوظيفة التخصص، لتصبح وظيفة اقتصادية مستقلة يسهل معها التحكم في التسيير
  

عامل آخر ال يقل أهمية عن سابقيه يتمثل في التوزيع الجغرافي لمراكز المؤسسات 

منها ما يتعلق بالمقرات غير المهيأة أو الوطنية، مما أنجز عنه صعوبة كبيرة في التطبيق، 

العديمة، و منها ما يتعلق بإعادة توزيع المستخدمين و غياب هياكل اإلسكان أو نقصها مما 

  . بالتالي على تطويرها االقتصادي و الماليوأثر على السير العادي للمؤسسات، 
 

 وصلت نسبة و هكذا فاالنقسام غير العادي و السريع في آن واحد كان قويا، حيث

 - 1981 في ظرف لزمني ال يتعدى السنتان %220إلى  %100الهيكلة العضوية ما بين 
1982 (2) 

 لمعرفة انعكاسات إعادة الهيكلة على تطور نشاط 1986لقد أجريت دراسة في سنة 

  :  والية و كانت النتائج كالتالي28في ) البلدية و الوالئية(المؤسسات المحلية 

  ؛وضعية مالية سيئة 

  وحدة والئية؛26 بلدية و 28 وحدة منها 110غلق  
 

  .و تعيش على السحب من حساباتها المصرفية بالمكشوف 
                                                 

 ة، رسالة ماجستير، آلي2000-1980ثمار األجنبي المباشر من خالل اإلصالحات االقتصادية في الجزائر  عبد الرحمن تومي، واقع آفاق االست (1)
  .185، ص 2001 الجزائرةالعلوم االقتصادية، جامع

   .187  عبد الرحمن تومي، مرجع سابق، ص  (2)



  

 و هكذا فقد تبين أن وضعية وحدات هذه المؤسسات تسير في اتجاه سيء منذ 

، و من األسباب القوية التي آلت إليها وضعية هذه المؤسسات أيضا، تدخل اإلدارة 1983

 فرض أسعار غير اقتصادية على اإلنتاج و الخدمات بدعوة تغلب في التسيير، و

  .االعتبارات االجتماعية و متطلبات التنمية السريعة

كما أن دخول هذه المؤسسات في الهيكلة العضوية قبل تنظيف وضعيتها المالية أثر 

 مليار دج و هو 179:  تقدر ب31/12/1983تأثير آخر و بقوة، حيث كانت ديونها في 

  . (1))  مليار دج86,8(لغ يمثل ضعف الناتج الداخلي اإلجمالي لنفس السنة مب
  

 الشكل الثاني، يتمثل في إعادة الهيكلة المالية للمؤسسة، حيث كان تهدف هذه ا أم

 أي تصفية assainissement financierالعملية إلى التطهير المالي للمؤسسات 

اإلجراءات على المستوى الداخلي للمؤسسة الوضعيات المالية السابقة ووضع مجموعة من 

للسماح لها بالرفع من اإلنتاجية، و على المستوى الخارجي بفضل تعديل األدوات 

  .التأطيرية لالقتصاد
 

  : و قد عرف المخططون الجزائريون إعادة الهيكلة المالية على

أنها مجموع اإلجراءات التي تتخذها الدولة و المؤسسة عاجال و على كـل "

المستويـات، و ليس فقط على المستوى المالي، و كذلك كل النشاطات الواجب تأديتها من 

  .قبل المؤسسة بصفة مستمرة لتجسيد استقالليتها المالية و تجنب اللجوء إلى إعانة الدولة
  

و كان الهدف من إصالح المؤسسة بشكل خاص و إعادة تنظيم االقتصاد بشكل عام 

دية للبالد و بالخصوص التوازنات الخارجية و ذلك بضمان تحقيق التوازنات االقتصا

   .(2) من مواد تجهيزات و مواد أولية و سلع استهالكية دالتموين العادي للبال
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ية االقتصادية بالبالد النامية خالل عقد الثمانينات مع االهتمام بحالة الجزائر، رسالة ماجيستير، معهد م التنمحمد حشماوي، التجارة الدولية و (2)

  .152، ص1993العلوم االقتصادية جامعة الجزائر
 



  

  )1988(استقاللية المؤسسات العمومية : المطلب الثاني

من المفيد أن نشير أن هذه الفترة تعتبر من الناحية النظرية تطبيقا للمخطط 

 و الذي وضع ليكمل األهداف التي بدأها المخطط الخماسي 1989-1985ي الثاني الخماس

  .األول

 حدثت أزمة بترولية أدت إلى انهيار أسعار البترول و الغاز 1986و لكن في سنة 

و انخفاض قيمة الدوالر، و هو ما أثر سلبا على االقتصاد الجزائري و أدى إلى ضعفه في 

 إيرادات الصادرات النفطية، و تفاقم حدة الديون الخارجية هذه المرحلة، من خالل تدهور

  .و ارتفاع معدل التضخم
       

و الجدول الموالي يبين لنا تدهور الوضعية االقتصادية من خالل تطور بعض       

  :  )86/88( خالل هذه السنوات المؤشرات
  

  1988-9861تطور بعض المؤشرات االقتصادية خالل فترة  :  ) 10 ( الجدول رقم
  

  1988  1987  1986  المؤشرات

 2,7 - 1,4 1,6 -  معدل نمو اإلنتاج الوطني الخام

 0,3 - 00 2,2 -  $ مليار: رصيد ميزان المدفوعات

 0,7 - 1,3 - 6,6  $ مليار: رصيد الميزان التجاري

 22 2,9 19,3  $ مليار :الدين الخارجي

 5,92 4,85 4,70   دوالر/سعر العملة الوطنية 

 .160محمد حشماوي، مرجع سابق، ص: مصدرلا
  

. يبدو واضحا من هذه المؤشرات التدهور الكبير لالقتصاد الوطني خالل هذه السنوات

فابتداء من . كما يظهر جليا التأثير الكبير لعائدات المحروقات على التراكم الوطني

  .فأكثرانخفاض أسعار البترول، بدأت تظهر الصعوبات تلو األخرى و تتعمق أكثر 

و هذا ما دفع بالجزائر إلى إعادة النظر في خطتها التنموية و إستراتيجية استثمارها 

  : حيث ركزت على
  



مواصلة النمو بالنسبة لإلنتاج و االستثمارات، مما يضمن األهداف الرئيسية  

 للعشرية المقبلة؛ 

لتحكم في المحافظة على استقاللها االقتصادي و استقاللية قرار الدولة السيما با 

 التوازنات المالية الخارجية؛

تلبية االحتياجات األساسية للسكان و ذلك من خالل االستعمال األفضل لطاقات  

 .(1)االنجاز و تحسين التحكم في الورشات و ترقية تأهيل اليد العاملة 
 

و قد أبرزت حساسية االقتصاد الجزائري تجاه المحيط الدولي و ساهمت في تبرير 

ططين الجزائريين نحو تعديل األهداف المحددة بموجب المخطط و الشروع في توجه المخ

توجيه االقتصاد و التخطيط نحو ال مركزية و استقاللية أكبر من ذي قبل ليفسح المجال 

  .أمام مبادرات األعوان االقتصاديين و لتطوير استخدام آليات التنظيم االقتصادي
  

، يهدف إلى إلزام 1988 في بداية عام و لقد صدر قانون استقاللية المؤسسات

الشركات الوطنية في القطاع العام لتحقيق الكفاءة المالية التي تمنحها استقاللية في اإلدارة 

و التمويل و يعتمد هذا القانون على التمييز بين اإلدارة و الملكية فهذه األخيرة تكون 

رة يكون مسؤوال عن النتائج  في حين توكل إدارة المؤسسة إلى مجلس إدا% 100للدولة 

  .(2)االقتصادية للشركة 
  

أو بمعني آخر الدولة تبقى المالكة أو صاحبة أسهم المؤسسة العامة دون 

تسييرهــا و تخلف هيئات متخصصة مسماة بصناديق المساهمة الذي تتولى تسيير أسهم 

  .المؤسسات العمومية

عن النشاط الداخلي " دولة بعيدةإبقاء ال"تهدف استقاللية المؤسسات العمومية إلى 

للمؤسسة و هذا ال يعني أنها ال تبالي بمستقبل هذه المؤسسة التي هي بمثابة محركات 

يتدخل القانون للفصل بين سلطات الدولة كمالك األسهم و صالحيات الدولة " التنمية 

  .(3)" كسلطة عمومية 
  

                                                 
.5، ص1986 الوطنية للفنون المطبعية، الجزائرة، المؤسس1989-1985 تقرير عام المخطط الخماسي الثاني  (1)   

  108ن عبود، مرجع سابق، ص  زرقي (2)
 العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر ة شيح أمينة، أثر إعادة الهيكلة الصناعية على القطاع الصناعي العمومي حالة الجزائر، رسالة ماجستير، آلي (3)

  .74 ص، 1999



ائرية ناتجة عن غياب الفعالية في      فإذا كانت المشاكل المالية للمؤسسة العامة الجز

جهاز اإلنتاجي إضافة إلى عدم مالئمة طريقة التمويل التي كانت تعتمد باألساس على 

استخدام العائد النفطي فإن الفصل بين الوظائف االستثمارية و اإلنتاجية و التسويقية 

لعقالني سيعطي للمؤسسات و البنوك طابعها االقتصادي، و هو ما يسمح باالستخدام ا

  .للموارد
  

إن الهدف من وراء هذه العملية هو محاولة تغيير وجه االقتصاد الجزائري من اقتصاد 

.  أحادي الجانب يعتمد على استغالل المحروقات إلى اقتصاد إنتاجي مستقل نسبيا

فالصناعة الوطنية ينتظرها في المستقبل أن تستهلك األقل من المواد و السلـع المستوردة 

  .(1)وفر فرص عمل أكثر و أن ت
  

أما فيما يتعلق باالستثمارات خالل هذه المرحلة فقد خصص المخطط الخماسي 

 مليار دج كاستثمار في هذا المخطط مما يسمح هذا المبلغ من النفقات بفضل 550الثاني 

فعالية أكبر لجهاز اإلنتاج بصفة عامة و إنجاز االستثمارات بصفة خاصة بتحقيق األهداف 

سية خالل هذه الفترة و توسيع و تدعيم قاعدة التنمية و توفير ظروف مالئمة من األسا

و فيما يلي استثمارات المخططة . شأنها أن تحل محل المحروقات في مجال تمويل التنمية

   : 1989-1985خالل الفترة 
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  1989 – 1985استثمارات المخطط الخماسي الثاني  ):11(جدول رقم 
  

 ) %(النسبة   ) دج9 10(القيمة   األنشطة 

  5.45  30  الزراعة 

  7.45  41  الري 

  0.18  1  الصيد البحري 

  1.27  7  الغابات 

  12.72  79  المجموع الفردي

  7.23  39.8  المحروقات 

  5.14  28.3  الكهرباء 

  2.01  11.1   ءالبتر وكيميا

  0.54  3  المعادن 

  3.27  18  الحديد و الصلب 

  4.83  16.6   الكهرباء –البناء الميكانيكي 

  8.61  47.4  صناعات أخرى 

  31.67  174.2  مجموع الصناعات

  3.45  19  وسائل االنجاز 

  2.72  15  وسائل النقل 

  2.88  15.85  التخزين و التوزيع 

  1.45  8   ةسلكيالبريد و المواصالت السلكية و الال

  8.27  45.5  المرافق االقتصادية 

  13.81  76  السكن 

  1.45  8  الصحة 

  3.71  20.45  مرافق اجتماعية أخرى 

  8  44  التجهيزات الجماعية 

  8.18  45  التربية و التكوين 

  100  550  المجموع العام

  .230، مرجع سابق، ص 1989 – 1985تقرير عام المخطط الخماسي الثاني : المصدر
  

  

  



المالحظات التي يمكن استخراجها من هذه األرقام، عن تطور إنجاز استثمارات 

 : المخطط الخماسي الثاني هي

لعل النتيجة األولى التي يمكن أن نبدأ بها هي أن أصعب مرحلة مرت بها التنمية في -

  إذ أن انهيار أسعار البترول بنسبة1989-1985الجزائر، منذ االستقالل، هي مرحلة 

 كان ضربة عنيفة القتصاده الذي أصبح عاجزا بسبب سقوط % 70 إلى 60تراوحت بين 

  .إيراداته من العمالت الصعبة على تمويل تنميته و تموينها

النتيجة الثانية هو اتجاه االستثمارات الصناعية إلى صناعات أخرى غير المحروقات -

  .ا هو مبين في الجدول في القطاع الزراعي و الخدماتي كمتبتكثيف االستثمارا

النتيجة الثالثة هي تسجيل تناقص في االستثمارات الفعلية اقل من االستثمارات المقررة، -

 من الهدف المحدد % 67,3 مليار دج و يمثل هذا الرقم االستثماري الفعلي  370,5حجم 

  . مليار دج550

إلى إعادة النظر من لقد انتهت هذه التطورات السلبية التي عاشها االقتصاد الجزائري 

جديد في استراتيجياتها التنموية و سياساتها االستثمارية حيث تتماشى مع توجهاتها الجديدة 

و التي تـرمي إلى فتـح اقتصادهـا و تحرير المنافسة بغية دخول اقتصاد السوق في 

 .ظل عولمة االقتصاد الدولي
  

  تقوية اقتصاد السوق : المطلب الثالث

رحلة هو أنه في بدايتها تم التأكيد على السقوط الحر لالقتصاد ما يميز هذه الم

ي و فشل السياسة االقتصادية المتبعة و كذا اإلستراتيجية التنموية المختارة و ضعف الوطن

  .تطبيق التخطيط مما أدى إلى ظهور التضخم وضعف الجهاز اإلنتاجي
  

 كتلة نقدية بدون مقابل و لقد أدى العجز الكبير الذي مس خزينة الدولة إلى إصدار

من أجل تمويل عجز الميزانية، و هو ما أكد ضعف النظام المصرفي و عدم قدرته على 

القيام بمهامه، و المتمثلة في تجنيد االدخار و مراقبة الصرف و نظام االستيراد، مما أدى 

ه إلى نشوء و اتساع سوق موازية للعملة الصعبة، إلى جانب العجز الكبير الذي شهدت

  .البالد في ميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع الديون الخارجية
  

  



و أمام هذه األوضاع، بات الزما على الجزائر إيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء على 

 ةهذه األزمة و التخفيف من حدتها، حيث بدأت بخوض برنامج إصالحات يرمي إلى إعاد

لية التامة، ووضع آليات تشريعية تمكن االعتبار للمؤسسة كعامل اقتصادي يتمتع باالستقال

  .الدولة من تكريس دورها كسلطة عمومية و منظم استراتيجي
  

و منه كان للجزائر أن سطرت انتقالها من اقتصاد مخطط مركزيا إلى اقتصاد 

السوق و بات األمر حتميا عليها، حيث و على سبيل تأكيد ذلك، كتب رئيس البنك الدولي، 

“Wolfensohn James.D” إن االنتقال من االقتصاد : "، قال فيها1996 ، مقالة في سنة

المخطط إلى اقتصاد السوق يعد ضرورية حتمية، فالعالم اليوم يعرف تحوال سريعا، قد 

ظهر بجالء في السنوات األخيرة في حجم المبادالت الدولية، و االستثمار الخاص الذي 

داخيل مرتفعة ورفع مستويات المعيشية فتح آفاقا واسعة للنمو و التشغيل، و تحقيق م

 (1)"بفضل حرية حركية آليات السوق
  

  برنامج التعديل الهيكلي : الفرع األول

لجأت الجزائر، عندما اشتدت أزمتها االقتصادية و انعدمت طرق جديدة لتمويل و فشل 

على الطرق المستعملة لتخفيف عبء المديونية، إلى الصندوق النقد الدولي و أبرمت معه 

، على شكل برنامج للتسوية 1994 في شهر أفريل ”Stand –By“اتفاقية االمتثال 

الهيكلية يتم تنفيذه من خالل برنامج لإلستقرار االقتصادي يدوم سنة واحدة يكون متبوعا 

ببرنامج تعديل هيكلي يدوم ثالث سنوات خالل فترة اإلستقرار اإلقتصادي يجب أن ينصب 

سيس التوازنات الداخلية و الخارجية بمساعدة القروض المتأتية من اإلهتمام على إعادة تأ

طرف صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، و كذلك تقليص االختالالت الداخلية و تهيئة 

  : الظروف لمباشرة الفترة الثانية للتعديل الهيكلي و قد تجلت هذه اإلجراءات من خالل

  محاولة تقليص العجز الميزاني؛  

  لدعم على أسعار المواد ذات االستهالك الواسع؛رفع ا 

 تخفيض قيمة الدينار؛ 
 
  

 .رفع سعر الفائدة و معدالت إعادة الخصم 
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بصفة عــامة يعني برنامج االستقرار االقتصادي الـذي نفذ تحت اإلشراف 

التقنـي و المالي للمؤسسات الدولية، تهيئة الظروف لمباشرة سلسلة أخرى من 

كلية المرتبطة بطريقة آداء و فعالية الجهاز اإلنتاجي، و كذلك استمرار اإلصالحات الهي

المؤسسات المالية الدولية على دعم برنامج التعديل الهيكلي ماليا و تقنيا بصورة تسمح 

للدولة المعنية من االستفادة من المساعدة التقنية و كذلك تسهيالت السحب على موارد 

  . التسهيل الموسعالصندوق و البنك من خالل اتفاق

يهدف برنامج التعديل الهيكلي المفروض من طرف صندوق النقد الدولي أساسا إلى 

هناك نوعين من . تخفيض العجز الميزاني و كذلك إعادة التوازن االقتصادي الكلي

  :األهداف 

تتمثل في تخفيض الطلي الكلي عن طريق تخفيض النفقات  :األهداف قصيرة المدى

صالحات الجبائية، يتم تخفيض الطلب الكلي عن طريق إعادة النظر في العمومية و اإل

سياسة القروض، برفع نسب الفائدة حتى تكون جذابة لتشجيع االدخار الفردي و الجماعي 

  .و في األخير التقليص من الكتلة النقدية
  

د تتمثل في تطوير الصادرات خارج المحروقات و كذلك رفع القيو :األهداف طويلة المدى

على القطاع الخاص و أخيرا تأسيس حقيقة األسعار بمعنى إخضاع المنتوجات إلى 

  .أسعارها الحقيقية

تشجيع االستثمار الخاص و محاولة جلب رؤوس األموال الخارجية في المنطق 

الحر الذي يعتبر أساس برنامج التعديل لصندوق النقد الدولي حيث يجب إخضاع 

ت االقتصادية الطبيعية بهدف تعميق اندماجها في التقسيم اقتصاديات النامية إلى اآلليا

  .العالمي للشغل
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  



   الخوصصة :الفرع الثالث

أعطى . يلزم الدور الجديد للدولة خوصصة بعض النشاطات أو أنشطة القطاع العام

  .المشرع الجزائري و بصورة واضحة كل ما يتعلق بالخوصصة من مختلف جوانبها
  

 التحويل الجزئي أو الكلي للملكية من المؤسسات التابعة للقطاع تعني الخوصصة

و تتمثل أيضا في وضع . العام إلى القطاع الخاص مع ميزة خاصة تتمثل في بيع األصول

إطار تأسيسي و تنظيمي مالئم لتنمية القطاع الخاص و قوانين السوق كنزع االحتكار، 

  إلخ....تحرير التجارة الخارجية،
  

صة باعتبارها إحدى الوسائل التي تجعل الدولة تتحدد في بعض تسمح الخوص

التزاماتها، بتحديد دور هذه األخيرة و مكانتها في المجتمع كما تسمح بضبط الوسائل 

  .القانونية و نماذج إدارة األعمال لتحقيق أهدافها الخاصة

  : تتمثل أهداف الخوصصة في أهداف ذات طابع مالي، اقتصادي و سياسيو
  

الخوصصة تسمح بتحويل الملكية من القطاع العام إلى القطاع  : الصعيد الماليعلى

  .الخاص بتخفيض النفقات العمومية و تخفيض أعباء الدولة تجاه القطاع العام
  

سيسمح تحويل الملكية من تحسين فعالية المؤسسـات العمومية  :على الصعيد االقتصادي

  . األموالسو اإلسراع في فتح السوق العالمية لرؤو
  

سيسمح تحويل الملكية من تقوية سوق األسهم الجماهرية و ترقية  :على الصعيد السياسي

مساهمة العمال فـي رأس مال المؤسسـة و ذلك بإشراكهم في السير الحسن لمؤسستهـم 

  .(1)و إخفاء شعور اإلبعاد الذي يعاني منه العمال
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  د السوقدور الدولة في منطق إقتصا: الفرع الرابع 

من أهم مميزات عالم التسيير في هذا القرن هي إعادة تحديد دور الدولة في الدائرة 

 لم تظهر هذه الحاجة في الدول الليبرالية التقليدية فحسب، بل في الدول بحيث. اإلقتصادية

إلى إقتصاد السوق يؤدي حتما إلى تغيير  )موجه(النامية، فالمرور من إقتصاد مخطط 

  .مة الدولةجذري في مه
  

إن اإلرتباط المتبادل و المتزايد بين اإلقتصاد الوطني و تدويل األسواق يعني 

  .بالنسبة للدول إعادة هيكلة جوهرية لإلستجابة لحاجيات النجاعة و الفعالية
  

فالجزائر ال تستطيع أن تتجنّب هذه اإلشكالية حيث أنها تواجه أزمة هيكلة كشفت 

 مدعوة بصفة جادة إلعادة تحديد دور الدولة في الجهاز و لهذا فإنها. نقائص عديدة

  .اإلنتاجي
  

هذا التحديد يعني إعادة هيكلة جوهرية لدور الدولة حيث ينتج عنها حصر دقيق 

  .للقطاعات التي يمكن للقطاع الخاص أن يتكفّل بها
  

إن تدخل الدولة في كل النشاطات و القطاعات  بين حدوده باإلضافة إلى أن هذه 

في الواقع، فإن . لوضعية وضحت جزئيا مشاكل سير اإلقتصاد الوطني و تفاقم أزمتها

إقتصاد السوق ال يعني أن الدولة ال تملك أو ال تراقب المؤسسات و الكن يعني ببساطة أن 

يحصل القطاع الخاص على مكانة مرموقة في اإلقتصاد الوطني حتي يتسنى لميكانيزمات 

و يجب اإللحاح على أن إقتصاد السوق يتماشى مع دولة . السوق أن تلعب دورا كامال

  .قوية و عصرية
  

إن للدولة في إقتصاد السوق دورا هاما في التنظيم و في تصحيح نقائص السـوق، 

و هو السبب الذي من أجله يجب أن تكون الدولة قوية لفرض التحكّم مع تطبيق رقابة 

  .صارمة

  
  
 

 مية بإحالل المشاريع الكبرىإستراتيجية التن: المبحث الثالث



يعاني االقتصاد الوطني منذ أكثر من عشر سنوات من أزمة مستديمة بالرغم من 

و ال تزال المحروقات، كما كان عليه الوضع . تنّوع الثروات البشرية و المادية و أهميتها

ق و عوض أن تتقلّص تبعيتنا للسو. منذ ربع قرن من الزمن، تحتل الصدارة في اقتصادنا

المعولمة و الدورية، كما كان متوقعا، فإنها مافتئت تتفاقم أكثر فأكثر، إذ أن كّل عملتنا 

إن تقلبات .  من إيراداتنا الجبائية تتأتى من المحروقات%60الصعبة أو جلّها و قرابة 

أسعار البترول و حركات صرف الدوالر، تشكل مصدا خارجيا غالبا ما يوقف النمو 

يكون االقتصاد البترولي بفعل العوامل المذكورة، مورد نمو أو مورد و هكذا . الجزائري

  .ركود حسب الظروف
  

من ثمة يتعين بناء عهدا ما بعد البترول لتحرير الجزائر و الجزائريين من التبعية 

و لتعويض هذه . لمورد طبيعي محدود بالضرورة لكونه غير قابل للتجديد إلى ماال نهاية

  . مورد واحد يتمثل في العملالثروة ال يوجد إالّ

لقد تم القيام بعدة محاوالت لإلصالح لكن دون االستجابة إلى التطلعات المشروعة 

إن . للجزائريين و المتمثلة في رفع مستوى المعيشة و التشغيل القار و األمن االقتصادي

ون شك بإعادة األعمال التي تم القيام بها مع المنظمات النقدية و المالية الدولية، سمحت بد

التوازنات االقتصادية الكبرى و لكنها لم توفر كل الشروط الضرورية لوضع منظومة 

  .لالستثمار و الستحداث الثروات و مناصب الشغل بشكل دائم
  

و تتوخى الحكومة بلوغ هدف استراتيجي يتمثل في تحسين مستديم لمستوى معيشة 

  .ل لثمار النموالسكان و تعميم التقدم االقتصادي و توزيع عاد
  

و يتمثل هدف اإلصالحات االقتصادية في إضفاء المرونة الالزمة على األداة 

  .اإلنتاجية لتمكينها من التطور و التأقلم مع التغيرات في ظل اقتصاد متفتح

و تستهدف هذه المرونة التعبئة الحقيقية لالستثمار بكل أشكاله و كذا الطاقات الفنية 

كما تسمح القتصادنا بمواجهة العولمة و االندماج . التسييرية لبالدناالبشرية و المادية و 

  .في إطار التكتالت الجهوية التي هي في النهاية شرط للبقاء و التطور على المدى البعيد
  

إن الحركية الجديدة التي ستقوم الحكومة بإضفائها على عالقاتنا االقتصادية 

ل المالية و المادية التي يمكن حشدها على الخارجية تتوقف على حد سواء على الوسائ



إن حشد االستثمار . الصعيد الوطني و على وسائل شركائنا االقتصاديين و التجاريين

األجنبي و كذا الوطني هو، من هذا المنطلق، معيار جد حساس الستمرارية تطورنا 

  .االقتصادي و االجتماعي
  

  4200-2001 اإلنعاش االقتصادي  دعمبرنامج: المطلب األول

 و يتمحور حول 2004-2001إن برنامج اإلنعاش االقتصادي يمتد على الفترة 

األنشطة موجهة لدعم المؤسسات و األنشطة اإلنتاجية الفالحية و أخرى، كما خصصت 

لتعزيز المصلحة العامة في ميدان الري، النقل و المنشآت و لتحسين مستوى المعيشي، 

  .وارد البشريةالتنمية المحلية و لتنمية الم
  

و تطبيقا لبرنامج الحكومة، فإنه يدفع باألنشطة االقتصادية عبر كل التراب الوطني 

و على وجه الخصوص في المناطق األكثر حرمانا كما ترمي تلك األنشطة إلى خلق 

  .مناصب شغل و تحسين القدرة الشرائية
  

الرامية إلى تقليص فهي تندرج في إطار مكافحة الفقر و سياسة التهيئة العمرانية 

   .(1)من عدم التوازن الداخلي و ما بين الجهوي
 

  واقع االقتصاد الجزائري في التسعينات: الفرع األول

إن رسم التصور التنموي االقتصاد الجزائري في ظروف اقتصادية تتميز بسرعة 

وزنات  تحقيق أهدافه ميما يخص التإلىالتغيير، ينطلق من وصول برنامج التعديل الهيكلي 

القتصاد الوطني، و كذلك تحقيق أهدافه فيما يخص االنتعاش و إعادة بعض عملية لالكلية 

  .النمو من جديد

، و حقق 1995 و لقد مكن التعديل من إعادة التوازن لميزانية الدولة في سنة 

معدل متوسط  ، مع توقع%4، كما تم تقدير معدال سنويا يساوي 1996فائضا في سنة 

 دلت التوقعات على تحقيق  حيث.2000 و 1997مابين   في الفترة%5 للنمو يساوي

كان سيسمح بمعالجة الديون  ، وهو ما1998فائض في الميزان التجاري انطالقا من سنة 

ر البترول في تلك الفترة حال دون ابمساعدة نمو الناتج المحلي الخام، و لكن انخفاض أسع

                                                 
 (1)  Services du chef du gouvernement, Le plan de la relance économique 2001 - 2004, les composantes du 
programme, P4 



قتصاد الوطني، حيث تم متصاص اختالالت االو مكن العمل ببرنامج التثبيت من ا .ذلك

   )-0.9(حد للكود االقتصادي من خالل توقيف نسبة تراجع الناتج المحلي الخام عند  وضع

و من اجل تدعيم االستقرار النقدي و تحفيز عملية النمو، انتهجت الجزائر سياسة صارمة 

يل الموسع لتدعيم هسوضعت من خاللها برنامج تعديل للمدى المتوسط مسند باتفاق الت

  .النمو االقتصادي بقوة

   :و لقد انعكس النمو االقتصادي الجزائري في هذه الفترة من خالل

 و التي 1994زيادة معتبرة في حجم القيمة المضافة التي حققها القطاع الفالحي سنة - 

لقطـاع البناء % 2.7للمحروقــات، و نسبة % 4.4مقـابل نسبة % 15قدرت بحوالي 

  %).  - 1.4( ألشغال العمومية و الخدمات، مع تراجع حاد للقطاع الصناعيو ا

  .انخفاض العجز في خزينة الدولة-

  .1994سنة % 14مقابل توقع قدر ب % 10.5تراجع معدل توسع الكتلة النقدية إلى -

من طرف البنك  تهجةن وفق آليات التثبيت الم1995مواصلة تعديل صرف سنة -

  .الجزائري

ز الصادرات ـالل تحفيـوطني من خـالتنافس الخارجي لالقتصاد ال ستوىن مـتحسي-

  .و استحداث آليات تامين مالئمة لقروض التصدير

  . تنظيم السوقوتحسين الحماية االجتماعية -

  .1993تنمية محيط محفز للقطاع الخاص و هو ما نص عليه قانون االستثمار لسنة -

 يتوافق مع حفز النشاط االقتصادي، و كذا جذب إصالح النظام الضريبي و الجمركي بما-

  .االستثمارات األجنبية و المحلية

  .تدعيم برنامج الخوصصة و التطهير المالي للمؤسسات العمومية-
   

 4200-2001  مخطط اإلنعاش االقتصادي:الفرع الثاني

   : ي يمكن تلخيصها فيما يلخالل هذا البرنامج تم تسطير مجموعة من األهدافن م

  ؛ختتام العمليات التي هي في طور اإلنجازإ •

  إعادة االعتبار و صيانة البنى التحتية؛ •

  مستوى نضج المشاريع؛ •

  توفير الوسائل و قدرات اإلنجاز، و السيما منها الوطنية؛ •



  . العمليات الجديدة المستجيبة ألهداف البرنامج و المستعدة في االنطالق فيها مباشرة •
 

 :حتوى البرنامج على مختلف القطاعاتو في هذا الصدد، نستعرض م

   دعم النشاطات االنتاجية:أوال

  :الفالحة -أ

يتمحور . (PNDA)يندرج هذا البرنامج في إطار المخطط الوطني للتنمية الفالحية 

  : حول البرامج المرتبطة ب

 و ترقية الصادرات من كتكثيف اإلنتاج الفالحي، شاملة المواد الواسعة االستهال •

  .الزراعيةالمنتجات 

  إعادة تحويل أنظمة اإلنتاج للتكفل أحسن بظاهرة الجفاف في إطار إجراء خاص؛ •

  حماية األحواض المنحدرة و المصبات و توسيع مناصب شغل الريفي؛ •

  حماية النظام البيئي الرعوي و تحسين العرض ألعلفي؛ •

عية مكافحة الفقر و التهميش، السيما عن طريق مشاريع تجريبية للتنمية الجما •

  ومعالجة ديون الفالحين؛

  . مليار دج65وقد قدرت تكلفة هذا البرنامج ب 

  : الصيد و الموارد المائية-ب

نظرا لطول .  بالعناية المستحقة لهىبالرغم من طاقته، فإن هذا القطاع ال يحض

  .الساحل الجزائري، يمكن القول أن الصيد مصدر ثروة لم يستغل بكفاية

) إلـخ...البناء، تصليح و صيانة البحرية(ا في أول وهلة إن البرنامج يتضمن أساس

  . لألنشطة اإلنتاجية) إلخ...التكييف، التقييم، التبريد و النقل(و آخرا 

إن انجاز هذا البرنامج يتطلب اجراءات تأسيسية و هيكلية مرفقة يجب التكفل بها، 

  . و بواسطة آليات أخرى مناسبة2001في إطار قانون المالية 

  : ق األمر هنا على وجه الخصوص بـيتعل
  

تخصيص الموارد للصندوق الوطني المساعد في الصيد التقليدي و الصيد البحري  •

)FNAPAA(الوسيلة المفضلة لتشغيل و تنفيذ البرنامج؛ ،  



إنشاء مؤسسة للقرض من أجل الصيد و تربية المائيات، بفتح فرع لدى صندوق  •

 بشبكة للصناديق الواقعة على مستوى ، الذي يتمتع)CNMA(التعاون الفالحي 

  مراكز الصيد و تربية المائيات؛

  إدخال إلجراءات جبائية، شبه جبائية، جمركية رامية إلى دعم نشاط المتعاملين؛ •

 FIDAمعالجة ديون المهنيين المتعاقدين من طرف المستفيدين من مشاريع  •

  ). مليار دجCEE) 0,2و

  . مليار دج9,5امج يقدر بـ  المبلغ اإلجمالي لتمويل هذا البرن
  

  التنمية المحلية و البشرية : ثانيا

  :التنمية المحلية-أ

 مليار دج، يحدد نشاط الدولة في التكفل 113إن البرنامج المقترح و المقدر بـ 

 مباالنشغاالت المحلية على عدة مستويات، التدخل فيما يخص التحسين النوعي و المستدا

  .لإلطار المعيشي للمواطنين
  

 موجهة أغلبيتها لتشجيع التنمية (PCD)إن البرنامج يتضمن انجاز مخططات بلدية  •

  .و التوزيع التوازني للتجهيزات و األنشطة على كل التراب الوطني
  

)  تطهيـرAEP(الماء ) طرق والئية و بلــدية(إن المشاريع المرتبطة بالطرق  •

تصال تشجع كلها على استقرار و المحيط، و كذلك الخاصة بإنجاز البنى التحتية لال

  .و رجوع السكان، و السيما منها المناطق التي مسها اإلرهاب
  

يستجيب هذا البرنامج لحاجات ملموسة، معبر عنها بمشاريع رامية إلى تنمية  •

  .(1)مستدامة على صعيد المجموعات اإلقليمية 

  

  

  
 
  

                                                 
(1)   Le plan de la relance économique, les composantes du programme, OP- CIT , P6-7. 



  : التشغيل و الحماية االجتماعية -ب

لنسبة لهذه الفترة في ميدان الشغل و الحماية االجتماعية إن البرنامج المقترح با

  . مليار دج16يتطلب غالف مالي يقدر بـ 

و المتعلقة ) TUP - HUMO(فهو يخص برامج األشغال ذات الكثافة العالية لليد العاملة 

  .بالواليات المحرومة

ين  منصب شغل دائم70.000إن هذه البرامج من شأنها أن تسمح بعرض إضافي لـ 

أما عن النشاط االجتماعي، يتعلق األمر . ماليير دج7بالنسبة إلى تلك الفترة لتكلفة قدرها 

، إعادة االعتبار للمؤسسات ) ماليير دج3(بنشاطات التضامن اتجاه السكان األكثر ضعفا 

 0,7( حافلة نقل مدرسي للبلديات المحرومة 500، و اكتساب ) ماليير دج3(المتخصصة 

  .(1) ماليير دج ترمي إلى تأطير سوق العمل 3 أخيرا و) ماليير دج
  

  تعزيز الخدمات العامة و تحسين إطار المعيشي :ثالثا

في إطار األشغال الكبرى للتجهيز و التهيئة العمرانية قدر الغالف المالي بـ 

التجهيزات الهيكلية للعمران، : هذا البرنامج يشكل من ثالثة جوانب.  مليار دج210,5

 .حياء الفضاءات الريفية في الجبال، الهضاب العليا و الواحات و السكن و العمرانإعادة إ
  

تهدف إلى تحسين إطار معيشة حياة سكان المراكز : التجهيزات الهيكلية للعمران -

 مليار 142,9تم تقديرهذا البرنامج بـ  . الحضرية الكبرى حيث يتمركز الفقر و العزلة

  .دج

  :ييتوزع على الشكل التال

  مليار دج؛31,3  .....................البنى التحتية للموراد المائية

   مليار دج؛54,6  .....................البنى التحتية للسكك الحديدية

   مليار دج؛45,3  ................................األشغال العمومية

  

  
  

  

                                                 
(1)   Plan de la relance économique, les composantes du programme, OP – CIT, P 7. 



لبرنامج إلى تعزيز األمن يهدف هذا ا: تأمين الموانيء و المطارات و الطرقات    

عبر نقاط دخول الموانيء و المطارات و الطرقات بواسطة وسائل الكشف و المراقبة 

قصد حماية اإلقتصاد الوطني من الغش و المساس بكل أنواعه حيث قدرت تكلفته بـ 

  مليار دج؛1,7

 هذا تكلفة. مشروع حظيرة تكنولوجية للمدينة الجديدة لسيدي عبد اهللا:  اإلتصاالت

   ماليير دج؛10المشروع تقدر بـ 
 
إن هذا البرنامج ينص : إحياء الفضاءات الريفية بالجبال، الهضاب العليا و الواحات -

على حماية الفضاءات الساحلية على طول الخط الساحلي و المحافظة على مستوى 

توى مناطق الهضاب العليا و الجنوب، و إعطاء نفس جديد لألحياء المحرومة على مس

سيسمح هذا البرنامج بتحسين ملحوظ في حياة السكان المعنيين، . المراكز الحضرية

  :هذا البرنامج يتوزع على الشكل التالي . سيكون السبب في خلق مناصب الشغل
 

  مليار دج؛6,1  ........................................المحيط

   مليار دج؛16,8  .........................................الطاقة

   مليار دج؛9,1  )...........حماية األحواض المنحدرة(الفالحة 

  . مليار دج35,6  ........................................السكن

  

  تنمية الموارد البشرية  :رابعا

تم اختيار المشاريع وفقا النعكاسها المباشر .  ملياردج90,3تقدر تكلفة البرنامج بـ 

منشآت الصحـة (م اإلمكانيات و القدرات الموجودة ـجيات السكان، و كذلك لتقييعلى حا

كما احتفظ أيضا بالبرامج التي تقدر اإلمكانيات العلمية و التقنية و التي تقلص ). و التربية

  .من ضغط تدفق الطلبة عند الدخول الجامعي
  

  :يتوزع هذا البرنامج على الشكل التالي

  
  

  

  مليار دج؛27  ..................................التربية الوطنية



   مليار دج؛9,5  ..................................التكوين المهني

   مليار دج؛18,9  ....................................التعليم العالي

   مليار دج؛12,38  ...................................البحث العلمي

   مليار دج؛14,7  ................................نالصحة و السكا

   ماليير دج؛04  .................................شباب و رياضة

   مليار دج؛2,3  ...............................الثقافة و اإلتصال

  (1).  مليار دج1,5  ..................................الشؤون الدينية
  

ق برنامج اإلنعاش االقتصادي قد يتطلب تجنيد موارد هامة، ومن اجل  إن تطبي     

بأقل تكلفة والحصول على نتائج مرضية، وجب تطبيق مجموعة من التعديالت  إنجازه و

المؤسسية و الهيكلية التي سوف تسمح بإنشاء محيط يسهل تطبيق قوى السوق بصفة 

بير الجبائية و األحكام المالية و التي و في هذا اإلطار تم اتخاذ مجموعة من التدا. فعالة

  : يمكن تلخيصها في الجدول التالي
 

 2004 – 2001رنامج اإلنعاش االقتصادي  المصاحبة لبتالسياسا : )12(جدول رقم 
 يار دجالوحدة مل                                                                                                        

  المجموع  2004  2003  2002  2001  القطاعات

  20  9,8  7,5  2,5 0,2  عصرنة إدارة الضرائب

  22,5  5  5  7  5,5  صندوق المساهمة و الشراكة

  2  0,4  0,5  0,8  0,3  تهيئة المناطق الصناعية

  2    0,7  1  0,3 صندوق ترقية المنافسة الصناعية

نموذج التنبأ على المدى المتوسط 

  و الطويل

0,03  0,05      0,08  

 46,58  15,2  13,7  11,35  6,33  المجموع
,  CIT-OP , Programme de soutien à la relance économique appui aux réformes:  Source

P20 . 
  

يتبين لنا من الجدول أعاله، من اجل الوصول إلى األهداف المسطرة في البرنامج، 

يط االقتصادي يتالءم مع االقتصاد ثمة عدة تغيرات وجب التطرق إليها لجعل المح
                                                 
(1)  Le plan de la relance économique, les composantes du programme, OP – CIT, P 9-10 
 



العالمي، من اجل ذلك قامت الحكومة بتبني مجموعة من السياسات المصاحبة لبرنامج 

ي إلى تشجيع االستثمار ـادي أي تخصيص موارد مالية التي ترمـاالقتص اإلنعاش دعم

 و تحسين عمل المؤسسة و اإلسراع في إجراءات الشراكة و فتح راس المال، باإلضافة

  .(1)إلى التحضير النضمام للمنظمة العالمية للتجارة و الشراكة مع االتحاد األوروبي
   

  2004 – 2001  اإلنعاش االقتصادي دعمنتائج برنامج: الفرع الثالث

إن المرور من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد سوق ليس باختيار سهل لبلد كالجزائر، 

ية الدولة في كل الميادين من الحياة التي كانت قديما منظمة وال تلجأ إال إلى عنا

  .اإلقتصادية، اإلجتماعية و الثقافية
  

لقد خرجت الجزائر بسالم من هذه التجربة الصعبة إزاء مقرضي المال، كانت 

حيث حققت الجزائر في سنة .قد استرجعت مسددة، و أن التوازنات اإلقتصادية الكلية

 مليار دوالر 32,9ات صرف قدرها احتياط و6,8%    قدرهاي نسبة نمو اقتصاد2003

  مليار28,3و بالمقابل، فان ديون الجزائر الخارجية قد انخفضت من . في زيادة مستمرة

 1.059 مليار دوالر، بينما تقلصت الديون العمومية الداخلية للدولة من 22دوالر إلى 

  .(2) 2003ر دج في سنة املي911 الى 1999مليار دج في سنة 
  

لمقاومة أمة ) Reconnaissance(نعاش اإلقتصادي يشكل إعترافا إن برنامج اإل

عرفت كيف تكبت آالمها اليومية، المصنوعة من تآكل القدرة الشرائية، الفقر، التهميـش 

  .و العزلة، في مواجهة بقائه في الحياة، في عالم حر كله تسامح و ازدهار موزع

عبد العزيز " رئيس الجمهورية ففي شبكة القيم هذه جاء تدخل قرار فخامة السيد 

من خالل البدء في هذا البرنامج الذي يجب اعتباره كأداة مرافقة لإلصالحات " بوتفليقة 

  .الهيكلية التي إلتزمت بها بالدنا قصد إنشاء محيط مالئم الندماجه في اإلقتصاد العالمي
  

 التشغيل على لم يقال أن هذا البرنامج سيحل كل المشاكل الخفية المسجلة في ميدان

وجه الخصوص، و لكن من الطبيعي جدا، أنه من شأن هذا البرنامج أن يخفف من 

                                                 
ة و علوم ، آلية العلوم االقتصادي2000-1990حبارك سمير، تطور المديونية الخارجية للدول النامية و تسييرها مع دراسة حالة الجزائر  (1)

   .238، ص2002-2001التسيير، السنة الجامعية 
   .4، ص2005، الدورة العامة العادية السادسة و العشرون، جويلية 2004 الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي الثاني من سنة (2)



اإلنعكاسات الفاسدة ألزمة عميقة و يخلق الظروف المالئمة إلستراتيجية حقيقية للتنمية 

  .(1)المستدامة 
  

 إلى 2001لقد قدرت تكلفة برنامج اإلنعاش اإلقتصادي في الفترة من سبتمبر 

  : مليار دج و كانت هيكلة اإلستثمارات المكلفة كاآلتي478 بـ 2003ديسمبر 

   مليار دج؛155............................... تحسين ظروف المعيشة

  مليار دج124.......................................... البنى التحتية

 ر دج؛ مليا74....................................... األنشطة المنتجة

  مليار دج؛20.......................................... حماية الوسط

  مليار دج؛76.................. الموارد البشرية و الحماية اإلجتماعية

 . مليار دج29.................................... البنى التحتية إلدارة
  

  :رنامجفي جانب تنفيذ هذه المشاريع، لقد أعطى هذا الب

  إعداد إطار مرجعي لألنشطة؛ 

  تعليمة من رئيس الجمهورية؛ 

  توجيهات من رئيس الحكومة؛ 

  وضع أو تنصيب لجان متابعة، على مستوى الواليات؛ 

  .زيارات دورية لمتابعة و تقييم المشاريع 

  :(2)، كانت حصيلة المشاريع كالتالي 2003و عند أواخر شهر ديسمبر 

  

  

  

  
  

  

  

  
 

                                                 
(1) et  (2)    Bilan du programme de soutien de la relance économique, Septembre 2001 à Décembre 2003, P 1. 
 



  2003عدد المشاريع عند أواخر شهر ديسمبر : )13(جدول رقم 
  

  المشاريع  القطاعات

  4.386  الموارد المائية

  2.448  السكن و العمران

  1.868  األشغال العمومية

  1.596  الفالحة

  1.134  البنى التحتية للشباب

  1.046  التعليم

  564  اإلتصاالت

  545  الصحة

  330  الصيد

  223  الحماية اإلجتماعية

  167  الطاقة

  162  البنى التحتية للثقافة

TUP HIMO982   و البنى التحتية إلدارة  

  149  التعليم العالي و البحث العلمي

  174  التكوين المهني

  99  البيئة

  59  الصناعة

  33  التعليم عن بعد

  9  النقل

  16.063  مجموع المشاريع

Source : Bilan du programme de soutien de la relance économique, Septembre 2001 à 
Décembre 2003, P 2. 

 
  : هيةأما عن نسبة المشاريع المنفذ

  ؛)% 73(  مشروع منجز 11.811 

  ؛)% 26( مشروع في طور اإلنجاز 4.093 

  ).% 1( مشروع في طور اإلنطالق 159 

  

  

  
 



  9200-5200دعم اإلنعاش االقتصادي  التكميلي لبرنامجال: المطلب الثاني

 بإنعاش مكثف للتنمية االقتصادية رافق استعادة 2004- 2001تميزت السنوات 

 على او تجسد هذا اإلنعاش من خالل نتائج عديدة هامة نذكر منه. األمن عبر ربوع بالدنا

 : الخصوص ما يأتي

 30، منها حوالي )  مليار دينار3.700أي (  مليار دوالر46استثمار إجمالي بحوالي  

  من اإلنفاق العمومي؛) ينار مليار د2.350أي ( مليار دوالر

 في سنة %6,8بنسبة (طوال السنوات الخمس % 3,8 نمو مستمر يساوي في المتوسط 

  ؛)2003

  ؛%24إلى % 29تراجع في البطالة أكثر  

 . مسكن700.000إنجاز اآلالف من المنشات القاعدية و كذلك بناء و تسليم  
  

ا حاسما في مسار التقويم  منعطف2004 لفري أ8لقد شكلت االنتخابات الرئاسية لـ 

حيث سجل التزام السيد رئيس الجمهورية . الوطني الذي عكفت الجزائر على انتهاجه

. بمواصلة و تكثيف المسار المتمثل في إعادة بناء االقتصاد الوطني" عبد العزيز بوتفليقة "

للحكومة فور و زيادة على ذلك، فقد تم تأكيد هذا االلتزام بالتعليمة الرئاسية التي وجهها 

  .تنصيبها من اجل تحضير برنامج تكميلي لدعم النمو
  

إنعاش النمو و تكثيفه في جميع و في هذه األثناء تعتزم الحكومة مواصلة مجهود 

افقة أداة اإلنتاج الوطنية الموجودة في تحولها رو ستعمل كذلك على م. اطـقطاعات النش

  .لعالميالحتمي لتكون مستعدة لالنفتاح على االقتصاد ا

و في ظل استمرارية المسار اإلنعاش االقتصادي الجاري، تعتزم الحكومة تكييف مقاربتها 

  :قصد

استكمال اإلطار التحفيزي لالستثمار عن طريق إصدار نصوص تنظيمية من شأنها أن  •

تتمم قانون االستثمار و تطوير التدابير الكفيلة بتسهيل االستثمار الخاص الوطني أو 

  األجنبي؛

اصلة تكييف األداة االقتصادية و المالية الوطنية مع االنتفاخ العالمي سواء تعلق مو •

  األمر بتأهيل أداة اإلنتاج أو باإلصالح المالي و المصرفي؛



انتهاج سياسة ترقية الشراكة و الخوصصة،  بعيدا عن كل سلوك دغمائي و مع  •

وات ومناصب الشغل الحرص الشديد على تعزيز القدرات الوطنية في مجال خلق الثر

  و ترقية التنافسية؛

تعزيز مهمة ضبط و مراقبة الدولة قصد محاربة الغش و المضاربة و المنافسة غير  •

المشروعة التي تخل بقواعد المنافسة و السوق على حسـاب المؤسسات الوطنية 

  .(1)المنتجة 

  

    اإلصالح في المجال االقتصادي: الفرع األول

  تثمار  تحسين إطار االس:والأ

   :  ترقية االستثمار وضبطه-أ

المراجعات التشريعية و التنظيمية التي سبق إجراءها أو الواجب استكمالها في إن 

إطار التحضير للشراكة الفعلية مع االتحاد األوربي و االنضمام إلى المنظمة العالمية 

يا مالئما لترقية للتجارة و كذا قانون االستثمارات الذي تمت مراجعته، توفر إطارا قانون

  .االستثمار
  

و تعتزم الحكومة العمل على مضاعفة فعالية الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

(ANDI) و لجان مساعدة مشاريع االستثمارات و تحديد مواقعها (CALPI) . و ستعرف

لصالح المستثمر، كما ستطور في آن واحد " للشباك الوحيد"هذه اآلليات االنطالق الفعلي 

  .دور هذه اآلليات في مجال االستثمار و التوجيه لصالح المستثمرين الجزائريين
  

كما ستسهر الحكومة على تحسين مستوى جهودها و مـواصلتها لجلب االستثمار 

  .و الشراكة األجنبيين
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   : تسوية مسألة العقار-ب

مام ترقية فيما يخص العقار الصناعي الذي غالبا ما يشار إليه على أنه عائق أ

االستثمار، فقد سبق و أن كان محل إصالح لتسيير المناطق الصناعية و منـاطق النشاط 

  .و هو اإلصالح الذي سوف يتم استكماله على المدى القصير

إن هذا اإلصالح يسمح بتثمين المناطق الموجودة، و تطوير مناطق جديدة، و جمع 

و إتاحة هذه الممتلكات، في ظل . الخدمات الضرورية للمستثمر في هذه الفضاءات

كما سيتكفل هذا اإلصالح بفائض العقار . الشفافية، و على مستوى آليات ترقية االستثمار

  .العمومي على مستوى المؤسسات العمومية سيتم استصالحه و تثمينه

و ستعمل الحكومة أيضا على استكمال عملية مسح األراضي علـى المستوى 

طات التهيئة و التعمير عبر الوطن، و كذا العمل على احترام الوطنـي، و استكمال مخط

التشريع المتعلق بتهيئة اإلقليم، و ذلك بغية مضاعفة العرض في مجال أراضي البناء 

  .لفائدة االستثمار في ميادين الترقية العقارية و السياحة

يعا أما بالنسبة للعقار الفالحي، فإن الحـكومة تقترح ضمن هذا البرنامج، تشر

يؤسس نظام االمـتياز الذي سيضبط بكيفيـة واضحة حـقوق مـانح و صاحـب 

إن اللجوء إلى منح االمتياز بالنسبة لألراضي الفالحية .  اإلمتياز و واجبات كل منهما

التابعة لألمالك الخـاصة للدولـة، سيسمح بإقامة صلـة متينة بين األرض و مستغلـها، 

ة الوطنية من تحويلها عن طابعها األصلي، و سيسهل و سيفضي إلى حماية هذه الثرو

  .للفالح في نهاية المطاف، عملية الحصول على القرض الضروري لتنمية النشاط الفالحي

و ستعكف الحكومة، بالموازاة مع ذلك، على تسهيل عملية تسهيل سندات الملكية، 

ن طريق الوراثية، مع في إطار القانون إلى مالك األراضي الفالحية الخاصة المتألقة ع

استبعاد إضفاء الطابع القانوني على وضعيات األمر الواقع فيما يخص الحيازات غير 

كما ستفتح الحكومة، في ظل التشاور، . القانونية لألراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة

  .ورشة التشريع المخصص لألراضي الرعوية

  

  
  

  



  مكافحة االقتصاد غير الرسمي: ثانيا

تطوير االستثمار يتطلب احترام جميع المتعامليـن قواعد الشفافية و المقاييـس إن 

غير أنه ينبغي أن نالحظ أن ظهور اقتصاد السوق في بالدنا مؤخرا صاحبته . و القوانين

  .ظواهر طفيلية و ضارة عقدت الحكومة العزم على محاربتها

ذي صار مصدر ريع مرده و تعزم الحكومة دعم مكافحة االقتصاد غير الرسمي ال  

إلى الغش، يعرقل تطوير االستثمار و يعرض المؤسسات العمومية و الخاصة التي تمارس 

  .نشاطها في ظل احترام القوانين، للخطر

  

  عصرنة المنظومة المالية : ثالثا

إن عصرنة المنظومة المالية ورشة مفتوحة ينبغي استكمالها في الوقت الحاضر 

قتصادية الكلية المالئمة أكثر و في سياق المسار الشامل على ضوء الظروف اال

  .لإلصالحات الذي يتحكم في نجاحها

  :و ستحقق الحكومة األهداف التالية

  استكمال عصرنة أدوات و أنظمة الدفع الجارية حاليا؛ •

تحسين إدارة البنوك و المؤسسات العمومية للتأمين بما في ذلك عن طريق الترقية  •

  ة؛النشيطة للشراك

تعزيز سوق رؤوس األموال و ضبطها الفعال، سواء تعلق األمر بالفروع أو  •

المنتجات، من أجل حشد مكثف للموارد الداخلية لتطوير االستثمار، و تسيير نشيط 

  أكثر لألصول المالية؛

التطوير المؤسساتي للقطاع المالي السيما من خالل إقامة صندوق ضمان القروض  •

  رة و المتوسطة، و صناديق اإلستثمارات األخرى؛لفائدة المؤسسات الصغي

التطوير المنظم للموارد البشرية في القطاع المالي سواء تعلق األمر بالبرامج أو  •

  بالمؤسسات، ال سيما من أجل التحكم في المهن الجديدة،

  .(1)و أخيرا، إنعاش البورصة و تطويرها  •
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  بر أنحاء البالد النهوض بتنمية مستمرة و منصفة ع: الفرع الثاني

   تثمين الثروات الوطنية و تطويرها: أوال

  : قطاع المحروقات و المناجم -أ

ستقوم الحكومة بإستكمال الترتيبات التشريعية و التنظيمية و المؤسساتية من أجل 

جلب اإلستثمار الخاص الوطني، و المزيد من اإلستثمارات األجنبية المباشرة أو 

ة في قطاعات المحروقات و الطاقة و المناجم بما في ذلك اإلستثمارات في شكل شراك

األنشطة مثل تلك الواقعة في المراحل الالحقة إلنتاج المحروقات و أنشطة إنتاج الطاقات 

  .المتجددة

إضافة إلى هذا ستعمل الحكومة على تكييف و عصرنة المنشآت األساسية المنائية 

و ستعمل كذلك على  ضبط .  اإلنتاجالمعدة لتصدير المحروقات لتتماشى مع تطور

تسعيرة الكهرباء و الغاز، السيما بالنسبة إلى المناطق والفئات المحرومة، و كذلك 

احتياجات النمو و التنمية في ميدان االستثمار و في القطاعــات االقتصادية مثل النمـو 

عـة و الفالحـة و التنمية فــي ميدان االستثمار و في القطاعات االقتصادية مثل الصنا

  .و السياحة و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة

 نو ستواصل كذلك و بشكل ملموس على تشجيع إيصال الغاز و غاز البر وبا

  .المميع و الطاقات المتجددة و جعله في مستوى هام عبر البالد

كما أنه سيتم تطوير سياسة في مجال تحقيق هوامش الربح في المنتجات النفطية قصد 

و أخيرا ستسهر الحكومة على إزالة االحتكارات الفعلية تدريجيا . ية االستثمار الوطنيترق

  .و على إيجاد أدوات لضبط أنشطة االحتكار الطبيعي
  

   : الفالحة- ب

إن هذا الميدان الذي يمثل مكمنا معتبرا للنمو و التشغيل عرف تقدما معتبرا خالل 

نمية الفالحية و بفضل الموارد المالية الكبرى السنوات األخيرة بفضل المخطط الوطني للت

تحققت حاالت تقدم كبيرة في مجال اإلنتاج الفالحي و استصالح . التي خصصتها له الدول

  .األراضي و استحداث مناصب الشغل

  
  



و كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، فإن الحكومة تعتزم تزويد الفالحة بتشريع مالئـم 

م دعمها المالي لهذا القطاع مع السهر أكثر فأكثر على و هكذا، ستظل تقد. لتنميتها

  .استعماله كمحفز لرصد القروض المصرفية

  : و ستوجه اإلعانة و الحفز العموميين لتنمية الفالحة أيضا نحو ما يأتي

 تحسين نتائج المستثمرات من خالل هيكلة الفروع و تعميم التكوين و اإلرشاد؛  •

ن و تنويعها و السيما في الهضاب العليا و في تنمية تربية المواشي و الدواج •

 المناطق الجبلية، مع السهر على حماية التراث الجيني؛

 الدعم االنتقائي و االنتقالي لعمليات تحول النشاط و إعادة توجيه القدرات الفالحية؛ •

تحسين محيط المستثمرات بواسطة تنمية المؤسسات الصغيرة للخدمات و صناعة  •

يع التكامل بين المنتجين و الصناعة الغذائية الفالحية، و ترقية التبريد، و تشج

منظومات الضبط المهني و المشترك بين المهن، و تعزيز طاقات غـرف الفالحة 

 و دورها؛

ترقية الصادرات الفالحية و السيما منها المنتوجات المحلية و الفالحية الحيوية  •

 يق و التنويع؛و حمايتها عن طريق ترتيب التصد) البيولوجية(

تعزيز استحداث مناصب الشغل في القطاع الفالحي من خالل دعم اندماج الشباب  •

ذوي الشهادات و كذا اإلدماج الفعلي للتشغيل الفالحي ضمن ترتيب الحماية 

 االجتماعية؛

تطوير وسائل مكافحة اآلفات الزراعية بما فيها الجراد و الطفيليات و الوقاية منها،  •

 .(1) االعتبار إلى وسائل العمل الجوي بما في ذلك رد

  

و سيـرافق إنعاش الفالحة أيضا بمواصلة بذل الجهـود في مجـال التنميـة 

 :الريفية، و السيما من خالل

 اإلنتاج المساهم ودعم النشاطات المدرة للمداخيل و المستحدثة لمناصب الشغل،  •

 في تحسين األمن الغذائي للعائالت؛

 حصول على وسائل التقنية و على قروض؛ مواكبة التنمية بال •
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برامج تسيير و تنمية الغابات و السهوب التي تستحدث مناصب الشغل و تحافظ  •

 على الوسط الطبيعي؛

الماء و الكهرباء (تعزيز عمـلية حصول سكان األرياف على الخدمـات األساسية  •

 .و كذا مواصلة برامج اإلسكان الريفي) و الغاز
  

   :ياحة و الصناعة التقليدية و الصيد البحري في ميدان الس-جـ

تشكل السياحة عنصرا من عناصر القوة يجب على الجزائر أن ترفع من خالله 

مستوى إيراداتها الخارجية و مضاعفة قدراتها في استحداث مناصب الشغل، مع ما لهذا 

  : ستسهر الحكومة على ما يأتي. النشاط خصوصا من تأثير في قطاع الخدمات كله

تثمين المنشآت األساسية العمومية الموجودة عن طريق الشراكة و عقـود التسيير  •

و الخوصصة، لتحسين جودة الخدمات إدراج هذه الحظيرة الفندقية ضمن الشبكات 

  الدولية للسياحة؛

تشجيع االستثمار في الفندقة من أجل تأهيل القدرات و المواقع و المسالك السياحية  •

الشواطئ و الصحراء و الحمامات المعدنية، الذي سيدعم الوطنية على مستوى 

 بواسطة التصديق على المؤسسات و تصنيفها؛

ترقية و تأطير وكاالت األسفار و الترقية السياحية اللذان يكونان مصحوبين  •

بمساهمة عمومية في ترقية المنتوج السياحي الوطني في الخارج، عن طريق 

 ظاهرات الدولي؛المعارض و العروض و غيرها من الت

حــث الجماعات المحلية على تثمين عناصر القوة المحلية لديها، التاريخية منها  •

 .و الثقافية و الحرفية و غيرها، عن طريق التظاهرات المالئمة
  

و على مستوى مناطق جنوب البالد، فإن ترقية السياحة و تشجيعها سوف يدرجان 

المنشآت األساسية المنجـزة و تحسين الموارد ضمن البرامج التنموية، و تحقيق مردودية 

 .و التشغيل لفائدة السكان

  

  

  



إن تنمية الصناعة التقليدية التي تشمل على العديد من آليات التأطير و الدعم، 

سيكون عامال ضروريا لمصاحبة االنطالق الفعلي للنشاط السياحي في اتجاه الزبائن 

 من أجل 2010رنامج العمل الممتد إلى غاية و ستتم مواصلة ب. الجزائريين و األجانب

تطوير الصناعة التقليدية و ستساهم الحكومة في دعمها، بما في ذلك عن طريق اآلليات 

  .المختلفة لإلستثمارات المصغرة

 موضوع سياسة هيكلية و تنموية ، فلقد ظل منذ سنواتأما ميدان الصيد البحري

 الحكومة انتهاج هذه السياسة و تعزيزها و ستواصل. حقيقية أعطت نتائج أولى مشجعة

  : بواسطة

  عمل رسم خرائط بتحديد الموارد؛ •

  دعم تكوين الشباب على مهنة الصيد البحري بالموازاة مع تأطير هذه المهنة؛ •

  تعزيز شبكة الموانئ و مالجئ الصيد البحري؛ •

   نهايته؛تشجيع االستثمار في ميادين دعم الصيد البحري، منذ بداية هذا النشاط إلى •

مواصلة دعم رصد القروض الستحداث األنشطة في ميدان الصيد البحري، لفائدة  •

  .المتعاملين االقتصاديين و الشباب على الخصوص
  

  : الجديدة ت االتصاالت و التكنولوجيا-د

  : سوف تهتم الحكومة بهذا الميدان بشكل خاص، و في هذا الصدد، فإنها ستسهر على

لمنافسة فـي مختلف مقاطع سـوق االتصاالت السلكيـة استكمال عملية فتــح ا •

و الالسلكية و البريد، و التشجيع على تطوير دخول شبكة االنترنت ذات المنسوب 

  العالي؛

استكمال إعادة صياغة اإلطار القانوني مــن أجل تطوير التجــارة االلكترونية  •

 و الخدمات الحكومية عبر الخط؛

لشريك استراتيجي لتحسين " اتصاالت الجزائر "الشروع في فتح رأسمال شركة •

 مردوديتها و إعادة تموقعها كرائد في السوق؛

اإلسراع في وتيرة عصرنة البريد عن طــريق رد االعتبار لشبكته و توسيعـها  •

 و إدخال اإلعالم اآللي و النظام اآللي في عملياته؛

 مواصلة عصرنة الخدمات البريدية و المالية البريدية؛   •



لحفاظ على الخدمة الشاملة و تطويرها لتمكين سكان األرياف و المناطق البعيدة ا •

 .عن المراكز الحضرية من الوصول إليها

و في األخير، تحسين مردودية النشاط فــي قطاع المواصالت السلكية و 

الالسلكية و البريد بواسطة التدابير المالئمة، من أجل جلب المزيد من االستثمارات و 

 .ماح بذلك بتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقينالس
 

و زيادة على ذلك، فإن الحكومة و هي تواصل تنفيذ إستراتيجيتها فــي قطاع 

البريد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال، ستعمل علـى تحديد و انجاز مخطط عمل سر 

 مجتمع يــع و حقيقي لتطوير و استعمال تكنولوجيا اإلعالم و االتصال قصد تشييد

  .جزائري لإلعالم
  

  : لتكريسها، و ستشمل ضمن مكوناتها

حفز االبتكار و اإلبداع بفضل توفير المحيط المناسب، و السيما بإنجاز الحظيرة  •

 التكنولوجية بسيدي عبد اهللا؛

عصرنة و تكييف برامج التكوين على هذه التكنولوجيات الجديدة بتنويع الدروس  •

و التسيير و اإلدارة، و ذلك على الخصوص بتكثيف المتقنة في مجال االنترنت، 

 .(1)شبكة األكاديميات المتخصصة في تكنولوجيات اإلعالم و االتصال
 

   : رفع التحدي في مجال الموارد المائية: ثانيا 

إن الموارد المائية تشكل بسبب أهميتها االقتصادية و االجتماعية و بحكم ندرتها 

 ترصد لها من باب األولية الوطنية، وسائلها الخاصة وكذا أيضا، مسألة ينبغي للبالد أن

دعم الشراكة و التعاون الخارجيين و ستسهر الحكومة على تطوير مسعى استراتيجي 

  : يتمحور حول ما يأتي

   حشد المورد و استرجاعه و إنتاجه؛-

   التسيير و التوزيع الراشدين لهذا المورد؛-

  . المائي و الوقاية منها مواجهة الكوارث المتصلة بالعامل-
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  : حشد الموارد المائية، استرجاعها و إنتاجها–أ 

  :  بناء السدود-1

عمال على تفادي تبديد الموارد المالية، فإن األولوية المطلقة سوف تولي إلنهاء 

غير أنه قد يمكن برمجة بناء سدود . البرنامج الكبير للسدود و انجازات التحويل الجارية

  . وء اإلمكانية قصد تدارك العجز الكبيرجديدة على ض
  

و من ضمن العمليات الجارية سنذكر على الخصوص االنجازات المتصلة بسد بني 

هارون و المشاريع الكبرى للتحوالت انطالقا من سد تاقصبت نحو العاصمة و إنطالقا من 

سوف و على هامش هذه األولويات،ف. سد الشلف نحو وهران مرورا بمستغانم و أرزيو

يتم تحضير دراسات فيما يخص انجازات جديدة، طـوال التقليص من البرنامج الجاري، 

كما ستسهر الحكومة على . و منها انجاز تحويل المياه من عين صالح نحو تامنغست

  .صيانة السدود الموجودة و حمايتها و السيما بواسطة تشجير المواقع

   : برنامج حفر اآلبار-2

 متر خطي كل سنة، ما 20.000مج انجاز حفر اآلبار، بقدر سوف يتم تطوير برنا

 مليون متر مكعب سنويا، و ذلك في آن واحد مع صيانة اآلبار 80يرصد مقابل 

  .الموجودة
  

   :  المحاجز المائية-3

 200ستعكف الحكومة، من أجل سد حاجات الري الفالحي على تأهيل أكثر من 

 وحدة جديدة، بوتيرة استكمال الدراسات 300ة محجز مائي قيد االستغالل و انجاز قراب

  . إلى مجموع برنامج الماءةالضرورية و توفر االعتمادات، بالنسب

   :  استرجاع المياه المستعملة-4

 محطة 33ستتم مباشرة برنامج وطني ضمن هذا النشاط سينصب على انجاز 

ستخصص المياه و . تصفيــة و كذا التأهيل الصيانة األولويين للمحطات الموجودة

المسترجعة، من باب األولوية، كحاجات الصناعة، و ستتواصل عملية بناء شبكات جمع 

  . كيلومتر2500المياه المستعملة حول برنامج عمل يشمل مجموع 

  

  



  

   : تحلية مياه البحر– 5

يوجد برنامج هام قيد التحضير إلنجاز محطات كبرى لتحلية مياه البحر عن طريق 

ح االمتياز في إطار المؤسسات المختلطة و بالشراكة مع قطاع الطاقة الذي اللجوء إلى من

و ستدرس الحكومة إمكانية مشاركة الخزينة في رأس مال . يساهم برؤوس أموال

الشركات المختلطة إلنجاز و تسيير هذه المحطات قصد تقليص التكلفة النهائية لتحلية 

  . المياه
  

   : عها بشكل عقالني تسيير الموارد المائية و توزي-ب

و ضمن هذا اإلطار، سوف يتم تطوير تسيير شبكات المياه و توزيعها، في إطار 

الشراكة مع متعاملين أجانب لهم شرهة عالمية، و سوف يتم استكمال المفاوضات الجارية 

كما ستتبع هذه العملية األولى تدريجيا . بخصوص منح امتياز توزيع المياه عبر العاصمة

  .مماثلة بالنسبة إلى المدن الكبيرة األخرىبعمليات 
  

و ستسهر الحكومة أيضا على صيانة شبكات توزيع المياه عبر البالد قصد تجنب 

و يتعين على الوكالة الوطنية المختصة في هذا . التسربات و ممارسة الغش في استعمالها

ـر الشبكات المجال دعم وسائلها و مناهجها قصد استئصال ظاهرة تسرب الميــاه عبـ

و لهذا الغرض، فإنه يجب تشجيع اللجوء إلى الشراكة في مجال . و استرجاع ديونها

التسيير و دعم أصحاب االمتياز المحليين على أساس دفاتر شروط تضمن خدمة عمومية 

و من جهة أخرى، سوف يتم تطوير سلسلة من البرامج . ذات جودة عالية في هذا المجال

  .ى اقتصاد المياهلتشجيع المستهلكين عل

و في الميدان الفالحي، سوف يتم تطوير الـري حسب وتيرة نمو هــذا المورد، 

و سوف تتواصل عملية رد االعتبار للمساحات المسقية و توسيعها إلى جانب تأهيل 

كما ستشجع الدولة تطوير الري بفضل . قدرات التسيير للهيئات المكلفة بهذه المساحات

  .زية و اللجوء إلى تقنيات التقطير االقتصاديةاتخاذ إجراءات تحفي
  

  

  :  الرقابة من الكوارث المرتبطة بالمياه و امتصاصها–جـ 



. ستواصل الحكومة أعمال انجاز المنشآت لحماية المناطق السكانية من الفيضانات

كما ستعكف على انجاز أشغال امتصاص اآلثار المأساوية لصعود المياه في واليتي ورقلة 

و سيتم التكفل بهذا الملف بشكل استعجالي من أجل حشد المخصصات المالية . واديو ال

كما أنه سيتم . الضرورية باشتراك المتعاملين األكفاء في هذا المجال و متابعة عملية التنفيذ

تحسين تسيير مساحات الري لهذه المنطقة و متابعته قصد تجنب انتشار ظاهرة صعود 

  .المياه و تكرارها
  

  سياسة تهيئة اإلقليم : ثاثال

إن سياسة تهيئة اإلقليم من شانها أن توفر على المدى المتوسط تصور التنمية 

د وو من شانها أيضا أن تقوم جه. عمال الواجب إنجازهالألالوطنية و إطارا توجيهيا 

إن .التنمية نحو تحقيق انسجام و توازن بين المناطق و القضاء على الالمساواة المتفاقمة

 2020ستشرافية تمتد حتى أفق إستراتيجية تهيئة اإلقليم هذه سبق أن كانت محل دراسة ا

حدهما مخصص لجنوب البالد و أحيث تتوفر لها أدوات اإلسناد من خالل صندوقين،

  . لمناطق الهضاب العليااآلخر

و في هذا اإلطار، يجب أن تعزز سياسة البنى التحتية الكبرى و األشغال الكبرى 

   . سين الظروف المعيشية و النشاط االقتصادي لهذه المناطققصد تح

  :لطرقبا بنى التحتية الخاصة ال-أ

غرب، فإن حافظة /فضال عن المشروع الضخم الخاص بالطريق السريع شرق

 : الدراسات و اإلنجازات تتضمن ما يأتي

   الطريق العرضي للهضاب العليا، -

  ،  الطريق العرضي الثاني للجزائر العاصمة-

   الطريق العابر للصحراء،ل استكما-

   تهيئة الطرق الساحلية، -

   بناء منشآت التخفيف من ازدحام المدن الكبيرة،-

  . وضع برنامج هام و متواصل لصيانة شبكات الطرق الموجودة-
  

و من هنا، يتعين السهر على التحكم في تكاليف اإلنجاز و تمديد البرمجة حسب 

  . إلنجاز هذه الورشاتأهمية الموارد المرصودة



  

   : للمطارات البنى التحتية -ب

  : العمليات الكبرى الواجب التقدم في انجازها و استكمالها هي

 مواصلة إنجاز المطار الجديد لمدينة الجزائر؛ •

 مطارات وهران، عنابة، سطيف و برج باجي مختار و كذا بتوسيع قدرات استيعا •

 انجاز مطاري الشلف و البيض؛

 .ار حاسي مسعود إلى خارج المنطقة البتروليةتحويل مط •
 

و زيادة على ذلك، سوف تتواصل عملية دعم الوسائل الألمنية للمالحة الجوية عبر 

  (1). المجال الجوي الوطني، و كذا تحديثها و توسيعها و السيما في مناطق جنوب البالد

سييره، من و سوف تتم مواصلة عملية تحديث األسطول الجوي الوطني و تحسين ت

النقل، (خالل ترقية الشراكة مع متعاملين لهم شهرة عالمية في مختلف قطاعات الخدمات 

كما أنه ينبغي لشركة الخطوط الجوية الوطنية أن تتكيف مع المقاييس ). الصيانة،اإلطعام

الدولية في مجال األمن و الوقاية من األضرار و مع المحيط الدولي الجديد في مجال 

  .(2)لجوية المالحة ا
  

   :بنى التحتية البحرية ال-جـ

  : في مجال صيانة الموانئ و توسيعها، سيشمل هذا البرنامج  على الخصوص ما يأتي 

 صيانة هياكل القاعدية و تطويرها؛ •

 تطوير الموانئ النفطية و تأهيلها؛ •

انجاز مرفأ ثاني للحاويات و تجهيزه على مستوى ميناء الجزائر و كذا توسيع  •

يناء وهران، و تهيئة مرفأ لمساحة الحاويات بميناء جن جن، و انجاز مرفأ مرفأ م

 .متعدد الخدمات بميناء بجاية
  

  

 : و في مجال تحديث الموانئ، سوف ينصب االهتمام على

 إقامة السلطات المرفئية؛ •

 تخصص األرصفة؛ •
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 تجديد تجهيزات الشحن و المالحة و تحديثها؛ •

 للتسيير و اإلعالم اآللي؛ تعميم استعمال األدوات الحديثة  •

تقنين العالقات التجارية و إضفاء الطابع التعاقدي عليها مع المؤسســة المينائية  •

 و المتعاملين و المرتفقين؛

 تحسين ظروف استقبال المسافرين؛  •

دعم أمن المجال الموانئ و الرقابة، بما في ذلك تعميم استعمال األجهزة الكاشفة  •

 " .سكانير"

 أهمية الموانئ على مستوى النشاط االقتصادي الوطني و تسييرها و سوف تفرض

المعقد على الحكومة، ترقية الشراكة مع متعاملين دوليين متخصصين إلنجازها و تسييرها 

 .لفائدة التنمية الوطنية
  

   : الخاصة بالسك الحديديةبنى التحتية ال-د

  :لخصوصإن حافظة المشاريع الواجب انجازها هامة، و تشمل على ا

   بمشرية؛–إنجاز خط يربط رجم دموش  •

   سعيدة عبر عين وسارة و تيارت؛–تمديد الخط العرضي للهضاب العليا المسيلة  •

   الجلفة عبر توقرت و الجلفة؛–الخط الحلقي جنوب حاسي مسعود  •

  تحديث الخط بين غليزان و تيارت؛ •

 –و كذا خط شرق انجاز خط ثاني للخط الرابط بين الثنية و تيزي وزو و كهربته  •

  غرب في شمال البالد؛

  تجديد الخط المنجمي في الشرق؛ •

  .تحديث شبكة السكة الحديدية للعاصمة •
  

  
  

  

سيكون تخطيط هذا البرنامج على المديين القصير و المتوسط ضروريا، بمراعاة جميع 

 كما أنه .البرامج الوطنية للمنشآت األساسية القاعدية، و السيما ما يتصل منها بقطاع المياه



من الضرورة التحكم في دراسات هذه المشاريع و تفادي حدوث أي تأخر قد يزيد من 

  .تكاليف االنجازات بعد انطالقها
  

   :نقل الحضري و أمن الطرقللالبنى التحتية  -هـ

و لبلوغ هذه .سوف يستكمل إنجاز مترو الجزائر العاصمة في اآلجال المحددة

رى بسرعة قصد التحكم في التكاليف و ضمان االستغالل الغاية، سيتم اعتماد خيارات كب

  .الفعال و السريع في خدمة المرتفقين

  (tramway)كما أنه سيتـم تطوير النقل الحضري بواسطـة الحافلة الكهربـائية

و سوف يخضع أمن الطرق الذي ستتم مراجعة التشريع . و الكابل عبر المدن الكبرى

كما أنه سيتم . ر صرامة على مخالفات قانون المرورالمتعلق به لتطبيق عقوبات أكث

  .مواصلة برامج توعيته باتجاه المرتفقين، و المدرسة، قصد تقليص حوادث المرور
 

    الحفاظ على البيئة في خدمة التنمية المستدامة:رابعا

ستتم مواصلة انتهاج سياسة البيئة و التنمية المستدامة بقوة و كثافة في إطار 

وستستخدم الدولة وسائلها و سلطتها لتحسين البيئة . طني المقرر لهذا الغرضالمخطط الو

و فرض احترام التشريع المتصل بها، و إشراك المجموعة الوطنية في هذه المبادرة 

  .الكبيرة

و في هذا السياق، من الواجب أن تستعيد اإلدارة المحلية و البلدية في المقام األول 

و سيكـون تسيير عملية التطهير . ية البيئة و الحفاظ عليهادورها المحرك في مجال حما

و إزالة النفايات محل توفير للوسائل الالزمة لذلك و تعبئة المتدخلين في هذا المجال، 

و فيما يخص . والسيما عن طريق التعاقد و دفاتر الشروط، و فرض احترام التشريع

ال طرق و أساليب حديثة بما فيها تسيير تطهير المدن الكبرى، ستعمل الحكومة على إدخ

  . من خالل اللجوء إلى الشراكة األجنبية

  
  

و في مجال تسيير النفايات الصناعية و النفايات الخاصة و كذلك التلوث، ستحرص 

الحكومة على فرض احترام النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها، إلشراك 



و في السياق ذاته، سيتم تطوير خطط ". يدفعمن يلوث "الفاعلين المعنيين و ترسخ قاعدة 

  .التخفيف التدريجي من التلوثات و األضرار

و في المجال الهادف إلى الحفاظ على رأس المال الطبيعي و تحسين إنتاجيته يرمي 

 خاصة من خالل (génétiques)إلى االستعمال المستدام للتنويع البيئي و الموارد الجينية 

اتية و القانونية التي تسمح بالسيطرة على المشاكل الناجمة عن تطوير القدرات المؤسس

  .(OGM)استعمال الجسيمات المعدلة جينيا 

و يرمي هذا المسعى إلى معرفة أحسن للتنوع البيولوجي الجزائري و الموارد 

المناطق الجبلية و السهبيـة (الجينيـة في الجزائـر و حفظ المنظومات البيئيـة الهشـة 

و إنشاء مناطق تهيئة متكاملة و تنمية مستدامة و مضاعفة المساحات المحمية ) ةو الساحلي

و وضع المناطق الطبيعية المتميزة تحت حماية المواطنين و إعادة تأهيل و ترقية 

). ...حـدائق النخيل،(المساحات الخضراء و الحدائق و كذا األنظمة البيئية للواحــات 

 انتهاج سياسات نوعية للحفاظ على المساحات الحساسة و يستدعي هذا المسعى في األخير

  .و تثمينها، و منها على الخصوص السواحل و الجبال و السهوب
  

   التنمية البشرية: الفرع الثالث

   الصحـة : أوال

في تعبئة جهود الدولة لضمان الحق في الخدمات ستستمر الخدمة العمومية بالصحة 

من الحصول على العالج الوقائي و االستشفائي الصحية، و تمكين جميع المواطنين 

و ستسهر الحكومة .الجوهري، و إلصالح المنظومة الصحية من أجل تحسين األداء فيها

 : على

   تحسين قدرات المنظومة الصحية؛–)ا

  سيكون تطوير الصحة الوقائية محال؛-)ب

  تحسين العالج أالستشفائي؛-)ج

  :  إصالح المستشفيات سيرمي إلى-) د

تحسين ظروف استقبال المرضى و إقامتهم، و دوام أعمال الرعاية الصحية  – 1

  االستشفائية،

   دعم تراتيب التكفل باالستعجاالت الطبية و الجراحية، - 2



 تحسين التزويد بالوسائل المالئمة للخدمات الطبية المتخصصة، و السيما الخدمات - 3

  الخارج،المختصة في األمراض التي تستوجب التحويل إلى 

  : و سيكون هذا اإلصالح مشفوعا بتحسين تسيير المستشفيات من خالل 

   إدخال المحاسبة التحليلية،- 1

   تعزيز قدرات تقييم النشاط و األداء، - 2

  من أجل التسيير أالستشرافي،" مشروع المؤسسة" تأسيس - 3

  . مراجعة اإلطار القانوني لمؤسسات الصحة- 4
  

  : صالح مراجعة آليات التمويل عن طريقو أخيرا سندرج في هذا اإل

 إخضاع العالقات بين مؤسسات الصحة و هيئات الضمان و الحماية االجتماعيين إلى - 1

  التعاقد،

   إعداد الحسابات السنوية الخاصة الطبية،- 2

  . تحديث مدونة تسعير األعمال الطبية- 3
  

نة التي ستخضع لمنطق  ستكون السياسة المتعلقة باألدوية موضوع مراجعة المدو–هـ 

و في هذا الميدان، . الصحة العمومية الذي يشجع على األدوية األساسية و الجنسية

  : ستحرص الحكومة على

   تحسين الحصول على األدوية الجوهرية، - 1

 ضمان نوعية المنتجات الدوائية و مراقبتها بالخصوص عن طريق تعزيز عمليات - 2

  التفتيش،

 ترويج استخدام األدوية الجنسية، و جعل التعويض تبعا للخدمة  ترشيد اإلنفاق بفضل- 3

  الطبية المقدمة، 

  . تطوير التكوين في مجال تسيير المستشفيات، و الصيدلة الصناعية- 3

  
  

  . تثمين الوارد البشرية في مجال الصحة–) و
  

  

  



  تلبية الطلب على السكن و تهيئة المدينة: ثانيا

، تقدما معتبرا في مجال تلبية الطلب 2004-1999ة لقد سجلت بالدنا، خالل الفتر

و سوف يتم اإلبقاء على هذه الوتيرة في اإلنجاز، و ستسهر الحكومة على . على السكن

 هو وتجسيد التزام الدولة قصد تسليم مليون مسكن جديد خالل السنوات الخمس القادمة، 

اإلسكان الوطنية في الهدف الذي تعتزم بلوغه بإدخال بعض التحسينات على سياسة 

  : مجال

 إعداد المشاريع و إنضاجها؛  •

 أنماط التمويل؛  •

 تقنيات البناء مع مراعاة أخطار الزالزل و تخفيض أسعار السكن؛ •

 .و أخيرا، تحسين سياسة تسيير المدن

و سوف تسهر الحكومة على تحقيق التحكم في مشكل وفرة عقار البناء الذي 

 .اع تكاليفها بتمويل تشارك فيه البنوكيتسبب في تأخر البرامج و ارتف

و عالوة على ذلك، فإن الحكومة تعتزم في توسيع هذه الصيغة بمساهمة الخزينة 

 .العمومية و كذا تشجيع االستثمارات العمومية و الخاصة في هذه األنشطة
  

  : في مجال السكن االجتماعي التساهمي

ن االجتماعية التساهمية ستسهل الحكومة على مواصلة العمل ببرنامج المساك

  : الموجهة للفئات االجتماعية المتوسطة الدخل من خالل

  إشراك المؤسسات المالية أكثر فأكثر؛ •

  الرفع من المساهمة الحاسمة للسلطات المحلية لتطوير صيغة عرض المساكن هذه؛ •

رصد الموارد المالية الضرورية في الميزانية العمومية لتغطية اإلعانات بعنوان  •

  .اهمة الدولةمس

  

  
  

  

  

  

  



  : في مجال السكن الريفي

من (إن الحكومة التي بادرت بمراجعة اإلعانات التي تمنحها الدولة للسكن الريفي 

ستعكف على متابعة ) خالل توحيد هذه المساهمة و تبسيط إجراءات تسييرها و منحها

  . مساعدة تم منحها40000إنجاز برنامج 
  

 الوثيق بين مختلف الدوائر الوزارية المعنية في مجال و ستتم هذه العملية بالتعاون

  :السكن االجتماعي، يتعلق األمر بما يأتي

  تفعيل إنجاز برامج السكنات االجتماعية؛ •

دعم السياسة المنتهجـة في مجال السكن االجتماعي لصالح الفئـات المحـرومة  •

  و تحفيز الجهات المكلفة بالتوزيع على اعتماد الشفافية؛

 االجتماعية اإليجارية سواء على مستوى ت نوعية السكن التابع للممتلكاتحسين •

  المساحات أو األداءات من أجل نوعية تتماشى مع حجم األسر و أسلوب معيشتها؛

  .إنعاش األجهزة المكلفة بمنح المساكن االجتماعية •
  

   : في مجال البيع باإليجار

 إلى االستجابة بقدر أفضل ترمي الصيغة إلى عرض المساكن المبادر بها مؤخرا

  .الحتياجات الشرائح االجتماعية المتوسطة الدخل

  : إن اإلقبال الذي أحدثته هذه الصيغة، تملي التركيز الجهود على

 سكن المسجلة لسنة 20.000المتابعة الصارمة ألشغال اإلنجاز المتعلقة ببرنامج  •

   حتى يتسنى استالمها في اآلجال المحددة؛2001

   سكن الجارية؛35.000ى تقدم أشغال إنجاز متابعة مت •

 . مسكن و متابعته65.000الشروع في برنامج تكميلي قوامه  •

 لنا المبالغ المخصصة لتلك  الذي يبين)14(  رقموفي هذه األثناء نقوم بتقديم الجدول 

     :  ) 2009- 2005 فترة(االستثمارات 

           

  

  
  



  حسب كل باب 2009-2005 يلي لدعم النموالتكمزيع البرنامج وت:)14( رقم جدول
  

 %  المبلغ بالماليير من دج  القطاعات

    45 1.908,5  :  برنامج تحسين ظروف معيشة السكان، منها –أوال 

    555,0  السكنات

    141,0  الجامعة 

    200  التربية الوطنية 

    58,5  التكوين المهني 

    85,0  الصحة العمومية 

    127,0  ) ارج األشغال الكبرىخ(تزويد السكان بالماء

    60,0  الشباب و الرياضة 

    16,0  الثقافة 

    65,0  إيصال الغاز و الكهرباء إلى البيوت 

    95,0  أعمال التضامن الوطني 

    19,1  تطوير اإلذاعة و التلفزيون 

    10,0  إنجاز منشآت للعبادة

    26,4  عمليات تهيئة اإلقليم 

    200,0  برامج بلدية للتنمية 

    100,0  تنمية مناطق الجنوب 

    150,00  .تنمية مناطق الهضاب العليا

 40,5  1.703,1  :برنامج تطوير المنشآت األساسية، منها : ثانيا 

    700,0  قطاع النقل 

    600,0  قطاع األشغال العمومية 

    393,0  ) السدود و التحوالت(قطاع الماء 

    10,15  قطاع تهيئة اإلقليم 

  8  337,2  : رنامج دعم التنمية االقتصادية منهاب: ثالثا 

    300,0  الفالحة و التنمية الريفية 

    13,5  الصناعة 

    12,0  الصيد البحري 

    4,5  ترقية االستثمار 

    3,2  السياحة 

    4,0  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية 

  48  203,9   تطوير الخدمة العمومية و تحديثها: رابعا 

    34,0  العدالة  

    64,0  الداخلية 



    65,0  المالية 

    2,0  التجارة 

    16,3  البريد و التكنولوجيا الجديد لإلعالم و االتصال 

    22,6  قطاعات الدولة األخرى 

  1,1  50,0  برنامج التكنولوجيات الجديدة لالتصال : خامسا 

  100  2.202,7  2009-2005المجموع البرامج الخماسي 

  .7، 6، مجلس األمة، ص 2005، أفريل 2009-2005البرنامج التكميلي لدعم النمو فترة : لمصدرا

  

يمكن اإلشارة من خالل الجدول أعاله، أن مشروع برنامج الحكومة المعروض 

تتجلى فيه كل طموحات الشعب الجزائري حيث يعبر عن إرادة الحكومة في مواصلة 

  .2004- 2001الجهود التي بذلت خالل الفترة 

وبذلك تركز الحكومة على تطبيق استراتيجية إنعاش قادرة على مواصلة النمو و 

من مجموع % 45,5تحسين مستوى معيشة السكان حيث خصص لهذه األخيرة نسبة 

 المنشات  فير باتجاه االستثما و تم التركيز كذلك على توجيه نفقات الميزانيةاالستثمارات،

سيؤدي البرنامج التكميلي لدعم النمو من خالل االستثمار ، كذلك %40,5األساسية بنسبة 

 .في المشاريع الكبرى إلى إنشاء المزيد من مناصب الشغل التي ستقلص من معدل البطالة
  

  .و على العموم يبقى الحكم على البرنامج خالل فترة تطبيقه
    

   تعزيز مكانة الجزائر و مصالحها على الساحة الدولية: المطلب الثالث

جاء قرار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في واقع األمر كنتيجة 

حتمية إلجراء سابق يتمثل في التزام الجزائر بتطبيق برنامج التعديل الهيكلي، و الذي 

ينص بصريح العبارة على توظيف بعض اآلليات التي تؤثر على عنصر العرض 

شجيع االستثمارات، تحـرير األسعــار كــالتعديل الجبائي، الخوصصة، ت(خصوصا 

فالسلطة الجزائرية تراهن على . )و المبادالت التجارية من و إلى األسواق الجزائرية

. تحقيق اإلصالح االقتصادي بشقيه الكلي و الجزئي انطالقا من برنامج التعديل الهيكلي

االقتصاديات التي  يعني انتقال االقتصاد الجزائري إلى فلك 1998والذي يتزامن مع سنة 

  :تعتمد على آلية السوق و تحقيق األهداف التالية 

  تحرير المبادالت التجارية؛ 



  قابلية العملة الوطنية للتحويل؛ 

  االستمرار في خوصصة المؤسسات العمومية؛ 

  ترشيد النفقات العمومية؛ 

 و باستثناء التوازنات االقتصادية الكبرى المتمثلة في تحرير المبادالت التجارية

تحرير األسعار و رفع الدعم عن مواد االستهالك و الشروع في خوصصة المؤسسة 

العامة التي كانت محور التنمية في العهود السابقة، فان المحللين االقتصاديين الوطنيين و 

الدوليين يجمعون على أن التوازنات االقتصادية الجزئية و على مستوى الجهاز اإلنتاجي 

  .تسويةتبقى عالقة و بدون 

فتحرير المبادالت التجارية في غياب أو ندرة المنتوج الجزائري و ما يعانيه من 

مصاعب على المستويين الكمي و النوعي، نجم عنه تدفقات سلعية أجنبية غزيرة إلى 

  .األسواق الوطنية و التي تحمل عالمات تجارية متنوعة
  

بية على المدى القصير إن هذا التحرر التجاري غير المتكافئ برزت آثاره السل

بحيث أصبحت السلع األجنبية بديال منافسا للمنتجات الوطنية، و الندهش إذا قلنا أن كثيرا 

من المؤسسات اإلنتاجية العمومية و المتخصصة في النسيج و تحويل المواد الكيماوية و 

 غيرها تعرضت إلى هزات عنيفة أودت بها في النهاية إلى الحل و التصفية أو إلى

  .الخوصصة

إن انفتاح السوق الجزائرية على الشركات األجنبية قد يؤدي إلى إشراك المؤسسات 

 : الجزائرية في امتحان صعب و بدون تحضير تكون نتيجته في النهاية

إلزام المؤسسة اإلنتاجية الجزائرية على طرح و بيع منتوجاتها في األسواق العالمية 

قع الذي تعيشه هذه المؤسسات بمختلف أشكالها لكن الوا .منتوج جزائريتحت عالمة 

  . بتحقيق هذه األهداف الطموحة جداحصغيرة، متوسطة، كبيرة، خاصة أو عامة ال يسم

مما سبق يتبين لنا أن الجهاز اإلنتاجي لالقتصاد الجزائري و بمختلف مكوناته يفتقد 

 الدوليـــة   التنـافسية أو       la performance concurrentielleإلى الكفاءة التنافسية 

   la compétitivité internationale التي تؤهله الن ينافس و يكتسب في األسواق المحلية

  .و الدولية
  



إن هذه العوامل ساهمت في إنعاش اقتصاديات الدول المتقدمة و مكنتها في 

فسية على  تفوقها اإلنتاجي و التوزيعي و عملت على تطوير قدراتها التناىالمحافظة عل

  .المستوى الدولي
 

إن هذا التحفظ ال يعني البتة الرجوع إلى السياسة االقتصادية التقليدية و التي 

تكرس سياسة الحماية و غلق األسواق و احتكار السلطات العمومية للتجارة الخارجية، بل 

ني انه من الضروري توفير الحد األدنى من الشروط و الظروف التي تمكن االقتصاد الوط

  .من اإلقالع و دفع بقوة جهازي اإلنتاج و التوزيع الن يقوما بما هو مناط بهما
 

ط االقتصادي الوطني و تحضيرها فمن اجل تفعيل المؤسسة اإلنتاجية في النشا

فية الثالثة لمواجهة التحديات و الضغوطات الناجمة عن قرار الجزائر باالنضمام إلى لألل

  :تضي بالضرورة توافر جملة من العواملالمنظمة العالمية للتجارة يق

ز للمؤسسة ـى األداء اإلنتاجي المتميـاعد علـتشكيل و توسيع البنية التحتية التي تس -

مطارات، طرق سريعة، موانئ، ورش إنتاج ( و تساعد على رفع الكفاءة اإلنتاجية لها

  ...).قطع غيار،

ت و التي تستخدم أحدث استحداث مكاتب متخصصة في التنشيط الوظيفي للمؤسسا -

  .تقنيات التسيير المطبقة على المستوى العالمي

 األبحاث الصناعية و التي يربط المؤسسة بالمكاتب و المخابر التقنية المتخصصة ف -

  .تقوم بتسويق نتائج أبحاثها للمؤسسات اإلنتاجية

  .إنشاء صناديق مالية متخصصة في تمويل المؤسسات المتوسطة و الصغيرة -

  .مكافأة و تشجيع المؤسسات الرائدة و المتفوقة في مجالي اإلنتاج و التوزيع -
  

- تشجيع إنجاز النشاطـات اإلنتاجية وفقــا لمـا اتفق عليـه باإلنجاز بالباطن

La sous traitance  - و التي تقوم بها مؤسسات متخصصة تتميز بالكفاءة والخبرة في 

  .األداء

 و التي تجبر  Les contrats de performanceاءة  إلزام المؤسسات بعقود الكف-

المؤسسات العامة الن ترقي نشاطاتها اإلنتاجية و التوزيعية وفقا لما يتالءم و تحقيق 

  .أهدافها بفعالية كبيرة



اري الستفادة من الكفاءة ــار اإلقليمي و الجهوي و القـإبرام عقود الشراكة في اإلط -

  .ز نشاط و تسيير هذه المؤسساتو التخصص الذي يمي و التجربة

من أهمية في توطين التكنولوجيا و خلق   لهااتشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة لم -

  .ةجات االستهالكية و اإلنتاجيافرص عمل و تلبية االحتي
  

إن هذه اإلجراءات ال يمكن تحقيقها إال في إطار إستراتيجية حمائية انتقائية تستفيد 

 الوطنية لفترة زمنية محدودة تتمكن من خاللها المؤسسة من اكتساب منها المنتجات

  .المناعة الكافية لتجاوز عقبات المنافسة األجنبية

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



  :  الرابعخالصة الفصل

عندما بدأت الجزائر المستقلة بصياغة توجهاتها اإلنمائية أرادت أن تجعل منطلقاتها 

 شمولي، يستهدف تطوير الحياة االقتصادية و االجتماعية للتنمية و التخطيط ذات إطار

فعمدت إلى استكمال السيطرة الوطنية على النشاط االقتصادي عن طريق تأميم . معا

  . في ميدان التنميةدالمصالح األجنبية في البلد، لضمان تعبئة الموار
  

ى  على إنشاء مجموعة طموحة من الصناعات الكبريحيث تركز محورها الرئيس

المرتبطة بالنفط و الغاز، وبدأت الجزائر بترقية قطاع المحروقات الذي رأت فيه القطاع 

االستراتيجي الذي يجلب لها ما تحتاج اليد من عملة صعبة تؤدي إلى النهوض بالقطاعات 

لكن . األخرى و هو ما تفسره المبـالغ الهائلة في هذا القطاع خالل المخططات المتتاليـة

، و قامت بتطوير قطاعات اعار البترول راجعت الجزائر استراتيجيتهو بانخفاض أس

أخرى كالسكن، الفالحة، البناء و الخدمات و هذا بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات 

  .االقتصادية، و دفع عجلة التنمية
  

في نهاية الثمانينات وجدت الجزائر نفسها تعاني من اختالالت هيكلية، ارتفاع في 

م، عجز في ميزان المدفوعات و ارتفاع المديونية الخارجية، و أصبح من معدل التضخ

الضروري عليها أن تقوم بتغيير جذري لتوجهها االقتصادي و هو ما قادها إلى الدخول 

في سلسلـة من اإلصالحـات االقتصادية و الهيكلية بهدف االنتقال إلى اقتصاد السـوق 

  .و االندماج في االقتصاد العالمي
  

جأت في البداية إلى إعادة الهيكلة العضوية، أي إعادة تقسيم المؤسسات العمومية  فل

كانت  الضخمة إلى مؤسسات عمومية صغيرة الحجم أكثر تخصصا، لكن هذه المؤسسات

و في كل مرة لم تنجح . تعاني من مشاكل عويصة مما استدعى إلى إعادة الهيكلة المالية

و باشتداد األزمـة االقتصاديـة . و النمو االقتصـاديهذه السياسـات في تحقيق الكفاءة 

، قررت السلطات العمومية بعث أسلوب 1988و الظروف العالمية المساندة لها خالل سنة 

جديد للتعامل مع المؤسسات و هو نوع من التخلي عنها، يتعلق األمر باستقاللية المؤسسة 

  .أي إعطاء تسيير ذاتي لهذه الوحدات االقتصادية
  



لى جانب االستثمارات العمومية التي الغنى عنها في اقتصاد الجزائر، فان الدولة إ

قامت بتسليط الضوء على األهمية الكبيرة لالستثمار الخاص و االستثمار األجنبي خاصة 

حيث عملت إلى إعادة االعتبار للقطاع الخاص . و في مرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق

إلدارة، و منه كل االمتيازات التي من شانها المساعدة في حث من خالل تحسين عالقته با

  .المستثمر الخاص المساهمة في االقتصاد الوطني بصفة تنافسية و فعالة
  

و لم تنس الجزائر الدور الذي يمكن لالستثمار األجنبي أن يلعبه في هذا المجال، 

  .لة الجزائريةمن تطوير لتقنيات اإلنتاج و نوعيته و تكوين متطور لليد العام
  

 و بعد مرور سنوات من تطبيق اإلصالحات عرف االقتصاد الوطني تطورات 

سواء في الميدان االقتصادي و االجتماعي، إذ تعرض بشكل عنيف ألثار التعديل الهيكلي 

و انه بالرغم من تحقيق بعض النتائج في ميدان التوازنات االقتصادية الخارجية فانه لم 

 في تحسين ظروف المعيشة و مناصب ةطموحات الجزائريين و المتمثليسمح باالستجابة ل

  .شغل و لم يساهم في تحسين عمل و سير الطاقة اإلنتاجية
  

وقد بينت التجارب السابقة المطبقة في دول أخرى، أن النمو و النهوض بالشغل هو 

 بينهما، مسـألة استراتيجية للنهوض بكل قطاعات االقتصاد الوطني في انسجام و تكامـل

و من اجل ذلك تؤكد السلطات على ضرورة تعميق اإلصالحات االقتصادية بطريقة 

واقعية، و كذلك على تطبيق استراتيجية قادرة على إعطاء انطالقة جديدة للتقدم و كيفية 

المحافظة على ذلك، و اخذ بعين االعتبار و بصفة مباشرة ضرورة إعطاء للسكان فرص 

    . إنشاء أو خلق الثروة
  

و تدرك السلطات انه بدون تحضير المناخ المالئم و بدون تعزيز اإلمكانيات 

المحلية لإلنتاج و بدون تجنيد االدخار المحلي و خلق قدرة شرائية معتبرة فان وضع 

استراتيجية إنعاش اقتصادي ترتكز على إصالحات هامة لهياكل االقتصاد الوطني سوف 

القتصاد، و من اجل ضمان انطالقة فعالة و دائمة يصعب تطبيقها و ستزيد من تفكيك ا

للنمو االقتصادي و التنمية االجتماعية البد من الدولة أن تخصص مبادرات و حوافز من 

اجل بعث النمو في مناطق واسعة من البلد، كتشجيع االستثمارات الخاصة المحلية و تنمية 



حي و الصيد و كل نشاط إنتاجي المؤسسات الصغيرة و تدعيم إعادة االنطالق النشاط الفال

محلي و تحسين مستويات التعليم و المعيشة للسكان، و في هذا السياق قررت الحكومة 

 ة بغية تهيئة األرضية الالزم2004-2001تطبيق برنامج استثماري لدعم اإلنعاش للفترة 

ية و المحلية إلعادة انطالق النشاطات االقتصادية و النمو و تعزيز إمكانيات التنمية البشر

  .و التوازن الجهوي
  

 الهيكلية التي التزمت بها بالدنا قصد لإلصالحاتهذا البرنامج كأداة مرافقة يعتبر 

حيث تميز هذا بإنعاش مكثف للتنمية . إنشاء محيط مالئم الندماجه في اإلقتصاد العالمي

ر يساوي في االقتصادية، تجسد ذلك في إنجازات عديدة، تراجع في البطالة و نمو مستم

  .طوال الخمس سنوات% 3.8المتوسط 
  

لم يقال أن هذا البرنامج سيحل كل المشاكل الخفية المسجلة و إنما يرمي إلى 

تقليص التأخر االقتصادي و االجتماعي المتراكم طوال األزمة التي استغرقت عقدا من 

  .مةالزمن،  و يخلق الظروف المالئمة إلستراتيجية حقيقية للتنمية المستدا

و في اطار مواصلة و تكثيف هذا المسار، قد تم التأكيد من اجل التحضير برنامج 

  .2009-2006تكميلي لدعم النمو للفترة 
  

لهذا الغرض، تعتزم الحكومة االستفادة من اإلطار االقتصادي الكلي االيجابي حاليا 

األجانب ومن من حيث مجمل المؤشرات و من عودة الثقة لدى المستثمرين الجزائريين و 

و من اجل ذلك، تعتزم أيضا مرافقة و تفعيل اإلنعاش . القدرات المالية المتوفرة في البالد

  .االقتصادي من خالل استكمال المرحلة االنتقالية االقتصادية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

  خــاتمـةال



 
 :الخاتمة

  : خالصة عامـة-1
  

ات المنتهجة من طرف الدول النامية في إطار استراتيجيات التنمية إن السياس

 االقتصادية تركت نتائج و آثار سلبية إذ لم تقو على رفع المستوى المعيشي للفرد و يعود

السبب في ذلك إلى إهمال عوامل عديدة عند إرساء هذه االستراتجيات، و على الرغم من 

 أن ذلك إال الدول النامية في استراتيجياتها التنموية أن المنظمات و الهيئات الدولية تساند

إذ أن عوائق التنمية االقتصادية  بل حتى أنه يترك هو اآلخر آثارا سلبية،  يايعد غير كاف

  .متعددة و متغيرة يجب أخذها بعين االعتبار في عمليات التنمية
  

  ألساسية  لألفراد  تهدف إلى إشباع  الحاجات  ا– عمليات التنمية –إن هذه األخيرة 

  ، فزيادة الدخل ال ، كي يساهم هؤالء في تقدم المجتمع بفضل عطائهممخاصة الفقراء منهو

تعني شيئا إذ لم يكن هناك تغير في نمط حياة الفرد ماديا و معنويا، لذا أصبح يؤخذ بعين 

لتنمية االعتبار مؤشر التنمية البشرية إلى جانب المؤشرات الكالسيكية و هو ما يعرف با

المستدامة التي تقوم بتلبية حاجات األجيال الحالية دون أن تعرض للخطر قدرة األجيال 

  .المقبلة على تلبية حاجاتها
  

يعتبر نموذج التنمية المستدامة أحدث و أبرز ما توصلت إليه النماذج التنموية التي 

رى كالبيئة غالبا ما تحرص على النمو االقتصادي الذي يكون على حساب متغيرات أخ

الذي يوفـق بين العنصر االجتماعـي و ) التنمية المستدامة(مثال، عكس هــذا النموذج 

  .االقتصادي و كذا بين البيئي و الطبيعي
  

و الجزائر هي األخرى كباقي الدول النامية ورثت هيكال اقتصاديا هشا من   

اطات االقتصادية تصب المستعمر الفرنسي مما جعلها تصدر قوانين و مراسيم لتنظيم النش

مجملها في إستراتيجية التنمية االقتصادية و آخرها برنامج اإلنعاش االقتصادي 

)2001/2004.(  

  

  

   



  : ةـنتائج الدراس -2
  

إال أن ذلك ال يؤدي بالضرورة إلى نتائج إيجابية إال باألخذ بعين االعتبار النقاط 

     :  اآلتية 
 
 

 من دراسة كل عناصرها و المتمثلة في حكومة عند إرساء إستراتيجية تنمية ال بد •

البلد المعني، اإلديولوجية أو طبيعة اإلستراتيجية، القدرات أو الطاقات المحلية 

كاالدخار المحلي و كذا القدرات الخارجية و أخيرا المحيط الدولي كالسوق 

 .العالمي

لسياسية، االقتصادية     إضافة  إلى  كل ما يؤثر على الجوانب اإلجتماعية، الثقافية، ا

  .و األخالقية

يجب على المنظمات الدولية أن توجه معوناتها للدول التي هـي بحاجة إليهـا و  •

بالقدر المطلوب حسب احتياجاتها مع التركيز على وضع سياسات مالئمة لهذه 

  .الدول

ة إستراتيجية التنمية المستدامة ال بد أن تهدف إلى تنمية و تطوير المهارات البشري •

إضافة إلى فرض عدالة في . عن طريق تحسين المستويات التعليمية و كذا الصحة

توزيع الثـروة عن طريـق آلـيات تضعها الدولة، كما ال ننسـى ضرورة 

الحـفاظ على البيئة و الموارد الطبيعية التي توفرها لعملية التنمية و عدم اإلسراف 

ت نمو إيجابية على المدى فيها بشكل يسمح أو يضمن معدالت نمو أو مؤشرا

  .الطويل

على الدول النامية المحدودة الموارد المحلية أن تستفيد بوجه خاص من تحديد  •

 .حساب رأس المال مما يؤدي إلى زيادة استثماراتها و تحقيق نمو اقتصادي أسرع

  

  

  

  

  



   :اتـالتوصي -3
  

 مع –ية إن موضوعنا هذا عالج إشكالية التنمية المستدامة في الدول النام

 و من خالله بينا مدى تأثير الهيئات الدولية في ذلك و كذا –دراسة حالة الجزائر 

  :لذا يطرح التساؤل اآلتي . العراقيل أو التناقضات التي تسود هذه اإلستراتيجيات

متى نصل إلى  توازن  مستديم و تنمية شاملة دون أن تتعارض المصالح الوطنية   

   الفجوة المتواجدة بين الدول النامية و المتقدمة ؟و الدولية مع القضاء على

و هو السؤال الذي يفتح مجاالت عديدة ألبحاث مستقبلية نتمنى أن نكون ممن   

  .      يحاولون معالجتها

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قــمالحال



 نمية لأللفية أهداف الت) :01(ملحق رقم 
  

  الغايات  األهداف

استئصال الفقر و الجوع 

  الشديدين

، إنقاص نسبة الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد 2015 و 1995 بين -

  .في اليوم إلى النصف

، إنقاص نسبة الذين يعانون من الجوع إلى 2015 و 1995بين   -

  .النصف

 تحقيق شمولية التعليم االبتدائي 

  

ال في كل مكان، الصبيان و البنات على نحو  ضمان كون األطف-

 على إتمام الطور الخاص بالتعليم 2015مماثل، قادرين بحلول العام 

  .االبتدائي

الحـض على المساواة بين 

  الجنسين و استقاللية النساء

 إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم االبتدائي و الثانوي، و في -

  .2015ترة ال تتجاوز العام جميع مستويات التعليم خالل ف

، تخفيض نسبة وفيات األطفال دون سن 2015 و 1995 بين عامي -  تخفيض نسبة وفيات األطفال

  .الخامسة بمقدار الثلثين

، تخفيض معدل وفيات النساء إبـان الحمل، 2015بحلول العام  -  تحسين الصحة األمومية

  .بنسبة ثالثة أرباع 

 مكــافحة فيروس نقص

متالزمة نقص /اعة البشريةالمن

اعة المكتســب ـــــالمن

 او المالريـ) السيــدا/االيدز(

  .و أمراض أخرى

/ ، وقف نهائي النتشار فيروس نقص المنـاعة2015 بحلول العام -

  . هااليدز، و متابعة ما بدئ في مضاد ت

 و أمراض ا، وقف نهائي لمدى حـدوث المال ري2015 بحلول العام -

  .ه و متابعة ما بدىء في مضاد ترئيسية أخرى
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 مزيد من التطوير لنظام تجاري و مالي منفتح، متوقع السلوك، غير تمييزي، يشمل -

  .االلتزام بالحكم الصالح و التنمية و تخفيض الفقر

مكانات الصادرات المعفية  معالجة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموا، بما في ذلك إ-

رسمية أو إلغائها، ــاء الديون الثنائية الـمن التعريفات، و برنامج معزز للتخفيف من أعب

  .و مساعدات إنماء رسمية أكثر سخاء للبلدان الملتزمة بتخفيض الفقر

  . المحاطة باليابسة و الدول الجزرية الصغيرة الناميةن معالجة االحتياجات الخاصة للبلدا-

الل إجراءات قطرية ـ التعامل على نحو شامل مع مشكالت ديون البلدان النامية، من خ-

  .و دولية لجعل الديون القابلة للتحمل على األمد الطويل

 بالتعاون مع البلدان النامية، تطوير استراتيجيات إلتاحة العمل الالئق والمنتج لمن في -

  .سن الشباب

أمين إمكان الحصول على األدوية في البلدان النامية  تشجيع الصناعة الصيدالنية و ت-

  .بأسعار متحملة

ات المعلومات ـ بالتعاون مع القطاع الخاص، جعل فوائد التقانات الجديدة، و بخاصة تقان-

  .و االتصاالت متوفرة و في متناول الجميع

لتالية في مجال ، فإن رؤساء البلدان قد اتخذوا أيضا االلتزامات ا"إعالن األلفية "  و في -

  .البيئة

  

ئية
لبي
ة ا
دام
ست
اإل

  

، 2002ل عام ـحيز التطبيق و هذا قب" KYOTO" ول ـ العمل على أن يدخل بروتوك-

  .و يكون ذلك أفضل بالبدء في التقليص من إرسال الغازات الحابسة للحرارة

م المتحدة حول  التأكيد على التطبيق الكلي لالتفاقية حول التنوع البيولوجي و اتفاقية األم-

  .محاربة التصحر، على وجه الخصوص بإفريقيا

وضع حد لالستغالل غير العقالني للموارد المائية، بإيجاد استراتيجيات لتسيير الماء  - ا

  .على المستويات الجهوية، الوطنية و المحلية

  التكثيف في التعاون قصد تقليص انعكاسات الكوارث الطبيعية و الكوارث المترتبة عن-

  .اإلنسان

  .2004برنامج األمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية  : المصدر
  

  
  

      



  إقراض البنك الدولي لإلنشاء و التعمير حسب القطاعات) : 02(ملحق رقم 

  )بماليين الدوالرات (2001-1992للسنوات المالية 

  
 97-92  القطاع

متوسط 

  سنوي

98-99  

متوسط 

  سنوي

السنة 

المالية 
2000  

السنة 

لمالية ا
2001  

1992 -
1997  

98-99  2000  2001  

    7,4    13,6  1.456,8  1.336,7  2.700,0 2.913,3  الزراعة 
    8,4    10,9  1.323,8  1.286,7  5.812,7  2.339,9  السياسات االقتصادية 

    4,5    8,1  791,1  684,0  2.231,9  1.724,6  التعليم 
الكهرباء و مصادر 

  الطاقة

2.547,2  1.253,6  994,2  824,4  11,8    6,5    

    3,4    3,5  515,9  514,1  711,5  738,3  البيئة
    12,4    7,6  2.231,3  1.676,5  4.247,6  1.632,5  التحويل 
    0,4    1,0  36,0  54,8  845,7  218,1  التعدين

    4,8    0,6  50,1  654,5  504,6  140,0  القطاعات المتعددة
    1,1    2,6  81,6  167,0  78,8  550,9  البترول و الغاز

 و التغذية و الصحة

  السكان

1.263,9  1.549,0  987,0  1.047,8  5,7    6,5    

    1,4    3,5  507,3  163,9  723,5  774,7  تنمية القطاع الخاص
    14,8    2,7  2.570,6  2.442,5  1.280,1  600,6  إدارة القطاع العام 
    7,2    3,7  1.672,5  990,0  2.190,4  757,2  الحماية االجتماعية 

االتصاالت السلكية و 

  الالسلكية

261,1  90,7  109,3  65,0  1,2    0,7    

    11,1    14,2  2.969,9  1.690,0  3.183,1  3.060,2  النقل
    4,1    5,2  549,5  621,7  910,4  9, 1.112  التنمية الحضرية 

المياه و الصرف 

  الصحي

908,0  481,3  903,6  554,0  4,2    5,9    

    %100    %  100  17.250,6  15.276,2 287.950,0  21.543,1  المجموع 

 
  . 26، ص 2001التقرير السنوي . البنك الدولي: رالمصد



  2005-2001 الجزائري للفترة االقتصاد مؤشرات) : 03 (ملحق رقم

  
  2005  2004  2003  2002  2001  المؤشر

  7130  6112  5149  4455  4235  الخامالناتج المحلي 

  102,2  84,4  65,1  55,9  54,8  مليار دينار جزائري 

            ر أمريكي مليار دوال

  3150  2655  2093  1683  1665  )دوالر(الناتج المحلي الخام للفرد الواحد 

  4,8  5,2  6,9  4,7  2,6  %نمو إجمالي الناتج الداخلي نسبة 

  5,5  6,2  6,0 3, 5  5,5  %) خارج المحروقات(نسبة الناتج المحلي الخام 

  5,7  6,2  6,0  5,3  3,9  %) المحروقات و الزراعة(نسبة الناتج المحلي الخام 

  3,5  3,6  2,6  1,4  4,2  %معدل التضخم سنويا 

  32,7  32,6  30,5  31,1  27,0  %االستثمار بالنسبة للناتج المحلي 

  0,42  0,62  0,62  0,97  1,18  )مليار دوالر(االستثمار الخارجي المباشر 

  20,3  18  13,3  12  9,5  )مليار دوالر(الواردات 

  42,1  32,2  24,5  18,7  19,1  )مليار دوالر(الصادرات 

  21,8  14,2  11,2  6,7  9,6  )مليار دوالر(رصيد الميزان التجاري 

 ) مليار دوالر(رصيد الميزان الجاري 

  )بالنسبة للناتج المحلي(

7,1 
12,9  

4,4 
7,7  

8,8 
13  

11,1 
13,1  

16 
15,7  

  1,35-  1,87-  1,37-  0,71-  0,87-  )مليار دوالر(حساب رأس المال 

ف مليار دوالر على أساس أشهر احتياطات الصر

  االستيراد 

18 
18,1  

23,1 
19,1  

32,9 
24,3  

43,1 
23,7  

57,1 
27,7  

 22,6  حجم المديونية مليار دوالر بالنسبة لناتج المحلي 
41,1  

22,6 
39,8  

23,4 
34,3  

21,8 
25,7  

16,4  

 4,6  %خدمة المديونية مليار دوالر بالنسبة للصادرات 
22,8  

4,5 
22,6  

4,7 
17,9  

6 
17,6  

0,2 
11,7  

  15,3  17,7  23,7  25,2  27,3  نسبة البطالة 

  %نسبة النمو القطاعي 

  3,5  3,3  8,8  3,7  1,6-  المحروقات 

  4  3,1  19,7  1,3-  13,2  الفالحة 

  2,8  2,6  1,1  2,9  2  الصناعة

  8,4  8  5,5  8,2  2,8  البناء و الشغال العمومية 

  7,3  7,7  4,2  5,3  6  الخدمات 

  

  

                                                                                                     

  



  مقارنة بالجـــهـد التنمـــوي منـذ االســـتقـــالل 2004 -1999إنجازات الفترة ) : 04(ملحق رقم 
 

  

  ينــالتعي

  الحظيرة

  الحالية

  

  االنجازات

1999-2003  

  

  انجازات
2004  
  

  مجموع

  االنجازات

1999-2004  

%  
  
 

I المنشآت االجتماعية و الثقافية             

  13,9  810.417  116468  693.949 5.806.374  )االجتماعي، التساهمي، الريفي، الترقوي(السكن

  19,9  287  55  232  1.441  الثانويات 

  18,7  687  124  563  3.871  المدارس األساسية 

  16,8  22.345  2.799  19.546  122.842  )المدارس االبتدائية(راسية األقسام الد

  15,1  140  26  114  922  مرافق النظام الداخلي 

  33,6  462  139  323  1.372  مرافق النظام النصف الداخلي 

  52,9  321.958  58.958  263.000  608.258  )العليم العالي(مقاعد بيداغوجية 

  48,18  131.554  22.854  108.700  273.022  )العليم العالي(األسرة 

  14,8  11  01  10  74  معاهد التكوين المهني 

  13,1  69  11  58  525  مراكز التكوين المهني 

  60,8  14  -  14  23  ملحقات معاهد التكوين المهني 

  54,3  130  29  101  239  ملحقات مراكز التكوين المهني 

  6,5  13  02  11  198  المستشفيات 

  10,0  50  02  48  502  لخدمات العيادات المتعددة ا

  10,6  136  07  129  1.272  المراكز الصحية 

  15,8  694  146  548  4.383  قاعات العالج 

  50,8  677  586  91  1.332  )بما في ذلك المالعب البلدية(المالعب 

  44,9  163  43  120  363  المركبات الرياضية الجوارية 

  61,5  104  24  80  169  القاعات المتعددة الرياضات 

II المنشآت االقتصادية             

  28,5  18  09  09  63  السدود 

  15,5  66  19  47  422  المحاجر المائية

  76,8  5.709  393  5.316  7.423  االبار 

  47,8  11  03  08  23  موانئ الصيد البحري 

  14,9  3.813  1.526  2.287  25.517  الطرق الوطنية 

  14,6  2.268  1.360  1.908  22.294  المسالك الوالئية 

  4,2  172  81  91  4.054  خطوط السكك الحديدية

عدد البيوت التي تم ربطها (التوزيع العمومي للغاز 

  )بالشبكة

  324.600  144.200  468.800    

عدد البيوت التي تم ربطها (ايصال الكهرباء إلى الريف 

  ) بالشبكة

  191.500  44.800  236.300    
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