
2773 ـــــــ  3424 :ردمك   

Journal  

  VOL01- 2021 – N° :01 2021ـ 01المجلد -01:العدد

 

 Legal deposit: January 2021 2021جانفي : �يداع القانوي 

�قتصادية والتجار2ة  BC العلوم داسية علمية دولية ، محكمة ومف;رسة متخصصةـوالت �قتصادية، دور2ة ســــمجلة التح

DEسيGاسبة والعلوم املالية ،علوم الJKمع;د العلوم تصدرعن ،وا   DEسيGقتصادية والتجار2ة وعلوم ال�  ، BNامOPاملركز ا

  .اOPزائر . تXبازةـــــ مرسBU عبد ّهللا 
  

Journal of Economic Transitions, an international hexagonal scientific journal, court 

and indexer specializing in economic and commercial sciences, management sciences, 

finance sciences and accounting, published by the Institute of Economic, Commercial 

and Management Sciences, University Center Morsli Abdallah - Tipaza. Algeria. 

ISSN:  3424  2773ــ  



                                            01:لدـــــــــــــــــــــــا��                                                      

  املركز ا��ام�� مرس�� عبد هللا ــ ت�بازة

محكمة  ية دولية ،ــــــــــــــــــــــــــــ

والعلوم  3قتصادية والتجار,ة ،علوم ال(سي'&

ادية والتجار,ة وعلوم 

  .ا��زائر.  بازة

  2021سنة          

   2773ـــــــ  3424 :ر د مد 

                                                     01: دد ــــــــــــــــــــــــــــــــالع                           صاديةــــــــــــــــــــــــوالت 3قتـــــــــــــــــــ

املركز ا��ام�� مرس�� عبد هللا ــ ت�بازة                           مع=د العلوم 3قتصادية والتجار,ة وعلوم ال(سي'&     

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــداسية علمــــــــــــــة ســـــــوالت 3قتصادية، دور,ــــلة التح

3قتصادية والتجار,ة ،علوم ال(سي'& @� العلوم ومف=رسة متخصصة

ادية والتجار,ة وعلوم ــــــــ3قتص =د العلومــــــــــــــــــــمعتصدر عن . ةـــــــــــــــوا�Aاسب

بازةــــــــــــتيـــــ املركز ا��ام�� مرس�� عبد ّهللا ،  '&ــــــــــــــــــــال(سي

  

          01: المجلد             01:العدد 

ر د مد                               .2021 يفناج :رقم 3يداع القانوEي 

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــلة التحــــــــــــــــمج 

مع=د العلوم 3قتصادية والتجار,ة وعلوم ال(سي'&         3

لة التحـــــــــــــــــــــــمج

ومف=رسة متخصصة

وا�Aاسب املالية

ال(سي

العدد 

رقم 3يداع القانوEي 
 



  

  

  

  

  

                                            01:لدـــــــــــــــــــــــا��                                                      01: دد ــــــــــــــــــــــــــــــــالع                           صاديةــــــــــــــــــــــــوالت 3قتـــــــــــــــــــلة التحــــــــــــــــمج 

  املركز ا��ام�� مرس�� عبد هللا ــ ت�بازة                           مع=د العلوم 3قتصادية والتجار,ة وعلوم ال(سي'&         4
 

 

  "والت 3قـــــــــتصاديةــــــــــــــــــــلة التحــــــــــمج"
  

ـــــــــــــــــــــــالتعــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ــــــ    :ر,فــــــــــ

!   مجلة التحوالت �قتصادية، دور�ة علمية دولية سداسية مف	رسة متخصصة                       

آلية قبول   ،وعلوم املالية وا+*اسبة ، محكمة !   ال'سي%$�قتصادية والتجار�ة وعلوم   العلوم

العلوم   للDشر ACا ، وABدف إ<= >شر :نتاج العل67 للباحث%ن !  تخصصات البحوث القابلة

، الفر>سية و�نجل%Qية العرPيةOصيلة ال6M لم Kسبق >شرIا بالغة  ، وGعEF بالبحوث �قتصادية

  .السليمة  ملنTUية العلميةوال6M ت'سم باملصداقية وSتباع ا

ــــــــــــأMم ــــــــــ   :جلةــــــــــــــية املـــــــ
جلة إضافة م	مة !  الDشاط العل67 للمع	د واملركز ا^Tام[  عامة، ف\6 فضاء ـــــــــــــــامل                       

الباحث%ن، باإلضافة إ<= ذلك ف\6 لDشر Oبحاث واملقاالت العلمية ألساتذة املع	د واملركز وdل 

  .GساIم !  >شر بحوث طلبة الدكتوراه

ــــــ إدارة ا�� ـــــــــــــــ   :ــلــة ـــــــــــــــــــــ
  

ـــــــس الشـــــــــالـرئيــ    :رفـيـــــ
  .ا^Tزائر. ازةــــــــــــــــــــــــــــــي عبد ّهللا تnبـــــــــــــــــــمرسل" ز ا^Tام[ ـــــــــــــــــــــــــــــــ، مدير املركمحمــــــــــــــد يوEســــــــــي الدكتور 

ـــــــــــــدير ا��ـــــــ م   :ـلـة ـــــــــــــــــــــــــــ
  �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال'سي%$ العلوم سميــــــــــــر عز الــــــــــــــــــــــــــدين ، مدير مع=د: الدكتور 

  مرس�� عبد ّهللا ت�بازة" املركز ا��ام��

ــــــــئة التحــــر,ر    :رئ�س Mيــ
  3قتصادية والتجار,ة وعلوم ال(سي'& بوعافية رشيد أستاذ باملع=د العلوم. د.أ

  مرس�� عبد ّهللا ت�بازة" املركز ا��ام��

  :مـــــدير الWشـــــــر
  املدير املساعد  ملا ^عد التدرج والبحث العل]Z حدXي عبد القادر، الدكتور 

   3قتصادية والتجار,ة وعلوم ال(سي'& ع=د العلومبم

  : ر,ر حتلا دعاسم

  تاذ باملركز ا��ام�� مرس�� عبد هللا ــــ ت�بازةــــــــسأخليفة برا_س ،  .د
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ــــــل=يـــــــ ا  :يةـــــشار,ة و العلمــــــــــــئة 3ستـــــــ

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أســــــــتاذة بAbم'& ابراMيــــم

 أســــــــــتاذ بن طAbة صليحة

 أســــــــــتاذ بوجميل أحمد

  أســــــــــتاذ  قاZfg خالد

  أســــــــــتاذ ديب كمال

  أســــــــــتاذ جليد نورالدين

  أســــــــــتاذ معوZfg بوعالم

  أســــــــــتاذ بوعافية رشيد

  أســــــــــتاذ عرابة رابح

  أستاذ محاضر قسم  ـ أـ يوZflE محمـــــد

  أستاذ محاضر قسم  ـ أـ عز الدين سم'&

  أستاذ محاضر قسم  ـ أـ مصطفى عثماEي

  أستاذ محاضر قسم  ـ أـ برsان أمينة

  أستاذ محاضر قسم  ـ أـ بن Atنون سم'&

  ـ أـ أستاذ محاضر قسم  بلكحل نوال

  أستاذة محاضرة قسم  ـ أـ فرطاس فتيحة

  أستاذ محاضر قسم  ـ أـ كمال العقر,ب

  أستاذ محاضر قسم  ـ أـ اعمر بوز,د ادمحم

  أستاذة محاضرة قسم  ـ أـ  بوعو,نة سليمة

  أستاذ محاضر قسم  ـ أـ  EعموEي سم'&

  أستاذ محاضر قسم  ـ أـ  ملــــــــــــــــــــــــار رضوان

  محاضرة قسم  ـ أـ أستاذ  عبد القادر جالل

  محاضر قسم  ـ أـ ةأستاذ  ر,اض مر,م 

  محاضر قسم  ـ أـ ةأستاذ  ناس�� خديجة

  محاضر قسم  ـ أـ ةأستاذ  بوXعة عبد الوMاب
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  :التــــــــــــــــــــــــــــــــاملراس

   �� ر�� ا��
�


يع ا�راس�ت إ� رئيس هيئة  �� التحو&ت ا&قتصادية: "تـرســل �� �*"  

  االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير معهد العلوم
  تيبازةــ مرسلي عبد اّهللا " المركز الجامعي

   pgrseco42@gmail.com:3لك}&وEي الz&يد
  

�قتصادية u  مجلة علمية أdاديمية محكمة GعEF بDشر مجلة التحوالت  :شر ـــــــــــالنــ قـــواعد 

،وعلوم املالية  �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال'سي%$ !  العلوم  تخصصةالدراسات والبحوث امل

 : باللغات العرPية و�نجل%Qية والفر>سية عx= أن يلQwم أv*اACا بالقواعد التاليةوا+*اسبة ،

  .ت�ون املادة املرسلة للDشر أصيلة ولم ترسل للDشر !  أي ج	ة أخرى  أن     -1

صفحة بما !  ذلك قائمة املراجع وا^Tداول وOش�ال والصور  20أن ال يتجاوز �Tم البحث      -2

  .صفحات 10وأن ال تقل عن 

اصة فيما أن ي'بع dاتب املقال Oصول العلمية املتعارف عل�Aا !  إعداد وكتابة البحوث وخ     -3

  .يتعلق بإثبات مصادر املعلومات وتوثيق �قتباس

تتضمن الورقة Oو<= العنوان ال�امل للمقال واسم الباحث ورت�تھ العلمية، واملؤسسة التا�ع      -4

ل	ا، ال	اتف، والفاكس وال�$يد �لكw$و>ي وم��ص%ن، !  حدود مائd 6Mلمة أحدIما بلغة املقال 

  .Oخر�%ن عx= أن ي�ون أحد امل��ص%ن باللغة العرPيةوالثا>ي بإحدى اللغت%ن 

نقطة ب%ن  21بمسافة  14مقاسھ  simplified Arabicتكتب املادة العلمية العرPية بخط نوع      -5

 6¨©nسطر، العنوان الرئOsimplified 16 Gras  العناو�ن الفرعيةsimplified Arabic  14مقاسھ.  

6-      =xوامش الصفحة أعI02 سر  02وأيمن  02فل وأسKأسفل الورقة 01، رأس الورقة  02وأ ،

  .)T�)A4م الورقة عادي  1.25

  .عx= أن Gعرض !  Aµاية املقال Not de finيرقم ال°Aمnش و:حاالت بطر�قة آلية      -7

  .املقاالت املرسلة ال Gعاد إ<= أv*اACا سواء >شرت أو لم تDشر     -8

  .Tلة ال Gع�$ إال عx= رأي أv*اACااملقاالت املDشورة !  ا+     -9

  .dل مقال ال تتوفر فيھ الشروط ال يDشر م	ما dانت قيمتھ العلمية     -10

يحق ل	يئة التحر�ر إجراء �عض التعديالت الش�لية عx= املادة املقدمة مEM لزم Oمر دون - 11

 .املساس باملوضوع
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  :ا�Aـــــــــــــــــــــتوى ـــــــــ ف=ـــــــــــــــــــــــــــــرس 
  

  فحةالص  ال�اتـــــــــــــــــــــــب  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

نموذج التغ'& ال=يك�� القطا�� و تنمية القطاعات 

3قتصادية ألية جديدة للتنمية 3قتصادية الشاملة و 

  محاولة لطرح املفاMيم: املستدامة 

  

  مدــــــــــــمراس مح. د

  

08  

مساMمة إدارة املعرفة ال(سو,قية @� تحس'ن امل'�ة 

  التنافسية املستدامة للمؤسسات

  برامقي رضية.د

  ^عيل�ش فايزة. أ

  

24  
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  _عرض التجر�ة النيوزلندية @� مجال استدامة قطاع النقل 

  أحمد رحموEي.أ

  أيوب صكري .أ

  رشيد خمي��. أ

38  
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IJص ــــــــم: 

%عت$# النمو و التنو!ع �قتصادي �� ا��زائر أولو�ة �ولو�ات ال� �عتمد�ا الدولة                 

الكن ما ,  2015-2000ا��زائر�ة خاصة ضمن ال$#امج التنمو�ة ال� أطلق-,ا �� الف*#ة املمتدة من 

بLل القطاعات �� ان يالحظ أن ا��زائر �عتمد عBC نظر�ة الدفعة القو�ة �� التنمية أي ��تمام 

        أما عن نتائج الدراسة فبيUت أن �ناك نمو �� Rعض القطاعات Pالقطاعات ا�Oدماتية, واحد 

  .   و ضعف �� قطاعات اخرى كقطاع الفالحة 

التنمية . التنوQع قتصادي. التنمية القطاعية. قتصاد ا�2زائري : الMلمات املفتاحية 

قتصادية. 

Summary:  

                  Economic growth and diversification in Algeria is a priority that the 

Algerian state adopts, especially within the development programs that it 

launched in the period from 2000-2015, but what is observed is that Algeria 

depends on the theory of strong impetus in development, i.e. interest in all 

sectors at the same time. From the results of the study, I showed that there is 

growth in some sectors, such as the service sectors, and weakness in other 

sectors, such as the agriculture sector. 

Key words: Algerian economy. Sector development. Economic diversification. 

economical development. 
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  : مقدمة 

أن التغيl# الkيك�C يمكن أن يحدث كعواقب للصدمات  Matsuyama" ما�سو�امي"يرى                  

  الكبl#ة ، مثل الLوارث ، ا�qروب ، الثورات ،rالتقدم التق. #lقتصاديون أن التغي�و لكن يرى 

الkيك�C �و ظا�رة معقدة تتمثل �� النمو �قتصادي الناجم عن التغl#ات التكميلية �� ا��وانب 

، �vل القطاعية لإلنتاج و العمالة و تنظيم الصناعة ، و النظام املاPياkتلفة لالقتصاد مثل الOyا   

أنھ ال زال ال  J.Dunning" دان{نج"السLان و املؤسسات السياسية و يرى  و الدخل و توز!ع الz#وة و

يوجد �عر�ف وا�� للتغيl# الkيك�C عBC الرغم من أن تنمية القطاعات �قتصادية %عتقد أنھ 

�Cيكkال #lل من و��س*# . مفتاح التغيP Bو لقد اد�Webster  و دان{نجDunning  أن التنمية

غيl# �� �يLل �قتصاد و أصبح وا�qا وجود عالقة قو�ة بlن التغl# �قتصادية �� بالطبع �

فإنھ يوجد جانبlن للkيLل  Dunningو طبقا لـ .الkيك�C و النمو �قتصادي و التنمية �قتصادية 

، أما ا��انب الثا�ي فيتعلق " ماذا تUتج " �قتصادي للدولة ، فا��انب �ول يرتبط بالسؤال 

أوزاما فإن التغيl# �� �يLل �نتاج %شl# عBC التغيOzama  �� #lأما حسب " . تج كيف تU" بالسؤال 

��مية الUس�ية �yموعة من القطاعات الصناعية إBv مجموعة أخرى �� ف*#ة زمنية معينة أي 

الناتج ا�Cqy �جما�v �� القطاعات ا��ديدة سوف ينمو RشLل كبl# ، �� حlن أن ��مية الUس�ية 

و منھ و من خالل �دا املنطلق نالحظ . ا�Cqy �جما�v للقطاعات القديمة سوف تنخفض  للناتج

ومنھ تم طرح �شLالية ا��و�ر�ة , أن التنمية القطاعية لkا عالقة وطيدة بالتغl# الkيك�C القطا�� 

� ال&يك.- : التالية �كيف يمكن تقييم التنمية القطاعية v- ا�2زائر ؟ و ماt- طبيعة التغ

قتصاد ا�2زائري ؟  -v -<طرح القطا Bvالية ا��و�ر�ة تم التطرق اLده �ش� BCحيث لإلجابة ع

  :ال¥ساؤالت الفرعية التالية 

 ما�� نظر�ات التنمية القطاعية ؟ -1

 ما�� أ�م نظر�ات التغl# الkيك�C؟ -2

 ما�� طبيعة التغl# الkيك�C القطا�� �� �قتصاد ا��زائري ؟ -3

  ية القطاعية �� ا��زائر ضمن ال$#امج التنمو�ة ؟كيف يمكن تقييم التنم -4

  :Dدف و أDمية ـــــ 

§,دف �ده الورقة البحثية اBv التطرق اBv أ�م النظر�ات ال� عا��ت التنمية �قتصادية                 

 �Cيكkالقطا�� ال #lعا��ت قضايا التغ مع �شارة اBv حالة . القطاعية و كدا النظر�ات ال�

كما تكمن أ�مي-,ا . مع بناء نموذج للتغl# القطا�� الkيك�C �� ا��زائر, ة القطاعية �� ا��زائر التنمي

  . �� Pوª,ا تقييم للتنمية القطاعية �� ا��زائر مند خمسlن سنة من �ستقالل 
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  :حيث ملعا��ة دلك تم التطرق اBv اqyاور التالية : خطة الدراسة 

� ال&يك.-مف&وم ال&يMل قتصادي و : أوال�  التغ

� ال&يك.- القطا>-: ثانيا�  نظر$ات التنمية القطاعية و التغ

  تقييم التنمية القطاعية v- ا�2زائر: ثالثا

قتصاد ا�2زائري : را�عا -v -<ال&يك.- القطا ��  نموذج التغ

  . نموذج نفاق العام و النمو v- ا�2زائر : خامسا 

� ال&يك.-  :أوال�طبقا لتعر�ف جامعة واشنطن فإن �عبl# :مف&وم ال&يMل قتصادي و التغ

%شl# إما إBv �يLل ال*#كيب الداخ�C للنظام �قتصادي أو إBv العالقات  structureالkيLل 

                  فإن الkيLل يتLون من مجموعة ��داف SAVIOTTIو طبقا لـ .التفاعلية بlن مLونات النظام 

فإن  SAVIOTTIو حسب .و ��شطة و ا��kات املطلو²ة لوصف النظام �قتصادي �� وقت معlن 

            ��داف للkيLل تتمثل �� السلع و ا�Oدمات املطلو²ة أما ��شطة ، ف³ عمليات إنتاج سلع 

 .و املؤسسات و خدمات جديدة و عدد من ��شطة التكميلية ، أما ا��kات فتتمثل �� املنظمات 

فl#ى أن الkيLل أنھ قائمة لLل املنتجات و ��شطة تلك املطلو²ة " عصام عمر مندور " و حسب 

  .لوصف النظام �قتصادي �� وقت معlن 

حددات ال&يMل قتصادي -1   : إن للkيLل �قتصادي عدة محددات �امة تتمثل �� :م

  .مدى وفرة و تخصيص املوارد �قتصادية  .1

  .مستوى التنمية �قتصادية اqyقق  .2

 .النظام �قتصادي و �جتما�� السائد  .3

 ....إس*#اتيجية التنمية و السياسات �قتصادية  .4

 .�س¥ثمارات �جن�ية  .5

 .�يLل الطلب ال¹,ا¸ي  .6

 . املستوى التكنولو«� .7

 .املستوى التكنولو«� لإلنتاج  .8

إذا توفرت �ذه العوامل و اqyددات �� دولة ما فإª,ا تلعب دورا رئ{سيا �� رسم و تحديد  حيث

 .  شLل الkيLل �قتصادي لkذه الدولة

� ال&يك.- -2�التغيl# الkيك�C يقصد بھ التغl# �� �يLل النظام �قتصادي و يحدث :مف&وم التغي

نتاجية و ال� �شLل �يLل الUشاط عندما تتغl# �عداد أو �وزان الUس�ية للقطاعات � 

و ذلك من خالل ف*#ة زمنية طو�لة �س�يا ، بما ي*#تب عليھ �نخفاض �� ��مية . �قتصادي
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الUس�ية للقطاع الزرا�� ، و �رتفاع السر!ع �� أ�مية القطاع الصنا�� ، و الز�ادة التدر�جية �� 

ن خالل �غl# �ياPل الناتج و القيمة املضافة وزن و أ�مية قطاع ا�Oدمات �� �قتصاد ، و ذلك م

و التوظيف و التجارة و �جور و �س¥ثمار و الطلب ال¹,ا¸ي و تجدر �شارة إBv أن �ناك فرض{تlن 

  : �� مفkوم التغl# الkيك�C و �ما

  .النمو التنوع شرط ضروري لتحقيق النمو �قتصادي الطو�ل �جل :الفرضية �و��

النمو املتنوع يؤدي إBv خلق قطاعات جديدة و نمو �نتاجية �� القطاعات  :ة الفرضية الثاني

  .املوجودة من قبل

� ال&يك.- -3�  : من بlن �ده املظا�ر نذكر: مظاDر التغ

� النو>--3-1�� ال&يك.- و التغي��ناك فرق وا�� بlن التغيl# الkيك�C و مفkوم التغيl# :  التغي

ث ملا تتغl# �وزان أو ��مية الUس�ية للقطاعات ال� �شLل النظام النو�� فالتغيl# الkيك�C يحد

�قتصادي أما التغيl# النو�� فيحدث �� القطاعات ال� �عتمد عBC البحث و التعليم و التنظيم و 

  .التكنولوجيا 

� املرتبط-3-2�� ال&يك.- غ�� ال&يك.- املرتبط و التغي�التغيl#  إن املعيار الوحيد للتعبl# عن: التغي

الkيك�C املرتبط و التغيl# الkيك�C الغl# مرتبط �و أن املوارد املستخدمة �� مجموعة القطاعات 

فإذا Pانت املوارد املستخدمة �� مجموعة القطاعات �قتصادية ا��ديدة �� . القديمة و ا��ديدة 

�ذا التغيl#  نفسkا املوارد املستخدمة �� مجموعة القطاعات �قتصادية القديمة نقول عن

الkيك�C ان �غيl# �يك�C مرتبط ب{نما إذا Pان املوارد املستخدمة �� القطاعات ا��ديدة تختلف 

 �Cيك� #lو �غي� �Cيكkال #lستخدم �� القطاعات القديمة فنقول أن �ذا التغي� تماما عن تلك ال�

  غl# مرتبط 

� ال&يك.- ا�2ز�ي-3-3�� ال&يك.- الك.- و التغي�التغيl# الkيك�C الك�C " وس*# وداتبج" %عرف : التغي

أما عن . بأنھ العملية ال� سوف تؤدي إBv �غيl# �� طبيعة و �يLل ��شطة �قتصادية �� الدولة 

 �غيl# ��مية الUس�ية ألجزاء املنتج ال� �سBÂ لkا املUشآت �� قطاع rي %ع التغيl# الkيك�C ا��̧ز

ي أ�ى بھ بورتر . ء اخرى اقتصادي معlن من مجموعة أجزا و �ذا املفkوم للتغيl# الkيك�C ا��̧ز

porter  . بدور�ا �ع$# عن مظا�ر و Rعد ذكر أ�م التطبيقات ال� قدمت للتغيl# الkيك�C و ال�

  : %عطي ثالثة مظا�ر أخرى للتغيl# الkيك�C و ��  Fransiscoالتغيl# الkيك�C ، نجد فرا�س{سLو 

  عر�ف الواسع للقطاعات �قتصادية تحول �نتاج ع$# الت.1

  التحول �� الUشاط �نتا«� بlن املÉÊل و السوق .2
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  ز�ادة �� �Ëم إنتاجية الوحدات .3

  .أن نطاق التكنولوجيا �و أصل التغيl# الkيكFransisco   �Cكما يرى فرا�س{سLو 

� ال&يك.- -4�حددات ال بد أن �ناك عدة عوامل و م:عوامل النمو قتصادي القطا>- و التغي

  تLون ل*#بط حلقة النمو بالتغيl# الkيك�C و ال� سوف �شرحkا بإيجاز Rسيط 

� ال&يك.- -4-1� للتنمية �قتصادية : النمو قتصادي يقت��� التغيÌÍم �ساkإن الف

 النمو �قتصادي املرتبط �� جو�ره بالتغl#ات �� �يLل �نتاج rو من منظور .الكالسيكية %ع

          للتغيl# الkيك�C ، فأن التغيl# الkيك�C الديناميLي يتضمن أكz# من مجرد نمو الصناعة  أوسع

  .و ا�Oدمات ا�qديثة ، فkو يتعلق باستمرار القدرة عBC خلق أ�شطة جديدة 

� ال&يك.--4-2�إن تراكم رأس املال عامل مkم للنمو �قتصادي كما أن : DيMل س ثمار و التغي

ل{س فقط ألن التصUيع يتطلب املز�د من �س¥ثمارات �� قطاع . س¥ثمار مkم أيضا �يLل � 

. الصناعة التحو�لية ، بل يرجع الس�ب عBC أن �س¥ثمار مkم �� ��شطة التمو�لية و ا�Oدمية 

فانخفاض النمو يرتبط بالتغl#ات السر!عة لالس¥ثمار و للتذكl# فإن الصدمات ا�Oارجية و 

خلية الشاذة تؤدي إBv عدم �ستقرار �قتصادي الذي %عرقل �س¥ثمارات السياسات الدا

 �Cيكkال #lاملطلو²ة لتحقيق ديناميكية التغي.  

� ال&يك.--4-3��ناك اعتقاد بأن النمو �قتصادي �و التغيl# : أDمية التنمية الصناعية للتغي

الkيك�C نحو القطاعات ذات �نتاجية العالية و أن التصUيع يلعب دورا أساسيا �� تلك العملية 

 �vي �� نمو الناتج �جماLل ديناميLشR مkفحسب �ذه النظرة فإن تنمية القطاع الصنا�� %س.  

� ال&-4-4�إن نمو �نتاجية يمكن أن ي¥س�ب �� التغيl# :  يك.-نمو �نتاجية ي س�ب v- التغي

الkيك�C ، �مر الذي يؤدي بدوره إBv املز�د من النمو �� �نتاجية Rس�ب العالقة الدائر�ة بlن نمو 

 �Cيكkال #lنتاجية و التغي�  

� ال&يك.- -4-5�� التكنولو�- م&م للتغي�ستو�ات التغيl# �� �يLل �نتاج نحو أ�شطة ذات م :التغ

 و تطو!ع التكنولوجيا املتطورة rمن �نتاجية يمكن تحقيقھ ب¥ب BCأع  

� ال&يك.--4-6�إن املوارد �ولية إن لم �ستغل استغالال Pامال Rس�ب البطالة : البطالة تبطئ التغي

و نقص التوظيف ي*#تب علÑ,ا بطء النمو �قتصادي ، و العكس qÐيح فإن النمو ا��يد ال يؤدي 

و Rعبارة أدق إن لم تكن . Bv استخدام أفضل للموارد املتاحة ، و إنما أيضا نمو �نتاجية فقط إ

املوارد مستخدمة استخداما Pامال، فإن الن¥يجة �� إنتاجية ضعيفة �داء و من تم انخفاض نمو 

  .الناتج 
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� ال&يك.- القطا>-: ثانيا�سر التغl# �ناك عدة نظر�ات تف: نظر$ات التنمية القطاعية و التغ

 �Cيكkال: 

يقوم مفkوم النظر�ة املاركسية عBC أن �Ëم القوى �نتاجية %عت$# عنصر :النظر$ة املاركسية -1

  .الkيLل �قتصادي و الkيLل �جتما�� : حاسما �� �شكيل الkيLلlن 

ون فيL" روسو " مضموª,ا أن ا�yتمع يمر Rعدة مراحل و ذلك حسب املفكر : النظر$ة التار$خية-2

  ثم مرحلة �نطالق فالنمو ثم النÒÓ �قتصادي. ا�yتمع التقليدي

، ف*#ى  H,B.cheneryو  S.Kuznetsو  Engel: من رواد �ذه املدرسة نجد :املدرسة ال&يMلية -3

التقدم التكنولو«� ، ال*#اكم : املدرسة الkيLلية أن التغيl# الkيك�C يأ�ي كن¥يجة لعدة مس�بات م¹,ا 

 �vللعمل الرأس ما �vالتقييم الدو ،.  

� ال&يك.--4�أن الوفرة الUس�ية لعنصر : لب �ذه النظر�ة �و  :نظر$ة التجارة الدولية و التغي

 وجود �يLل اقتصادي قائم عBC �ستخدام الكثيف ÌÚس�ية لرأس املال تقتUالعمل و القدرة ال

  .من التقدم التكنولو«�ح�Û و لو Pان �ناك مستوى متواضع . لعنصر العمل ، و العكس qÐيح 

، �دف �ذه النظر�ة �و التميÉl بlن  Vernonو  Hirchمن رواد�ا نجد :نظر$ة دورة حياة املنتج -5

  : ثالث مراحل لkيLل �نتاج و �� 

  س�ية �� املواردUالوفرة ال  

  نتاج�التقدم التكنولو«� و  Bvحساسية إ  

  البحث و التطو�ر Bvة إ#lحساسية كب.  

          شkدت التنمية القطاعية �� ا��زائر عدة مراحل : تقييم التنمية القطاعية v- ا�2زائر :ثالثا

و إجراءات و للتوسع و التعمق �� �ده املراحل و �جراءات يتطلب وقت و مؤلف كبl# و ألسباب 

ؤخرا �� إطار من�Üية تتطلÝ,ا الورقة أردنا عرض التنمية القطاعية ال� انت�Ü-,ا الدولة ا��زائر�ة م

         باعتبار�ا استوفت Pل الشروط و الظروف �منية و السياسية 2014-2001ال$#امج التنمو�ة 

  . و �قتصادية و �جتماعية

اقع التنمية القطاعية ضمن ا�Iطط نفا�- ل��نامج ��عاش قتصادي -1 لقد عمدت  :و

 بمخطط دعم وذلك من خ 2001ا��زائر عR BCعث النمو منذ سنة Þالل إطالق برنامج مكثف س

��عاش �قتصادي و�� Rعض �حيان يطلق عليھ بمخطط دعم النمو �قتصادي و الذي جاء 

 2001حيث عرف النمو �قتصادي ما قبل .  2004إBv سنة  ��2001 الف*#ة املمتدة من سنة 

و خلق الديناميكية �نتاجية  بUسبھ املتواضعة و املتدبدبة و ال� ال �سمح بتUشيط �قتصاد
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وكدا ان¥شار البطالة و انخفاض القدرة الشرائية للمواطن لذلك تم إتباع خطة دعم النمو عن .

  .طر�ق التوسع �� �نفاق مستغلlن تزايد سعر النفط ا��زائري 

مخطط دعم �نتعاش �قتصادي :  2004-�2001عر$ف مخطط دعم النمو قتصادي -1-1

من طرف الدولة ا��زائر�ة Rغية �نتقالية  2001ر�ل ف�و عبارة عن مخصصات مالية اقر �� ا

 �vطط بحواOyذا اkل �vقتصادي ، حيث قدر املبلغ �جما�مليار  525النوعية �� معدالت النمو 

  . 2004اBv  2001#ة املمتدة من مليار دوالر موزعة عBC الف* 7دينار جزائري  أي ما يقارب 

  :أDداف مخطط دعم النمو قتصادي  -1-2

Pان من وراء إطالق ال$#نامج �نفا�á املكثف املسÛÞ بمخطط دعم النمو �قتصادي                 

  :��داف التالية 

  ز�ادة �نتاجية  -

  ز�ادة دخل �فراد -

 ا�qد من الفقر وتحسlن مستوى املع{شة  -

 خلق مناصب عمل و ا�qد من البطالة  -

 .دعم التوازن ا��kوي و إعادة تUشيط الفضاءات الر�فية  -

 : حيث Pل �ذه ��داف ال تتحقق إال من خالل ��تمام الفع�C بالقنوات التالية

تUشيط الطلب الك�C وذلك من خالل التحول من الفكر النيوكالسيLي الذي جاءت بھ برامج  -

vعن طر�ق السياسة صندوق النقد الدو �Cشيط الطلب الكUت BCي الذي يرتكز عÉÊالفكر الكي Bvا �

  .املالية لتUشيط �قتصاد 

دعم املس¥ثمرات الفالحية و املؤسسات الصغl#ة و املتوسطة انطالقا من Pوª,ا مUشآت منتجة  -

  بصفة مباشرة للقيمة املضافة و مناصب العمل 

 .ة Rعث الUشاط �قتصادي §,يئة وانجاز �ياPل قاعدية �سمح بإعاد -

 .تنمية املوارد ال�شر�ة -

 مضمون مخطط دعم النمو قتصادي  -1-3

جاء مخطط دعم النمو �قتصادي برزنامة من املشار!ع و املضامlن ، حيث يتمحور             

  :مضمون �ذا اOyطط حول 

   %40.1أشغال ك$#ى و�ياPل قاعدية بUسبة  -

   %38.8 تنمية محلية و Rشر�ة بUسبة -
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 %12.4دعم قطاع الفالحة و الصيد البحري  -

 %8.6دعم �صالحات بUسبة  -

               �vمشروعا  15974أما عدد املشار!ع املدرجة �� اطار مخطط دعم النمو فبلغت حوا

�vالنحو التا BCمقسمة ع : 

  6312: الري و الفالحة و الصيد البحري  -

  4316:السكن و العمران و �شغال العمومية  -

-  Þو البحث العل �vو التعليم العا åو�ن املL1369:ال*#بية ، الت. 

 .�1296ياPل قاعدية شبانيھ و ثقافية  -

 982أشغال املنفعة العمومية و الkياPل �دار�ة  -

 623: اتصاالت وصناعة  -

 qÐ:653ة ، ب{ئة ونقل  -

 223:حماية اجتماعية  -

  200:طاقة ودراسات ميدانية  -

اقع التنمية القطاعية ضمن ال��نامج التكمي.- لدعم النمو -2 رأت ا��زائر �� الف*#ة املمتدة : و

ان النمو �قتصادي شkد تحسن �� العموم Rس�ب املبادرة ال� انت�Ü-,ا من  2004و  2001ما بlن 

  خالل مخطط دعم النمو �قتصادي ، فعمدت عBC مواصلة �ذا املشروع من خالل إطالق برنامج

  .تكمي�C لدعم النمو �قتصادي 

ال$#نامج التكمي�C لدعم النمو �و مشروع اقتصادي : �عر$ف ال��نامج التكمي.- لدعم النمو  -2-1

�دفھ تحر�ك �æلة �قتصاد و خلق ديناميكية  اقتصادية جديدة �سمح بانتعاش و ازد�ار 

 ا��زائري ، حيث جاء �ذا ال$#نامج من خالل نrقتصاد الوط�سنة  qتاج الوضعية املالية ا�

 �vلھ  سعر النفط ا��زائري و الذي بلغ حوا�ç رتفاع املذ�ل الذي�عد R زائر�èدوالر سنة  38.5ل

  . 2009و  2005، و جاء �ذا ال$#نامج ليغطي الف*#ة املمتدة ما بlن  2004

نمو لتحقيق مجموعة جاء ال$#نامج التكمي�C لدعم ال:أDداف ال��نامج التكمي.- لدعم النمو  -2-2

  : من ��داف م¹,ا 

  .تحديث و توسيع ا�Oدمات العامة -

  .تحسlن مستوى مع{شة �فراد  -

  .تطو�ر املوارد ال�شر�ة و البÛr التحتية -
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 .رفع معدالت النمو �قتصادي -

لقد تضمن ال$#نامج التكمي�C لدعم النمو محاور  :1مضمون ال��نامج التكمي.- لدعم النمو -2-3

  : رئ{سية �امة و املتمثلة �� 

  %45تحسlن ظروف مع{شة السLان بUسبة  -

  %40.5تطو�ر املUشآت �ساسية بUسبة  -

 %8دعم التنمية  �قتصادية بUسبة  -

 % 1.1تطو�ر تكنولوجيا �تصال بUسبة  -

  مليار دينار جزائري 4202.7بحوا�v حيث املبلغ �جما�v اOyصص لkذا ال$#امج يقدر 

قتصاد ا�2زائري : را�عا -v -<ال&يك.- القطا ��  :نموذج التغ

� ال&يك.- -1�نموذج  عوامل النمو و التغl# الkيك�C �و معادلة ر�اضية :�عر$ف نموذج التغ

ة تتضمن عدة متغl#ات �امة و أساسية �� تفسl# نمو الناتج ا�Cqy الك�C للقطاعات �قتصادي

فحسب الشLل املعياري لkذا النموذج فإنھ %عتمد �� التقدير عBC . املشLلة لالقتصاد لدولة ما 

 نماذج بيانات العينات املقطعية ألنھ %عتمد عBC عينات ال� تمثل القطاعات �قتصادية و ال�

 لنفس الدولة أي لنفس �قتصاد ÞتUا ت,ªفقد تم صياغة �ذا.خصوصيا§,ا املش*#كة �� أ 

املطور ��  Cheneryو  Chenery 1960النموذج وفقا لنموذج ليون¥يف املعدل املفتوح �� دراسة 

 Linandو  ��1976 سنة  Syrquinو الذي تم تطو�ر �ذا النموذج �� دراسة Pل من .  1962سنة 

Saale  و كذلك �� دراستھ  ��1999 سنةHuand McAleer  ��2003 سنة . Ìíأما التعر�ف الر�ا

litIitgitCitaijtxjXit :  النموذج فkولkذا    

  حيث  

Xit : للقطاع �Cالك �Cqyالناتج اi   الف*#ة ��t   

aijt : املعامالت الفنية للمدخالت من ناتج القطاعi  القطاع Bvإj  الف*#ة ��t  

Cit: ناتج القطاع BCع �Cي العائPس-,ال�الطلب i  الف*#ة ��t  

git:  ناتج القطاع BCومي عLqالطلب ا�i  الف*#ة ��t  

Iit : ناتج القطاع BCس¥ثماري ع�الطلب i  الف*#ة ��t  

Eit: لية من ناتج القطاعqyالصادرات ا BCار«� عOالطلب ا�i  الف*#ة ��t  

� ال&يك.- للدراسة-2�يمكن إعادة صياغة نموذج التوازن السابق �� صورة : صياغة نموذج التغ

  :ج$# املصفوفات �� الصيغة التالية 
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)()(
1 EtItGtCtAtIxt    حيث أنAt  تمثل مصفوفة ليون¥يف للمعامالت

تمثل كمية  tlvaijtحيث  thaijt: الفنية املباشرة لقطاعات الUشاط �قتصادي و عناصر�ا �� 

 1-(I-At)�� حlن تمثل .  (j)للقطاع  (xj)و الالزمة إلنتاج وحدة واحدة من  (i)للقطاع   (xi)الناتج 

مقلوب مصفوفة ليون¥يف للمعامالت الفنية املباشرة و الغl# مباشرة لقطاع الUشاط �قتصادي 

lhvijtو عناصر�ا تمثل بالقيم 
و الالزم للوفاء بوحدة واحدة من الطلب  (i) تمثل القطاعال�  و 

من أعمدة �ذه ) قطاع ( و مجموع �ذه القيم لLل عمود  (j)ال¹,ا¸ي عBC ناتج ذلك القطاع 

للز�ادة �� الناتج الك�C للقطاع ) املباشر و الغl# املباشر ( يمثل قيمة �ثر الكvijt �Cاملصفوفة 

(i) ناتج القطاع من قطا BCقتصادي ، ن¥يجة الز�ادة �� الطلب ال¹,ا¸ي ع�شاط Uعات ال(i)  بوحدة

)3,2,1...,(واحدة ، حيث  nji   موع أي�yو �عرف قيمة �ذا اvijt  بمضاعف الناتج

مة �� الك�C لLل قطاع من قطاعات الUشاط �قتصادي و تمثل مقلوب مصفوفة ليون¥يف أداة �ا

التحليل ، حيث تو�� قيمة �ثر الك�C للز�ادة �� ناتج قطاعات الUشاط �قتصادي ن¥يجة 

 ô»مفا #lحدوث أي �غيshocks  دمات املنتجة محلياOالسلع و ا� BCعناصر الطلب ال¹,ا¸ي ع ��. ��

XtCtGtItEt: حlن تمثل مل من  الناتج الك�C لقطاعات الUشاط  (1xn)متجھ عمود  ,,,,

و متجھ عمود الطلب �س-,الPي العائ�C ا�Cqy ، و متجھ عمود الطلب �س-,الPي  n)(�قتصادي 

ا�Lqومي ، و متجھ عمود الطلب �س¥ثماري ، و أخl#ا متجھ عمود الطلب ا�Oار«� عBC الصادرات 

لقطاعات الUشاط xtو يتحدد النمو �� قيمة الناتج الك�C . عBC ال*#ت{ب  t)(اqyلية �� الف*#ة 

)1,21(�قتصادي و املمثل �� النموذج الثا�ي خالل أي نقطتlن زمن{تlن   tt عد إعادةR

)1(�� ظل أسعار الف*#ة الالحقة  1Xتقييم قيم  t  2أو قيمX ظل أسعار الف*#ة السابقة ��

)1( t  �C2:كما ي  

)1111()2()2222()2(12 11

12 EIGCAIEIGCAIXXDx  

  

)(1تمثل مقلوب مصفوفة ليون¥يف  R)(و بإف*#اض أن              AI و أنF تمثل مصفوفة

)(عناصر الطلب  ال¹,ا¸ي  EIGC  قتصادي و�شاط Uلقطاعات ال �Cالناتج الك BCع

 BCل عنصر من عناصر الطلب ال¹,ا¸ي عP وناتLمل öسUعناصر�ا ، و باف*#اض ثابت التوز!ع ال

فإن مLونات Pل عمود من أعمدة مصفوفة الطلب  الناتج الك�C لقطاعات الUشاط �قتصادي ،

، و t)(قد تم ا�qصول علÑ,ا كمعامالت بالUسبة للمجموع الك�C لذلك العمود �� الف*#ة Fال¹,ا¸ي 

يغة من ثم فإن نموذج النمو �� الناتج الك�C ا�Cqy لقطاعات الUشاط �قتصادي ، و املمثلة بالص

 �Cالثالثة ، يمكن كتاب-,ا كما ي :  
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  112212 FRFRDx  21و باإلضافة و طرح القيمةFR BCمن العالقة السابقة نحصل ع: 

                               
)12(2)12(1

212111112212

RRFFFR

FRFRFRFRFRDx




     

          BCو منھ نحصل ع: 

                                            DRFFRDX 2112   

حيث يو�� �ذا النموذج أن النمو �� ناتج القطاعات �قتصادية اqyلية يحدث ن¥يجة            

)(التغl# �� عناصر الطلب ال¹,ا¸ي  D ظل فرضية ثبات املعامالت الفنية لإلنتاج ��)(R كما ،

 #lاملعامالت الفنية لإلنتاج و من ثم بالتغ �� #lاملستوى التكنولو«� ، مع$#ا بالتغي �� #lيحدث التغ

 ��)( R  ات و املعا��ات#lعض التغR ظل فرضية ثبات �سعار لسنة  أساسا معينة  و بإجراء ��

غة نموذج النمو �� الناتج ا�Cqy �جماR �vشLل يو�� العالقة ا��$#ية ال�سيطة يمكن إعادة صيا

 BCعناصر الطلب ال¹,ا¸ي ع �� #lقتصادي ، و التغ�شاط Uلقطاعات ال �Cن النمو �� الناتج الكlب

، خالل أي نقطتlن من الزمن ، و ذلك 3ناتج تلك القطاعات و كذلك التغl# �� املستوى التكنولو«� 

  :ليةمن خالل الصيغة التا

      DRFDFRDIRDGRDCRDx 21111 1212121212   

 �� �Cيكkال #lإحداث التغي Bvتؤدي إ و عليھ فإن �ذا النموذج يو�� العناصر اOyتلفة ال�

 �vجما� �Cqyالناتج ا �� #lقتصادي ، و من تم التغ�شاط Uال)(x و تتمثل �� عناصر الطلب ،

  : ال¹,ا¸ي و �� 

R1(DC) : �Cس-,الك العائ�و تمثل أثر الز�ادة ��   

R1(DG) : وميLqي ا�Pس-,ال�الطلب  �� #lتمثل أثر التغ  

R1(Di) : يPس-,ال�الطلب  �� #lتمثل أثر التغ  

R1(DE) : ليةqyالصادرات ا BCار«� عOالطلب ا� �� #lتمثل أثر التغ  

ادي ن¥يجة التغl# �� املستوى كما يحدث النمو �� الناتج الك�C لقطاعات الUشاط �قتص

مقاسا بالتغl# �� املعامالت الفنية لإلنتاج أي مقاسا :  DRF2التكنولو«� املستخدم �� �نتاج 
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 �� . من ف*#ة زمنية ألخرى DRبالتغl# �� مقلوب مصفوفة ليون¥يف öو باف*#اض وجود نمو تناس

�� ظل وجود مصفوفة املعامالت الفنية ، فإن ذلك P)(Fiل عنصر من عناصر الطلب ال¹,ا¸ي 

، و بنفس xi)(يتطلب ضرورة أن ي*Éايد الناتج الك�C لLل قطاع من قطاعات الUشاط �قتصادي 

)()(:       و يكتب ذلك كما ي�C الUسبة 1 EitIitCitAIXit     

 :  حيث     öعنصر النمو التناس  

 بالUسبة بlن مجموع قيمة الطلب ال¹,ا¸ي عBC السلع و                    öو تتحدد قيمة العنصر التناس

 �Cن من الزمن كما يlن أي نقطتlدمات املنتجة محليا بO1/212    :ا� iFiiFi   . و تجدر

تمثل النمو )(�شارة إBv أنھ �� حالة �عادل قيمة الصادرات مع قيمة الواردات، فن قيمة 

 �vجما� �Cqyقيمة الناتج ا �� öالتناسGDP  2(�� الف*#ة(t سبة لقيمتھ �� الفU1*#ة بالt  

 كما تجدر �شارة إBv أنھ �� ظل حدوث �غl# �� املستوى التكنولو«� �� عمليات �نتاج،                  

فإن الز�ادة �� الناتج الك�C لقطاعات الUشاط �قتصادي ن¥يجة الز�ادة �� عناصر الطلب ال¹,ا¸ي 

 .عBC ناتج تلك القطاعات قد تLون أقل من الز�ادة املناسبة

و من تم فإن التغيl# �� قيم عناصر الطلب ال¹,ا¸ي قد تخفف �� تفسl# الز�ادة اqyققة                  

 وجود انحراف عن �� مستو�ات الrقتصادي، و �و �مر الذي %ع�شاط Uلقطاعات ال �Cناتج الك

 �� الناتج الك�C �� الف*#ة ö2النمو التناسt  1عنھ �� الف*#ةt  بالقيمةx. و باف*#اض أن

 �� الناتج اöنحراف عن النمو التناس�و �� عناصر الطلب ال¹,ا¸ي للقطاع  ،�Cلك)(i  يمثل كما

�Cي :  
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و من تم فإن معادلة التوازن املتمثلة بالصيغة السابقة يمكن إعادة صياغ-,ا �� ظل                

�نحرافات �� قيمة Pل من الناتج الك�C ، و عناصر الطلب ال¹,ا¸ي  نموذج يأخذ �� �عتبار

 öقتصادي عن النمو التناس�شاط Uلقطاعات ال)( #lنموذج للنمو غ BCو منھ نحصل ع
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 �Cقتصادي كما ي�شاط Uلقطاعات ال �Cالناتج الك �� öالتناس :

112212 FRFRxiXi       

112212: نحصل ع21FRBCو بإضافة و طرح القيمة   FRFRxiXi    و بإضافة و

  : نحصل ع21FRBCطرح القيمة 

                  

RFFR

RRFFFR

FRFRFRFRXiXi
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لتوضيح املصادر )5(و عليھ يمكن إعادة صياغة معادلة التوازن �� النموذج ا�Oامس               

 �� الناتج الك�C لقطاعات öالتناس #lقتصادي وفقا للنمو غ�شاط Uال �� �Cيكkال #lتلفة للتغيOyا

 �Cقتصادي كما ي�شاط Uال :  

    21212112112212112 FREiRIiRGiRCiRXi    

 �� �ذه يمكن صياغة العالقة بlن الن) 8( و من معادلة التوازن رقم              öالتناس #lمو الغ

 �C12الناتج الكXi نlلقطاع اقتصادي مع)( ل منP نlقتصادي و ب�شاط Uمن قطاعات ال

 �� عناصر الطلب ال¹,ا¸ي لLل القطاعات �قتصادية اOyتلفة �� الUشاط öالتناس #lالنمو الغ

)12(�قتصادي   Fi عناصر مقلوب �� #lاملعامالت الفنية لإلنتاج ، مع$#ا ع¹,ا بالتغ �� #lو التغ

)12(مصفوفة ليون¥يف  ijij   

2)12(1212112112112 FijrijvijeivijiIivijgivijCivijxi   

فمن خالل مالحظة النموذج التاسع نالحظ أنھ تم اس¥بدال قيمة �نحراف عن النمو                 

 öالتناس)( املطلوب #lبقيمة التغ)( ل عنصر من عناصر الطلب ال¹,ا¸ي و �� الناتجP ��

و ترت{با عBC ما تقدم فإن النموذج يو�� العناصر الkامة .الك�C لقطاعات الUشاط �قتصادي 

فقا ال� تفسر التغl# الkيك�C �� الUشاط �قتصادي ، وفقا ألدبيات النظر�ة �قتصادية و و 

 �Cqyال ، و من تم يو�� مصادر النمو �� الناتج ا�yللدراسات التطبيقية السابقة �� �ذا ا

  .�جما�v خالل أي ف*#ة زمنية 

  



  
  
  
  
  

حـــــــــــــــــوالت قتـــــــــــــــصــــادية                            لة ــــــــــــــــمج                                              01:لدـــــــــــــــــــــــا��                                                      01: دد ــــــــــــــــــــــــــــــــالعالت

21         ��  املركز ا�2ام1- مرس.- عبد هللا ــ ت*بازة                           مع&د العلوم قتصادية والتجار$ة وعلوم ال سي
 

 

  

 

 

حليل و تقييم نتائج الدراسة-3   : ت

من خالل دراسة و تحليل النتائج ال� توصلنا إلÑ,ا �� دراس¥نا �ده يمكن عرضkا                  

حيث Pان النموذج املقدر بالUسبة للتغl# الkيك�C حسب اج-,اداتنا و باالستعانة , باختصار �نا

و بنوع من �ج-,اد �� توفيق املعطيات ال� Pانت بحوزتنا اق*#حنا �دا النموذج  eviewsب$#نامج 

  :للتنمية القطاعية �� ا��زائر  

eijIijgijCijxij 79.08552.04216.0575.059.0 

  :دراسة معنو$ة املقدرات ــــــــ 

  معنو�ة امليل  معنو�ة النموذج  معامل التحديد  املتغl# املقدر

Ei  0,95  0,4932  0,488  

Ii  0.73  0,421  0,523  

gi  0,95  0,333  0,477  

  

  معنو�ة امليل  معنو�ة النموذج  معامل التحديد  املتغl# املقدر  

ci  0,85  0,290  0,78  

xi  0.72  0,721  0,63  

قتصاديـــــــ  ��  :التفس

حيث من خالل النموذج التا�v نالحظ أن جميع املعامالت موجبة أي أن �ناك أثر �� النمو                

�غl# �� الUسبة املئو�ة للتحول الkيك�C   الكن ما يمكن مالحظتھ أيضا أن �ناك, القطا�� 

حيث نجد أن التنمية القطاعية �� ا��زائر ضûيلة و ال تظkر �� النموذج املقدر و , للقطاعات

الس�ب �� دلك %عود اBv التوجkات ال� اتخذ§,ا ا�Lqومة ا��زائر�ة للعمل بمبدأ ��تمام بجميع 

�مر الذي يجعل معامل , القطاعات �خرى  القطاعات و ل{س ��تمام بقطاع معlن عBC حساب

املعامالت �قتصادية �جمالية �و �ك$# و نجد معامل �س¥ثمارات يأ�ي �� املرتبة الثانية و �دا 

إن دل فإنما يدل عBC أن إطالق �س¥ثمارات �� ا��زائر ال %عتمد عBC مبدأ �ولو�ة و إنما %عتمد 
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أن �عطي ن¥يجة ما علينا أن نقول إال أن التنمية القطاعية �� ا��زائر  و إدا أردنا, عBC مبدأ ا�qاجة 

  .�عتمد عBC نظر�ة الدفعة القو�ة أي ��تمام Rش�Û القطاعات �قتصادية  

  :        اI2اتمة 

نجد أن التنمية القطاعية �� ا��زائر ضûيلة و ال تظkر �� النموذج املقدر و الس�ب ��                  

  %عود اBv التوجkات ال� اتخذ§,ا ا�Lqومة ا��زائر�ة للعمل بمبدأ ��تمام بجميع القطاعاتدلك 

�مر الذي يجعل معامل املعامالت , و ل{س ��تمام بقطاع معlن عBC حساب القطاعات �خرى 

ن دل �قتصادية �جمالية �و �ك$# و نجد معامل �س¥ثمارات يأ�ي �� املرتبة الثانية و �دا إ

فإنما يدل عBC أن إطالق �س¥ثمارات �� ا��زائر ال %عتمد عBC مبدأ �ولو�ة و إنما %عتمد عBC مبدأ 

حيث من خالل �ده الدراسة تم التوصل إBv أن التنمية القطاعية �� ا��زائر اتخذت . ا�qاجة 

 �vالزراعة و الصناعة و بالتا Bvمنھ التوجھ ا #zدمات أكOا� Bvالتوجھ ا Büل �نتا«� منLيkضعف ال

أما عن السياسات التqýيحية املتخذة من طرف ا�Lqومة ا��زائر�ة مند , لالقتصاد ا��زائري 

  لك ؟ذفيا ترى ما الس�ب �� . �ستقالل اBv يومنا �دا فلم تأ�ي باملراد 

الدولية إن التنمية املستدامة اليوم أصبحت من أ�م القضايا املطروحة عBC الساحة                 

واqyلية و ذلك ملا يحدث اليوم من تقلبات جد Pارثية �� �قتصاديات العاملية الك$#ى من أزمات 

اقتصادية و بيûية و اجتماعية و �ذا ما يجعل ا��زائر البلد الذي يلعب الدور اqyوري �� شمال 

 بz#واتrاتھ إفر�قيا و البحر �بيض املتوسط و من خالل أن ا��زائر البلد الغÉlھ و شعبھ و مم

أصبح عBC ا��زائر ��تمام بميLانÉlمات التنمية املستدامة و العمل عBC , ا��يولوجيا و املوقعية 

و يمكن أن يحدث ذلك من خالل التنمية القاعدية ال� تخلقkا �� القطاعات �قتصادية , مبادþ,ا 

استغالل ثروا§,ا الطبيعية من أجل و اqyاولة عBC . ا�qساسة و العمل عR BCعث النمو املتوازن 

  . إحداث �غl# �يك�C قطا�� من القطاعات �ستخراجية إBv القطاعات �نتاجية 
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44  .  
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44  . 

6 David Begg,et les autres ,Macroéconomie,2èmeéd (Paris : DUNOD,2002) p.103. 
  .81مراس دمحم، مرجع سابق ص 7
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  مسا@مة إدارة املعرفة ال!سو%قية =. تحس�ن امل�;ة التنافسية املستدامة للمؤسسات

  

  -ت+بازة-املركز ا�3ام2. مرس/. عبد هللا  ،  برامقي رضية .د                

 bramguiradhia@yahoo.fr  

  -2البليدة-جامعة لون+WXY ع/. ، Vعيل+ش فايزة .أ                               

Espoire.bailiche@gmail.com  

  :املcdص

+*دف البحث إ%$ كشف  رتباط املنطقي بن إدارة املعرفة ال�سو�قية وامل�ة التنافسية 

املستدامة >; املؤسسة، من خالل تحليل أ1مية إدارة املعرفة ال�سو�قية، و/حث مضمون امل�ة 

حيث تمثلت . التنافسية املستدامة وأ<عاد1ا >; املؤسسة ودور1ا >; تحقيق أ1داف املؤسسة

البحث >; التعرف عE$ أ<عاد مسا1مة إدارة املعرفة ال�سو�قية >; تحسن امل�ة التنافسية إشCالية 

حد مصادر املؤسسة >; تحقيق امل�ة وقد تبGن. للمؤسسة أنَّ إدارة املعرفة ال�سو�قية Lعد Kأ

  .التنافسية املستدامة والL UVعتمد باألساس عE$ الز/ون وخPQتھ  سN*الكية

Abstract: 

              La recherche vise à révéler le lien logique entre la gestion des connaissances en 

marketing et un avantage concurrentiel durable dans l’organisation en analysant 

l’importance de la gestion des connaissances en marketing, en examinant le contenu de 

l’avantage concurrentiel et ses dimensions dans l’institution et son rôle dans la réalisation de 

ses objectifs. D'où le problème de la recherche pour identifier les dimensions de la 

contribution de la gestion des connaissances en marketing à l'amélioration de l'avantage 

concurrentiel de l'institution. Il a été démontré que la gestion des connaissances en 

marketing est considérée comme l’une des sources permettant à l’institution d’obtenir un 

avantage concurrentiel concurrentiel, qui dépend principalement du client et de son. 
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  :مــــــقدمـــة 

Lعد وظيفة ال�سو�ق الشطر امل�م >; تفوق املؤسسة واستمرار1ا شأنھ شأن الوظائف 

�خرى ف�U املرحلة ا��رجة والقر�بة من الز/ون، إذ يجب  1تمام �*ا وتثمن من خالل�ا العالقة 

جا1ات ا��ديثة >; LسيP  كما. املزدوجة بن املؤسسة والعميل أنَّ إدارة املعرفة �; من  ّتِ

فحاجة املؤسسة إ%$ معلومات Lسو�قية . املؤسسات، وLشمل املعرفة Kل الوظائف >; املؤسسة

دفع�ا للتفكP >; إدارة املعرفة ال�سو�قية الUV تن�U املنتجات وLسمح بز�ادة الو�; 

1مية عن وظيفة ال�سو�ق و�دارة املعرفة ال�سو�قية، وموضوع امل�ة التنافسية ال يقل أ.ال�سو�قي

حثن واملؤسسات <ش�V أنواع�ا، إذ Lس�$  فCان ول�ال من املوضوعات الL UVشغل املفكر�ن والبا

Kل املؤسسات خاصة  قتصادية إ%$ تحقيق م�ة تنافسية ت�يح ل�ا  س�باق و ستمرار والبقاء >; 

  .دوليةظل املنافسة الشديدة ا��لية وال

  :إشiالية البحث

 Pحديثة >; Lسي >; ظل Lعاظم تنافسية املؤسسات املعاصرة، ومع بروز أساليب 

املؤسسات، أصبح وظيفة إدارة املعرفة ال�سو�قية عE$ غرار الوظائف �خرى ل�ا من �1مية 

فCلما  واتخذت املؤسسات النا£�ة معايP لتنافسيN*ا ور�اد¢*ا >; محيط�ا،. القصوى >; املؤسسة

حتدت املنافسة Kان لزاًما عE$ املؤسسة البحث عن معايP أخرى اس�باقية لتحقيق أ1داف�ا  ا

كيف يمكن " وعليھ فإشCالية البحث تتضمن ال�ساؤل التا%; . وللبقاء >; البGئة التنافسية

حتدام املنافسة  للمؤسسات من تحقيق م�ة تنافسية من خالل إدارة املعرفة ال�سو�قية >; ظل ا

  ".ا��لية والدولية >; العصر ا��ا%;؟

  :ومن خالل شCالية يمكننا اس�نطاق ال�ساؤالت ¬تية

 حاجة املؤسسات إ%$ إدارة املعرفة ال�سو�قية؟  ما املقصود بإدارة املعرفة ال�سو�قية؟ وما �; 

  ة التنافسية وتحسي¯*ا >; املؤسسة لھ عالقة بإدارة املعرفة ال�سو�قية�و�%$ أي 1ل تحقيق امل

  .مدى يمكن من خالل 1ذه �خPة استدامة امل�ة التنافسية
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  :أ@مية وأ@داف البحثــــ 

تتجE$ أ1مية البحث >; الس�; إ%$ إبراز مف�وم إدارة املعرفة ال�سو�قية وتحديد العالقة 

يات كما يمثل البحث دراسة أل1م املواضيع ا��ديثة >; أدب. بي¯*ا و/ن امل�ة التنافسية للمؤسسة

حيث أ1مية وظيفة ال�سو�ق >; ظل تنافسية املؤسسات ا��ادة، و>; ظل سباق  دارة من 

فضال . املؤسسات لPµصد أي معلومات جديدة تمك¯*م من اقتناص فرص نتاج و/ذلك ال�سو�ق

 �نا ¸س�$ إ%$ تحديد �<عاد �ساسية إلدارة املعرفة ال�سو�قية ودرجة ارتباط�ا بامل ة عن ذلك فإنَّ

  .التنافسية املستدامة

  :فرضيات البحثــــ 

  ئة ال�سو�قيةGع�¹ برصد املعلومات عن البL UVتتمثل إدارة املعرفة ال�سو�قية تلك العملية ال

حاجة املؤسسات إ%$ إدارة املعرفة ال�سو�قية  .للمؤسسة واستخدام�ا >; تحقيق أ1داف املؤسسة، 

  ة التنافسية >; املؤسسات لھ�عالقة بإدارة املعرفة ال�سو�قية و�%$ أي مدى 1ل تحقيق امل

  .يمكن من خالل 1ذه �خPة استدامة امل�ة التنافسية

 
ً
  مفا@يم عامة حول إدارة املعرفة ال!سو%قية =. املؤسسة : أوال

حيث  >; 1ذا ا��ور سنحاول Lسليط الضوء عE$ مف�وم إدارة املعرفة ال�سو�قية، 

ارة املعرفة ال�سو�قية والUV �; جزء من إدارة املعرفة الCلية س«تطرق إ%$ طار املفا1ي�U إلد

  . للمؤسسة

  :vطار املفا@يWt إلدارة املعرفة ال!سو%قية =. املؤسسة_ 1

حد م�ارات املؤسسة >;  ك�ساب و حتفاظ " Lعرف إدارة املعرفة ال�سو�قية بأ¼*ا  أ

  1". ال�سو�قيةوال�شارك باملعرفة املعتمدة عE$ نظرة املؤسسة لبGئN*ا 

حدى م�ارات Lعلم املؤسسة "إدارة املعرفة ال�سو�قية عE$ أ¼*ا  Bakerكما عرف  إ

ال�سو�قية، اك�ساب املعرفة، خلق�ا، وتحو�ل�ا و حتفاظ �*ا من أجل تطو�ر دارة أو بداع >; 

  ".2املنتجات وا�Ãدمات
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*ا  حد م�ارات Lعلم املؤسسة >;  ك�ساب  "وLعرف كذلك إدارة املعرفة <شCل عام بأ¼َّ أ

  3".وا�Ãلق والتحو�ل و حتفاظ باملعرفة >; سÅيل تطو�ر �داء وبداع >; املنتجات وا�Ãدمات

انطالقا من التعار�ف السابقة يتÇÈ أنَّ إدارة املعرفة تتمثل >; Kل العمليات وال«شاطات   

حتفاظ �*ا واستعمال�ا وقت ا��اجة، وتولد املعرفة املتعلقة بتجميع املعرفة وتوليد1ا وتوزÉع�ا و  

  :>; املؤسسة من املصادر التالية

  ات والتجاربPQÃارجية، سواء عن طر�ق القراءة أو مالحظة ا�Ãاك�ساب املعرفة من املصادر ا�

 .ا�Ë...أو �¸شطة املماثلة أو التعليم أو التدر�ب أو  ستماع إ%$ ا��اضرات

  ضوء ;< Pتوليد معرفة جديدة بتوسيع املعرفة السابقة بإخضاع�ا للتفكP والتحليل والتفس

حدثتھ من LغPات و�دراك العالقات القائمة بن 1ذا وذاك بصورة  مشCلة قائمة أو أكPÌ، وما أ

حداث تCامل بن املعرفة السابقة و/ن  ¸عCاسات ا�Íديدة  تؤدي إ%$ توسيع املعرفة من خالل ا

 .لناشئة عن عملية التفكP >; تلك املشCلةا

  PÌعد بداع أكÉتوليد معرفة جديدة باستكشاف�ا، أو بإبداع�ا ملواج�ة قضايا معينة، و

 .املصادر قيمة لتوليد معرفة جديدة

  اك�ساب املعرفة من مؤسسة أو شركة أخرى، شراء املعرفة أو اس�ئجار1ا من جامعة ما، أو من

حد مراكز البحوث، أ حثن أو العلماءأ  .و من البا

 فر�ق أو جماعة بحث >; املؤسسة، و1ذا 1و املصدر املألوف لتوليد املعرفة >; مؤسسة ما. 

  تلفة من أجلÃي ي�بادلون وج�ات النظر ا�K ن >; املؤسسة مع <عض�م البعضإدماج العامل

حل مشCلة ما أو بناء مشروع  $E4.العمل ع  

  املؤسسةأ@مية املعرفة ال!سو%قية =. _ 2

;Eا فيما ي*Nز أ1ميPQحقيقية >; املؤسسة فت   :للمعرفة ال�سو�قية قيمة 

 اتخاذ القرارات املناسبة؛ $Eإنَّ امتالك املعرفة ال�سو�قية سيؤدي ا%$ ز�ادة قدرة املؤسسة ع 
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 ،ا*Òة التنافسية وا��افظة عل�إذ ا¼*ا  Lعد املعرفة ال�سو�قية أساًسا المتالك املؤسسة امل

حيد املضمون للم�ة التنافسية؛  املصدر الو

 ة للمؤسسة؛P إنَّ املعرفة ال�سو�قية �; مصدر م�م وأساUÓÔ لتحقيق وفرات اقتصادية كب

  ستطيع قسم البحث والتطو�ر >; املؤسسة من تطو�ر منتجاتÕ من خالل املعرفة ال�سو�قية

حاجات الز/ائن ورغبا ¢*م مم يؤدي بال¯*اية ا%$ تحقيق ا1داف جديدة ومتم�ة قادرة عE$ اسباع 

 5.املؤسسة

  : أVعاد إدارة املعرفة ال!سو%قية =. املؤسسة_3

  :من خالل الدراسات يظ�ر أنَّ 1ناك عدة أ<عاد إلدارة املعرفة ال�سو�قية والUV م¯*ا  

  ونz1ذه املعرفة :معرفة الز $Eمن املؤسسات جا1دة ل×�صول ع PوLساعد معرفة . تحاول كث

الز/ون عL $Eعز�ز امل�ة التنافسية للمؤسسات، من خالل السماح ل�ا باستكشاف الفرص الناشئة 

حتياجات الز/ائن وتلبيN*ا بأسرع وقت ممكن، مما ينعكس بدوره عE$ �داء ال�سو�قي  عن طلبات وا

 .للمؤسسات

 ن وما يتعلق : املنافس معرفةلCي تنÇÜ املؤسسة يجب أن Lعرف Kل UÓÛء فيما يخص املنافس

حيث طبيعة املنافسة وLشكيلة املنتجات، املواصفات وا�Ãدمات الUV يقدم�ا قبل أو <عد  �*م من 

البيع من خالل ا�Ãابرات ال�سو�قية >; عملية جمع املعلومات عن املنافسن، وكذلك ا��افظة 

وLعد املعلومات عن املنافسن ضرور�ة، إذ أنَّ املؤسسات .ومات السر�ة وعدم Lسر�Ý*اعE$ املعل

يمك¯*ا أن تدرك نقاط قو¢*ا وضعف�ا من تحليل  سPµاتيجيات ال�سو�قية للمنافسن الرئGسن 

 .وا��تملن

 ل 1ذه املعرفة مورًدا م�ًما، إذ تقوم املؤسسة بنقل املعرفة ا%$ ال: معرفة العمليةCشL ز/ون أو

تحو�ل�ا إليھ ملساعدتھ >; اتخاذ القرارات، كما تحول املعرفة ا%$ العاملن من عمليا¢*م ا�Ãتلفة، 

 عن قيام�ا بتحو�ل املعرفة بن العاملن أنفس�م ومن العاملن ا%$ املؤسسة 1يئة سياسات 
ً
فضال

ردين ا%$ املؤسسة و�جراءات وقواعد وأدلة و�جراءات، كما Lس�$ املؤسسة ا%$ نقل معرفة املو 

 .و/العكس
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 معرفة املنتج : UVصائص الÃيرغب �*ا الز/ائن وتلك ا� UVتتضمن وضوح خصائص املنتجات ال

حاجات الز/ائن والسوق  فيجب ان تمتلك أي . ترغب املؤسسة تقديم�ا، لي�س�¹ للمؤسسة إشباع 

تج املؤسسة، مؤسسة معلومات Kافية عن املنتجات الUV ت«تج�ا من خالل وصف تفصيE; عن من

حياة املنتج، أ¸شطة البحث والتطو�ر  6.معلومات متعلقة بدورة 

حددت أ<عاد املعرفة ال�سو�قية >;     :و>; دراسة أخرى 

  للسمات املعرفية ذات العالقة : ا��توى Çàالوا �و�; LعبP عن ذلك  ختيار والتم

والقائمة عE$ الPµك� الدقيق نحو املعلومات املؤثرة بال�دف املقصود  باإلسPµاتيجية ال�سو�قية،

 .وتجنب ما يفيض عن ذلك

 مستوى منظمة �عمال: الثقافة $Eا >; نجاح إدارة املعرفة ال�سو�قية عPً .يمثل البعد �كPÌ تأث

 علق �مر >; إ<عاد ال�سو�قية ف�ناك خمسة خطوات >; مجال العمليا: العمليةL ت من بقدر

تحديد أ1داف املعرفة ال�سو�قية، التم� >; املعرفة ال�سو�قية وا��فاظ علÒ*ا، ¸شر واستخدام 

 .املعرفة ال�سو�قية

 UVون : البناء التحCستوجب أن تL UVحقيقة القاعدة الذ1بية لدعم إدارة املعرفة، وال يتمثل >; 

حاجات املؤسسة ولGس العكس   7.متكيفة مع 

  مفا@يم أساسية حول امل�;ة التنافسية املستدامة =. املؤسسة :ثانًيا

حتمية >; ظل التنافسية الشديدة بن املؤسسات سواء ا��لية      للم�ة التنافسية ضرورة 

أو الدولية، خاصة مع تزايد Lعقيد بGئة املؤسسات من التقدم التكنولوâ; والعوملة، والL UVستد�; 

و>; . ستعملة للمرونة املناسبة لالستجابة ملتغPات البGئة التنافسيةتطو�ر �ساليب التقليدية امل

حول امل�ة التنافسية وأ1م متطلبا¢*ا وكذا ر/ط امل�ة . ظل ما سبق سوف نتطرق ا%$ مفا1يم عامة 

  .التنافسية بادارة املعرفة ال�سو�قية

  مف'وم امل�;ة التنافسية =. املؤسسة_ 2

ا�Ãصائص أو الصفات الUV يتصف �*ا املنتوج أو العالمة،  مجموع"تمثل امل�ة التنافسية   

*ا )  Porter( وÉعرف�ا بورتر . 8"وLعطي املؤسسة <عض التفوق عE$ منافسÒ*ا املباشر�ن النقطة " بأ¼َّ
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الUV تصل إلÒ*ا املؤسسة بمجرد اك�شاف�ا لطرق جديدة أكPÌ فاعلية من تلك املستعملة من قبل 

حداث إبداع  املنافسن، و�Cون بمقدور املؤسسة تجسيد 1ذا  ك�شاف ميدانًيا، أي بمع�¹ إ

  9".بمف�وم�ا الواسع

   Uèال«س UÓéعكس الوضع التنافÕ الذي ;êاتيPµا تلك املف�وم  س* و�نظر للم�ة التنافسية بأ¼َّ

ائص ا�Íيد واملستمر ملؤسسة ما إزاء منافسÒ*ا، بحيث يتجE$ >; شCل تقديم منتجات ذات خص

متفردة يCون مع�ا العميل مستعًدا لدفع أكPÌ أو تقديم منتجات ال تقل قيمة عن منتجات 

  10.املنافسن و/أسعار أقل

  مقومات امل�;ة التنافسية =. املؤسسات _ 2

  :تتمثل أ1م مقومات امل�ة التنافسية >; املؤسسة >; العناصر التالية    

 لفةCأسعار  :عناصر ال $Eالتكنولوجيا املستعملة >; نتاج وع $Eو�; تحدد أساًسا باالعتماد ع

مدخالت  نتاج من مواد أولية وخام وعE$ القوى العاملة ومدى توفر1ا ومستوى تدر�Ý*ا وتأ1يل�ا 

فاملؤسسات . ا�Ë....واس�يعا�*ا للتكنولوجيا ا�Íديدة، وكذلك تCلفة مستلزمات نتاج �خرى 

بإتباع اسPµاتيجيات تنافسية LسN*دف تحقيق وكسب م�ة تنافسية دائمة ومستمرة >; معنية 

حالل مCان الصدارة أو الر�ادة أو القيادة >; خفض التCاليف >;  خفض تCاليف إنتاج�ا بل و�

 .السوق 

 ة : جودة املنتجات�يتعن عE$ املؤسسة أن ت�بع إسPµاتيجية تنافسية من شأ¼*ا تحقيق وكسب م

دائمة ومستمرة >; رفع وتحسن مستوى جودة املنتجات وتنوÉع�ا بل والس�; دوًما لتقديم ¸سÅية 

حفز روح  بداع والتطو�ر لد+*ا عE$ الدوام و�مكن أن يتحقق عن طر�ق قيام . Kل ما 1و جديد و

N*ا املنظمة باختيار صفة أو خاصية أو أكPÌ +*تم �*ا املشPµي أو املسN*لك والعمل عE$ توف1Pا وتلبي

 .وجعل�ا نافعة ومفيدة ومم�ة >; نظره

 وميCومية املتبعة والتنظيم :  دارة العامة والتنظيم ا��Cو�تعلق  مر مباشرة بالسياسات ا��

ا��Cومي لل«شاط املعU¹ ولعل أبرز السياسات ا��Cومية ذات الصلة �; السياسات الضر�Åية 

ة بوجھ عام ومدى تدخل الدولة >; ال«شاط واملالية املتبعة، والسياسات النقدية و قتصادي



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــتصادية                                والتـــــــــــــــمجلة التح                                              01:لدـــــــــــــــــــــــا��                                                      01: دد ــــــــــــــــــــــــــــــــالع�قــــــــــــ

31         ��  املركز ا�3ام2. مرس/. عبد هللا ــ ت+بازة                           مع'د العلوم �قتصادية والتجار%ة وعلوم ال!سي
 

 

  

 

 

 

 

حوافز لالس�ثمار وقطاع  عمال، ومدى ما يتصف بھ   قتصادي، وما تقدمھ الدولة من ÍìLيع و

ا��Íاز ا��Cومي من روتن و/Pوقراطية، ومدى توفP الدولة �Ãدمات الب«ية التحتية من طرق 

تأثP ذلك Kلھ ومحصلتھ عE$ توفP وخلق ومدى . ا�Ë....وك�ر/اء وLعليم وتدر�ب للقوى العاملة

 جواء  س�ثمار�ة املناسبة وعE$ مساعدة قطاع  عمال واملؤسسات  نتاجية عE$ خفض 

  11.تCاليف�ا وتحقيق معدالت ر/حية معقولة ومقبولة لبقاí*ا واستمرار1ا ونمو1ا

  =. املؤسسةمصادر وأسباب إدامة امل�;ة التنافسية_ 3

  :نَّ للم�ة التنافسية مصدر�ن داخلية وخارجية، ولCل م¯*ما فروع تمثلت >;وفق دراسة ما فإ  

 حددت املوارد الداخلية >;: املوارد الداخلية : 

 شمل مختلف املوارد املادية واملالية >; املؤسسة: املوارد امللموسةLو. 

 امللموسة P .العمل، املعرفةوLشمل Kل من ا�Íودة، املعلومات، التكنولوجيا، طر�قة : املوارد غ

 يتولد ع¯*ا قيمة مضافة: الكفاءات UVحد موارد املؤسسة، وتتضمن امل�ارات العملية ال  .LعتPQ أ

 ارجيةÃتطرق ل�ا املفكر بورتر وتتمثل >;: املوارد ا� UVاتيجيات التنافس الPµو�; اس : 

 اليفCاتيجية خفض التPµلفة والبيع <سعر أقل من: اسCأسعار  وال�دف م¯*ا 1و تخفيض الت

حة وتخفيض التCلفة  .املنافسن من خالل استخدام املوارد املتا

 �و�; تمثل تم� املنتج عن طر�ق إضافة UÓÛء ما تدركھ الصناعة عE$ أنھ : اسPµاتيجية التمي

�وتأخذ صيغ التم� عدة أشCال م¯*ا التصميم، ا�Íودة، التعبئة أو التكنولوجيا، خدمات . متم

 .ن والباعة، صورة نوع املنتج >; أذ1ان املسN*لكالز/ائن، شبكة املوزع

 �وتركز املؤسسة >; 1ذه سPµاتيجية عE$ قطاع محدد من املسN*لكن من : اسPµاتيجية الPµك

حيث ¢*دف املؤسسة من خالل�ا بناء م�ة تنافسية من خالل . خالل Lشكيلة محددة من املنتجات

حاجات خاصة الPµك� عE$ سوق جغرا>; محدد أو عE$ استخدا مات معينة للمنتج <غية اشباع 

 Í�.12موعة معينة من املسN*لكن

وتضمن استدامة امل�ة التنافسية للمؤسسة البقاء و ستمرار >; ¸شاط�ا، وتحقيًقا لذلك يحتاج 

حشد جميع املوارد الالزمة ففي ظل . رؤ�ة <عيدة املدى تتصف بالشمولية والديناميكية >; 
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لUV تواج��ا املؤسسات املعاصرة يمكن ت×Ãيص ا1م  سباب الUV تدفع�ا ا%$ التحديات الرا1نة ا

  :الس�; من اجل بناء وتحقيق م�ة تنافسية مستدامة >; النقاط التالية

  $Eاملؤسسة ضرورة العمل ع $Eستوجب عL ;%حد العوامل  ساسية ا حدة املنافسة، و�; أ تزايد 

 .بناء م�ة تنافسية مستدامة

 ات الPتكنولوجية، يمكن ان توفر التطورات التكنولوجية ا��اصلة للمؤسسة فرًصا التغ

ي  جديدة و>; مجاالت عديدة، كتصميم املنتج باستخدام ا��اسوب، وطرق ال�سو�ق  لكPµ̧و

 .و1ذا ما Õستوجب عE$ املؤسسة  خذ �*ا

  ات املستمرة >; رغبات وPحاجات املسN*لكن، LعتPQ التغ حاجات املسN*لكن التغPات >; أذواق و

سواء Kانوا افراًدا أو مؤسسات من أبرز العوامل الUV تدفع باملؤسسة ا%$ بناء م�ة تنافسية 

 .مستدامة

  ;< ات ا��اصلةPالتغPات >; القيود ا��Cومية، عE$ املؤسسة ان Lستجيب �Ãتلف التغ

حماية البGئ ة من التلوث، وقيود القوانن الUV تصدر1ا ا��Cومة >; مجاالت مواصفات املنتج، 

 .الدخول ا%$  سواق

  ا*Nاليف املدخالت بارتفاع قيمCجو1ري >; ت Pحدوث Lغي التغPات >; تCاليف املدخالت، إنَّ 

يؤثر عE$ امل�ة التنافسية للمؤسسة، و1و ما يدفع�ا ا%$ البحث عن م�ة تنافسية أخرى تضمن ل�ا 

 .تخفيض التCاليف ومن ثم تحقيق م�ة أخرى 

 ية التغÅكيPµات  جتماعية والثقافية وا��ضار�ة، تتطلب املستجدات ا��اصلة >; الب«ية الP

للعالقات  جتماعية والتطورات الثقافية وا��ضار�ة Kالقيم و عراف والتقاليد، بأن املؤسسة 

ة باالستجابة الواعية واملستمرة ل�ذه املتغPات وذلك بإجراء Lعديالت >; أعمال�ا �*دف املالئم

 13.و ¸Íïام و ستمرار >; ¸شاط�ا

  :دور إدارة املعرفة ال!سو%قية =. تنمية امل�;ة التنافسية املستدامة =. املؤسسة_ 4

حد مصادر املؤسسة >; تحقيق امل�ة التنافسية و�وفر          إنَّ املعرفة ال�سو�قية Lعد Kأ

تطبيق املعرفة الPµك� عE$ استخدامات املؤسسة باتجاه تحسن وتطو�ر عملية صنع واتخاذ 
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وÉعتمد تحقيق امل�ة التنافسية املتواصلة عE$ 14.القرار  سPµاتيê; ال�سو�قي املناسب >; املؤسسة

ومن مداخل بناء امل�ة التنافسية املستدامة، 15. صول وامل�ارات الUV تحوز1ا املؤسسة Kل من

املدخل املس�ند إ%$ املعرفة، فامل�ة املس�ندة للمعرفة عادة ما تCون مستدامة لCو¼*ا قيمة ونادرة 

 اسPµاتيجًيا >; . وغP قابلة للتقليد أو املناقلة أو  حالل
ً
مداخل تحليل وLعد 1ذه النظرة تحوال

  16.امل�ة التنافسية املستدامة

  17:و�مكن ا��افظة عE$ امل�ة التنافسية عندما تتوفر الظروف التالية    

  $%ا Pإذا Kانت امل�ة التنافسية للمؤسسة موجودة >; سوق ضيق وصغP، و1ذا ما Õش

 .اسPµاتيجية الPµك� الUV تناول�ا بورتر

 UVة التنافسية ال�تتمتع �*ا املؤسسة تتطلب اس�ثماًرا Ãàما >; رأس املال  إذا ما Kانت امل

 .بال«سبة للمنافسن، مما يؤدي إ%$ صعو/ة التقليد >; 1ذه ا��الة

  اءاتPQة التنافسية للمؤسسة مس�ندة ا%$ تكنولوجيا متطورة ومحمية من التقليد ب�إذا Kانت امل

 .اخPµاع

 ن إذا استطاعت املؤسسة تحقيق الوالء لسلع�ا لدى املسN*لكن وذلك بتم�1ا عن سلع املنافس

 .سيؤدي ذلك بال شك للمحافظة عE$ م�ة سلعN*ا التنافسية

كما Õعد امتالك املؤسسة للمعرفة السÅب الرئUÓéG لبقاí*ا >; طليعة املنافسن، ومن     

، خالل  دارة ا�Íيدة ل�ذه املعرفة Lستطيع املؤسسة أن Lستوعب مجمل التغPات الUV تحيط �*ا

. وأ<عد من 1ذا Lس�$ 1ذه املؤسسات الك�ساب وتطو�ر املعرفة عن بGئN*ا ا�Ãارجية والداخلية

  :و�مكن تحسن من تنافسية املؤسسة من خالل

 من خالل إدارة العالقة مع الز/ون تكسب : إدارة وتنظيم معرفة الز/ون لتعز�ز التنافسية

مكن من بناء موقع�ا >; ذ1ن املسN*لك من املؤسسة املعرفة بالز/ائن ا��الين وا��تملن وس�ت

مما يز�د من والء املسN*لكن للمؤسسة و/التا%; ارتفاع معدالت . خالل تفاعل�ا ا��قيقي مع�م

 .املبيعات و ر/اح مقارنة باملنافسن
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  $Eعز�ز التنافسية، إذ يتم  عتماد عL التكنولوجيا ا��ديثة إلدارة معرفة الز/ونفي $Eعتماد ع 

كنولوجيا ا��ديثة >; ادارة معرفة الز/ون عند جعل�ا �داة �ساسية الUV تمكن مصا�Ç إدارة الت

فاالستخدام  مثل للتكنولوجيا ا��ديثة >; ادارة . العالقة مع الز/ون >; املؤسسة من العمل

 Çا السوقية لصا�*Nحص العالقة مع الز/ون يجعل املؤسسة >; منأى عن فقدان 

ور التكنولوâ; >; مجال  تصاالت وتحديًدا التوسع >;  ستخدام لشبكة فالتط18.منافسÒ*ا

حة ل�ا من الز/ائن و>; ا��صول  املعلومات الدولية، >; الPµك� عE$ الكم الكبP من البيانات املتا

عE$ املعلومات الUV تخص Lعامال¢*م ال�سو�قية، وعالقا¢*م مع  سواق أو املنظمات الUV تمثل 

و1ذا التوسع >; جمع البيانات وتقديم�ا قد يتضمن  تصال بخطوط الز/ائن عندما . قتلك  سوا

  19.تCون 1نالك رغبة أكيدة بتوثيق  تصاالت مع�م

إنَّ التفاعل �ساUÓÔ الذي يرتبط بتحقيق م�ة تنافسية مع استغالل القدرات الداخلية وا�Ãارجية 

و1ذا باالعتماد عE$ أنواع عديدة من �¸شطة ا��ددة باملؤسسة ملواج�ة البGئات املتغPة، 

;� UV20:التنظيمية و بداعية وال  

  ،ديدةÍارجية ا�Ãإدراك قيمة املعلومات ا� $Eالقابلية لالس�يعاب، قابلية املؤسسة ع

حياء امل�ة التنافسية . واس�يعاب وتطبيق املعلومات الداخلية املوجودة و1ذا ال«شاط م�م >; ا

حياء امل�ة التنافسية املوجودة، وتوفP قدرات جو1ر�ة جديدة و1ذا ال. املوجودة «شاط م�م >; ا

 
ً
 .ومزايا تنافسية جديدة مستقبال

  جمع واس�يعاب وتركيب و�عادة ¸شر $Eإ%$ قابلية املؤسسة ع Pقابلية التحو�ل، والL UVش

املوجودة، وتوفP املعرفة والتقنية، و1ذه العملية الداخلية Lساعد >; إدامة املزايا التنافسية 

 .منتجات وخدمات وعماليات جديدة وأكPÌ كفاءة وفعالية

     UÓéالتناف �كما أنَّ املعرفة ال�سو�قية وفق منطق إ¸شاء القيمة املشPµك وتحقيق التم

حساب منافسÒ*ا من خالل استغالل كفاءات الز/ائن عند   $Eاسب عCيجعل املؤسسة تحقق م

املؤسسة املادية والÅشر�ة القاعدة  ساسية امل�شاركة مع الز/ون أين تCون كفاءات . ا¸شاء القيمة

UÓéالتناف �ووفق . وخPQتھ  سN*الكية >; 1ذا  ¸شاء املشPµك للقيمة وا��ققة من ورائھ 1ذا التم
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حساب املنافسن من خالل   $Eع UÓéالتناف �1ذا املنطق كذلك Lستطيع املؤسسة أن تتفرد بالتم

ي مع العميل >; تحقيق  بتCار ال�سو�قي الذي ÕعتPQ استغالل 1ذا ال«شا ط التعاقدي والتعا̧و

  21.اليوم من  سس امل�مة عند بناء املزايا التنافسية

  :اc3ــــــــاتمــــــة

وفق ما تقدم >; 1ذه الدراسة من مفا1يم عامة نظر�ة والUV بي«ت عالقة إدارة املعرفة                     

 UVعد استعراض أ1م أ<عاد إدارة املعرفة ال�سو�قية والñة التنافسية للمؤسسة، و�ال�سو�قية بامل

 UVة التنافسية للمؤسسة، يمكن تفصيل أ1م النتائج ال�تؤثر <شCل مباشر عE$ اك�ساب امل

  :إلÒ*ا عE$ النحو التا%; توصلنا

  اتخاذ القرارات، و�; أساس $Eإن امتالك املعرفة ال�سو�قية سيؤدي إ%$ ز�ادة قدرة املؤسسة ع

المتالك املؤسسة امل�ة التنافسية وا��افظة علÒ*ا، كما �; مصدر لتحقيق وفرات اقتصادية 

 .للمؤسسة

 حاجة امل ؤسسة ا%$ املعلومات واملعطيات الUV من خالل عملية إدارة املعرفة ال�سو�قية ي�بن 

حاجات الز/ائن ورغبا¢*م  .Lستطيع من خالل�ا تطو�ر منتجات جديدة ومتم�ة قادرة عE$ اشباع 

عE$ املعرفة، _ باإلضافة إ%$ عوامل أخرى _أخPًا يتÇÈ أنَّ بناء امل�ة التنافسية املستدامة Õعتمد 

ة لCو¼*ا قيمة ونادرة وغP قابلة للتقليد أو املناقلة فامل�ة املس�ندة للمعرفة عادة ما تCون مستدام

حد مصادر املؤسسة >; تحقيق امل�ة  أو حالل،ومنھ فإنَّ إدارة املعرفة ال�سو�قية Lعد Kأ

و�مكن تحسن من تنافسية املؤسسة من خالل إدارة وتنظيم معرفة الز/ون، و عتماد .التنافسية

رفة الز/ون >; Lعز�ز التنافسية، وكذا إ¸شاء قيمة مشPµكة مع عE$ التكنولوجيا ا��ديثة إلدارة مع

الز/ون من خالل استغالل كفاءات الز/ائن عند إ¸شاء القيمة و/ذلك تتفرد املؤسسة بمزايا 

 .تنافسية
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حو النقل املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورة نتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــض   تدام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقال ن

  _عرض التجرAة النيوزلندية @. مجال استدامة قطاع النقل _  

صكري .أ                                                                               أحمد رحموFي .أ          أيوب 
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Aدفت Aذه الدراسة إ;: إلقاء الضوء ع5, أحد القضايا املعاصرة -, مجال النقل، وأحد  :امل]Zص

XتجاAات اVWديثة لTذا القطاع والPQ تندرج ضمن تحديات تحقيق التنمية املستدامة -, العالم، 

مال وسائط نقل ذات تأث]Z وAو النقل املستدام، حيث [ش]A Zذا النمط  من النقل إ;: استع

منخفض ع5: البnئة، ع5: غرار املPjk، الدراجات الTوائية، النقل اhWماg,، السيارات الكTرeائية 

وغ]AZا، وAذا بالنظر لآلثار السلبية الوخيمة الPQ يxسwب فtuا Aذا القطاع ع5: البnئة والطاقة 

وقود �حفوري، كما Aدفت دراسxنا إ;: و�غ]Z املناخ جراء Xعتماد املفرط ��تلف وسائطھ  ع5: ال

استعراض التجرeة النيوزلندية -, مجال النقل املستدام، وقد توصلت الدراسة �hموعة من 

النتائج أAمTا، أن Xنتقال نحو النقل املستدام أصبح ضرورة م�Vة تفرضTا التطورات الراAنة، 

  .نقل التقليديةبالنظر للسلبيات العديدة الPQ أصبحت تxسم �tا أنماط ال

  .النقل، التنمية املستدامة، النقل املستدام، دولة نيوزلندا: \لمات مفتاحية

Abstract :This study aimed to shed light on one of the contemporary issues in the field of 

transport, and one of the recent trends in the sector that is one of the challenges of achieving 

sustainable development in the world, namely sustainable transport, where this pattern of transport 

refers to the use of low-impact transport modes on the environment, Such as walking, bicycles, mass 

transportation, electric cars, etc., given the severe negative effects this sector has on the environment, 

energy and climate change due to the excessive dependence of its various media on fossil fuels, our 

study also aimed to review the experiment New Zealand's sustainable transport, the study has found 

a series of findings, the most important of which is that the transition to sustainable transport has 

become an urgent necessity imposed by current developments, given the many drawbacks of 

traditional modes of transport. 

Keywords: Transport, sustainable development, sustainable transport, New Zealand. 
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 :مقدمة

[عد النقل بمختلف وأنواعھ ووسائطھ سواء �انت بر�ة، بحر�ة أو جو�ة، من أAم 

القطاعات ا�Wدماتية، فTو أحد الدعائم �ساسية لت¡امل ال شاط �قتصادي -, مختلف 

¥ايدة لقطاع النقل ال يمكن إغفال ما يxسwب فيھ Aذا القطاع من آثار ا�hاالت، وAذه �Aمية امل¢

سلبية وخيمة ع5: البnئة والطاقة و�غي]Z املناخ، إذ يxسwب قطاع النقل -, تلوث البnئة أك¦Z من أي 

 
ً
  .قطاع آخر، ناAيك عن اسtªالكھ املفرط للوقود �حفوري السائل عامليا

أن يتحول Aذا القطاع إ;: أنماط أنظف  و-, ظل Aذه الظروف أصبح من الضروري 

ومنخفضة الكرeون وأك¦Z مراعاة للبnئة، وسنحاول من خالل Aذه لورقة البحثية التعرض 

بالتحليل للتجرeة النيوزلندية -, مجال استدامة قطاع النقل، وAذا من خالل خطة النقل 

  .ستداماملت¡املة الPQ تwنtªا و�الة النقل النيوزلندية -, مجال النقل امل

  : lشkاليةــــــ 

لقد جاءت Aذه الدراسة لxسلط الضوء ع5: أحد XتجاAات اVWديثة لقطاع النقل، وAو 

  :النقل املستدام، وAذا ما [ستدg, طرح الxساؤل اhWوAري التا;,

ص'ا من التجرAة  ما mو النقل املستدام، وما t. مختلف النتائج الpq يمكن استخال

  النيوزلندية @. مجال استدامة mذا القطاع ؟

  : أmمية الدراسةــــــ 

تZ³ز أAمية بحثنا من خالل الدور الطال²±, الذي يلعبھ قطاع النقل -, اقتصاديات دول 

ا القطاع ع5: البnئة والطاقة العالم، وكذا مختلف ´ثار السلبية الوخيمة الPQ يxسwب فtuا Aذ

  . و�غ]Z املناخ، وAو ما [ستدg, البحث عن أنماط أخرى أنظف وأك¦Z مراعاة للبnئة و�غ]Z املناخ

  : mدف الدراسةـــــــ 

ع5: ضوء �ش¡الية املطروحة، ¸tدف من خالل بحثنا ·ش¡ل رئPj¶n إ;: استعراض وتحليل 

النقل، كما ºس±: لتحقيق جملة من �Aداف كما التجرeة النيوزلندية -, مجال استدامة قطاع 

  :ي5,

 النقل والتنمية املستدامة ؛ ,gتقديم تأصيل نظري مختصر ملوضو 

 يم عامة حول النقل املستدام ؛Aتقديم مفا 

 ة النيوزلندية -, مجال استدامة قطاع النقلeعرض التجر. 
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 :من�xية الدراسةــــــــــ 

 من املوضوع Aذا إش¡الية معاhWة -, التحلي5, الوصفي املن½¼ الدراسة ع5: اعتمدت لقد 

  :التالية ا�Vاور  �غطية خالل

  lطار املفاmيpz للنقل؛: أوال

 
ً
  lطار النظري للتنمية املستدامة؛: ثانيا

 
ً
  مفاmيم حول النقل املستدام؛: ثالثا

 
ً
  .عرض التجرAة النيوز%لندية @. مجال النقل املستدام: را�عا

 
ً
  lطار املفاmيpz للنقل  :أوال

  :مف'وم النقل ووسيلة النقل. 1

  : �عر%ف النقل. 1.1

�ل خدمة أو ºشاط ي تج عنھ منفعة م¡انية وزمانية يضمن التحول : ُ[عرف النقل ع5: أّنھ

              الف]¥يا²ي  لأل�Âاص والسلع -, فضاء مع]ن من نقطة ألخرى بواسطة أ�Âاص طبيعي]ن 

شرف ع5: إدارتھ و تنظيمھ مؤسساتأو معنو�]ن باست
ُ
              عمال وسيلة معدة لTذا الغرض، كما �

  1.و Aيئات مختصة

 ال¦Zوات، السلع، اVWيوانات، املتاع، ��Âاص، حمل: كما ُ[عرف النقل ع5: أّنھ

 املسافات عZ³ والسرعة، والسعة النوع املتباينة بالوسائط آخر، إ;: م¡ان أو موضع من واملعارف،

 أقل و-, وأمان ومرونة ·سرعة ت¡لفة، وأقلTا املمكنة السبل وأ[سر أقصر وفق املتباينة، و�·عاد

  2.كتحديات املعوقات أو الداعمة وا�Vددات املتاحة وفق املقومات وقت،

ّرِف النقل -, إطار 
 ينقل ºشاط �ل نقال [عد: "كما ي5, ا�3زائري  القانون -, ح]ن عُّ

 �ان مTما مركبتھ م¢ن ع5: آخر إ;: م¡ان من بضا²ع أو معنوي أ�Âاصا أو طبي±, �Âص بواسطتھ

  3).1988ماي  10 -, املؤرخ 17 / 88 القانون رقم من 16 - املادة" (نوعTا

انطالقا من التعار�ف السالفة الذكر، يمكن القول أن النقل عبارة عن �ل ºشاط ينجم 

  .بواسطة وسيلة معدة لTذا الغرض عنھ خلق منفعة م¡انية وزمانية للسلع و��Âاص،

tا: �عر%ف وسيلة النقل. 2.1 ّ̧  ع5: أنواعTا اختالف مع �ساعد وسائل: �عرف وسيلة النقل ع5: أ

 عليھ ومتفق مدفوع أجر مقابل آخر إ;: من م¡ان ��Âاص أو السلع من مجموعة وتوصيل نقل

  4.أجل تحقيق Aدف مع]ن من



  

  

  

  

  

حـــــــــــوالت قتـــــــــــــــــــــــــــصاديةلة ــــــــــــــــمج                                              01:لدـــــــــــــــــــــــا��                                                      01: دد ــــــــــــــــــــــــــــــــالع                            الت

 

41         ��  املركز ا�3ام2. مرس/. عبد هللا ــ ت+بازة                           مع'د العلوم قتصادية والتجار%ة وعلوم ال!سي
 

  

  

 

 

  5:من خالل �فراد حياة -, النقل وتأ�ي أAمية وسائل

Z³ميتھ القصوى  عامال النقل وسائل �عتAلھ أ 
ً
وأسرAم  �فراد اختيارات تحديد -, محددا

 ع5: بأخرى  أو بدرجة النقل وسائل للم¡ان الذي يقطنون فيھ، وامل¡ان الذي [عملون فيھ، كما تؤثر

 نقل ت¡اليف تدخل حيث Aذه الوسائل تنقلTا الPQ السلع أسعار دفع -, ألفراد ال�Õصية القدرات

املواد ا�Wام والسلع الوسيطية -, أسعار  نقل ت¡اليف تؤثر أخرى  جTة ومن بيعTا، أسعار -, السلع

  .بيع املنتجات الtÖائية

  :أنواع النقل ووسائلھ. 3.1

-,  النقل أنواع للنقل، ونورد فيما ي5, أشTر Aذه التص يفات، حيث �شمل عدة Aناك

  6:اhWوي، النقل متعدد الوسائط النقل البحري، النقل اليا·س،

  :و�تضمن Aذا النوع من النقل �صناف  التالية: النقل @. اليا�س. 1.3.1

 ية�النقل ع5: اليا·س دون وجود : ينقسم Aذا النوع من النقل إ;: قسم]ن: النقل بالطرق ال�

والنقل ع5: طرق مTدAا �ºسان بوسائل  ،)الطرق الطبيعية كما مTدtÙا الطبيعة(طر�ق ممTد 

 أّنھ 
ّ
مختلفة، و�تم]¥ Aذا النقل بإم¡انياتھ الكب]Zة -, تقديم خدمة النقل من الباب إ;: الباب إال

  7.ُ[عاُب عليھ ت¡اليفھ العالية و ظTور مش¡لة Xزدحام -, املدن

 ديديةS3ديدية بالسكك النقل [عد: السك اVWة الثورات أحد اZ[Tوخاصة النقل، ار�خت -, الش 

  لعبت حيث الZ³ي، النقل
ً
 مTما

ً
 اhWديدة، �راPjÞ و�عم]X Zسtªالك، وتنوع الصناعة توطن دورا

 حديثة وá, العالم، أنحاء جميع -, الس¡ان توزàع وßعادة املتنوعة، املوارد الطبيعية واستغالل

 ونصف قرن  من أك¦Z استخدامTا ع5: يمض فلم املا²ي والنقل بالنقل بالطرق، مقارنة ºسwيا العTد

  .عشر التاسع القرن  من �ول  النصف -, العالم -, السكك اVWديدية عصر بدأ وقد القرن،

 اص،: النقل املعلق�Âصوص لأل�Wبلية و�¡ون باhWومن م]¥اتھ  يتواجد خاصة -, املناطق ا

أنھ [عZ³ أراPjÞ وعرة وغابات وأودية مختلفة العمق وغ]Z ذلك من العوائق الPQ تقف حائال دون 

 8.النقل Xقتصادي

 ائية الطاقة تنقل حيثeرTاراكز م من الكAالك، مناطق إ;: توليدtªسX مراكز - ب]ن أو 

ا�Wطوط  :طر�ق عن وتوزàعTا الكTرeائية الطاقة نقل و�مكن اليا·س، خطوط طر�ق عن Xسtªالك

  .البحر�ة ال¡ابالت �رضية ال¡ابالت الTوائية

  ة: النقل ال��ريZ[ا بفضل حمولتھ الكبTمن أقدم أناع النقل وأرخص Z³عت].  
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 اص، ومن م]¥اتھ : النقل املعلق�Âصوص لأل�Wبلية و�¡ون باhWيتواجد خاصة -, املناطق ا

العمق وغ]Z ذلك من العوائق الPQ تقف حائال دون  أنھ [عZ³ أراPjÞ وعرة وغابات وأودية مختلفة

  9.النقل Xقتصادي

 بلور الفكرة �ساسية : �ناب+ب كوسيلة نقلxستعمل لنقل املواد الغاز�ة والصلبة، وت
ُ
و�

  10.لظTور Aذا النوع من النقل -, البعد امل¡اºي ب]ن م¡ان �نتاج وXسtªالك

حري . 2.3.1 [عتZ³ من أAم أنواع النقل من حيث اVWمولة الPQ ال تضاtuAا �نواع �خرى  :النقل الب

سواء للر�اب أو البضا²ع و انخفاض ت¡لفتھ، و تتمثل م شتھ القاعدية �ساسية -, املواºئ، وàُعاب 

عليھ انخفاض سرعتھ وXقتصار ع5: تقديم ا�Wدمة -, حدود املناطق الPQ تمر �tا الطرق 

  11.املالحية

برزت م¡انة Aذا النوع من النقل خاصة ·عد اVWرب العاملية الثانية سواء : النقل ا�3وي . 3.3.1

لأل�Âاص أو البضا²ع، و�تم استعمال الطائرة -, النقل عZ³ اhWو، و يتم]¥ Aذا النوع ·سرعتھ 

الTائلة و بطاقة حمولتھ املعقولة لكtÖا أقل من حمولة النقل البحري، و�تضمن Aذا النوع من 

لنقل خطوطا محلية داخل إقليم البلد و خطوطا دولية ب]ن البلدان، و تتمثل Aيا�لھ �ساسية -, ا

  .املطارات، و�تم]¥ كذلك بارتفاع ت¡اليفھ سواء لأل�Âاص أو البضا²ع

  : النقل متعدد الوسائط. 3.3.1

 : بأنھ ;:�و  باملادة 1980 سنة الوسائط متعدد الدو;, للنقل املتحدة �مم اتفاقية ھعرفت

 من الوسائط متعدد نقل عقد أساس وع5: النقل، وسائط من �قل ع5: بضا²ع بواسطت]ن نقل "

 ا�Vدد امل¡ان إ;: حراستھ  -, البضا²ع الوسائط متعدد النقل فيھ متعTد يأخذ ما بلد -, م¡ان

 :التالية العناصر الوسائط متعدد النقل مفTوم أن يتضمن يجب لذا ".آخر بلد -, للxسليم

 ع5: النقل عقد [شتمل أن ضرورة PQط ال �قل ع5: نقل واسطZ¢ب]ن ي¡ون  أن [ش 

  الواسطة البحر�ة؛ الواسطت]ن

 دود يتجاوز  أي دوليا النقل ي¡ون  أنVWخرى؛ الدولة داخل إ;: ما لدولة السياسية ا� 

 د أنTة [عThW اب أمام ا��تلفة النقل أنماط خالل النقل تنظيم مسئولية واحدةVåأ 

 النقل؛ مراحل نقل ل¡افة مقابل أجرة -, البضاعة

 ن لسند بديل ت¡ون  النقل رحل ا م ل¡افة واحدة نقل وثيقة تصدر أنVÕتم لو فيما ال 

  12.باhWو النقل فtuا يتم الPQ �حوال -, نقل تذكرة البحر أو بطر�ق الVÕن
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وXقتصاد  والناقل البضاعةإن Xعتماد عA :5ذا النظام لھ فوائد عديد بال سبة لصاحب 

فاستخدام أك¦Z من وسيلة من وسائل النقل -, صورة مت¡املة -, نقل البضا²ع يؤدى  القومي، 

 إ;: Xستفادة من املزايا الPQ تتمتع �tا �ل وسيلة من حيث الت¡لفة والسرعة و�مان، ومن ثم 
ً
حتما

مع Xستخدام �مثل  وeجودة أع5: لفإن النxيجة الtÖائية á, اVWصول ع5: خدمة نقل بت¡لفة أق

لوسائل النقل مقارنة باVWالة الPQ تنقل فtuا البضا²ع خارج سلسلة النقل متعدد الوسائط مما 

يؤثر باإليجاب عX :5قتصاد القومي -, صورة خفض -, إجما;, ت¡لفة نقل البضا²ع ع5, املستوي 

  13.القومي

 
ً
  lطار النظري للتنمية املستدامة: ثانيا

التنمية الPQ تلPç احتياجات : "�عرف التنمية املستدامة ع5: أ¸tا : �عر%ف التنمية املستدامة .1

  14".�ضرار بقدرة �جيال القادمة ع5: تلبية احتياجاtÙا اhWيل اVWاضر دون التVèية أو

 تالPjé من واVWد آمنة ومستديمة حياة تقديم خالل العالم فقراء ع5: الفقر وطأة من التخفيف"

  15".وا�Wلل الثقا-, وXستقرار Xجتماg, البnئة وتدAور  الطبيعية املوارد

  16:يمكن حصر متطلبات التنمية املستدامة -, النقاط التالية: متطلبات التنمية املستدامة .2

 وات اس��الك @. القصد� -, املتاحة الطبيعية واملوارد ال¦Zوة حصر  :الطبيعية واملوارد ال�

 مستقبلية؛ موارد من يجد قد ما وتقدير اVWاضر الوقت

 حتياجات القائمة التعرف عX :5حتياجات الwشر�ة :ترشيد س��الك ال�شر%ة مع سد 

 وأولياtÙا؛ املنطقة -, واملستقبلية

 ذلك -, بما ع5: املعرفة قائم مجتمع بناء ع5: العمل :ا��تمع @. ال�شر%ة بالتنمية العناية 

وتوظيف  Xبت¡ار و�hÕيع التعلم، املعلومات وسبل ومصادر املعرفة وتوف]Z الwشر�ة، التنمية

 ا�Vلية؛ املل¡ات

 قتصادية التنمية  املعرفة؛ ع5: مب ية اقتصادية برامج تبPê :الرشيدة 

 فاظS3تمام  :الب+ئة ع/� اAX ئةnاصة بالب�Wا والعامة اtªمتطلبات تلبية بالعمل ع5: وصيان 

 البnئة ع5: يؤثر العامة البnئة بأن صالح الدراية مع املعرفة، أساس من ع5: اVWفاظ علtuا

 ا�Wاصة؛

 ارجية العالقات @. الشراكةZ3املعلومات -, التعاون والشراكة عالقات توطيد :والداخلية ا 

 .املشا�tة الطبيعة ذات بداية باملناطق ا�Wارج مع املعر-, والتبادل املنطقة داخل
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 وفق و�لزم تفس]AZا املستدامة، التنمية لعملية العام �طار تمثل العامة املتطلبات تلك

 بطبيعة املتطلبات تلك تتأثر التنمية، حيث جTود فtuا تجري  الPQ للمنطقة اVWضار�ة املنظومة

  .والفكر�ة والثقافية اVWضار�ة املنطقة

 بل فقط، البيPì اhWانب ع5: تركز ال تنمية á, إن التنمية املستدامة: أ�عاد التنمية املستدامة .3

  �شمل
ً
 فيما ومتداخلة م¢Zابطة ثالثة، بأ·عاد تنمية أ¸tا أي Xقتصادية وXجتماعية، اhWوانب أيضا

  17:املوا;, (01) رقم الش¡ل -, كما عناصر، من مجموعة يت¡ون  مtÖا ·عد و�ل بيtÖا،

صرmا) : 01(الشkل رقم    أ�عاد التنمية املستدامة وعنا

  

 

  

  

  

  

  

، مجلة جامعة دمشق نظم lدارة البي�ية ودورmا @. التنمية املستدامةمطانيوس مخول، عدنان غانم، : املصدر

  .39: ص ،2009، العدد الثاºي، 25للعلوم Xقتصادية والقانونية، ا�hلد 

و�مكن �شارة إ;: أن أ·عاد التنمية املستدامة، á, أ·عاد م¢Zابطة ومتداخلة ومت¡املة، 

و�مكن التعامل معTا ع5: أ¸tا منظومات فرعية ملنظومة التنمية املستدامة، و�تمثل Aذا ال¢Zابط 

 18: ي5, ما -, ا��تص]ن الباحث]ن أحد وفق بيtÖا فيما

 و اقتصاديا املستدام النظام: اقتصادياA دمات السلع إنتاج من يتمكن الذي النظام�Wوا 

 الناتج ب]ن ما Xقتصادي التوازن  من لإلدارة قابل مع]ن مستوى  ع5: يحافظ مستمر وأن ·ش¡ل

  Xقتصادية؛ السياسات عن ناتجة اجتماعية اختالالت حدوث وان يمنع العام، والدين العام

 ال����امةأ�عاد ال����ة 

 ال�ع� االج��اعي ال�ع� االق��اد� ال�ع� ال���ي

�� .اإل ��ل�ج�ة ال�

 .ال���ل�جي ال���ع

 .ال���ل�ج�ة اإلن�اج�ة

 .ال�+�* على الق�رة

 .ال��ز.ع في الع�الة

 .االج��اعي ال12اك

 .وال���.ع ال5قافي ال4ع��ة ال�4ار3ة

 .ال�9س�ات اس��امة

� .ال���� � االق��اد� ال��

 .ال�ال رأس كفاءة

 .األساس�ة ال2اجات إش�اع

 .االج��ا�Bة الع�الة



  

  

  

  

  

حـــــــــــوالت قتـــــــــــــــــــــــــــصاديةلة ــــــــــــــــمج                                              01:لدـــــــــــــــــــــــا��                                                      01: دد ــــــــــــــــــــــــــــــــالع                            الت

 

45         ��  املركز ا�3ام2. مرس/. عبد هللا ــ ت+بازة                           مع'د العلوم قتصادية والتجار%ة وعلوم ال!سي
 

  

  

 

 

 يا املستدام النظام :بي�ياïتجنب الطبيعية، املوارد من ثابتة قاعدة ع5: يحافظ أن يجب بي 

 وXتزان اVWيوي  التنوع حماية ذلك و�تضمن املتجددة، وغ]Z املتجددة الزائد للموارد Xستð¥اف

  اقتصادية؛ كموارد عادة تصنف ال الPQ �خرى  الطبيعية البيïية ال¢Zبة و�نظمة وßنتاجية اhWوي 

 ع، -, العدالة تحقيق -, اجتماعيا مستداما النظام ي¡ون  :اجتماعياàيصال التوزßدمات و�Wا 

 السياسية وا�Vاسبة Xجتماg, النوع -, واملساواة محتاجtuا إ;: والتعليم Xجتماعية �الVñة

  .الشعبية واملشاركة

 
ً
  :مفاmيم حول النقل املستدام: ثالثا

  : �عر%ف النقل املستدام. 1

 والوصول  التنقل تحقیق :ع5: أنھ املستدام النقل أن للنقل �مرò¡ي املعTد عّرف

Pjôع5: دون  التنمیة احتیاجات لتلبیة �سا Z[یاة نوعیة التأثVWی¡ون  بحیث الالحقة، لألجیال ا 

 املتجددة، وغ]Z املصادر املتجددة واستخدام التلوث إنتاج -, ومحدد م¡لف وغ]Z صö, آمن،

 اقتصاد تحقیق وضرورة البیPì التناغم إتالف أو التأث]Z دون  اVWاضر احتیاجات یلPç بحیث

  19.ومالئمة للمجتمع ع5: املدى الطو�ل

  : مبادئ النقل املستدام. 2

كندا  -, والبnئة لالقتصاد الوطنية املستديرة والPQ تمثلت -, مبادرة من طرف املائدة

(NTREE 1996)ا -, تطو�رTدفA النقل، أنظمة ، وتمحور PQشر رفاه وتحسن تحافظ الwوالنظم ال 

 البلدان ب]ن والبيïية وXجتماعية Xقتصادية وeالنظر لالختالفات -, الظروف معا، �ي¡ولوجية

 من مجموعة وصف يمكن حيث املستدام، النقل نظم لتحقيق واحدة توجد طر�قة ال وداخلTا،

  20:نوردAا فيما ي5,والPQ  التغي]Z، اس¢Zاتيجيات علtuا تبûê ي بú, أن والPQ التوجtuية، املبادئ

صول . 1.2 حيث أن الوصول إ;: ��Âاص و�ماكن والسلع وا�Wدمات من �Aمية :  تأم�ن الو

Xجتماعية وXقتصادية لرفاAية ا�hتمعات، والنقل [عتZ³ من الوسائل �ساسية لتحقيق Aذا 

بأقل ت¡لفة، الTدف، -, ح]ن يجب أن ي¡ون الوصول إ;: ��Âاص و�ماكن والسلع وا�Wدمات 

و�تم ذلك من خالل تحس]ن فرص التواصل ب]ن �فراد من خالل تنوàع خيارات النقل، وßعطاء 

  .�فراد مز�دا من ا�Wيارات لتلبية احتياجاtÙم من النقل

حيث تكPj¶x خدمات النقل أAمية بالغة -, اقتصاديات الدول،  :العدالة جتماعية. 2.2

hم ·ش¡ل فعال -, بناء ا�Aنظم و�سا Z[التا;, وجب ع5: الدولة توفeياة، وVWتمع و تحس]ن نوعية ا
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نقل تحقق العدالة Xجتماعية و�نصاف ب]ن �جيال و�قاليم، وجميع الس¡ان ع5: اختالف 

  .طبقاtÙم خاصة املناطق النائية والفقراء مtÖم

وAنا يتم وضع خطة نقل شاملة عن طر�ق جمع معلومات عن  :التخطيط املتkامل للنقل. 3.2

، إضافة لز�ادة 
ً
، وكذا ا�Wدمات املتوقع تقديمTا مستقبال

ً
مستوى خدمات النقل املتوفرة حاليا

الكثافة الس¡انية وانxشارAا اhWغرا-,، Aذا �tدف التمكن من تطو�ر وتوسيع شب¡ات النقل وtÙيئة 

ع القرار -, الدولة والذي يتضمن الوسائل املناسبة، وتقع عملية ت
ّ
خطيط النقل ع5: عاتق صنا

النظم واVWلول املستدامة واملت¡املة فيما بيtÖا، ولnس مجرد حلول جزئية أو مؤقتة، و ذلك من 

  :خالل ا�Wطوات التالية

  سية -, قطاع النقل، سواء بال سبةnات الرئThWضمان عملية الت سيق ب]ن جميع �طراف وا

، كما )املسxثمرون، الناقلون، املنتفعون با�Wدمة(م أو ا�Wاص وأVåاب املص�Vة للقطاع العا

 ,- PjÞة والطاقة واستعماالت �راVñئة والnأن تت¡امل القرارات املتعلقة بالنقل مع الب ,úي ب

 اüW؛...املناطق اVWضر�ة

 tuتبة علZ¢ور ع5: �افة خيارات النقل املتوفرة ومختلف ´ثار املTمhWم ع5: إطالع اTيعhÕا، و�

القيام بمقابالت (املشاركة -, صنع القرار من أجل ضمان تلبية Xحتياجات ا��تلفة للمجتمع 

 ؛)ا�Â...üWصية -, املناطق الر�فية واVWضر�ة، مقابالت مع سائقي الدراجات النار�ة

   ية املتوقعةïجتماعية أو البيX اصة باآلثار�Wإعداد دراسات حول الت بؤات املستقبلية ا

اVWدوث جّراء استخدام وسائل النقل، وßعداد إجراءات التصدي لTا قبل حدوtþا، مما يؤدي إ;: 

 آثار إيجابية -, ش¡ل توف]Z الكث]Z من الت¡اليف املادية؛

 العاملية ´ثار �ل -, النظر Vجتماعية ليةوا�X قتصاديةXية وïتبة والبيZ¢القرارات ع5: امل 

 وغاياtÙا؛ النقل تخطيط عملية مستوى  حسب وذلك النقل، تخطيط املتعلقة ·عملية

 دVWضري، الزحف من اVWا Z[ع من املز�د وتوفàس الستعماالت التوزºاملناطق املتجا ,- 

السيارات ا�Wاصة،  لرحالت بال سبة خاصة النقل ع5: الطلب إ;: تقليل يؤدي مما اVWضر�ة،

 الطبيعية واملوارد �راPjÞ استخدام -, الكفاءة تحقق الPQ النقل تخطيط نظم خالل من وذلك

 �خرى؛

 ،ضر�ةVWا طرق للمشاة والدراجات -, املناطق اtuتصميم أنظمة نقل تتوفر ف  Z[إضافة إ;: توف

بدائل للسيارات ا�Wاصة ل�Vد من استعمالTا و�hÕيع وºßعاش النقل العام بتوف]Z وسائل نقل عام 
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 للنقل والذي يمثل ت¡لفة التحتية للب ية العام جذابة و آمنة، مما يؤدي إ;: القضاء عX :5زدحام

 للوقود؛ tªالك املفرطXس الTواء، توف]Z الوقت، تلوث حيث Aامة من واقتصادية اجتماعية

  دمج وسائط النقل، سواء للمسافر�ن أو البضا²ع، من أجل ز�ادة كفاءة حركة السلع، إضافة

 إ;: توف]Z مجموعة واسعة من خيارات النقل؛

  ازات، عند¥¢AXد من الضوضاء وVWعتبار املواقع التار�خية �ثر�ة، وكذا اX خذ ·ع]ن�

 ل ا��تلفة؛تصميم وeناء Aيا�ل وشب¡ات النق

  استخدام Pìد من التلوث البيVية -, عملية تخطيط النقل ل�ïإعطاء �لو�ة لالعتبارات البي

 للبnئة
ً
 .وسائل نقل أك¦Z اح¢Zاما

حيث يجب تصميم و�شغيل نظم النقل بطر�قة غ]Z مضرة بالVñة : ال¡Sة والسالمة. 4.2

والسالمة hWميع �فراد وتحس]ن ونوعية  ، وتحقيق الرفاAية Xجتماعية)البدنية العقلية( العامة 

  .اVWياة -, ا�hتمع

حيث أن �ºشطة الwشر�ة �ساAم -, تدم]Z املوارد الطبيعية أو اسtªالكTا  :جودة الب+ئة. 5.2

بمعدالت تفوق قدرة الطبيعة ع5: إعادة تجديدAا أو اسxبدالTا، كما تز�د الضغط ع5: البnئة و 

النفايات، لTذا وجب بذل جTود نحو تطو�ر نظم نقل تتقيد  قدرtÙا ا�Vدودة ع5: اسxيعاب

  : باالعتبارات البيïية التالية

 ا، واستخدام معدالت تتجاوز  ال املتجددة املوارد استخدام معدل أن من التأكدAاملوارد تجديد 

 �دºى؛ ضمن اVWد املتجددة

 التلوث منع: Z[ذا عن طر�ق توفAنبعاثات توليد دون  النقل احتياجات وX PQدد الtÙ ةVñال 

 �ساسية؛ �ي¡ولوجية العمليات وسالمة البيولو�, والتنوع واملناخ العال�P، العامة،

 دS3نبعاثات تقليل طر�ق عن وذلك :النفايات من اX املياه( السطحية  وامللوثات وا��لفات 

 النفايات من اVWد إ;: إضافة اhWوي، بالنقل املتعلقة خاصة) اhWوفية واملياه العذبة، املاVWة

 العمل أو املتوقفة عن ا�Wدمة املنtªية والسفن النقل واملركبات وسائل �غي]Z من املتولدة

 التغي]Z عمليات طر�ق خفض عن �tا، وذلك املتعلقة التحتية والبûê جديد بجيل واسxبدالTا

 تدو�رAا؛ أو إعادة استخدامTا وßعادة

 :5ا املعمول  النقل نظم م¡ونات ضمن طوارئ  إدارة وجود التأكيد عt� ستجابة أجل منX 

 الناقالت إحدى من النفط �سرب مثل( بيïية �وارث إ;: تؤدي ممكن أن حوادث السرàعة ألية

 الصلة؛ اVWوادث ذات من وغ]AZا )البحر -, العمالقة
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 دVWالك من اtªنبعاثات من والعمل ع5: التقليل �حفوري الوقود اسX إدارة كفاءة خالل من 

  الطلب؛

 والبحث مواكبة التطور  يجب Pاملبتكرة البديلة للتكنولوجيات العل� PQتحس]ن ع5: �ساعد ال 

 واملتجددة؛ البديلة الطاقة استخدام و�hÕيع البnئة وحماية النقل كفاءة

 املستدامة فّعالة من حيث الت¡لفة، النقل نظم نفقات ت¡ون  أن يجب: قتصادية ا�3دوى . 6.2

وع5: صناع القرار إيجاد نظام حساب للت¡اليف �جمالية، بحث [عكس اVWقيقة Xجتماعية 

Xقتصادية والبيïية لTا، وذلك من اجل إيجاد معيار املساواة والعدالة -, الدفع من قبل 

مستخدمي وسائل النقل مقارنة مع الت¡اليف �جمالية، إضافة إ;: النظر -, ´ثار Xقتصادية 

  العمل واملنافع الPQ يمكن أن تتولد من إعادة �شكيل نظم النقل؛ وفرص

 �راPjÞ، استخدام -, كفاءة ذات ت¡ون  أن يجب النقل نظم: و�را¥¤p املوارد استخدام. 7.2

  .البيولو�, التنوع ع5: اVWفاظ ضمان مع �خرى، واملوارد الطبيعية

 
ً
  :عرض التجرAة النيوز%لندية @. مجال النقل املستدام :را�عا

  :التطورات  املستقبلية @. مجال النقل ع/� مستوى العالم. 1

 من اسtªالك  20 % حوا;, النقل ألغراض الطاقة ع5: الطلب حصة تبلغ الراAن، الوقت -,

عد العالم، مستوى  ع5: الطاقة
ُ
  %  23انبعاث  عن مسؤولة العالم مستوى  النقل ع5: عمليات و�

الطرق،  ع5: املرور حركة نxيجة العالم، مستوى  ع5: الطاقة اسtªالك جراء الدفيئة من الغازات

PQذا من % 74 تمثل والA شمل ، القطاعàو�افة والقطارات، والسفن، الطائرات، قطاع النقل و 

 النقل ذات ووسائل والسيارات، واVWافالت، الشاحنات، مثل(الشوارع -, �س]Z الPQ املركبات أنواع

 % ب سبة العالم مستوى  ع5: النقل عمليات ز�ادة للطاقة الدولية الو�الة وتف¢Zض ،)ال�hلت]ن

 الكرeون  أكسيد ثاºي غاز انبعاث ز�ادة إ;: سيؤدي الذي �مر وAو ، 2050بحلول عام 100

 وسائل -, املستخدمة التكنولوجيا ع5:  إدخالTا يتم الPQ التحسnنات من بالرغم   70  %ب سبة

  21.النقل

صة بو\الة النقل النيوز%لندية. 2   :خطة النقل املتkاملة اZ3ا

 توجھ ذات جديدة نقل نظم صياغة -, شامل نحو ع5: التفك]Z إلعادة م�Vة ضرورة Aناك

 إطار ع5: �غ]Zات إجراء إ;: امل¢¥ايدة، وeاإلضافة النقل احتياجات لتلبية ومستدامة مستقب5,،
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، وفيما ي5, أيًضا املواطن سلوكيات ع5: إدخالTا ي بú, ضرور�ة �عديالت Aناك املالئمة، السياسة

  22:خطة النقل ا�Wاصة بو�الة النقل النيوز�لندية، -, إطار تحقيق النقل املستدام

  :يو	� خطة النقل املت¡املة ا�Wاصة بو�الة النقل النيوزلندية) 01(والش¡ل املوا;, رقم 

صة بو\الة النقل النيوز%لندية :01الشkل رقم    خطة النقل اZ3ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، كيف يمكن أن ت¬تقل املدن إ�X مستقبل النقل املستدام، مجلة ب+ئة)Prof. Dr .Peter Heck: (املصدر

  .11: ، ص2015املدن lلك�ونية، العدد اS3ادي عشر،  

  23:و�مكن توضيح خطة النقل ا�Wاصة بو�الة النقل النيوزلندية كما ي5,

وàشمل التخطيط الحتياجات وتطلعات استغالل �رض اVWالية  :تخطيط استغالل �رض. 1.2

  :واملستقبلية ع5: �افة املستو�ات من املستوى القومي إ;: مستوى الدول ا�hاورة ما ي5,

 لية؛Vي ع5: املستو�ات القومية والدي ية وا�ºالتخطيط العمرا 

 ضري؛VWالتخطيط القائم ع5: امل¡ان والتصميم ا 

  ختطيط استغالل األرض
يشمل التخطيط الحتياجات 

وتطلعات استغالل األرض احلالية 

واملستقبلية على كافة املستو!ت من 

املستوى القومي إىل مستوى الدول 

 .ا1اورة

  استثمارات النقل

وتشمل االستثمارات يف 

أنشطة النقل الربي بواسطة 

وكالة النقل النيوزيلندية 

والوكاالت احلكومية املركزية 

األخرى، والقطاع احمللي 

  ختطيط النقل

تشمل عملية التخطيط املرتبطة 

بتطوير وتشغيل أنشطة النقل 

الربي متعدد اجلوانب، والسيما 

 .البنية التحتية، واخلدمات
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 ندسةA ت سيق املواقع؛ 

 Pìتخطيط املوارد والتخطيط البي. 

و�شمل Xسxثمارات -, أºشطة النقل الZ³ي بواسطة و�الة النقل  :اس!ثمارات النقل. 2.2 

  :النيوز�لندية والو�االت اVW¡ومية املركز�ة �خرى، والقطاع ا�5V, وا�Wاص ما ي5,

 ي؛Z³برامج النقل القومي ال 

 ي �قلZ³؛برامج النقل الPي� 

 تمعية طو�لة املدى؛hالس ا�hخطط ا� 

 مات املالية؛Aاملسا 

 ات خارجيةTسام الت¡اليف مع جxاتفاقيات اق. 

�شمل عملية التخطيط املرتبطة بتطو�ر و�شغيل أºشطة النقل الZ³ي  :تخطيط النقل. 3.2

  :متعدد اhWوانب، والسيما الب ية التحتية، وا�Wدمات ما ي5,

  اتيجيات النقلZ¢؛اسPي �قلي�Z³ال 

 دراسات النقل؛ 

 اتيجيات وخطط النقل؛Z¢اس 

 خطط النقل العام؛ 

 اTتخطيط املشروعات وتخطيط.  

ومن خالل ما سبق، نالحظ أن خطة النقل ا�Wاصة بو�الة النقل النيوزلندية Aدفت إ;: 

تحس]ن ب ية قطاع النقل ·ش¡ل تفاع5, ومت¡امل ب]ن تخطيط استغالل �رض و واسxثمارات 

  .قل وتخطيط النقلالن

    :خاتمة

لقد جاءت Aذه الدراسة لxسلط الضوء ع5: أحد XتجاAات اVWديثة �Wدمات النقل،              

و�تعلق �مر بالنقل املستدام، وقد توصلنا من خالل ا�Vاور الPQ عاtªhWا دراسxنا إ;: مجموعة من 

  :النتائج والتوصيات، نوردAا فيما ي5,

  ئة وجودة أن النقلnمنخفض ع5: الب Z[عتماد ع5:  وسائط وأنماط ذات تأثX Pêع] املستدام

 اVWياة و�غ]Z املناخ؛
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  وائية، املركباتTع5: �قدام، الدراجات ال Pjkمن ب]ن أنماط النقل املستدام نجد، امل

 الكTرeائية صديقة البnئة، Xعتماد ع5: النقل اhWماg,، وغ]AZا؛

  ذا جراء اعتمادهAو ،
ً
 ودوليا

ً
 وßقليميا

ً
قطاع النقل لھ مسؤولية كب]Zة عن تلوث البnئة محليا

·ش¡ل رئPj¶n ع5:  الوقود �حفوري، وAو �مر الذي يتطلب التحول نحو نمط آخر أك¦Z حفاظا 

 ع5: البnئة وجودة اVWياة و�غ]Z املناخ؛

 يع النقل املستدام، لھ إيجابيات عديدة ع5: رأسhÕ� ا بكفاءةTا اقتصاد الطاقة واستغاللT

  عالية، والتقليل من ´ثار السلبية الPQ تنجم عن Xستخدام املفرط للوقود �حفوري؛

    من ب]ن التجارب العاملية -, مجال استدامة ,á ،اصة بو�الة النقل النيوزلندية�Wخطة النقل ا

 إ;: تحس]ن ب ية قطاع النق
ً
ل ·ش¡ل تفاع5, ومت¡امل ب]ن تخطيط قطاع النقل، وtÙ ,áدف أساسا

 .استغالل �رض و واسxثمارات النقل وتخطيط النقل

   :lحاالت وال'وامشــــ 
                                                           

1  Z[افالت، رسالة ماجستVWضري العمومي باVWم شورة(سياري نوارة، دراسة سوق النقل ا Z[جامعة منتوري )غ ،– 

  .15: ، ص2014-2013قسنطينة، اhWزائر، 

  .23: ، ص2003مصر،  :القاAرة العر�ي، الفكر دار واملواصالت، النقل املشو�,، إقتصاديات سليمان حمد 2
، 1998: العدد ،)وتنظيمھ الZ³ي  النقل توجيھ(، 17/88: الشعبية، قانون رقم اhWزائر�ة الديمقراطية ل�hمTور�ة الرسمية 3

  .485: ، ص19
، - اhWزائر مدينة حالة دراسة -التنمية املستدامة  ضوابط إطار -, اVWضري  لنقل ا تخطيط بوز�دي، سياسات مسعودة 4

  .09: ، ص2009/2010رسالة ماجست]Z، جامعة سطيف، اhWزائر، 

  .12: ، ص1998مصر،  �سكندر�ة، للكتاب، �سكندر�ة مركز لنقل، اقتصاد -, مقدمة منصور، فر�د حمادة5 
، )غ]Z م شورة(أطروحة دكتوراه  شنPç صور�ة، استخدام إس¢Zاتيجية النقل الذ�ي �أداة لدعم أدوات النقل املستدام، 6

  19-14: جامعة دمحم بوضياف املسيلة، اhWزائر، ص ص

قسنطينة، رسالة  مدينة -, ميدانية دراسة :اVWضري اhWماg, النقل مستعم5, لدى ا�Wدمة نوعية سليم، دراسة بوقنة7 

  .75-74: ، ص ص2005ماجست]Z، جامعة قسنطينة، اhWزائر، 
قسنطينة، مرجع  مدينة -, ميدانية دراسة :اVWضري اhWماg, النقل مستعم5, لدى ا�Wدمة يةنوع سليم، دراسة بوقنة 8

  .75: سابق، ص

قسنطينة، مرجع  مدينة -, ميدانية دراسة :اVWضري اhWماg, النقل مستعم5, لدى ا�Wدمة نوعية سليم، دراسة بوقنة9 

  .75: سابق، ص

قسنطينة، مرجع  مدينة -, ميدانية دراسة :اVWضري اhWماg, النقل مستعم5, لدى ا�Wدمة نوعية سليم، دراسة بوقنة10 

  .75: سابق، ص
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11 Pierre, Merlin. Géographie économique et planification des transports. France, puffondamental, 1991. p p 

22-32. 
مساAمة النقل متعدد الوسائط -, تطو�ر التجارة العرeية البي ية، مجلة البحوث  �ا�ي عبد الكر�م، يحياوي عبد اVWفيظ، 12

  .77: ، ص2018والدراسات التجار�ة، العدد الرا·ع، 

 13,öي، النقل السيد فتºمقال متاح ع5: الرابط. 3: والتحديات، ص والفوائد التطبيقات :الوسائط متعدد التو :

http://www.abhatoo.net.ma/، 30/11/2019 :تار�خ الز�ارة.  
التنمية املستدامة ومتطلبات تحقيقTا، بحث مقدم مللتقى إس¢Zاتيجية اVW¡ومة  -, القضاء ع5,    عبد الرحمن دمحم اVWسن، 14

  .04: ، ص2011البطالة وتحقيق التنمية املستدامة، جامعة املسيلة، اhWزائر، 
, الوطن العر�ي ب]ن الواقع واملأمول، جامعة امللك عبد العز�ز، و�الة اhWامعة مركز �نتاج �عالمي، التنمية املستدامة - 15

  .40: ص. ه1427للدراسات العليا والبحث العل�P، السعودية، 
  .41-40: مركز �نتاج �عالمي، التنمية املستدامة -, الوطن العر�ي ب]ن الواقع واملأمول، نفس املرجع، ص ص 16
انم، نظم �دارة البيïية ودورAا -, التنمية املستدامة، مجلة جامعة دمشق للعلوم Xقتصادية مطانيوس مخول، عدنان غ 17

  .39: ، ص2009، العدد الثاºي، 25والقانونية، ا�hلد 
العايب عبد الرحمن، التحكم -, �داء الشامل للمؤسسة Xقتصادية -, اhWزائر -, ظل تحديات التنمية املستدامة،  18

 .26-25: ، ص ص2010/2011دكتوراه، جامعة فرحات عباس سطيف، اhWزائر، أطروحة 
19 Department of Transportation," Livability in Transportation", Guidebook, U.S. Federal Highway 

Administration Office of Planning, Environment and Federal Transit Administration, USA,2007, P: 16. 
: متاح ع5: الرابط. 64: ، ص1996مارس  27-24، )كندا(وفان¡وفر  والتنمية، التعاون  ملنظمة الدو;, املؤتمر تقر�ر 20

www.gdrc.org/uem/ sustran05/12/2019: ، تار�خ الز�ارة.  
21 )Prof. Dr .Peter Heck(ئة املدنnونية، العدد  ، كيف يمكن أن ت تقل املدن إ;: مستقبل النقل املستدام، مجلة بZ¢لك�

  .10: ، ص2015اVWادي عشر، 
22 )Prof. Dr .Peter Heck( ونية، العددZ¢ئة املدن �لكnكيف يمكن أن ت تقل املدن إ;: مستقبل النقل املستدام، مجلة ب ،

  .11: ، ص2015اVWادي عشر، 
23 )Prof. Dr .Peter Heck( ونية، العدد ، كيف يمكن أن ت تقل املدن إ;: مستقبل النقلZ¢ئة املدن �لكnاملستدام، مجلة ب

  .11: ، ص2015اVWادي عشر، 
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حليلية لتجرEة اندون+سيا -سياسة اسABداف الت?<م >. ;سواق الناشئة    -دراسة ت

  مراح حبيـــــبة.أ                                                                                                                  

merah.habiba09@gmail.com       

  املركز ا�3ام2. مرس/. عبد هللا ــ بت+بازة                                                                                                      

  :املY<ص

.عت,� اس+*داف الت'&م من النماذج و�س��اتيجيات ا��ديثة ال�� تلقى قبوال لدى الدول               

ال�� Cس6B لتخفيض معدالت ت'&م<ا،ومع مرور عشر8ن عاما ع67 اعتماد 4ذه السياسة زادت 

  .  الدول ال�� اتج<ت لتطبيق 4ذا النموذج ا�Dديد

               6Iدف من خالل 4ذه الورقة البحثية إ*N سليط الضوء ع67 سياسة اس+*داف الت'&مC

̂إس��اتيجية جديدة وناجعة انتDY+*ا Xعض الدول الناشئة بواسطة بنوك<ا املركز8ة لتحقيق 

ة اندون_سيا  استقرار iسعار ك<دف N*اhي للوصول باالقتصاد ��الة الdشغيل الbامل، وCعد تج̀ر

ة حسنة للنتائج jيجابية ال�  .� حقق+*اno اس+*داف الت'&م تج̀ر

i noخ�r توصلنا لنdيجة مفاد4ا أن سياسة اس+*داف الت'&م بالفعل ناجعة no حال ما               

اق��ن تطبيق<ا بجملة من املتطلبات والشروط، و8رجع نجاح 4ذه السياسة no اندون_سيا لالل�tام 

Dwمن خالل نقل السياسة النقدية و4دف الت'&م ل �xy_ندون�م<ور بطر8قة العاnI للبنك 

كما أن اندون_سيا .شفافة ،و4و ما يتجno 67 م�شورا~*ا و تقار8ر4ا ال�� تصدر4ا الطالع العامة عل}*ا

باعتبار4ا سوق ناشئة تتأثر باالقتصاد الكn7 العال��،اعتماد4ا لسياسة اس+*داف الت'&م جعل<ا 

  . تقوى ع67 امتصاص الصدمات ا�&ارجية

  .داف الت'&م، اندون_سيا،السياسة النقدية، النطاق املس+*دفسياسة اس+* :ال\لمات املفتاحية

Abstract: 

     Inflation targeting is one of the modern models and strategies that are accepted by 

countries seeking to reduce their inflation rates, and 20 years after the adoption of this 

policy, the countries that have come to apply this new model have increased. 

With this paper, we aim to highlight inflation targeting policy as a new and viable 

strategy for some emerging countries, with their central banks, to achieve price 

stability as the ultimate goal of achieving full employment for the economy, and 

Indonesia's inflation targeting experience is a good experience of the positive results it 

has achieved.    
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Finally, we have concluded that inflation targeting is already effective in the event that 

its application is accompanied by a range of requirements and conditions. The success 

of this policy in Indonesia is due to the high commitment of the Indonesian bank by 

conveying monetary policy and inflation target to the public in a transparent manner, 

as reflected in its publications and reports for public information. Indonesia, as an 

emerging market affected by the global macroeconomic policy, adopted inflation-

targeting policy that made it stronger to absorb external shocks. 

The keywords: Policy of inflation targeting, Indonesia, Monetary policy, Target range. 

  

  :مقدمــــة

عت,� سياسة اس+*داف الت'&م                
ُ
C)InflationTargetingPolicy(، ̂أسلوب جديد ظ<ر مع

، تمثلت no تحقيق استقرار iسعار،
ً
 بداية الdسعي�يات من القرن املا¯�x،وعرفت نتائًجا حسنة

س+*دف، و4و ما جعل Xعض الدول الناشئة مثل اندون_سيا Cعمل ع67 
ُ
لوغ ُمعـدل الت'&م امل ̀و

 وعليھ نطرح jشbالية.تجسيد 4ذه السياسة، كس³يل ل�wد من ارتفاع ُمعدالت الت'&م لد²*ا

  :الرئ_سية µتية

ُمعدالت  4ل ُيمكن أن تbون سياسة اس+*داف الت'&م ناجعة ل�wد من ارتفاعات             

  وما واقع ذلك no اندون_سيا؟ الت'&م؟

  :ولإلجابة ع67 4ذه jشbالية،نضع الفرضية الرئ_سية µتية

عت,�
ُ
C  عدالت

ُ
ستمرة مل

ُ
سياسة اس+*داف الت'&م طر8قة ناجعة ل�wد من �رتفاعات امل

  .الت'&م،و4و ما تجسد no اندون_سيا

6Iدف 4ذه الورقة البحثية إ*~:  

م املرتبطة Xسياسة اس+*داف الت'&م، كسياسة ل<ا متطلبا~*ا، وذلك من خالل jحاطة باملفا4ي -

 .تحديد مف<وم<ا، وشروط<ا، وiطر ال�� تحكم<ا

-  6Iرتفعة، والوصول إ
ُ
دراسة سياسة اس+*داف الت'&م، كس³يل لتخفيض ُمعدالت الت'&م امل

 .تحقيق ُمعدل ُمنخفض وُمستقر للت'&م

ة اندون_ - ة رائدة وحسنة حققت نتائج Cسليط الُضوء ع67 تج̀ر سيا no اس+*داف الت'&م، كتج̀ر

 no عت,� من الدول الناشئة ال�� ~*دف للتحكمC ا*Nن املتوسط والبعيد،خصوصا وأrمعت,�ة ع67 املدي

 .مؤشرات استقرار4ا النقدي
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تكمن أ4مية 4ذه الورقة البحثية no أن سياسة اس+*داف الت'&م أسلوب جديد إلدارة             

لسياسة النقدية بواسطة البنوك املركز8ة، Cس+*دف تخفيض معدالت الت'&م وتحقيق استقرار ا

n7ستوى الك
ُ
  .iسعار no املدى الطو8ل، ومن ثّمة الوصول لتحقيق استقرار اقتصادي ع67 امل

وÁُغية jحاطة بجوانب 4ذا املوضوع،فقد اتبعنا املنY¿ الوصفي لوصف سياسة اس+*داف    

حيث اعتماد4ا من قبل اندون_سيا وطر8قة تطبيق<ا،مع �ستعانة بأداة التحليل، الت'&م من 

 .لتقييم النتائج ال�� توصلت ل<ا اندون_سيا Xعد ت³ن}*ا ل<ذه السياسة

nÎالتا   :س_تم تقسيم 4ذه الورقة البحثية إ6I محور8ن رئ_سيrن، إضافة إ6I مقدمة وخاتمة، 

  .مقدمــة

ة النظر8ة: 1 ا�Ãور    .لسياسة اس+*داف الت'&م املقا̀ر

ة اندون_سيا no اس+*داف الت'&م: 2ا�Ãور    .تج̀ر

  .خاتمــة

  :املقارEة النظر%ة لسياسة اسABداف الت?<م: 1ا�oور 

وعرف تطبيق<ا رواًجا واستحساًنا كب�rين no بداية  ،لقد ظ<رت سياسة اس+*داف الت'&م            

الdسعي�يات من القرن املا¯�x من طرف العديد من الدول، ولإلملام باملفا4يم املرتبطة Å*ا،سوف 

نقوم no 4ذا ا�Ãور بتحديد مف<وم<ا،متطلبات تطبيق<ا، ومن ثّمة عرض مختلف منافع ومساوئ 

  .4ذه السياسة

لقد وردت العديد من املفا4يم لسياسة اس+*داف :ت?<ممف'وم سياسة اسABداف ال/ 1

الضبط no نيوز8لندا عام  ، وال�� ُنوجز البعض 1990الت'&م، ال�� ظ<رت no بداية الdسعي�يات، ̀و

n7ا، فيما ي*Êم:  

إطار الن+*اج سياسة :"ُتوصف سياسة اس+*داف الت'&م no الكتابات �قتصادية بأNّ*ا عبارة عن -

،وذلك وفق قواعد Cعتمد ع67 تب�Ì أ4داف صر8حة، وال�tام البنك )1("قيدةنقدية no ظل ظروف ُم 

املركزي بإتباع سياسة ُمdسقة وثابتة no ظل ُحر8ة اتخاذ القرار فيما يخص استخدامھ لألدوات ال�� 

ول_سوا قلة من يرون بأن القبول الواسع الس+*داف الت'&م ل_س نdيجة تفك�r ،) 2(يمتلك<ا

 .)3(و بمثابة استجابة عملية لفشل أنظمة السياسة النقدية iخرى اقتصادي جديد بل 4

إن اس+*داف الت'&م كسياسة اقتصادية 4و محاولة لتوجيھ الت'&م نحو معدل ت'&م  -

باستخدام أدوات نقدية مثل Cغ�rات أسعار الفائدة no ظل السياسة املتبعة، " مس+*دف"متوقع أو

  .)4(تصبح تصرفات البنك املركزي أك�Ó شفافية
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، وع67 وفق ذلك، فإّن البنوك املركز8ة تملك "nÖ إطار الن+*اج سياسة نقدية no ظل ُحّر8ة ُمقّيدة" -

واج<ة 
ُ
رونة مل

ُ
ُحّر8ة اتخاذ القرار Xشأن آلية استخدام أدوا~*ا، مما .عطي �قتصاد قدًرا من امل

  .)5(ُمختلف الصدمات الداخلية وا�&ارجية

سياسة اس+*داف الت'&م اعتماًدا ع67 خ,�ات ^ل Svensson وLeiderman :كما ُ.عرف ^ل من -

) رق��(نظام يتمtr بتوافر 4دف صر8ح ك��: نيوز8لندا، وكندا،وفلندا، وانجل��ا، بأNّ*ا عبارة عن: من

 ،�Ìفق الزمiو ،�rّس+*دف، ومجال التغ
ُ
ستوى امل

ُ
ؤشر، وامل

ُ
ملعدل الت'&م، من خالل تحديد امل

مكنة 
ُ
وعدم وجود أ4داف ... ال�� Cسمح للسلطات النقدية بتغّي�r ال<دفوCعر8ف ا��االت امل

Dمعات النقدية، أو سعر الصرف
ُ
Ã̂اس+*داف ا اسABداف الت?<م  Svenssonو8حدد .)6(وسيطة،

 )7(:من حيث ا3<صائص الثالث

، أو مؤشر سعر محدد للنطاق، )بدون فاصل الdسامح/ مع (ــــــ النقطة املس+*دفة للت'&م الرق�� 

حقيق الت'&م املس+*دف .ع�Ì ال<دف iسا�xÚ السياسة النقدية غ�r أن 4ناك أ4داف أخرى وت

 . Cعت,� ثانو8ة للغاية

ــــــ ت�بؤات الت'&م لدى البنك املركزي تلعب دوًرا بارًزا، حيث يتم Cعيrن iداة بحيث تbون 4ذه 

ت jنتاج يمكن أن تؤثر لكن توقعات فجوا). مشروطة بوضع iداة(التوقعات متوافقة مع ال<دف

 .ع67 السياسة أيًضا

ـــــــ درجة عالية من ال<دوء واملساءلة للبنك املركزي nÖ املسؤولة عن تحقيق 4دف الت'&م مع 

  .تقديم تقار8ر وا�Üة و�Ûيحة عن السياسة النقدية Cشرح السياسة

 nÖ افحة من خالل التعار8ف السابقة، ُيمكن القول بأّن سياسة اس+*داف الت'&مb
ُ
إس��اتيجية مل

الت'&م، وتتمثل j noعالن الصر8ح من قبل السلطات النقدية بأّن 4دف<ا يكمن no تحقيق 

عدل الت'&م خالل ُمدة زمنية ُمعينة
ُ
أما 4دف<ا الÊ*اhي 4و استقرار iسعار ع67 . ُمستوى ُمحدد مل

  .املدى الطو8ل

̂ائز  :الت?<مالر{ائز ;ساسية للسياسة النقدية السABداف / 2 4ُناك مجموعة من الر

تطلبات الالزمة لتجسيد ونجاح سياسة اس+*داف الت'&م، نوجز4ا Cµ noي
ُ
  :وامل

من خالل منحھ ا�ُ�ر8ة الbاملة no التصرف والتحرك no تصميم : استقاللية البنك املركزي   .أ 

نك املركزي ، بحيث تتطلب سياسة اس+*داف الت'&م أن يمنح الب)8( وتنفيذ السياسة النقدية

تفو8ضا وا�Üا ملتاXعة 4دف استقرار iسعار و 4iم من ذلك 4و �ستقالل no إدارة السياسة 

النقدية أي no اختبار iدوات الالزمة لتحقيق معدل الت'&م املس+*دف، و4ذا .ع�Ì ع67 وجھ 

 �rقتصاد ع67 املدى القص� trو غياب ا�&صوص، القدرة ع67 مقاومة الضغوط السياسية لتحف

  .)9(املالية العامة
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تطورة  .ب 
ُ
حية والتقنية امل من ا�&صائص iساسية الس+*داف الت'&م، nÖ ال��كtr : الب�ية الت

ستقبX n7شbل دقيق،حيث يتعrن ع67 البنك املركزي وضع توقعات 
ُ
ع67 تحديد ُمعدل للت'&م امل

ولذلك فإّنھ من الالزم أّن تتوافر لھ ب�ية تحتية ُمتطورة،  موثوق Å*ا، وÞشر4ا وÝعالN*ا Xشbل صر8ح،

  .)10(تضمن لھ إنجاز التوقعات بكفاءة عالية

يجب أن تbون 4ناك : وجود عالقة ُمستقرة ب�ن أدوات السياسة النقدية وُمعدل الت?<م  .ج 

ع67 عالقة ُمستقرة بrن أدوات السياسة النقدية وُمعدل الت'&م، و8ُمكن الت�بؤ Å*ا، كما يجب 

السلطة النقدية أن تbون قادرة عل الت�بؤ بالت'&م وتقديره عند ُمستوى ُيمكن تحقيقھ والتحكم 

تاحة، وذلك من خالل بناء النموذج ديناميbي قادر ع67 تحديد 
ُ
ستقبلية امل

ُ
فيھ وفًقا للمعلومات امل

�دد، وj.عاز للسياسة النقدية الستخدام أدوا~
ُ
Ãنحرافات عن املسار ا�*ا املتاحة Dßم 

 
ً
ا مالية

ً
بفعالية، من أجل إعادتھ إ6I مستواه أو مداه ا�Ãدد، والبد أيًضا من أن تbون 4ناك أسواق

س+*دف ُيمكن ت�àيح<ا 
ُ
ُمتطورة وسائدة لل�شاط �قتصادي، فإذا حدثت انحرافات للت'&م امل

ناسب
ُ
  .)no)11 الوقت امل

أول<ما العالقة بrن شفافية و فعالية تتج67 شفافية البنك املركزي no عامالن : الشفافية  .د 

السياسة النقدية و µخر بrن شفافية و مساءلة البنك املركزي،بحيث تتطلب شفافية السياسة 

النقدية أن يbون البنك املركزي شفافا no تحديد 4دف السياسة بدقة،C noشغيل آلية التحو8ل 

املس+*دفة، no تقييم آفاق Þiشطة النقدي بrن إجراءات سياسة البنوك املركز8ة و املتغ�rات 

�قتصادية و الت'&م من وج<ة نظر البنك املركزي و no تحديد سعر الفائدة للسياسة Xشbل 

 .)12(عام

حو%ل  .ه   عن  :نظام ما�. سليم وف'م آليات الت
ً
يحتاج البنك املركزي إ6I تقييم تأث�r قراراتھ فضال

ذا أمر م<م Xشbل خاص العتماد نظام اس+*داف و4. الوقت الالزم قبل أن يؤثر ذلك ع67 �قتصاد

وع67 وجھ الدقة، من امل<م أن يbون لدينا معرفة جيدة . الت'&م، و4و سياسة نقدية تطلعية

بكيفية انتقال التغ�rات no معدل سياسات البنك املركزي ع,� �قتصاد، مما يؤثر ع67 الطلب 

  .)13(الكn7 وتوقعات الت'&م وأسعار املس+*لك

إّن أّي سياسة يتم تطبيق<ا ل<ا محاسن ومساوئ :منافع ومساوئ سياسة اسABداف الت?<م/ 4

n7خرى ل<ا منافع ومساوئ، ُنوجز4ا كما يi nÖ ²*ا، وسياسة اس+*داف الت'&م��  :Cع

ُتحقق سياسة اس+*داف الت'&م عدة منافع، من بيÊ*ا ما :منافع سياسة اسABداف الت?<م/ 1.4

n714(ي(:  

ساعد سياسة  -
ُ
C 67قتصادي ع�مو  اس+*داف الت'&م عC 67عز8ز الكفاءة �قتصادية والنُّ

  .املدى الطو8ل، باعتبار أن استقرار iسعار 4و ال<دف الرئ_�xy للسياسة النقدية
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ا -
ً

  .التخفيف من معدالت الت'&م العالية ال�� تجعل النظام املاnI 4ش

�فز إلحداث Cغي�r ُم  -
ُ
Ãعت,� سياسة اس+*داف الت'&م ا

ُ
C ي، بإعطاء البنك املركزيCؤسسا

سطرة
ُ
  .استقاللية أك,� وتحر8ره من الضغوطات السياسية، مما ُيمكنھ من بلوغ أ4دافھ امل

-  nIالتا يتمtr نظام اس+*داف الت'&م Xعدم اعتماده ع67 وجود عالقة بrن الُنقود والت'&م، ̀و

مما ُيدعم من جدوى تطبيقھ  فاّن تطبيقھ ال يتأثر بالصدمات ال�� تحدث no سرعة دوران الُنقود،

no حالة الدول النامية، كما أّن اس+*داف ُمعدل ُمعrن للت'&م ول_س ُمستوى iسعار، إّنما .عكس 

بالغة no تخفيض iسعار ع67 ال�شاط 
ُ
بدوره وnå صاnBÞ السياسة باألثر السل�ã الذي تحدثھ امل

  .)15(ا��قيقي لالقتصاد

i noمد الطو8ل أك,� ع67 الت'&م من التأث�r ع67 نمو يbون تأث�r سياسة اس+*داف الت'&م  -

  .)16()الُنمو �قتصادي(الناتج 

بالرغم من املزايا واملنافع ال�� ُتمtr سياسة اس+*داف  :مساوئ سياسة اسABداف الت?<م/ 2.4

ة، نذكر مÊ*ا ـــــــــــــــــــــالت'&م، إال أن 4ناك العديد من �نتقادات والعُيوب ال�� طالت 4ذه السياس

  )Cµ: )17ي

ينصب ا4تمام البنك املركزي ضمن إطار سياسة اس+*داف الت'&م ع67 ارتفاع iسعار Xشbل  

جو4ري، و8تجا4ل ^ل التقلبات الطارئة واملؤقتة i noسعار، مما يجعل جµ �Ìثار jيجابية ل<ذه 

 .السياسة ع67 املستوى ا�Dزhي Xعيد املنال

تأخذ عملية تطبيق سياسة اس+*داف الت'&م عادة no اعتبار4ا احتمالية حدوث تأخ�rات  

زمنية، ممتدة Þس³ًيا بrن Cغ�rات السياسة النقدية وتأث�rا~*ا no الت'&م، لذا يجب السماح بمرور 

̂افية، قبل التأكد من مدى تحقق 4iداف، أو إجراء التعديل الالزم حول السياسة  ف��ة زمنية 

 .تبعةامل

أن سياسة اس+*داف الت'&م Cش��ط no أن يbون معدل الت'&م املس+*دف، 4و ال<دف  

الوحيد للسياسة النقدية، باعتبار أن أغلب الدول تمتلك أك�Ó من 4دف Cس6B السياسة النقدية 

 .)18(إ6I تحقيقھ

التاnI فإّن   4ذا  إّن الت'&م no الكث�r من الدول خاصة النامية مÊ*ا، 4و ت'&م ُمستورد، ̀و

يحتاج إ6I تضافر وÝسناد مجموعة من سياسات �قتصاد الكn7 السيما سياسات سعر الصرف 

ول_س اعتماد سياسات اس+*داف الت'&م، ك<دف وحيد للسياسة النقدية دون 4iداف 

 .)i)19خرى 
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  تجرEة اندون+سيا >. اسABداف الت?<م: 2ا�oور 

ة اندون_سيا، كنموذج مقبول no اس+*داف الت'&م                 نقوم no 4ذا ا�Ãور با��ديث عن تج̀ر

حقق+*ا أثناء ف��ة تطبيق<ا وت³ن}*ا، وذلك بإلقاء الُضوء ع67 كيفية اعتماد4ا  من خالل النتائج ال��

  .وتحت أّي ظروف ومن ثّمة تقّييم<ا

  :اعتماد سياسة اسABداف الت?<م/ 1

إن ال<دف iسا�xÚ للعمل املصرno املركزي 4و  تحقيق استقرار iسعار ع67 س³يل املثال               

،وحسب قانون �حتياطي الفيدراi nIمرb8ي يحدد ا��د iقæxç للعمالة، أسعار مستقرة، 

والفائدة طو8لة iجل املتوسطة املعدالت،لكن no التطبيق العمn7 ال يوجد بنك مركزي حديث 

بحيث يرى آالن جر�8سبان استقرار iسعار ، 6B لتحقيق استقرار iسعار ك<دف وحيد فقط.س

   .)20(ع67 أنھ ب_ئة اقتصادية ^لية

̂ا4ل البنوك املركز8ة                بحيث  اختيار النظام النقدي iمثل .شbل أحد القضايا ال�� تثقل 

بدأت أو6I تجارب سياسة اس+*داف الت'&م كنظام إلدارة السياسة النقدية no عدد م�tايد من 

̂أول دولة تب�ت تلك السياسة سنة  ، 1991، ثم كندا no عام 1990البلدان املتقدمة بدًء ب�يوزلندا 

jيجابية ال��  وÁعد النتائج. )21(، تل+*ا الدول الصناعية iخرى no1992  ومن ثّمة اململكة املتحدة

واnI ُيوèÜ لنا Xعض البلدان ال�� اعتمدت 4ذه 
ُ
حقق+*ا، راحت دول أخرى Cعتمد4ا، وا�Dدول امل

6Iوi بدايا~*ا no السياسة.  

  )2002-1990(البلدان املسABدفة ملعدالت الت?<م خالل الف��ة ): 1(جدول رقــم
  

Prepared by the researcher, based on data from: Source:«On Target?  , Scott Regerand Mark Stone

the international expérience  with achieving inflation targets », international monetary fund, 

WP/05/163, August,2005,p 8.  

اململكة   كنــدا  نيوزلندا  :البلـد

  املتحدة

  بولونيا  فلسطrن  أس��اليا  السو8د
  ال,�از8ل

تار%خ 

عتماد  
مارس

1990  

فيفر 

ي

1991  

ر أكت̀و

1992  

جانفي

1993  

أفر8ل 

1993  

جوان

1997  

ر أكت̀و

1998  

جوان

1999  

  الشيn7  :البلـد
  ^وملبيا

جنوب 

  إفر8قيا
  ^ور8ا  تايالندا

  املكسيك
  الب�rو

  الفليبrن

تار%خ 

عتماد  
س³تم,�

1999  

س³تم

بر

1999  

فيفري 

2000  
  2000ماي 

جانفي

2001  

جانفي

2001  

جانفي

2002  

جانفي

2002  
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، أّن معظم البلدان ال�� تبعت نيوزلندا no nÖ أغلò*ا )1ا�Dدول رقم (نالحظ من ا�Dدول أعاله           

كندا، اململكة املتحدة، السو8د، وغ4�rا، ثم تل+*ا Xعض الدول النامية ذات : دول صناعية، مثل

8رجع الس³ب iساno �xÚ ذلك إ6I املكسيك، والب�rو، والفلبrن، و : �قتصاديات الناشئة، مثل

النتائج ا�Dيدة ال�� حقق+*ا تلك jس��اتيجية ا��ديثة، و4و ما جعل<ا محل ا4تمام no جميع أنحاء 

العالم، بحيث أصبحت الدول تنظر إل}*ا ع67 أN*ا سر تقو8ة بنوك<ا املركز8ة، وسياس+*ا النقدية، 

n7قتصادي الك�  .وأداء4ا 

الدول سياسة اس+*داف الت'&م غ�r أن ^ل دولة وطر8ق+*ا no اعتماد4ا سواء من حيث  تب�ت

ا�D<ة ال�� تول+*ا أو من حيث نطاق الت'&م املس+*دف، ومن خالل ا�Dدول املواÞ nIعرض معدالت 

  ونطاق الت'&م املس+*دف

  . لبعض الدول ذات �قتصاديات الناشئة

 %:الوحدة   >. �عض البلدان الناشئة        سياسة اسABداف الت?<م): 2(جدول رقــم

تار%خ اعتماد   البلد

سياسة 

اسABداف 

  الت?<م

معدل 

الت?<م >. 

تار%خ اعتماد 

  السياسة

متوسط معدل 

الت?<م >. 

2009  

معدل 

اسABداف 

  الت?<م

  3+/1-  5,3 9,0  2001  املكسيك

  2+/1-  2,9  0,1-  2002  ب�rو

  1/4,5-  1,6  4,5  2002  الفلبrن

  6,5+/1-  6,3  7,7  2006  تركيا

اس+*داف الت'&م يبلغ عامھ "سbوت روجر،: من إعداد الباحثة باالعتماد ع67 معطيات من :املرجع

  .47،ص 2010،مجلة التمو8ل و التنمية،مارس "العشر8ن

نالحظ أن معظم البلدان اÃ&تارة حددت Þسبة للت'&م  )2ا�Dدول (من خالل ا�Dدول أعاله    

طلق تتجھ العديد من 
ُ
ة تحقيق ال<دف امل املس+*دف وفق مجال أو نطاق، و4ذا نظًرا لُصع̀و

̂ان واسًعا جًدا  البلدان إ6I استخدام النطاق، ألنھ ُيبrن مدى �نحراف الذي ُيمكن الت�بؤ بھ، فإذا 

̂ان ضيًقا جًدا فاّن نتائج �س+*داف تفقد مصداقي+*اف<و أقــل وضوحا للسياسة النقدية   .، أما إذا 
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̂انت البنوك املركز8ة no العديد من بلدان iسواق الناشئة تتحرك نحو املز8د من iنظمة    

بحيث تب�ت املكسيك والفلبrن . القائمة ع67 قواعد ثابتة فيما يتصل باس+*داف الت'&م

ينات،و التوجھ نحو 4ذه السياسات أدى �&لق ب_ئة أك�Ó اس+*داف الت'&م مع بداية iلف

iزمة (استقرارا ع67 مستوى �قتصاد الكn7 خاصة no ظل الصدمات الكب�rة ال�� حدثت no ا�&ارج

  .)22()املالية العاملية

و4ذا   %6-4بال�سبة الندون_سيا تب�ت سياسة اس+*داف الت'&م بوضع نطاق لالس+*داف من     

  .مستوى الت'&م الذي يجب أن يحققھ مصرف إندون_سيا بالت�سيق مع ا��bومةالنطاق 4و 

نك إندون_سيا، حدد 4دف الت'&م لف��ة ثالث سنوات بمرسوم      no مذكرة تفا4م بrن ا��bومة ̀و

، تbون أ4داف الت'&م ال�� حدد~*ا ا��bومة PMK93/011/2014 noرقم ).KMK(من وز8ر املالية

ومن املنتظر أن تbون %.1±مع انحراف ب�سبة % 5. 3و% 4و% nÖ4  2018و 2017و 2016أعوام 

 no قتصادية�أ4داف الت'&م 4ذه معيارا لألعمال التجار8ة وا�Dم<ور no إدارة أÞشط+*م 

ذلك تنخفض معدالت الت'&م إ6I مستوى منخفض ومستقر،و4و ما Cعمل ا��bومة  املستقبل،̀و

شر 4دف الت'&م ع67 موقع البنك �ندون_�xy واملواقع كما يتم Þ.والبنك �ندون_�xy ع67 تحقيقھ

̂الة التخطيط  ال�� تملك<ا مؤسسات حbومية أخرى، مثل وزارة املالية، ووزارة ت�سيق �قتصاد، وو

�Ìي الوطhنماj)23(.  

نوèÜ من خالل ا�Dدول Cµي معدالت الت'&م الفعلية ال�� تم تحقق<ا no اندون_سيا و ال��    

  .2018-2001والبنك �ندون_�xy الس+*داف<ا من الف��ة  Cس6B ا��bومة
  %:الوحدة)    2018-2001(مقارنة ب�ن معدالت الت?<م الفعلية واملسABدفة باندون+سيا): 3(جدول رقــم

  الت?<م الفع/.  الت?<م املسABدف  السنة

2001  6% -4%   12,55  

2002  10% -9%   10,03  

2003  1%+ 9  5,06  

2004  1%+ 5,5  6,40  

2005  1%+ 6  17,11  

2006  1%+ 8  6,60  

2007  1%+ 6  6,59  
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2008  1%+ 5  11,06  

2009  1%+ 4,5  2,78  

2010  1%+5  6,96  

2011  1%+5  3,79  

2012  1%+4.5  4,30  

2013  1%+4.5  8,38  

2014  1%+4.5  8,36  

2015  1%+4   3,35  

2016  4±1%  3,02  

2017  4±1%  /  

2018  3,5±1%  /  

  :الباحثة باالعتماد ع67 معطيات منمن إعداد :املرجع

The inflation target,https://www.bi.go.id/en/moneter/inflasi/bi-dan-

inflasi/Contents/Penetapan.aspx, 15/12/2019.  

نلمس أن البنك �ندون_�xy طيلة ف��ة تب�يھ ) 3ا�Dدول رقم(من خالل ا�Dدول أعاله           

̂انت  لسياسة اس+*داف الت'&م وضع نطاق ل<دف الت'&م ولم .عتمد ع67 رقم مطلق، و

وسعت ا��bومة �ندون_سية من خالل .معدالت الت'&م الفعلية ل_ست Xعيدة عن مجال النطاق

 �ندون_no �xy ^ل مرة إ6I تجديد 4دف الت'&م من خالل توسيع نطاق وزارة املالية والبنك 

  .الت'&م أو تض_يقھ بحسب ما تقتضيھ ا��الة

̂انت تبعات 2000بدأ تنفيذ اس+*داف الت'&م no إندون_سيا no عام             ، و4و العام الذي 

وال�� استمرت  N1997*اية عام iزمة املالية ال�� ظ<رت i. noزمة �قتصادية واملالية تلقي بظالل<ا

Xعد ذلك إ6I أن أصبحت أزمة اقتصادية حادة ،جعلت من الضروري إعادة تحديد تنفيذ السياسة 

�قتصاد jندون_�xy،بحيث ش<دت سمعة بنك إندون_سيا  no النقدية وموقف البنك املركزي

̂أداة  ̂البنك املركزي انخفاًضا حاًدا Xعد قيام بنك إندون_سيا أثناء iزمة ،باستخدام ا��bومة 

إلنقاذ البنوك التجار8ة ال�� يتم إدار~*ا وال�� عادة ما تbون مملوكة من قبل تكتالت قر8بة من 
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 6Iموال املوج<ة إi عندما لم يتم استخدام �Óالسلطة،لقد تراجعت سمعة بنك إندون_سيا أك

 23قانون بنك إندون_سيا رقم  وتم إصدار .البنوك التجار8ة الكب�rة Xشbل �Ûيح من قبل أ�ÛاÅ*ا

لھ آثار  23/1999قانون رقم . Xشأن البنك املركزي  13/1968، كبديل للقانون رقم 1999لعام 

م<مة للغاية ألN*ا تمنح بنك إندون_سيا �ستقالل no تنفيذه السياسة النقدية،أي أن بنك 

  . )24(اندون_سيا أصبح مؤسسة مستقلة لم .عد بإمbان ا��bومة التدخل Å*ا

نالحظ أن ا��bومة لم تل�tم بنطاق الت'&م ) 3ا�Dدول رقم(من خالل ا�Dدول أعاله             

أين بدأت بوادر سياسة اس+*داف الت'&م تظ<ر no  2006املس+*دف no بدايا~*ا iو6I إ6I غاية 

  .2005اندون_سيا،و4ذا لbون إطار عمل الت'&م املس+*دف عرف شbلھ الbامل عام 

Cغ�rت املعدالت ل�rتفع معدل الت'&م الفعn7 من جديد Xس³ب الظروف  2008عام                

،وظ<رت 2009�قتصادية العاملية و4و ما شbل تحديات كب�rة لالقتصاد jندون_�xy خالل عام 

4ذه التحديات ع67 السطح تماًما no بداية العام ، كنdيجة للتأث�r القوي املستمر لألزمة 

ساد الشك وعدم اليقrن .2008تصادية العاملية ال�� بلغت ذرو~*ا no الرÁع الراXع من عام �ق

املرتبط بمدى عمق �نكماش العال�� ومدى سرعة �نتعاش �قتصادي العال��،ولكن أيضا 

أثرت سلبا ع67 ال�شاط �قتصادي no القطاع ا��قيقي،واستمر الضغط الشديد ع67 استقرار 

�تجاه 2009ي واملاno nI الرÁع iول من عام النظام النقد no قتصادي�،no حrن ظل النمو 

ال<بوطي Xس³ب �نكماش العميق no صادرات السلع وا�&دمات،أدت 4ذه التطورات إ6I تقو8ض 

  .)25(الثقة بrن ا�D<ات �قتصادية الفاعلة no القطاع املاnI والقطاع ا��قيقي

،غ�r أن معدل الت'&م 5 +%1بrن بنك اندون_سيا نطاق الت'&م ما  وضع no2010 عام              

Xس³ب التطورات  2010حيث ارتفع الضغط الت'&�� no الرÁع الثاÞي من عام ب % 6,96الفعn7 بلغ 

كما أدى ارتفاع أسعار التوابل وiرز طوال الرÁع الثاÞي إ6I ضغط .no العوامل غi �rساسية

 no ع67 الت'&م �r26(مؤشر أسعار املس+*لكتصاعدي كب(.  

�نخفاض no الرÁع الثالث عام              6Iيل معدل  2011يميل الضغط الت'&�� إDúC بحيث تم

أي أقل من معدل الت'&م no  ،)ع67 أساس سنوي ( % 4.61الت'&م ملؤشر أسعار املس+*لكrن

وûعزى �نخفاض no الت'&م إ6I ت'&م أسعار iغذية املتقلبة . الرÁع الثالث من العام السابق

وتراجع iسعار مع تحسن العرض ، وانخفاض أسعار السلع الغذائية الدولية ،مع العلم أنھ ال 

نفسھ ، توقع بنك اندون_سيا  وno الوقت. توجد سياسة حbومية Xشأن أسعار السلع �س��اتيجية

تمشيا مع انخفاض أسعار السلع  % 5أن يظل الت'&م تحت السيطرة و8توقع أن يbون أقل من 

 .)27(العاملية وضعف �قتصاد العال��
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تم السيطرة ع67 الت'&م واستمر no إتباع �تجاه ال<بوطي، مما .عزز احتمال تحقيق               

كما واصل بنك إندون_سيا مراقبة مجموعة من .% 1±  4.5بالغ ال 42014دف الت'&م لعام 

مخاطر الت'&م عن قرب ، بما no ذلك التعديل اÃ&طط ألسعار الوقود املدعومة و 4ذا بالتعز8ز 

  .)28(والت�سيق مع ا��bومات املركز8ة وا�Ãلية

 4الت'&م املس+*دف .ع�Ì انھ داخل نطاق %3,35 بلغ معدل الت'&م الفعno2015 n7 عام              

ر ) CPI(و4ذا راجع لتعرض مؤشر أسعار املس+*لك ±1%  وDüل  2015لالنكماش no أكت̀و

تمشيا مع �نكماش املتقلب للطعام Xعد ت�àيح ) ع67 أساس سنوي ( % 6.25�نكماش ب�سبة 

  .)29(أسعار املواد الغذائية Xس³ب ز8ادة العرض

وتزامنت ال�سبة مع قرارات اتخذ4ا  %3,02وصل معدل الت'&م الفعn7 ل  no2016 عام                 

ع67 ا��فاظ ع67 سعر  2016نوفم,�  17إ6I  16مجلس محافظي بنك اندون_سيا no الف��ة من 

،مع ا��فاظ ع67 معدالت Cس<يالت  %4.75أيام لـبنك اندون_سيا عند  7ملدة ) عكس(إعادة الشراء 

تتما�æx 4ذه السياسة . ع67 التواnI  %5.50و  %4.00عند ) LF(وCس<يالت jقراض ) FD(الوداhع 

�ستجابة لألسواق املالية العاملية ال�� تdسم Xعدم اليقrن Xشbل  no مع حكمة بنك إندون_سيا

م�tايد no أعقاب �نتخابات iمر8كية ضد خلفية �قتصاد الكn7 ا�Ãلية املستقرة ، وال�� تنعكس 

o اريDا��ساب ا� no ز الضيقDانخفاض معدل الت'&م وال� n . عالوة ع67 ذلك، واصل بنك

ية مع ا��فاظ ع67 آليات  إندون_سيا تث³يت أسعار الصرف بما يتما�æx مع القيمة iساسية لر̀و

̂افية ل�wفاظ . السوق  .عت,� بنك إندون_سيا أن السياسة النقدية وا��وكمة الbلية ا��الية Cعت,� 

باإلضافة إ6I ذلك ، واصل بنك إندون_سيا Cعز8ز ت�سيق . م النمو �قتصادي الوط�Ìع67 زخ

السياسات مع ا��bومة ل�wفاظ ع67 السيولة الbافية ،وCعز8ز محفزات النمو ودعم jصالحات 

التاnI دعم النمو �قتصادي املستدام  .)30(ال<يbلية ، ̀و

الت'&م منخفض وثابت no املمر املس+*دف ب�سبة ) 3جدول رقم (كما نلمس من ا�Dدول               

no نوفم,� ) MTM% (0.27بحيث بلغ معدل ت'&م مؤشر أسعار املس+*لك  2018لعام % 3.5±1

% 3.16و) MTM% (0.28، و4و معدل لم يتغÞ �rس³ًيا عن )ع67 أساس سنوي % (3.23، أو 2018

فقد ظل الت'&م تحت ).2018نوفم,� (الذي تم DúCيلھ no الش<ر السابق) ع67 أساس سنوي (

 عند مستوى 
ً
 Þس³يا

ً
̂ان مستقرا . 3السيطرة بفضل ا��د iدÞى من ضغوط الت'&م iساسية، و

  .)31()ع67 أساس سنوي %(03

   :تقييم سياسة اسABداف الت?<م باندون+سيا/ 2

̂انت مباشرة                 Cسيطر  تطورت السياسة النقدية no اندون_سيا وعرفت عدة مراحل،بحيث 

يدير ).2001عام (ع67 سقوف �ئتمان وأسعار الفائدة وغ�r مباشرة مثل عمليات السوق املفتوحة
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موجب القانون  بنك إندون_سيا السياسة النقدية no إندون_سيا باعتباره البنك املركزي للبالد ̀و

̂ان)03/2004والصيغة املعدلة للقانون رقم 23/1999بموجب قانون (لديھ وضع مستقل  ت ،

أ4داف البنك السابقة 4و تخفيض الت'&م وتحقيق استقرار مtrان املدفوعات والنمو 

noاbقتصادي املرتفع وال� 2004غ�r انھ بموجب القانون ا�Dديد للبنك املركزي الصادر عام )32(.

ية يجب أن يbون ينظر إل}*ا ع67 أN*ا  4دف البنك أصبح يتجھ إ6I ا��فاظ ع67 استقرار قيمة الر̀و

رار من حيث أسعار السلع وا�&دمات وكذلك من حيث أسعار الصرف و4ذا حسب التوضيح استق

  .)33(7الرس�� للقانون no املادة 

بحسب املالحظrن فان الف��ة ال�� سبقت iزمة املالية العاملية Cعت,� مسا4مة معدل                  

�سdثمار no التأث�r ع67 معدل الت'&م no إندون_سيا nÖ السائدة إ6I حد كب�r، خصوصا وان 

̂ان no عام  ، حيث .ستخدم معدل استقصاء 2005تنفيذ إطار عمل اس+*داف الت'&م الbامل 

رجع السياسة الوحيد ، ليحل محل اDÃاميع النقدية،ولعل Xعض مزايا معدلاملعلومات كم
BI 

أحد . للتأث�r ع67 انخفاض معدل الت'&م Xشbل كبBI �rكمرجع للسياسة 4و مسا4مة معدل 

  .)i)34سباب 4و أن خصائص الت'&م jندون_�xy تميل إ6I أن تbون من جانب العرض

ملتطلبات iساسية للسياسة النقدية واس+*داف الت'&م بما أن الشفافية واملسائلة احد ا    

 6Iل مستمر ع67 ضمان نقل السياسة النقدية إbشX ل خاص وعليھ فان بنك إندون_سيا .عملbشX

 من مساءلة السياسة النقدية . عامة الناس بطر8قة شفافة
ً
 جزءا

ً
وتمثل 4ذه �تصاالت أيضا

 no صياغة التوقعات العامة للت'
ً
وD�ûع البنك jندون_�xy ا�Dم<ور .&م no املستقبلوتؤدي دورا

من خالل 4ذه �تصاالت ع67 إدراك الت'&م no املستقبل وCشكيلھ بما يتفق مع املوقف الذي 

اتخذ no ال<دف املعلن، ومن ثم فإن السياسة النقدية يتم إبالغ<ا ع67 أساس مستمر من خالل 

أما املسائلة  .حليل البنك �ندون_�xy لالقتصادإعالنات وتفس�rات 4دف الت'&م no املستقبل، وت

فنلمس<ا من خالل تقديم بنك إندون_سيا تقار8ر دور8ة إ6I ال,�ملان jندون_�xy حول تنفيذ السياسة 

النقدية كجزء من مساءلة بنك إندون_سيا no أداء امل<ام والوظائف ال�� ينص عل}*ا القانون،و8تم 

ة والتفس�rات الشف<ية لdشغيل jبالغ عن السياسة النقدية من خ الل التقديمات املكت̀و

باإلضافة . السياسة النقدية ^ل ثالثة أش<ر وا�Dوانب ا�Ãددة للسياسة النقدية حسب الضرورة

إ6I ذلك، يتم تقديم تقر8ر مساءلة السياسة إ6I ا��bومة وÝتاحتھ لDwم<ور ألغراض الشفافية 

  .)35(والت�سيق

يجادل Xعض املراقبrن بأن أداء إندون_سيا الفائق فيما يتعلق بالت'&م خالل iزمات .عزى             

إ6I 4ذه µلية ع67 وجھ التحديد، وال�� بموجò*ا يصبح املال iسا�xÚ داخn7 امل�شأ ول_س خاضًعا 

                                                           

  BI ون���ا

م ه�ا ال���لح لإلشارة ل�� ان��  ن�
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جة عن لز8ادة iموال iساسية ردا ع67 انخفاض قيمة العملة النات BI،بحيث اضطر BIلسيطرة 

̂ان ل<ا تأثno �r خفض الطلب  الصدمات ا�&ارجية الناتجة أحيانا عن تصورات املسdثمر8ن، وال�� 

التاnI يمكن أن Cس³ب ز8ادة no البطالة   .)36(لغ�r املتداولrن، ̀و

  :ا3<اتمــة

                no وأخذت ،�x¯سعي�يات من القرن املاdأوائل ال no ظ<رت سياسة اس+*داف الت'&م

dن�شار ما بrن الدول الصناعية، ثم �قتصاديات الناشئة، بحيث لقيت 4ذه السياسة 

 إ6I ُمعدالت 
ً
�ستحسان بالنظر إ6I النتائج ا�Dّيدة ال�� حقق+*ا من خفض لألسعار، وصوال

ناسبة والشروط 
ُ
تقدمة لتوفر الب_ئة امل

ُ
س+*دفة، غ�r أNّ*ا ن��ت أكno �Ó الدول امل

ُ
الت'&م امل

أ4م 4ذه الشروط 4و استقاللية بنوك<ا املركز8ة، وتوفر درجة عالية من الbافية، و 

وعملت Xعض البلدان الناشئة ملسايرة الركب لالستفادة من منافع ودور سياسة  الشفافية،

لوغ 4دف الت'&م ومن ثم تحقيق  اس+*داف الت'&م no التقليص من معدالت الت'&م ̀و

اندون_سيا ال�� قامت بصياغة النموذج ال�àيح  ومن 4ذه الدول نجد دولة.استقرار iسعار

  .وتطبيقھ وفًقا للظروف ا��قيقية ال�� تواج<<ا

n7من جملة النتائج ال�� توصلنا إل}*ا ُيمكن ذكر ما ي:  

ُتمثل سياسة اس+*داف الت'&م إطار حديث إلدارة السياسة النقدية بال��كtr ع67 4دف  -

استقرار iسعار no املدى الطو8ل ك<دف N*اhي ل<ذه السياسة ،غ�r أن البنك املركزي مسؤول ع67 

 . موائمة أ4داف السياسة النقدية مع Cعز8ز استقرار النظام املاnI وا�Ãافظة عليھ

ياسة اس+*داف الت'&م بمدى إمbانية تحكم السلطات النقدية no املعدل أو تتعلق فعالية س -

 .اDÃال املس+*دف ك<دف أسا�xÚ للسياسة النقدية no املدى الطو8ل

Cعرضت الدول الناشئة املس+*دفة للت'&م النخفاضات ك,�ى no معدالت الت'&م و تحس_نات  -

س_نات أكi no �Óداء بفعل 4ذه no متوسط معدل النمو،و4ذا .ع�Ì أن 4ده الدول ش<دت تح

 .السياسة

عت,� سياسة اس+*داف الت'&م سياسة ناجعة إذا ما توفرت ل<ا الشروط الالزمة، وأول<ا  -
ُ
C

استقاللية البنك املركزي،مدى تطور النظام املاnI،استقرار �قتصاد الكn7،وترسيخ املصداقية 

وسعت ا��bومة .ف الفعلية واملس+*دفةوالشفافية العالية no التطبيق بإعالن نتائج �س+*دا

والبنك �ندون_�xy ع67 نقل السياسة النقدية إ6I عامة ا�Dم<ور بطر8قة شفافة و يتج67 ذلك من 

 :خالل إصدار4ا للم�شورات التالية

  .مراجعة السياسة النقدية - 

 - �xy_ندون�  .التقر8ر �قتصادي 
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�ندون_�xyالتقر8ر رÁع السنوي املقدم إ6I ال,�ملان  - .  

 .بيانات �Ûفية عن السياسة النقدية - 

ضرورة تحديد نطاق لالس+*داف، أو معدل مطلق ع67 ف��ة زمنية معينة Cستوجب الوصول إليھ،  -

وعادة ما تظ<ر نتائج 4ذه السياسة من س�تrن فما فوق،والسياسة ال�� اتبع<ا بنك اندون_سيا 4و 

̂ان no ^ل  تحديد نطاق للت'&م ع67 طول املدة ال�� باشرت ف}*ا jس��اتيجية،غ�r أن 4ذا النطاق 

 . مرة يتغ�r بموجب ما تمليھ الظروف و 4iداف ا�Dديدة للسياسة النقدية

الدول املس+*دفة للت'&م أبلت بالء أفضل من غ4�rا no التقليل إ6I أدÞى حد من الوقع  -

tمت بنطاقات الت'&م ،ومن 4ذه الدول اندون_سيا ال�� ال�2008الت'&�� الذي أحدثتھ أزمة 

 .وحققت معدالت ت'&م منخفضة 2008املس+*دفة Xعد سنة 

بال�سبة  no ظل 4ذه الدراسة والنتائج ال�� تم الوصول إل}*ا، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات

ة اململكة املتحدة وغ4�rا،  للدول ال�� Cس+*دف تب�Ì 4ذه السياسة، من خالل �ستفادة من تج̀ر

̂اآلCي  nÖو:  

نجاح سياسة اس+*داف الت'&م فمن الضروري الت�سيق بrن السياسات �قتصادية إل  

ة وغ�r مؤدية للغاية من 4ذه السياسة  .اÃ&تلفة، ح�æ ال تصبح متضا̀ر

يجب أن يقوم البنك املركزي بمراقبة أسعار الفائدة بالشbل الذي ُيحقق الكفاءة no استخدام   

X �,عطائھ استقاللية أكÝداة، وi 4داف ال�� رسم<ا4ذهi غرض مساءلتھ عن. 

�ددة لالس+*داف،واملب�ية ع67  
ُ
Ãيجب اعتماد ت�بؤات مستقبلية دقيقة ومدروسة للمعدالت ا

صدمات (تقار8ر جيدة مع iخذ Xعrن �عتبار الصدمات ال�� ُيمكن أن يتعرض ل<ا �قتصاد

 ).العرض والطلب

&م فعل}*ا ~*يئة وتوف�r ُمتطلبات ولوازم لbي تdبع وتجسد أي دولة سياسة اس+*داف الت'  

ناسبة ألدوات السياسة 
ُ
تحقيق<ا ع67 أرض الواقع، و4ذا يتطلب القيام باإلصالحات والتعديالت امل

 .النقدية

رفع ا�Dدل القائم حول الدور املالئم لسعر الصرف no إطار اس+*داف الت'&م،من خالل  

ق ونجاعة سياسة اس+*داف الت'&م،خاصة ملا اتخاذ نظام الصرف املالئم و الذي يؤدي لتحقي

 .يتعلق iمر باالقتصاديات املفتوحة ال�� تbون عرضة للصدمات ا�&ارجية
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  الثقافة السياحية لدى ا��تمع ا�;.- الساح.- ودور:ا 9- ترقية السياحة با�2زائر

علة الطا�ر.د                                                                                                                        

  ت�بازة _عبد هللا  مرس�� املركز ا��ام�� 

  Eعيل*ش فايزة.أ                                                                                                                         

  _ع�� لون�'&%_02جامعة البليدة 

Espoire.bailiche@gmail.com 

  :املVWص

EعتCD السياحة +� ا��زائر من ب<ن أحد :9شطة ا67ور4ة لالقتصاد البديل، و+� سياق                    

ذلك ال تقل الثقافة السياحية أ�مية +� تنمية السياحة، و+� جذب السياح باعتبار السياحة 

لمشار[ع فالثقافة السياحية بمثابة منطلق ل. مجال للCXو4ح عن النفس والتغي<C وSستكشاف

و+� �ذه . Sسbثمار4ة +� قطاع السياحة وال`% تنعكس بدور�ا ع�_ برامج التنمية Sقتصادية

الدراسة 9س�_ إg_ تحديد معالم السياحة ا��زائر4ة والتعرف ع�_ أ�م املقومات السياحية ال`% 

احية ضمن كما نب<ن أ�م :طر القانونية ال`% تنظم ilيkل الثقافة السي. Eعتمد علijا الدولة

وقد . الbشر[ع السيا�q ا��زائري، وتضبط السلوك السيا�q ألفراد ا�7تمع +� املناطق السياحية

صلنا إg_ وجود خروقات سلوكية Eعيق التنمية السياحية وEعرقل التنمية Sقتصادية ومن بيivا  تو

صدى واسع +� ا�7تمع ا67 �� وكذا لبعض الثقافة السياحة الساحلية، فالسياحة الشاطئية لzا 

  . السياح :جانب

Abstract: Tourism in Algeria is considered one of the pivotal activities of the alternative 

economy, and in the context of that, tourism culture is no less important in developing 

tourism, and in attracting tourists as tourism is an area for recreation, change and 

exploration. Tourism culture is a starting point for investment projects in the tourism sector, 

which in turn are reflected in economic development programs. In this study, we seek to 

define the features of Algerian tourism and to identify the most important tourism 

ingredients on which the state depends. We also show the most important legal frameworks 

that regulate the structure of tourism culture within the Algerian tourism legislation, and 

control the tourist behavior of members of society in tourist areas. We have found that there 

are behavioral violations that hinder tourism development and hinder economic 

development, including coastal tourism culture. Beach tourism has a wide resonance in the 

local community, as well as some foreign tourists. 
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  : املـــــــــــقدمــــــة

تزخر ا��زائر بCXاث سيا�q تم<� بمآثر عديدة حققت إنجازات �امة حضار4ة                           

وازد�رت مؤخًرا السياحة +� الوطن شkل م¢6وظ عد Sستقرار  وتراثية وعلمية وكذا عمرانية،

وEعد حالًيا السياحة من القطاعات البديلة لقطاع ا67روقات مما زاد . :م§% الذي شzدتھ البالد

�Sتمام ا��اد »iا من طرف الباحث<ن و:ªاديمي<ن ش`© الزوايا Sقتصاد والتجارة وال¨6ة 

  .والثقافة والCXفيھ

وEعد الثقافة السياحية عماد السياحة +� ا��زائر، فغياب �ذا العنصر أو قصوره                        

من شأنھ أن يضعف السياحة +� الوطن و4نفر :جانب وح`© ا�7تمع ا��67 من السياحة ش`© 

ذلك ينعكس سلًبا ع�_ التنمية Sقتصادية للدولة باعتبار القطاع السيا�q . أنواعzا من أ�م ̄و

�gا +� الوقت ا�6اCً>القطاعات البديلة لقطاع ا67روقات والذي °عول عليھ كث.  

  ؟كيف Eسا�م الثقافة السياحية للمجتمع ا��67 +� ترقية وتنمية السياحة با��زائر: \شZاليةـــــ 

 ل آو بآخر +� تنمية السياحة؟kش ما �³ املنطلقات الثقافية السياحية ال`% Eسا�م 

 ا؟ivا وتثميi´ل للمجتمع ا��زائري ثقافة سياحية و�ل لھ دور +� تنمي� 

  سا�مE قية الثقافة السياحية؟ وكيفCXما �و الدور املناط با�7تمع ا��67 +� ا��زائر ل

  الثقافة السياحية +� تنمية Sسbثمار السيا�q وجلب السياح +� ا��زائر؟

 شر[عات القانونية ال`% تؤطر الثقbافة السياحية وتحفز السياحة ا67لية و:جن¶ية +� ما �³ ال

 ا��زائر؟ 

  :الفرضياتـــــ 

 ا مصدر ومنطلق +� التنمية السياحيةilعد الثقافة السياحية بمختلف مجاالE. 

  ©`شللمجتمع ا��67 ا��زائري بصفة عامة ثقافة سياحية غ<C م¸�عة وال تحفز ع�_ السياحة 

 .أنواعzا

  ام التنميةkشر[عية جزائر4ة للثقافة السياحية ع�_ الوجھ املطلوب إلحE ست �ناك ضوابط�ل

صة ذات  السياحية ولCXشيد الو«� السيا�q لدى أفراد السkان ا67لي<ن للمناطق السياحية، خا

  . الكثافة السياحية املرتفعة ªالسياحة املوسمية للشواطئ وا�6مامات وغ<�Cا

  :أ:مية الدراسةـــــ 

صبحت اليوم من أ�م      باعتبار السياحة واحدة من أكCD الصناعات نمًوا +� العالم، فقد أ

اح، ولzا تأث<Cات إيجابية ع�_ املتغ<Cات Sقتصادية ومن أ�مية . القطاعات املنتجة واملدرة لأل̄ر
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ر �ذا القطاع تأEي أ�مية الثقافة السياحية للمجتمع ا��67 وال`% بدور�ا ت¾شط Sسbثما

فثقافة ا�7تمع .  السيا�q وEعزز وتثمن السياحة +� ا��زائر بما تمتاز بھ من مقومات سياحية

فا��زائر اليوم ع�_ . ا��67 لzا عالقة بصناعة السياحة وتحس<ن مناخ Sسbثمار +� �ذا القطاع

ية و+� ظل التذبذب Sقتصادي تحتاج إg_ قطاعات بديلة عن قطاع ا67ر  وقات غرار الدول الع̄ر

وEعتCD السياحة مجال خصب السbثمار فيھ بما يمكivا من كسب إيرادات Eساعد +� تنمية 

فمما ال شك فيھ أنَّ ا�7تمع ا��67 وسلوكيات Ãيجابية ونظرتھ للسياحة، لھ . Sقتصاد الوط§%

ياحية دور كب<C +� ا�6فاظ ع�_ الCXاث ا�6ضاري وتنميتھ، من خالل Sستغالل :مثل للموارد الس

  .وتقبل السياح سواء :جانب أو ا67لي<ن، وز4ادة الو«� بمدى أ�مية السياحة +� البلد

  :أ:داف الدراسةــــــ 

كما أن  للدراسة ا�6الية أ�مية ذلك ألiÇا تتطرق ملوضوع جد حساس +� Sقتصاد الوط§%،            

�ذه الدراسة ilدف بنظرة شمولية إg_ ت¶يان واقع الثقافة السياحية +� ا�7تمع ا��زائري 

صة ا�7تمع ا��67 للساحل   :وÈشkل مفصل ilدف الدراسة إg_. وا9عkاسzا ع�_ تنمية السياحة خا

 �qالقطاع السيا �+ %&Êوم الثقافة السياحية باعتبار�ا العنصر :ساzالتعرف ع�_ مف. 

 ا��زائرالت �+ �qثمار السياbسS سية +� الثقافة السياحية ال`% تحكم�عرف ع�_ املبادئ الرئ. 

  صناعة إبراز الدور الذي يقوم بھ ا�7تمع ا��67 ا��زائري +� تkو4ن الثقافة السياحية و

 .السياحة

 سليط الضوء ع�_ أ�م املعيقات للسياحة +� ا��زائر املن¶ثقة من ا�7تمع ا��67 +� خضE م

 .ثقافتھ ا67لية

  شر[عية ال`% تؤطر الثقافة السياحية +� تنميةbومية والk6جراءات ا�Ã البحث +� دور

 .السياحة ا67لية و:جن¶ية +� ا��زائر

  الثقافة السياحية كمؤشر نفتاح ع.d السياحة : ا�;ور cول 

صرة +�             Eسا�م الثقافة السياحية للدول املتقدمة وال`% EعCD عن ا�6ضارة السياحية املعا

 للقطاعات 
ً
صبح بديال مجال تنمية السياحة وجذب السياح واملسbثمر4ن +� �ذا القطاع الذي أ

صور املعالم ا�6ضار4ة للدول ذات الكثافة السياحية . ال`% Eعتمد ع�_ الطاقات الناضبة ومن 

صل الijا 9Ãسان ا�6اª ،�gالبنايات الشا�قة، حدائق حيوانات، العالية  أحدث Ãنجازات ال`% تو

  .واملدن والقرى السياحية وغ<�Cا، حيث تلعب دوًرا �اًما +� ز4ادة حركة السياحة القادمة إلijا

 
ً
  مدخل مفا:يij للثقافة السياحية: أوال

ن غ<Cه من ا�7تمعات، وت¾بع الثقافة لkل مجتمع ثقافة تم<�ه ع :مف&وم الثقافة السياحية_1

. ولkي يتم تحديد أعاد�ا يتطلب تحديد مفzومzا. السياحية من ثقافة ا�7تمع ا��67 العامة
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إدراك الفرد ملقومات ا��ذب السيا�q سواء الطبيعية أو ال¶شر4ة "فالثقافة السياحية تمثل 

فوائد�ا Sقتصادية وتقديره وفzمھ �Ïصائص ال¾شاط السيا�q وأنواع السياحة، وتقييمھ ل

ملشروعات التنمية السياحية واحCXامھ للسائح وحسن معاملتھ وحفاظھ ع�_ الCÐوات السياحية 

�qيجابية +� ال¾شاط السياS ا . 1"ومشاركتھiÇامتالك " وكذلك ينظر للثقافة السياحية ع�_ ا

م ال`% تمثل +� مجملzا لغة مناسبة الفرد لقدر من املعلومات واملفا�يم واملzارات وÃتجا�ات والقي

ا سياحًيا رشيًدا نحو ªل املظا�ر السياحية، وكذلك العمليات الالزمة للتخطيط 
ً
ªي °سلك سلوkل

  2".والتنظيم والتعامل مع املؤسسات و:ماكن السياحية والسياح

                ©Òكما عرفت الثقافة السياحية أو بما °س" �qحسب املنظمة العاملية "الو«� السيا

امتالك الفرد لقدر من املعارف واملعلومات واملفا�يم واملzارات وSتجا�ات والقيم ال`% " للسياحة

ا سياحًيا رشيًدا نحو ªل املشتمالت واملظا�ر 
ً
ªي °سلك سلوkا خلفية مناسبة لzتمثل +� مجمل

سياحية، وكذلك العمليات الالزمة للتخطيط والتنظيم والتعامل مع املؤسسات و:ماكن ال

اح   3.السياحية والسيَّ

الثقافة السياحية �³ "وأخ<Cًا يمكن استخالص مفzوم متkامل للثقافة السياحية فÔ% تلك               

ياح، و�³ ا9عkاس لثقافة ظا�رة اجتماعية، وتتعلق بالتفاعل ب<ن أفراد ا�7تمع ا67لي<ن والس

  : وتتمثل أ�مية الثقافة السياحية +�". ا�7تمع ا��67

  اث ا�6ضاري وتنميتھCXعمل الثقافة السياحية ع�_ تنمية الE اث، إذCXم وتنمية الzف

وا67افظة عليھ، من خالل Eعر4ف ا�7تمع بھ وكيفية ا67افظة عليھ واستغاللھ بطر4قة مث�_، 

 .�تمع بأ�ميتھوز4ادة الو«� لدى ا7

  اراتzعاملية الثقافة السياحية، فصارت الثقافة السياحية تقدم املعلومات واملفا�يم وامل

صبح اليوم °سÒ© بظا�رة  وSتجا�ات ��ميع أفراد ا�7تمع محلًيا ودولًيا، وذلك من خالل ما أ

 .العوملة، وزوال ا�6دود السياسية للدول 

 فا�7تمع ب ،C>جتماعية، احتياج ا�7تمع للتغيS أنماط العالقات �+ C>ضرورة التغي _gحاجة ا

 .وال`% ال يمكن أن تحدث إالَّ من خالل التغي<S Cجتما«� الثقا+� وSقتصادي

  ئة�مع الب ©&Öعمل ع�_ إحالل قيم وتقاليد جديدة تتماE ضرورة الثقافة السياحية للتنمية، إذ

 .ى املع�شةا67يطة بالفرد وال`% �دفzا التغي<C ورفع مستو 

  الثقافة السياحية 9شاط اجتماعية، فالثقافة السياحية ضرورة إلعداد وتنفيذ خطط

 4.التنمية السياحية ومشاركة ا��ما�<C +� إعداد برامج التنمية
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وتؤدي ثقافة Sسbثمار السيا�q إg_ التطور Sجتما«� ب<ن أفراد ا�7تمع +� الدول املستقبلة 

<ن أفراد ا�7تمع، سواء +� أماكن Ãقامة  للسائح<ن نbيجة Sحتkاك املباشر ب<ن السائح<ن ̄و

احية و4تطلب �ذا وجود ثقافة سي. ªالفنادق، أو +� املطاعم وا67الت التجار4ة وأثناء الbسوق 

 مختلفة مثل اكbساب أفراد ا�7تمع لعادات . لدى ا�7تمع املستقبل
ً
و4أخذ �ذا التطور أشkاال

صفة عامة Ãحتkاك  وقيم سليمة من السائح<ن ªاحCXام القوان<ن والنظام وآداب السلوك، ̄و

   5.بثقافات وحضارات مختلفة Eعزز التنمية Sجتماعية +� املناطق املزد�رة سياحًيا

  اد الثقافة السياحيةأEع_2

صنع 9Sسان وتمثل مجموعة خCDاتھ، وعليھ فالثقافة                  إنَّ الثقافة بصفة عامة من 

السياحية مسؤولية ªل املؤسسات السياحية املوجودة +� ا�7تمع، ما يمتاز بھ من قدرات تمكنھ 

ق Sتصال وSحتkاك، من الكشف وSخCXاع وSبتkار و�³ ت¾تقل من جيل اg_ اخر عن طر4

وتتمثل اعاد الثقافة السياحية ما . والثقافة السياحية لzا دور +� تبادل وانتقال ثقافات الشعوب

  :ي��

 -9عتمد الثقافة السياحية ع�_ ا��انب املعر+� الن املعلومات واملفا�يم �³  :البعد املعرE

ياحة ومفzومzا وا�مي´iا بال¾سبة أساس املعرفة والبحث، و4حتوي �ذا ا��انب ع�_ التعر4ف بالس

صناعة السياحة  لالقتصاد الوط§% وعوامل ا��ذب السيا�q، وا�مية السياحة الداخلية، و

 والتخطيط السيا�q ومستقبل السياحة +� البلد؛

 يqاري للفرد ع�_ �ذا :داء من خالل الثقافة السياحية ال`%  :البعد امل&اراzو4ركز ا��انب امل

الفرد، وقدرتھ ع�_ اعداد وتخطيط برنامج سيا�q متkامل، وقدرتھ ع�_  يجب ان تkون لدى

 .التعامل مع السائح<ن، باإلضافة اg_ قدرتھ ع�_ قراءة ا�Ïر4طة السياحية وحسن استخدامzا

 يrا نحو السياحة  :البعد الوجداijفراد سلوكيات إيجابية ومرغوب فS سابbو�³ اك

صناعة  والسائح<ن، لkي يkون مسا�م فع�_ +� التنمية السياحية وÚيجاد حلول التطو4ر 

 6.السياحة، والتغلب ع�_ املشكالت ال`% تواجzzا

°ستفيد السkان ا67ليون لألماكن السياحية من عدة  :وسائل ترسيخ الثقافة السياحية_ 3

ارات السياحية وتتقبل مزايا، و4تطلب تنمية السياحة وجود ثقافة محلية سياحية تثمن Sسbثم

ومن أ�م وسائل .  وكذلك تتطلب الثقافة السياحية وسائل لÜÝCX +� أفراد ا�7تمع ا��67. السياح

  :ترسيخ الثقافة السياحية �³

 عالمÃ وسائل 

  بية والتعليم ثمCXداف جميع شرائح ا�7تمع بدًء بالi´استخدام التقنية ا�6ديثة من خالل اس

 رى؛ا��zات ا�k6ومية :خ
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  ة لألسرةC>ب و:م(تدر4ب ا�7تمع ع�_ الثقافة السياحية من خالل دورات قص:.( 

 عمل ندوات +� :ماكن العامة؛ 

  ونيةCXلكS بات والطرق التفاعلية مثل املسابقات واملواقع�طباعة ال¾شرات التوعو4ة والكت

  7.و:لعاب املسلية

اقع السياحة الساحلية 9- ا�2زائر: ثانًيا   و

ترتكز السياحة +� ªل بلد ع�_ ما تتمتع بھ من مقومات، وا��زائر تkاد تkون متفردة بما           

ومن ب<ن تلك املقومات السياحية وال`% لzا .  تمتلكھ من مزايا سياحية نادرة التجمع +� بلد واحد

من  ªلم1200كثافة سياحية كب<Cة السياحة الساحلية فل¢�زائر عدة شواطئ تمتد ع�_ طول 

السواحل، مivا شواطئ و�ران، شواطئ ا��زائر، شواطئ سكيكدة، وغ<�Cا من شواطئ الواليات 

               الساحلية ال`% EعتCD قطب سيا�q بامتياز +� فصل الصيف ا��اذبة للسياح سواء ا67لي<ن

  .أو ا��انب ومن بيivم ا��الية ا��زائر4ة املقيمة بمختلف الدول العاملية

  ات السياحية 9- ا�2زائراملقوم_1

تنفرد ا��زائر بمقومات سياحية نادًرا ما تتجمع +� دول أخرى، بحيث لzا من الفضاءات               

ا��زائر  و+� �ذا العنصر سوف ندرج ما تتمتع بھ. السياحية الطبيعية والدي¾ية والثقافية وغ<�Cا

من مقومات تؤ�لzا ألن تkون +� ترت�ب مقدمة الدول املتقدمة حسب املؤشرات العاملية ��اذبية 

  :ومن تلك املقومات ما ي��. السياحة أن احس¾ت استغالل املوارد السياحية

كم 1200تتمثل +� الشر4ط الساح�� الذي يمتد ع�_ طول  :املقومات السياحية الطبيعية  - أ

ع ع�_ أرÈع أنواع من التضار[س املتباينة من . � بمناخ متوسطي معتدلمن السواحل، تتم<CXوت

و4أEي . ففي الشمال تمتد سzول التل ا��زائري . ناحية Sمتداد و�³ تتاع من الشمال اg_ ا��نوب

و:طلس ). م2328CX(باالوراس " شيليا"عد�ا حزام جب�� يحتوي ع�_ سالسل جبلية مivا جبال 

٪ من املساحة الkلية للبالد، و»iا عدد كب<C من 80تد ع�_ مساحة Eشkل ال¨6راوي اذ يم

 .الواحات املتناثرة ع�CDا

ا تار4خًيا وحضار4ًا تمتد جذوره إg_  :املقومات ا2;ضار$ة والتار$خية  - ب
ً
إذ تمتلك ا��زائر إرث

ھ ومواقعھ أعماق التار4خ مروًرا بمختلف املراحل التار4خية لzذا البلد الذي يتم<� بbنوع حضارات

موقع "وأ�م املواقع التار4خية ال`% تتوفر علijا ا��زائر. :ثر4ة ال`% Eعكس Ãرث الثم<ن

صمة، وÈغرداية " �q القصبة"، "الطاسي�� بمدينة بجاية " ب§% حماد"قر4ة "، "وادي م<�اب"+� العا

 .وغ<�Cا

: املتاحف مivا و[شمل �ذا الCXاث جزء �اًما من: ال|�اث ا2;ضاري والثقا9- 9- ا�2زائر  - ت

انة"بقسنطينة، " س<Cتا"املتحف الوط§%  صمة " املتحف الوط§% ̄ز العا املتحف "بمدينة و�ران، ̄و
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باإلضافة اg_ تراث ثقا+� شعå% ". املتحف الوط§% للفنون ا��ميلة"و" الوط§% للفنون ا��ميلة

 . ديةمتمثل +� Ãرث من العادات والتقاليد، ومنتجات متنوعة من الصناعات التقلي

وتتمثل +� توف<C طاقة فندقية باختالف تص¾يفاilا  :املقومات السياحية املادية ل�Wزائر  - ث

إضافة إg_ الب¾ية التحتية ªالطرقات، املطارات، . لتتماÖ&© مع املستو4ات Sقتصادية للسائح<ن

بالبلد املوا9ئ، وشبة Sتصاالت ال`% Eسا�م +� استقطاب املز4د من السياح واطالة مدة اقام´iم 

 8.السيا�q املضيف

ية �6وض املتوسط، تحتل مركًزا محور4ًا +�     ية الغ̄ر ولإلشارة فإنَّ ا��زائر تقع +� الضفة ا��ن̄و

من ا�Ïط  30و 18وتتواجد أرض ا��زائر ب<ن . املغرب العرÈي وأفر4قيا والبحر :بيض املتوسط

<ن  صيغت +� قالب من خط الطو  12من خط الطول الغرÈي و 9العرض الشما�g ̄و  ،�êل الشر

طبي�� متم<ً�ا جًدا حيث أنَّ ا��زء :عظم من الشمال لھ مناخ متوسطي و[سوده :طل'&% الت��، 

  9.ب�نما °سود ا��نوب ال¨6راوي Sطلس ال¨6راوي 

و+� ظل املعاي<C السياحية ال`% تق�س الكثافة السياحية وترت�ب الدولة عاملًيا من حيث جاذبية   

ذلك ندرج +� ا��دول أدناه عدد الليا�g +� . مؤشر عدد الفنادق واملؤسسات املماثلة لzا السياحة، ̄و

  ): 2013/2016(الفنادق واملؤسسات املماثلة لzا خالل الفCXة املمتدة ب<ن 

  عدد الليا�- 9- الفنادق واملؤسسات املماثلة ل&ا): 01(جدول رقم 

الصفة                  

  السنوات

2013  2014  2015  2016  

  6307411  6215932  5926960  5703550  مقيم�ن

� مقيم�ن�  839161  837812  994274  936631  غ

  7146572  7053744  6921234  6640181  ا��موع

� املقيم�ن: مالحظة�  ا�2زائر$�ن املقيم�ن باV2ارج :م معدودين مع غ

، 2014/2016لإلحصائيات، ا�2زائر باألرقام، نتائج حاج دمحم رابح، حلوان نر$مان، الديوان الوط�i : املصدر

  .55، ص r ،2017شرة 47رقم 

من ا��دول أعاله يتDن ز4ادة السياحة الكثافة السياحية +� ا��زائر سواء من املقيم<ن                

. 2016إg_ سنة  2013داخل الوطن أو :جانب مivم ا��زائر4<ن املقيم<ن بالدول ا�Ïارجية من سنة 

ذلك أن . ومما يالحظ كذلك ز4ادة 9سب السياحة ا67لية بوت<Cة أكCD من تزايد السياحة :جن¶ية

السياح ا67لي<ن +� تزايد لتحسن ظروف السياحة ملا تقوم بھ الدولة ا��زائر4ة من برامج التنمية 
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ح<ن  +�. السياحية وتوف<ª Cل متطلبات السياحة رغم عض النقائص والعراقيل ال`% Eعيق ذلك

ت�Xايد السياحة من :جانب بوت<Cة أقل لعدة أسباب مivا النظرة السلبية لألجانب حول السياحة +� 

ات ال`% ممكن أن يصادفوiÇا خالل إقام´iم با��زائر مما يتوجب �Sتمام أكCÐ . ا��زائر والصع̄و

  .لbشغيل الkامل»iذا القطاع وSستغالل :مثل ملوارد السياحة ا��زائر4ة ال`% لم تصل إg_ ا

  : ال��امج السياحية من خالل cقطاب لإلمتياز 9- ا�2زائر_2

القطب السيا�q �و تركيبة من العرض السيا�q لإلمتياز +� رقعة جغرافية معينة مزودة            

بتجz<�ات Ãقامة، الbسلية، :9شطة السياحية والدورات السياحية، بالتعاون مع مشار[ع التنمية 

ية، و[ستجيب لطلب السوق و4تمتع باالستقاللية ومتعدد :قطاب يدمج املنطق Sجتما«� ا67ل

وقد حدد اÏ7طط . الثقا+�، ÃقليÒ%، التجاري، مع :خذ ع<ن Ãعتبار توقعات طلبات السوق 

القطب السيا�q لإلمتياز شمال : التوجيÔ% ل´iيئة السياحة سبعة أقطاب سياحية بامتياز �³

طب السيا�q لالمتياز شمال وسط، القطب السيا�q لإلمتياز شمال غرب، القطب شرق، الق

السيا�q لإلمتياز جنوب شرق، القطب السيا�q لإلمتياز جنوب غرب، القطب السيا�q لإلمتياز 

C>10.ا��نوب الكب    

  تنمية السياحة الساحلية 9- ا�2زائر_3

 كب<Cًا +� من ب<ن ا�7االت السياحية +� ا��زائر،              
ً
توجد السياحة الساحلية ال`% Eعرف إقباال

ولقد حظي �ذا النوع من السياحة . فصل الصيف سواء من املستفيدين ا67لي<ن أو :جانب

صطياف، الفيالت الصيفية، وقد  Ã يوت باإل�تمام وجzزت بمركبات سياحية ما ب<ن فنادق ̄و

  :اخت<Cت مناطق كCDى من أجل التوسع السيا�q و�³

 بازة: غرب مدينة ا��زائر�ر، سيدي فرج، زرالدة، ت  .مور4`%، نادي الصن̄و

 ندلسيات +� و�ران: +� الغرب:. 

  11.بجاية، عنابة، سرايدي، القل، سكيكدة، والقالة: +� الشرق  

و4تطلب �ذا النوع من السياحة عدة أساسيات ضرور4ة لتلعب السياحة الساحلية دور�ا           

  :ومن تلك املتطلبات شkل جيد،

  شعار السواح بمراعاة ذلك عن طر4ق بث الو«� بواسطةÚا�6فاظ ع�_ نظافة الشواطئ و

لغات متعددة؛  ال¾شر4ات اÏ7تصرة والوا6íة ̄و

 ا�6يلولة دون حدوث سلوكيات منافية لآلداب العامة من السياح ومن عامة الناس؛ 

 ،ناسب مع السياحة الفردية  إ9شاء مساكن سياحية منفردة وع�_ 9سق مدروسbبحيث ت

كيفية يمكن التحكم +� Eسي<�Cا وتوف<C :من فijا؛  والعائلية ̄و
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 ا دولًيا؛i« س املعمول�املة وفق املقايªوجبات غذائية خفيفة و C>توف 

 ل ما يحتاج إليھ السائح؛ª محالت تجار4ة °عرض C>توف 

 دف جذب السياحi« 12.إ9شاء مالعب للر4اضات  

ق ا�6ديث ع�_ السياحة الساحلية ومتطلباilا 9ش<C إg_ أنھ يوجد قانون iïتم بالسياحة و+� سيا    

  :الشاطئية وقد حدد عض املفا�يم املتعلقة بالسياحة الشاطئية

 للساحل الطبي�� يضم املنطقة املغطاة باألمواج +� أع�_ مستوا�ا  :الشاطئ %Òشر4ط إقلي

¢6قات املتاخمة لzا وال`% تضبط حدود�ا بحكم خالل السنة +� الظروف ا��و4ة العادية وامل

�qا السياzغرض استغالل  .موقعzا وقابلي´iا السياحية الستقبال عض ال´iيئات 

 موسم \صطياف:  _gة +� السنة تمتد من الفاتح جوان إCXوال`% يمكن  �30و ف CDس¶تم

  .السماح خاللzا بالسباحة +� الشواطئ

 ال��يئة السياحية: >zجملة التج �qات و:شغال املنجزة من أجل السماح باالستغالل السيا�

  .للشواطئ

 للشاطئ  :املستغل �qستغالل السياS ص طبي�� أو معنوي، حائز ع�_ امتياز �6قÏð لª و�

صر مivا تأس�س مخطط الذي يحدد مناطق ال¾شاطات وتجz<�ات  يتمحور �ذا القانون حول عنا

ات املقررة، تحديد كيفيات  الشواطئ، تحديد الكيفيات القانونية الستغالل الشواطئ والعق̄و

كما iïدف �ذا القانون إg_ حماية وتثم<ن الشواطئ قصد إستفادة املصطاف<ن . امتياز الشواطئ

منھ، وتوف<C شروط تنمية م¾�ñمة ومتوازنة للشواطئ Eستجيب �6اجيات املصطاف<ن من حيث 

س<ن خدمات إقامة املصطاف<ن، وتحديد نظام Eسلية مدمجة النظافة و:من وحماية الب�ئة، وتح

  .ومتناسب مع 9شاطات السياحة الشاطئية

  :وحسب �ذا القانون يجب أن Eستجيب الشواطئ املفتوحة لالستحمام للشروط òتية   

أن تkون قابلة لالستعمال وال Eشkل أي خطر ع�_ املصطاف<ن، أن ال تkون ضمن :مالك              

عمومية ا67اذية مباشرة لألمالك العسكر4ة أو :مالك العمومية اÏ7صصة لغرض الدفاع ال

و4جب أن تتضمن ممر مóô ومب<ن للدخول إلijا، موقف للسيارات مzيأ وÈعيد عن أماكن . الوط§%

Sستحمام، تجz<�ات 6öية مالئمة، مجموع أعوان :من والعالج Sست�õا�g وكذا التجz<�ات 

  13.ة، مجموع التجz<�ات املرتبطة باستغالل الشواطئاملناسب

ا
ً
  مسا:مة الثقافة السياحية للمجتمع ا�;.- 9- تنمية السياحة الساحلية با�2زائر: ثالث

من متطلبات التنمية السياحية توفر املناخ املناسب للسياحة والذي يتضمن الثقافة              

وال شك أنَّ ا��زائر لzا مجzودات كب<Cة حالًيا +� �ذا القطاع الذي . السياحية لدى ا�7تمع ا��67

 عن القطاع املسbند إg_ الطاقات الناضبة
ً
وللثقافة السياحية سلبيات وايجابيات . °عتCD بديال
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bنوع الفكر ا��67 للسkان ا67لي<ن وتتعدد مظا�ر  .تختلف باختالف املناطق السياحية، ̄و

وتواجھ . Ãخالل باملوارد السياحية وسوء Ãستغالل للموارد السياحية واملوروث الثقا+� +� ا��زائر

سbثمار تحديات بناء الثقافة السياحية للمجتمع ا��67 املرحبة للسياحة :جن¶ية وامل¸�عة لال 

�qالسيا.  

  ا�2وانب السلبية ويجابية للثقافة السياحية للمجتمع ا�;.- _1

يؤثر البناء وال¾سيج Sجتما«� والثقا+� للمجتمعات السياحية ع�_ جلب السياح أو تنف<�Cم، مما    

زمة يدفع بضرورة التعرف ع�_ òثار Sجتماعية والثقافية للسياحة ح`© يمكن أخذ التداب<C الال 

  : ومن òثار Ãيجابية والسلبية ما ي��. لالستفادة مivا

 ا  :¡ثار \يجابية للثقافة السياحيةi´إنَّ معظم الدول السياحية استطاعت أن تكيف سياس

التنمو4ة +� ا�7ال السيا�q وفًقا ملتطلبات ا�7تمع دون أن توسع الzوة ب<ن أفراده وتتمكن من أن 

 :من خالل تحقق منافع كث<Cة تظzر

  ارkصة أمام أفراد ا�7تمع ا��67 للتعرف ع�_ :ف 9شر الو«� Sجتما«�، حيث تتاح الفر

 و�Sتمامات والثقافات :جن¶ية املغايرة؛

  م بالسياحة سواءzعض فئات ا�7تمع الذين يرتبط 9شاطالتحول الطبقي، و�و انتقال 

ينة اg_ طبقة أع�_ ملا يحققونھ من مkاسب بطر4قة مباشرة أو غ<C مباشرة من طبقة اجتماعية مع

اح ناتجة عن العمل السيا�q بمختلف مجاالتھ؛  وأ̄ر

  �+ تمام بالقيم واملعالم ا�6ضار4ة والفنية�S عمل السياحة ع�_ ز4ادةE ،التحول ا�6ضاري

 الدول ال`% Eستقبل السائح<ن؛

 جتما«� ب<ن مختلف املناطق؛Sقتصادي وS تحقيق التوازن 

 ا اجتماعًيا لذوي الدخل الفائض،  توز[ع
ً
الCÐوة ع�_ املستوى العالم، اذ EعتCD السياحة 9شاط

 Sمر الذي يز4د من تدفق السياح :جانب من الدول الغنية إg_ ما دوiÇا من الدول؛

 ،ال¨6ية �qالسياحة ع�_ النوا C>دمات ال¨6ية +� أقاليم العرض  تأثÏيمثل مستوى ا�

ي<ن و:مر4كي<ن °شkلون العدد  صة أنَّ :ور̄و السيا�q عامل جذب ال يمكن التقليل من شأنھ خا

صون ع�_ Ãل�Xام بالضوابط ال¨6ية +� أسلوب حياilم ح`©  :كCD من السياحة الدولية و4حر

 خالل رحالilم السياحية؛

 افحة الفقر والتخفيkعتمد ع�_ مE ة من شعوب الدول الناميةC>ف من حدة البطالة، ففئات كث

 املواسم السياحية لkي Eستطيع العمل وتحس<ن مستو4ات دخلzا؛

  اث ألنَّ السياحCXعث الصة الدولية اg_ إعادة  �Sتمام بالCXاث، إذ يؤدي الCXو4ج للسياحة خا

 بالًغا للتعرف ع�_ ثقافات وعادات شع
ً
 .وب تختلف عivميولون ا�تماما
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 جتماعية للسياحة عندما  :¡ثار السلبية للثقافة السياحيةS ثارò تمام بدراسة�S زاد

دأت الدول املضيفة للسياح Eشzد مشاªل  ظzرت آثار سلبية كث<Cة +� ا�7تمعات السياحية ̄و

 :داخلية يمكن أن تؤثر سلًبا ع�_ نمو ال¾شاط السياi« �qا و4مكن أن نذكر ما ي��

  يجارS _ياء، جراء ارتفاع :سعار الرتفاع الطلب ع�bسSان ا67لي<ن بالضيق وkشعور الس

والسلع، باإلضافة إg_ املالسات وأنماط السلوكيات املغايرة ال`% يأEي »iا السياح :جانب مما 

 يدفع السkان ا67لي<ن اg_ التصرف بنوع من العدائية وسوء املعاملة مع :جانب؛

 للÏاملناطق الضعيفة اقتصادًيا  ا� �+ �qتب ع�_ تطو4ر ال¾شاط السياCXجتما«�، يمكن أن يS

تحول مجتمعات سكنية +� القرى من مركز لل¾شاطات املنتجة إg_ مجرد قوة عاملة +� 9شاط 

خدمي iïمش ا�6ياة Sجتماعية لتدور حول س�� السkان إلرضاء السائح :جنå% ح`© ولو ªانت 

 C>مور؛:عمال غÏأخالقية كتجارة ا� 

  اivنَّ التقارب بيÚالتصادم الثقا+�، إنَّ شعوب العالم تختلف من حيث الثقافات السائدة و

صة ب<ن شعوب ت¾تÒ% إg_ حضارات مختلفة وديانات  كث<Cًا ما يولد أنواًعا من الصدمات خا

ية املسلمة مختلفة وال تجمعzم عادات وتقاليد مbشا»iة كما �و ا�6ال ب<ن الشعوب الع̄ر

ية و:مر4كية؛ <ن الشعوب :ور̄و  ا67افظة ̄و

  ة من ز4ادة مستوىC>شار ا��ر4مة +� املناطق السياحية، عانت الدول السياحية كثbشيوع وان

ا��رائم املرتكبة ضد السياح س¶ب نظرة عض Sفراد الفقراء إÃ _gمkانيات املادية للسياح اذ 

jم باالعتداء علzم أنفسzسول لEمilاkم والسطو ع�_ ممتلi . %`س¶ب ا��ماعات املتطرفة الÈو

ة Sنفتاح والتعا°ش ب<ن الناس؛  تدعو اg_ العنف ومحا̄ر

  øõE صبحت املناطق السياحية ا�Ïلل +� انbشار السkان وتوز[عzم ب<ن املناطق السياحية، إذ أ

  14.بالسkان ب�نما املناطق ا�7اورة نزوًحا لألفراد ألسباب كث<Cة

  :مظا:ر \خالل باملوارد السياحية وسوء ستغالل املوروث الثقا9- 9- ا�2زائر_ 2

رغم تمتع ا��زائر بالعديد من ا�Ïصائص ال¾س¶ية من موقع وتنوع ثقا+� إالَّ أنَّ مرتب´iا +�    

وÈس¶ب سوء Eسي<C للمواقع  السياحة الدولية تبقى �6د òن أقل بكث<C من املم<�ات ال`% تتمتع »iا،

الرغم من . السياحية وقلة الCXو4ج من طرف السلطات وغياب الثقافة السياحية +� ا�7تمع ̄و

صدار العديد من النصوص الbشر[عية والتنظيمية أ�مzا قوان<ن Sسbثمار املتعاقبة، فإنَّ  إ

+� التنمية  املعطيات تؤكد بقاء قطاع السياحة ع�_ �امش ال¾شاطات، بحيث لم °سا�م

  15. ٪ +� الناتج الوط§% ÃجماS1�gقتصادية سوى بأقل من 
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Eعرف ا��زائر خروقات كث<Cة +� مجال ا�6فاظ ع�_ الب�ئة واملوارد السياحية وسوء استغالل    

وEسي<C املوروث الثقا+�، فغياب الو«� لدى ا��زائر4<ن يدفعzم +� عض :حيان إg_ :ضرار 

  :أحيانا عن قصد ومن ب<ن املظا�ر املنbشرة نجدبالطبيعة دون قصد و 

 املرخصة C>شار ال¾شاطات التجار4ة غbالبناء الفوضوي +� املناطق السياحية بدون ترخيص وان. 

  شرة +� :ماكن السياحية وال`% ال ترا«� أد9ى شروطbالعشوائية املن �úقنوات الصرف الص

 النظافة وتم ilيئ´iا عشوائًيا؛

 ستغالل ال'&%ءS  س¶بصطياف  S زدحام +� مواسمSكتظاظ وS عا9ي منE %`للشواطيء ال

 نقص املرافق الضرور4ة مما ينعكس سلًبا ع�_ نظافة �ذه الشواطئ؛

 سرقة رمال الشواطئ وال¨6راء لالستغالل +� البناء؛ 

  ا دون مراعاة الشروط العلمية +� اتالفijس¶ب التخلص من النفايات فتلوث مياه الشواطئ 

النفايات والتخلص من النفايات فijا دون مراعاة الشروط العلمية +� اتالف النفايات والتخلص 

 مivا +� البحر والCD؛

  ا �ذه الغابات +� الصيفzس¶ب ا�6رائق ال`% تتعرض لEعرض الغابات للسرقة وSتالف 

س¶ب �Ãمال من املواطن<ن؛ 

 ضS _gاملرخص الذي أدى إ C>ي وغûرار ببعض الطيور وا�6يواناتالصيد العشوا. 

  عإنَّ من مظا�ر تلوث الب�ئة +� ا��زائر �و Sنbشار العشواûي للبنايات +� املدن دون طا

عمرا9ي مم<� ودون التفك<C +� إقامة أماكن ومناطق خضراء مما أفقد املدن طاعzما العمرا9ي 

 وا��ما�g؛

 س¶ب النمو الديمغرا+� وتمركز أغ لب ا��زائري +� املدن الكCDى؛تزايد �ýم ال�üيج 

  ا بناياتijعض املناطق :ثر4ة قامت فEعرض الCXاث الثقا+� وا�6ضاري لإل�مال ح`© أن 

فوضو4ة فغابت املعالم س¶ب عملية الzدم والبناء باإلضافة لعمليات السرقة لآلثار ال`% تحدث 

 من ح<ن آلخر س¶ب �Ãمال؛

  ميم وحمايةCXعض ا67ميات عدم ا�تمام الوزارة بعض املناطق التار4خية +� الداخل وEعرض 

صناف كث<Cة من النباتات وغ<�Cا   16.الطبيعية إ�Ã _gمال أدى اg_ اتالف أ

حديات بناء الثقافة السياحية للمجتمع ا�;.- 9- ا�2زائر_3   ت

°عتCD البلد السيا�q الذي Eغيب لدى أفراده ثقافة سياحية مصدًرا لتحديات كب<Cة تؤثر             

ع�_ مردودية السياحة +� البلد، فالتصدي للممارسات التجار4ة ال`% تؤثر ع�_ املنافسة وEعيق 

 تنمية قطاع السياحة بز4ادة تkاليف مزاولة Sعمال التجار4ة +� البلد وSضرار بنوعية السلع
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وا�Ïدمات ا67لية وعدم وجود أسواق تنافسية يمكن ان °عرقل بقدر كب<C تنمية الروابط مع 

ورغم ما تمتع بھ ا��زائر من ا�Ïصائص ال¾س¶ية من موقع وتنوع ثقا+� إالَّ أنَّ  17.قطاع السياحة

لم ترتق إg_ مرتب´iا +� السياحة الدولية تبقى �6د òن أقل بكث<C من املم<�ات ال`% تتمتع »iا، بحيث 

ف¶س¶ب سوء Eسي<C املواقع السياحية . مستوى ªل من تو9س واملغرب +� استقطاب السياح

الرغم من  ا��زائر4ة وقلة الCXو4ج من طرف السلطات وغياب الثقافة السياحية +� ا�7تمع، ̄و

صدار العديد من النصوص الbشر[عية والتنظيمية، أ�مzا قوان<ن Sسbثمار املتعاقبة، فإنَّ   إ

   1.املعطيات تؤكد بقاء قطاع السياحة ع�_ �امش ال¾شاطات

صعب تحدي بال¾سبة لصناع السياحة +� ا��زائر �و 9شر الو«� "ومما سبق، يkون                     أ

والثقافة السياحية لدى املواطن<ن ا67لي<ن واملقيم<ن +� ا�Ïارج الذين مازالوا ال يؤمنون بقدرات 

احة س¶ب ارتفاع أسعار ا�Ïدمات السياحية +� الداخل مقارنة بأسعار دول ا��زائر +� بناء سي

صة الصيفية +� الشواطئ التو9سية بدل شواطئ بالدنا  ا��وار ومازالوا يفضلون قضاء عطلzم خا

ألiÇا أقل تkلفة وأكCÐ رفا�ية، زد ع�_ ذلك تفتح ا�7تمعات :خرى مقارنة بمجتمعنا فيما يخص 

صناعة ال بد مivا لتنو[ع مداخيل Sقتصاد قبول السياحة كظا� رة لzا إيجابياilا وسلبياilا ولكivا 

صناعة أخرى    18".الوط§% وªأي 

فقد يتعرض السkان ا67لي<ن إg_ مجموعة واسعة من òثار Ãيجابية والسلبية املتأتية                

وقد . عمالة ودخل ا��ماعةإذ يمكن ان Eسzم تنمية السياحة +� ز4ادة ال. عن تنمية السياحة

كما قد Eع§% . °ستفيد السkان ا67ليون من ا�Ïدمات ا67لية ال`% ما ªانت مؤمنة لوال السياحة

تنمية السياحة إيجاد مجموعة أوسع وأكCÐ تنوًعا من با��û املفرق واملطاعم أو ح`© مكتبة عامة 

. +� قيمة :را�&% والضرائب ا67ليةكما قد إg_ إزدحام +� الس<C وÚرتفاع :سعار وارتفاع . أفضل

فعل تنمية السياحة ورغبات السkان ا67لي<ن وما يفضلونھ ومدى حسن التخطيط للسياحة  ̄و

  19.وÚدارilا

  : اV2ـــــــــاتمـــــــــــــة

                      �+ %&Êل عامل أساkشE صبحت صلنا إg_ أنَّ الثقافة السياحة أ +� ختام �ذا املوضوع تو

Sسbثمار السيا�q لkل بلد والبلد ا��زائري با�Ïصوص الذي لھ مقومات سياحية ينفرد »iا، و+� 

صة السيا�q، حيث °عمل ا�7تمع ذا الو«� السيا�q ع�_  جذب السياح ا67لي<ن و:جن¶ي<ن وخا

�k6ومة +� إنجاح الCDامج وا�Ïطط التنمية السياحية، +� ح<ن إذا تصدى ا�7تمع مساعدة ا

ات �Ïوض التنمية املستدامة  صع̄و ملشار[ع Sسbثمار السيا�q ولم يتقبل :جانب ªانت �ناك 
                                                           

التنمية السياحية في الجزائر وأثرها على االقتصاد الوطني، مجلة المناجير،  عبد المالك مهلل، يونس لغواطي، 1
 .129ص ، 2015، 02المدرسة التحضيرية في العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، العدد 
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السياحية وk4ون �ناك نظرة سلبية لدى السياح عن املناطق السياحية للوطن، و�ذا التخلف +� 

ن شأنھ أن يجعل الدولة +� ذيل الدول ا��اذبة للسياحة وفق مؤشرات الفكر السيا�q م

  . التص¾يف الدولية و4ؤخر التنمية Sقتصادية شkل شامل

  :و9ست¾تج +� ظل الفقرة السابقة ما ي��

 ل؛kالثقافة السياحية �³ جزء من ثقافة ا�7تمع ا��67 ك 

 ،عاد الثقافة ا67لية للمجتمع؛ الثقافة السياحية �³ ظا�رة اجتماعية وتتعلق بأ

  ،�qا +� ا�7ال السياzة بثقافة ا�7تمع ا��67 لC>استقرار السياحة +� ا��زائر مر�ون بدرجة كب

فالثقافة السياحية للمجتمع ا��زائري تلعب دوًرا كب<Cًا +� تنمية Sسbثمارات السياحية ا67لية 

 و:جانب؛و:جن¶ية وكذا جذب السياح ا67لي<ن 

  ئة واملوارد السياحية وسوء استغالل�ة +� مجال ا�6فاظ ع�_ البC>عرف ا��زائر خروقات كثE

وEسي<C املوروث الثقا+�، فغياب الو«� لدى ا��زائر4<ن يدفعzم +� عض :حيان إÃ _gضرار 

 .بالطبيعة دون قصد وأحيانا عن قصد

 ومة ا��k6ا ا�i« ودات ال`% تقومz�7لتنمية السياحة بالرغم من ا �qزائر4ة +� القطاع السيا

 أنھ يوجد ضعف +� الثقافة السياحية لدى ا�7تمع ا��67 ا��زائري، و4وجد قصور +� ترسيخ 
َّ

إال

Ãطار القانو9ي وتنفيذه الذي من شأنھ تنمية ثقافة سياحية للمجتمع ا��67 وردع التجاوزات 

 .ا67لية +� املناطق السياحية وضد السياح

  :التوصياتــــ ــ

  يليق �q9شاء مناخ سياÚصورة حسنة عن بالد ا��زائر وعن السياحة ا��زائر4ة، و إعطاء 

بمقومات ا��زائر املتنوعة والCÐية من ªل النوا�q واستغاللzا أفضل استغالل، من خالل وسائل 

الثقافة السياحية +� الCDامج التلفز4ونية لتنمية الو«�  Ãعالم وا�6مالت التحس�سية وادراج

 .SيجاÈي لدى أفراد ا�7تمع

  ئة السياحية�ال العنف ضد السياح وضد البkل أشª افحةkومة ا��زائر4ة مk6يتع<ن ع�_ ا�

 ِ
ّ
ات ع�_ :فراد اÏ7ل <ن بالس<C ا�6سن للسياحة من خالل إ�6اق الضرر بالسياح أو بbشديد العق̄و

 . ام عمليات التخر4ب للموارد السياحية، وردع السلوكيات املش�نة با�7ال السيا�qالقي

  9شر ثقافة التعا°ش ب<ن ا�7تمع ا��67 والسياح :جانب وترسيخ سلوك حسن الضيافة عند

ا سياحًيا رشيًدا نحو ªل مظا�ر السياحة°سلك  لkي. السkان ا67لي<ن
ً
ªأفراد ا�7تمع ا��67 سلو.  

 امج السياحية كضرورة  إدراجCDأ�مية الثقافة السياحية ضمن مخططات التنمية السياحية وال

 .ل´iيئة :رضية الصلدة للسياحة ا��زائر4ة +� ªل مناطق واليات الوطن السياحية
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  _نفتاح الرشيد والوا«� ع�S عزز ثقافةEاملناخ املناسب للسياحة و óôرامج ت وضع سياسات ̄و

 .السياحة العاملية

  : املراجع وال��م*شات
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حقيق تنميـة زراعيـة ور%فيـة مستدامة  إس=�اتيجيات ا�3زائر لت

  فاطمة الزFراء بBCس�ن.أ

  -ا�3زائر  –جامعة طاFري دمحم Jشار 

belhoucine2015_fatimazohra@yahoo.com  

  : املdCص

 ع#" و�ع � القدرة املستدامة، التنمية �� امل�مة �ش�ال أحد الزراعية التنمية �عد

 للمجموعة )رشادية للتنمية ال56نة و�ش23 الطبيعية، املوارد ع#" مع ا,+افظة )نتاج استمرار

حاث حول  >س;شار:ة  املوارد إدارة ع#" الزراعة القادرة �A املستدامة أن الزراعة ع#" الزراعية �ب

حس3ن البOئة صياغة مع املتغ23ة الJشر:ة اI+اجات لتلبية ناD EFش�ل  الطبيعية واملوارد وت

  .سالمQRا ع#" وا,+افظة

لذلك أخذت قضية التنمية الزراعية والر:فية بأDعادWا السياسية و>قتصادية 

 
ً
 ع#" eافة املستو:ات، و�� Wذا )طار فقد  و>جتماعية من أبرز املواضيع ال`� تلقى إWتماما

ً
واسعا

 �fمية من طرف واضW� تصدر ملف التنمية الزراعية والر:فية املستدامة أولو:ة خاصة بالغة

 
ً
حثا السياسات ومتخذي القرارات، باعتباره العنصر اI+اسم املؤدي إj" �عبئة الطاقات واملوارد ب

  .معدالت التجارة الزراعية �� ظل التنافسية الدوليةعن ز:ادة )نتاج الغذاqي، والرفع من 

حقيق فكرة  ولOست ا5Iزائر بمنأى عن Wذه التطورات الزراعية العاملية، فv� �� سJيل ت

خاصة برنامج ()ستدامة الزراعية �سf" جاWدة بفضل برامج�ا الزراعية والر:فية الطموحة 

ساعدة �� إj" أقلمة وأكيفة جميع ) التجديد الفال|� والر:في
ُ
الظروف ال سيما م�Qا املادية واملالية امل

حقيق �Wداف املرجوة خالل السنوات القليلة القادمة  .ت

  .التنمية الزراعية، التنمية املستدامة، التجديد الر:في، ا5Iزائر : الfلمات املفتاحية
Abstract : 

The agricultural development a forms task in sustainable development, which means the 

ability to continue production with conservation of natural resources, and suggest the guidelines for 

the development of the Consultative Group on Agricultural Research that sustainable agriculture is 

agriculture capable of managing the resources to successfully meet human needs changing with the 

formulation and improvement of the environment and natural resources and maintain their 

integrity.  

          So I took the issue of agricultural and rural development dimensions of political, economic and 

social development of the leading topics which received wide attention at all levels, and in this 

context, it may issue a file agricultural development and rural development priority especially critical 

of party policy-makers and decision-makers, as the decisive factor leading to mobilize energies and 
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resources search for increased food production, and increase the rates of agricultural trade in the 

light of international competitiveness.  

         But Algeria is not immune to these developments, global agricultural, they are in order to 

achieve the idea of agricultural sustainability strives thanks to their agricultural and rural ambitious 

(especially renewal program of agricultural and rural) to regionalization all circumstances, especially 

ones physical and financial help in achieving the desired objectives during the next few years.  

Key Words : agricultural development, sustainable development, rural renewal, Algeria. 

  : املقدمة

 أن أي متعددة، أخرى  وأمور  وثقافية واجتماعية اقتصادية جوانب التنمية �شمل

 �� عنھ النامية الدول  �� ومضمو§Qا بمف�وم�ا تختلف والتنمية شاملة، حضار:ة التنمية عملية

 اI+ياة ومجاالت �وضاع �� جذر:ا �غ23ا التنمية �عت©2 النامية الدول  ففي الدول املتقدمة،

حيث القائمة، �وضاع �� �غ23 �ع � التنمية فإن املتقدمة الدول  أما �� ا,»تلفة، حقيق يمكن ال ب  ت

 للتنمية اI+قيقي فاألثر و>قتصادي، >جتما®� ا5Iانب3ن ب3ن توازن  إحداث بدون  أWداف التنمية

حس3ن يقاس بمقدار  النامية الدول  ب3ن >قتصادية الفجوة وتقليل للمواطن3ن اI+ياة ظروف ت

 Wناك ولكن آخر، إj" بلد من تختلف للتنمية أWدافا Wناك أن فيھ شك ال ومما والدول املتقدمة،

حقيق النامية الدول  إلQ³ا �سf" أWدافا أساسية    .)نمائية خطط�ا لت

 غد و¶j" وضع إj" الطموح �ع � بأكملھ لبلد أو الس�ان من ,5موعة بال´سبة التنمية إن

 وحفظ إدارة �A املستدامة والتنمية والثقافية، و>جتماعية >قتصادية املستو:ات ع#" أفضل

كما  عرف )ºسان الزراعة مع وجوده ع#" �رض منذ آالف السن3ن،الطبيعية، إذ  املوارد قاعدة

ابتكرت ا,5تمعات الزراعية طرقا ال حصر ل�ا ل6+صول ع#" الغذاء من خالل تطو:ر أنظمة زراعية 

ه �نظمة Dعدم ا5Iمود يتكيف eل م�Qا مع �وضاع البي½ية والثقافية ا,+لية وتم3¼ت Wذ مختلفة،

  .والتطور ع©2 الزمن

حاول    ع#" قادرة ت�ون  جديدة وزراعية اقتصادية وسائل تطو:ر اليوم >ستدامة حركة وت

 أن أت¿D Eعدما خاصة الطو:ل، �مد ع#" ذاتية باستدامة وتتمتع اI+اضر احتياجات تلبية

 وا�5Iد املال من كب23 قدر اس;ثمار ع#" القائمة البOئة حماية برامج �� حاليا املستخدمة الوسائل

 ومشارÀع شرeات �� أك©2 وج�ودا مبالغا ينفق ذاتھ )ºساºي ا,5تمع ألن نظرا مجدية �عد لم

 �� الرغبة ب3ن اI+ديث ا,5تمع �� القائم التناقض وWذا �ضرار، تلك مثل إحداث �� ت;سJب

 يفسر الذي Wو نفسھ الوقت �� للبOئة املدمرة وال©2امج الشرeات وتمو:ل واستدامQRا البOئة حماية

 فضال واسعة ثقافية �غي23ات إحداث يتطلب مستدام جديد ºسق لتطو:ر املاسة اI+اجة سJب

 .واقتصادية زراعية إصالحات عن
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حديات املستقبل، حافظ ع#" حق  إن أنظمة ك�ذه �A فقط ال`� بإم�ا§Qا أن تواجھ ت وأن ت

 .وWذا ما تجسد �� مصطE6 التنمية الزراعية املستدامة. �جيال القادمة �� املوارد الزراعية املتاحة

و�� Wذا )طار تصدرت قضية التنمية الزراعية املستدامة و�من الغذاqي اWتمامات قادة العالم 

امللف الزرا®� �� التفاعل مع التطورات  �� بداية �لفية الثالثة نظرا للدور ا,+وري الذي يلعبھ

)قليمية والدولية املتالحقة، وÃرزت أWمية التصدي ل�افة املعوقات البي½ية والفنية و>قتصادية 

وذلك بما يÄÅ إم�انية �عبئة . والتنظيمية ال`� تقف أمام مس23ة التنمية الزراعية و�من الغذاqي

حقق من سالمة الغذاء �� ظل التنافسية الدولية الطاقات واملوارد لز:ادة )نتاج ال غذاqي والت

حقيقا لغايات التنمية الزراعية املستدامة ما �A أWم : ومن Wنا ت©2ز )ش�الية التالية. ت

حقيق تنمية زراعية ور:فية  )س2Æاتيجيات أو السياسات ال`� يجب أن تطبق�ا ا5Iزائر لت

حثية إj" جزأين Wماتدامة ؟ ولإلجابـــــــــــــــــــــمس   :ة ع#" ال;ساؤل املطروح، يمكن أن نقسم الورقة الب

  التنمية الزراعية املستدامة؛: ا,+ور �ول 

  .التنمية الزراعية والر:فية املستدامة �� ا5Iزائر: ا,+ور الثاºي

  التنميـــــــــة الزراعيــــــــــة املستدامــــــــــــة : ا�Bـــــــــــور oول 

 و�عت©2 املعاصر التنموي  �دب �� كث23ا املستدامة التنمية مصطE6 استخدام بدأ

 ترمي ال`� >قتصادية ال´شاطات مع وتتعامل والرشد، بالعقالنية يمتاز تنموي  نمط >ستدامة

ح وقد أخرى، ج�ة من الطبيعية واملوارد البOئة ع#" ا,+افظة إجراءات ومع ج�ة من للنمو  أصب

 الوحيد السJيل �A التخلف قضايا ع#" تقÎÏ� ال`� املستدامة التنمية بأن قناعة ع#" اليوم العالم

  .واملستقبل اI+اضر �� اI+ياة مقومات ع#" اI+صول  لضمان

  :مف'وم التنمية الزراعية املستدامة 1-1

حديد مف�وم التنمية الزراعية املستدامة توقف ع#" عدة معاي23 اي�ولوجية،  إن ت

وع#" Wذا �ساس Wناك من . اجتماعية وثقافية وال`� تتجسد أDعاد >ستدامة للتنمية اقتصادية،

Ðش23 إj" أن مف�وم التنمية الزراعية املستدامة إj" إدارة وصيانة املوارد الطبيعية �ساسية بطر:قة 

حقيق املتطلبات )ºسانية اI+الية واملستقبلية، ومن منظور أشمل فv� العملية ال` � يتم تضمن ت

  :1ع©W2ا 

   23الية واملستقبلية مع إنتاج وتوف+Iضمان مقابلة املتطلبات الغذائية �ساسية لألجيال ا

 منتجات زراعية أخرى؛ 

   ئة عمل وحياة كر:مة ل�ل املرتبط3ن باإلنتاجOاف بما يضمن بe توف23 فرص عمل مستمر ودخل

 الزرا®�؛
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   د الطبيعية واملوارد املتجددة من غ23 )خالل حفظ وصيانة القدرات )نتاجية لقاعدة املوار

بالدورات >ي�ولوجية �ساسية والتوازن الطبي�f وتدم23 املوروثات >جتماعية والثقافية 

 للمجتمعات الر:فية والتلوث البيÕ�؛

   ئة وا,»اطر �خرى وذلكOشاشة القطاع الزرا®� للعوامل الطبيعية و>قتصادية السW تقليل

Ö ثار السالبة ومن ثم دعم وتنمية >عتماد ع#" الذاتلتقليل. 

بOنما نجد من جانب آخر Wناك من يرى أن التنمية الزراعية املستدامة �A عبارة عن 

بما يؤدي إj"  مجموعة السياسات و)جراءات ال`� تقّدم لتغي23 ب´يان وWي�ل القطاع الزرا®�،

حقيق ز:ادة �� )نتاج و)نتاجية، QØدف رفع معدل  حقيق >ستخدام �مثل للموارد الزراعية وت ت

حقيق مستوى معOشة مرتفعة ألفراد ا,5تمع ع©2 �جيال ا,»تلفة  الز:ادة �� الدخل القومي وت

حقيق الكفاءة >قتصادية �� إطار الع دالة ب3ن �جيال وداخل دون )ضرار بالبOئة، بما Ðع � ت

  .2ا5Iيل نفسھ 

كما ارتبطت التنمية الزراعية والر:فية املستدامة باستدامة السلسلة الغذائية بدءا من 

املنتج3ن ح`Ú املسQRلك3ن، مع جميع اI»طوات والتفاعالت املتعلقة باإلمدادات، املدخالت 

واستدامة استخدام �راÎÛ� واملوارد املائية �� الوقت  وال;سو:ق فضال عن إنتاج املواد �ولية،

  .  3وامل�ان املناسب3ن 

ضف إj" ذلك فالتنمية الزراعية الر:فية املستدامة �A ز:ادة إنتاج �غذية بطر:قة 

مستدامة و�عز:ز �من الغذاqي، وÀشمل ذلك مبادرات تثقيفية، واستخدام اI+وافز >قتصادية، 

حداث تكنولوجيا ت مالئمة وجديدة، مما يضمن استقرار إمدادات الطعام ال�ا�� �غذو:ا واست

ووصول الفئات الضعيفة إj" تلك )مدادات، و)نتاج لألسواق، وتوليد فرص العمل والدخل 

  .4لتخفيف من حدة الفقر، و¶دارة املوارد الطبيعية وحماية البOئة 

الزراعية �� إنتاج ا,+اصيل بالقدر إن >ستدامة الزراعية �A ا,+افظة ع#" قدرة �رض 

انجراف ال2Æبة، فيضانات، ( ال�ا�� أثناء �زمات والصدمات سواء eانت Wذه �زمات طبيعية 

 ( أو اقتصادية ) جفاف، انخفاض كميات �مطار امل;ساقطة 
ً
أو ناتجة ) ز:ادة ديون الفالح3ن مثال

ن;يجة تلوث املياه ا5Iوفية املستخدمة �� التمE6 وانخفاض خصوÃة ال2Æبة ( عن ال´شاط الJشري 

، و>ستدامة الزراعية ال ترتكز فقط ع#" البعد >قتصادي بل تتعداه من خالل 5) عملية الري 

السالمة )ي�ولوجية من >ستعمال العقالºي للمياه واI+فاظ ع#" التنوع البيولو�á، إj" جانب 
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وeا�� للمزارع3ن Ðستطيعون بھ توف23 حاجياQãم  العدالة >جتماعية عن طر:ق توف23 دخل مناسب

حقيق �من الغذاqي للبلدان واملنطقة ال`� ÐعOشون فQ³ا   .الرئOسية مع املساWمة �� ت

حاصيل غ23  حافظ ع#" ال2Æبة وت´تج م حقيق >ستدامة الزراعية Wناك عدة أساليب ت لت

  :مضرة بالä+ة و�سQRلك كميات قليلة من املياه نذكر م�Qا

   عتمد ع#" املدخالت البي½ية والطبيعية بدال عن استعمال املدخالت : زراعة العضو%ةال� �ال`

اI»ارجية واملصطنعة eاملبيدات و�سمدة الصناعية من أجل استدامة ال´شاط الزرا®� �� املدى 

إj" جانب التقليل من تلوث ال�واء  ٬الطو:ل وحماية ال2Æبة من التعر:ة واI+فاظ ع#" خصوQRÃا

ي2Æات أحد امل;سJب3ن �� ظاWرة التغ23ات ـــــــــــــــــــياه عن طر:ق التخفيض من انبعاثات غاز النوامل

 .  6املناخية 

  افظة ( الزراعية الصونيةB2بة من خالل >عتماد ع#" : )ا�Æفاظ ع#" نوعية ال+Iعمل ع#" ا�

حرك�ا، >  عتماد ع#" الغرس املباشر ثالثة مبادئ رئOسية �A العمل ع#" ثبات ال2Æبة وعدم ت

ل6+فاظ ع#" غطاء دائم لل2Æبة، >ختيار املستدام الذي يضمن ديمومة خصوÃة ال2Æبة عند القيام 

حيث �ستخدم الزراعة الصونية �� املناطق ا5Iافة ن;يجة انخفاض  D٬عملية تناوب ا,+اصيل ب

ملياه إلعادة استعمال�ا �� معدالت سقوط �مطار، حيث تتمكن ال2Æبة من تخز:ن كميات أك©2 من ا

ح والعدس واI+مص وعباد الشمس وقد  ٬الدورات الزراعية غ23 التقليدية eإنتاج الشع23 والقم

حو  حدة �مر:كية وأمر:�ا ا5IنوÃية بزراعة ن مليون Wكتار  60نW Eêذا �سلوب �� الواليات املت

  e .7انت عرضة للتدWور 

سليمة : ية والر:فية ت;سم باالستدامة عندما ت�ون تأسOسا ع#" ما تقدم فإن التنمية الزراع

من الناحية >ي�ولوجية وقابلة للتطبيق من الناحية >قتصادية وعادلة من الناحية >جتماعية 

ومناسبة من الناحية الثقافية، وأن ت�ون إºسانية �عتمد ع#" نîï علí� شامل، وÀع � ذلك أنھ البد 

:قة مستدامة لألجيال اI+الية والقادمة وأن توفر فرص عمل أن تلð� >حتياجات الغذائية بطر 

 �Aحافظ ع#" القدرات )نتاجية التجديدية لقاعدة املوارد الطبيعية، و مستدامة والئقة وأن ت

حسب بل املياه والطاقة والä+ة والتنوع  بذلك �عاîI قطاعات متعددة ال �شمل الزراعة ف

�áالبيولو  .   

� الفاو  1-2� :لالستدامة الزراعيةمعاي

  �A :8  سبعة معاي23 لالستدامة الزراعية FAOوضعت منظمة �غذية والزراعة 
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مساعدة الدول وا,5موعات �ك2ô فقرا لتب � أساليب زراعية مستدامة ألن املزارع3ن  :العدالة  -

�� الدول الفق23ة لOس ل�م اI»يار سوى >ستخدام املكثف وغ23 العقالºي لألراÎÛ� من أجل تلبية 

 9احتياجاQãم الرئOسية من الغذاء مما يدخل�م �� حلقة مفرغة من خالل الفقر والبOئة؛ 

قدرة النظام الزرا®� �� ا,+افظة ع#" بنOتھ ونماذج سلوكھ �� مواج�ة >ضطرابات  :املرونة  -

 اI»ارجية والغ23 متوقعة eالفيضانات وانجراف ال2Æبة والتä+ر؛

حقيق أك©2 قدر ممكن من القيمة والفوائد ن;يجة استخدام أحد : الكفاءة x. استخدام املوارد - ت

حقيق الكفاءة باستعمال مجم) املاء، ال2Æبة(املوارد  وعة من السياسات وÖليات ال�ادفة لت

 e10األسعار والضرائب وآليات املراقبة املالية �خرى كتقدير الت�اليف؛ 

حقيق متطلبات التغذية oساسية لألجيال اB3اضرة واملستقبلية من الناحية الكمية   - ت

� عدد من املنتجات الزراعية oخرى �ع#" طرق الزراعة املستدامة يجب >عتماد  :والنوعية وتوف

حتاجھ فقط من املاء دون إسراف كطر:قة  من استخدام طرق الري الفعالة وال`� تزود النبات بما ي

، و>عتماد ع#" أساليب الزراعة العضو:ة والصونية وذلك من أجل نقل ترÃة 11الري بالتنقيط 

 12ة الزمة لغذاء )ºسان؛ وأرض قادرة ع#" مواكبة حاجات �جيال القادمة من منتجات زراعي

� فرص العمل الدائمة والدخل الfاx. ومستوى املع+شة والعمل املالئم �3ميع من �عمل  -�توف

ال يجب ع#" الزراعة أن تبقى عمل موسí� ذات الدخل الضعيف الذي ال يلð� : باإلنتاج الزرا�.

وارتفاع تجارQãا �� �سواق اI+اجيات �ساسية للعامل3ن فQ³ا بل يجب أن تتماثل مع نمو إنتاج�ا 

حت �عتمد ع#" اليد العاملة املاWرة ذات �جر العا�j ن;يجة استخدام�ا  الدولية، إذ أ§Qا Öن أصب

ح من  لتقنيات جديدة ومتطورة �� الري والزراعة والرش واI+صاد وح`Ú �� ال;سو:ق الذي أصب

 الضرور:ات لنجاح العمل الزرا®�؛

يجب ا,+افظة ع#" قاعدة املوارد الطبيعية Dش�ل عام  :ة �نتاجيةا�Bافظة ع/� �عز%ز القدر  -

وأيضا طاقة التجدد و>س;يعاب لدى املوارد املتجددة من خالل عدم )خالل بالتوازنات البي½ية أو 

 ال;سJب �� تلو÷Qا؛

تخفيض حساسية القطاع الزرا�. للعوامل الطبيعية وجتماعية، قتصادية وا�dاطر  -

حييد  :و�عز%ز عتماد ع/� الذات oخرى  ح قادرا ع#" �قل ت يجب ع#" القطاع الزرا®� أن يصب

حلية وعاملية جديدة  حديات م املتغ23ات اI»ارجية ال`� تؤثر ع#" نموه واستمراره خاصة مع ظ�ور ت

حت Qãدد مساحات  وأك2ô خطورة eالنمو الديمغرا�� ال�ائل وظاWرة التغ23ات املناخية ال`� أصب

 .   23ة من �راÎÛ� الزراعية، إضافة إj" انخفاض املوارد املائية ن;يجة ارتفاع درجة حرارة �رضكب
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   :أسباب Fتمام بالتنمية الزراعية املستدامة 1-3

Wناك العديد من �سباب والدوافع ال`� جعلت العالم Qøتم بالتنمية الزراعية  

حددة Dعدة Qãديدات أWم�ا   :املستدامة ال`� eانت م

  13ال��ديدات البي�ية : 

حو : ندرة املياه  -  من  %43سنو:ا، م�Qا  3مليار م 277مثال تقدر املياه �� البلدان العرÃية بن

مصادر خارجية وWو �مر الذي Ðعرض Dعض البلدان العرÃية إj" مخاطر   %57مصادر داخلية و

 كب23ة �� املرحلة القادمة، وقد دفع Wذا الواقع البعض إj" استú¼اف مصادر املياه ا5Iوفية؛

وال`� ل�ا  Co2وخاصة >حتباس اI+راري وانبعاث غاز ثاºي أكسيد الكرÃون : التغ23ات املناخية - 

 زن البيÕ�؛آثار وخيمة ع#" التوا

تدWور �راÎÛ� DسJب الزراعة غ23 املستدامة و�عود أسباب تفاقم Wذا التدWور إj" تصميم  - 

حقيق أقÚÎû قدر من )نتاجية، وال`� �شمل ا,+اصيل املزروعة �� املناطق ذات  املزارع3ن ع#" ت

،�ÎÛ2ات راحة �راÆد من ف+Iوعدم استخدام  مخاطر جفاف عالية، تقص23 دورات ا,+اصيل وا

�سمدة Dعد اI+صاد استخداما eافيا، وعدم تناوب ا,+اصيل، )فراط �� ال2Æبية والر®� مع 

 ضغط املاشية ع#" ال2Æبة والغطاء النبا�ي؛

حري؛ -   ارتفاع ºسبة التلوث ا5Iوي وال©2ي والب

ات ال�وارث الطبيعية ا,»تلفة مثل الزالزل والفيضانات والتä+ر وتأثW23ا ع#" املنتج - 

 .الزراعية وال�وارث الناتجة عن الصراعات السياسية

  جتماعية : 14ال��ديدات 

حو  - مليون ºسمة ��  395الضغوط الس�انية حيث يقدر للبلدان العرÃية أن يصل عددWا إj" ن

، يؤدي Wذا إj" تقلص مساحات �راÎÛ� 2007مليون ºسمة عام  317مقارنة ب  2015عام 

 الزراعية؛

 الس�انية من الر:ف إj" املدينة؛ال5ïرة  -

حقيق العدالة >جتماعية؛ -  سوء التوزÀع وعدم ت

 استمرار:ة ضعف الب Ú املؤسسية وقصور التنمية الJشر:ة؛ -

 .ارتفاع مستوى ومعدالت البطالة والتوظيف غ23 املت�امل -

 ارجيةd3ال��ديدات ا: 

 املتغ23ات الناجمة عن العوملة وتدو:ل ال´شاط >قتصادي؛ - 

 نيات والتكنولوجيا اI+ديثة واملتطورة �� ا,5ال الزرا®�؛التق - 
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>س;ثمارات �جنJية وخاصة شرeات متعددة ا5I´سيات مما �سJبھ من §Qب للموارد وتلو:ث  - 

 ؛...)املياه، ا5Iو، ال2Æبة(�� مختلف املستو:ات 

منظمة التجارة الدولية وما تقدمھ من رخص واستüناءات �� مختلف جوالت التفاوض  -

 e ا مبدأ التفضيلÃحدة �مر:كية بال´سبة ألغلب السلع الزراعية، ولقد عززت أورو الواليات املت

 �íح بھ منظمة التجارة العال خاصة بال´سبة ل6+بوب ومنتجات  �OMCوروýي من خالل ما �سم

را®�، �لبان وI+وم البقر، إال أن الú¼اع �مر:�ي �وروýي eان دائما يدور حول موضوع الدعم الز 

 .ولم يكن للدول النامية أي حظ �� إثارة مشاeل�ا خالل جوالت التفاوض ا,»تلفة

 :سياسات التنمية الزراعية املستدامة 1-4

حدد السياسات الزراعية بمضمو§Qا الشامل أWداف اقتصادية واجتماعيـة لقطـاع  ت

حقيق�ا خالل ف2Æة زمنية معينة �� ضوء ا,+ددات الطبيعيـة  الزراعـة وال´شاط الزرا®� يتع3ن ت

والJشر:ـة واملائية والبي½ية، إذا السياسة الزراعية �A حزمة التوج�ات والقرارات ال`� ت´ت�5ïا 

حديد أنماط اI+يـاة الدول ب موجب القوان3ن وال;شرÀعات وال©2امج �� سJيل توف23 الغذاء وت

  : وسيـاسات )نتـاج وتركيب ا,+اصيل، وÃالتاW �jناك عدة سياسات �� إطار >ستدامة تتمثل ��

 :سياسة الدعم وحماية الزراعة 1- 1-4

ملزارع3ن، تطو:ر دخول�م من �Wداف �ساسية للدول املتقدمة Wو اI+فاظ ع#" مصاEI ا

حقيق >كتفاء الذا�ي �� إنتاج الغذاء وتوف23 استقرار ºسð� �� �سعار ل�ل  وضمان عدم تذبذQØا لت

حقيق  ح عملية ال5ïرة الر:فية واI+يلولة دون )ضرار بالبOئة، ولت من املنتج3ن واملسQRلك3ن، كب

حكم �� عوامل )نتاج  الزرا®� وتفرض سيطرQãا ع#" �سعار تلك �Wداف يجب ع#" الدول أن تت

  :15الزراعية وع#" التجارة الدولية وكذا املنتوجات واملوارد الزراعية وWذا من خالل 

أي حق املنتج �� بيع كمية معينة من إنتاجھ Dسعر (تتضمن حصص )نتاج : إجراءات داخلية - 

حدد ومضمون من قبل الدولة حكم �� عوامل )نتاج وأسعار التدخل  )م استعداد الدولة (والت

 .و�سعار املسQRدفة ودعم املسQRلك إضافة إj" القيود غ23 الكمية) للشراء QØذا السعر

وت;ناول تنظيم أو تقن3ن الواردات والصادرات الزراعية من خالل : إجراءات أو حواجز اI+دود - 

 .وWذا لدعم الصادرات التعر:فة ا5Iمركية الثابتة واملتغ23ة

مليار دوالر سنو:ا  230تنفق  OCDEحيث أن دول منظمة التنمية والتعاون >قتصادي 

حاد �وروýي واليابان، حيث تقدم Wذه  ع#" الدعم الزرا®� و�� مقدمة تلك الدول أمر:�ا و>ت

مية ل�ي من الدعم املا�j، مع )شارة أن Wناك ضغوط �»مة ع#" الدول النا %�82قاليم 

  . تخفض من دعم�ا الزرا®�
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 :سياسة إدارة املوارد املائية 1-4-2

املوارد املائية �عت©2 بمثابة املورد الزرا®� �ك2ô أWمية و�ك2ô ندرة حيث �سQRلك الزراعة ما 

�� Dعض البلدان من اسQRالك املياه الك#�، إن مختلف املشاeل املتعلقة بمورد املياه  %90يقارب 

 "j2اتيجية وا�+ة إلدارة املوارد املائية، و�عد التنمية املستدامة أدت إÆ5دي �� إسIالتفك23 ا

>جتماعية و>قتصادية من أوليات �لفية اI+الية ع#" مختلف املستو:ات ال`� تتطلب بالدرجة 

�وj" تنمية زراعية مستدامة وال`� تتطلب موارد مالية لتنفيذWا Dش�ل مستدام، وýسJب مشاeل 

ملياه لم يبقى سوى العمل ع#" ز:ادة كفاءة استخدام املوارد املائية وترشيد اسQRالك�ا وخاصة �� ا

حث عن eل �ساليب املالئمة لز:ادة إنتاجية املياه الزراعية وWذا  مجال الزراعة، إذ البد من الب

حس3ن إدارة ت: ملواج�ة ز:ادة الس�ان وز:ادة الطلب ع#" الغذاء و�عو:ض أضرار ال2Æبة من خالل

سياسات : وحماية وصيانة املوارد املائية من خالل تطو:ر كفاءة استخدام مياه الري عن طر:ق

حوث مش2Æكة لتطو:ر استخدامات املياه، تنمية  تأكيد املنظور >قتصادي الستخدام املياه، ب

حو  حلية املياه وتطو:ر الب ث �� Wذا التعاون العرýي للتوسع �� استخدام الطاقة املتجددة �� ت

ا,5ال لتخفيض الت�لفة، التوعية املائية من خالل ºشر ثقافة ترشيد استخدام املياه �� الزراعة 

  . 16العرÃية  

 :السياسة السعر%ة الزراعية 1-4-3

حقيق >ستقرار السعري �� أسواق السلع  تلعب السياسة السعر:ة الزراعية دورا Wاما �� ت

حقي ق >ستقرار �� دخول املزارع3ن، فضال عن دورWا �� توجيھ الزراعية وما ي2Æتب علQ³ا من ت

  .>سQRالك من السلع الزراعية وتوزÀع الدخل وز:ادة إيرادات الدولة وتوف23 احتياجات التصدير

حديد أسعار السلع الزراعية من أWم املشكالت ال`� تواجھ قطاع الزراعة، حيث تتعدد  وÀعد ت

  : 17اعية و:مكن إجمال Wذه الطرق فيما ي#� طرق وأساليب �سع23 اI+اصالت الزر 

 .السو� ��حدد أسعار السلع الزراعية وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب �� : ال!سع حيث تت

السوق ا,+#� وع#" اعتبار أن )نتاج الزرا®� موسí� و>سQRالك متواصل، فإن تخز:ن السلع 

وتختلف أسعار السوق اI+رة للسلع الزراعية  الزراعية يلعب دورا �� ت�و:ن سعر السوق اI+ر،

حصل صغار املزارع3ن ع#" سعر أقل إلنتاج�م أل§Qم  من موسم آلخر، ففي ظل ال;سع23 اI+ر ي

حاصيل�م ��  يميلون إj" بيع�ا �� ف2Æات اI+صاد، مقارنة بكبار املزارع3ن الذين يفضلون بيع م

 . مواسم أخرى خارج موسم اI+صاد من أجل �عظيم �رÃاح

 كوميB3ا ��حديد �سعار من خالل التدخل اI+�ومي، فالدولة Qãدف إj" : ال!سع و:تم ت

حقيق >كتفاء الذا�ي  حقيق استقرار �سعار والدخول الزراعية وحماية املزارع3ن من >حت�ار وت ت
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من السلع الغذائية وتنظيم حركة التجارة الداخلية للسلع الزراعية، وتقسم وسائل التدخل 

+Iما ي#�ا "jومي �� ال;سع23 إ�: 

وتتمثل Wذه الوسائل �� ال;سع23 ا5I©2ي للسلعة حيث : الوسائل ذات التأث23 املباشر ع#" �سعار -

حدد الدولة سعر مع3ن للسلعة يختلف عن سعر السوق اI+رة  .ت

ت الزراعية عن طر:ق التأث23 �� الطلب ع#" املنتجا: الوسائل ذات التأث23 غ23 املباشر ع#" �سعار -

حددة �سÚí أسعار الدعم، وWذا  حيث تتدخل الدولة كمش2Æية بطر:قة اختيار:ة عند أسعار م

التدخل ي�ون �� صاEI صغار املزارع3ن أل§Qا تجن�Qم نفقات التخز:ن وكذالك مخاطر انخفاض 

تاج سعر البيع، إضافة إj" التأث23 �� جانب العرض من خاللھ تقوم الدولة بفرض ضر:بة ع#" )ن

ح إعانات من خالل تقديم القروض املدعمة   .أو من

 :سياسة ئتمان وس!ثمار الزرا�. 1-4-4

�عت©2 السياسات التمو:لية من أWم دعائم النمو >قتصادي �� قطاع الزراعة كما �عد 

ر أيضا من أWم السياسات املؤثرة �� )نتاجية والنمو و>ستقرار �� )نتاج الزرا®�، ول�ي يتطو 

>س;ثمار الزرا®� يجب أن يتوفر مناخ اس;ثماري مالئم ومستقر 5Iذب اWتمامات القطاع اI»اص 

لألºشطة التنمو:ة الزراعية، و¶عداد خر:طة لالس;ثمارات الزراعية الواعدة وتنفيذ برامج لل2Æو:ج 

مع  لفرص >س;ثمار وتقديم املساعدة �� إعداد Wذه  الفرص اقتصاديا وفنيا وذلك بالتعاون 

  . 18القطاع اI»اص، إضافة إj" تأم3ن مخاطر >س;ثمار الزرا®� املش2Æك 

 :السياسة ال!سو%قية الزراعية 1-4-5

 Wاما من السياسة >قتصادية >جتماعية،
ً
حيث يقصد  تمثل السياسة ال;سو:قية جزءا

بالسياسات ال;سو:قية الزراعية مجموعة ال©2امج ال;سو:قية الزراعية املتناسقة ال`� ُترسم 

حقيق Wدف مع3ن خالل ف2Æة زمنية معينة، وتختلف طبيعة ال©2امج ال;سو:قية باختالف ال�دف  لت

حقيقھ   .الذي �سf" إj" ت

ا دورا رئOسيا �� يتفق العديد من >قتصادي3ن ع#" أن اI+�ومة يجب أن ي�ون ل�

حقيق مص6+ة eل من املنتج3ن واملسQRلك3ن ع#" حد  السياسات ال;سو:قية للسلع الزراعية وذلك لت

سواء، ولذلك يجب أن ي�ون ل6+�ومات �� الدول النامية دورا بارزا �� حماية وتنظيم النظام 

حماية املنتج3ن واملسQRلك3ن  للسلع الزراعية ومنع ال;سو:قي عن طر:ق إصدار ال;شرÀعات الكفيلة ب

>حت�ارات، و�سع23 املنتجات الزراعية وضمان اI+د �دºى ألسعار السلع الزراعية الرئOسية 

  .وتقديم املساعدات الالزمة ل6»دمات ال;سو:قية
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حديد �Wداف ال`� ترمي  ولذلك فإن تدخل الدولة �� السياسات ال;سو:قية يتطلب أوال ت

حقيق Wذه �Wداف �� ضوء الظروف إلQ³ا من وراء Wذا التدخل، ث م اختيار الوسائل املالئمة لت

  . >قتصادية و>جتماعية والسياسية السائدة

 :سياسة الزراعة العضو%ة 1-4-6

�ش�ل الزراعة املكثفة أو املركزة خطرا ال ÐسQRان بھ ع#" البOئة والتنوع اI+يوي وال`� Qãدف 

حدودة من ل6+صول ع#" أع#" كمية من )نتاج عن طر: ق استخدام نوع واحد أو أنواع م

اI+اصالت الزراعية، وال`� تD2Æع ع#" مساحات شاسعة مع استخدام واسع ومكثف للكيمياو:ات 

الزراعية وتجاWل تدWور البOئة وسالمة م�وناQãا مما أثر ع#" �+ة )ºسان، ول�ذا يجب أن ي�ون 

وال`� �ع � " جاء مف�وم الزراعة العضو:ة  )نتاج خاليا من أي مواد كيماو:ة ومن Wذا املنطلق

إنتاج الغذاء بطر:قة ال ت6+ق الضرر بالبOئة وذلك بتجنب الكيماو:ات الزراعية eاألسمدة 

" ، كما Ðعرف >ختصاصيون الزراعة العضو:ة "واملبيدات والعقاق23 البيطر:ة واملواد اI+افظة 


Î� ع#" املوارد بأ§Qا منîï أو منا	î زراعية Qãدف إj" خلق نظم إنتOش�ل رئD اج مستدامة �عتمد

حقيق مستو:ات مقبولة من )نتاج  القابلة للتجدد، وع#" إدارة العمليات اI+يو:ة والبOئة، QØدف ت

حقيق العائد املناسب  اI+يواºي والنبا�ي والتغذية الJشر:ة واI+ماية من الطفيليات و�مراض، وت

تتجنب الزراعة العضو:ة Dعض التطبيقات اI+ديثة لل�ندسة ، كما 19" لليد العاملة واملوارد �خرى 

وللزراعة العضو:ة دورا Wاما �� حماية )ºسان . OGM 21واملنتجات املعدلة وراثيا  20الوراثية 

والبOئة وذلك باستخدام مخلفات املزرعة وفضالت اI+يوانات كسماد، ومن ثم فv� تقلل من تلوث 

Iحسن من التنوع ا +يوي النبا�ي واI+يواºي، تقلل أيضا من ارتفاع درجة حرارة املاء وال�واء، ت

حد من انبعاث ثاºي أكسيد الكرÃون من ا,+صول    . �رض أل§Qا ت

حق >Wتمام 22وت2Æكز الزراعة العضو:ة ع#" أسس ومبادئ  ، فتظل تجرÃة رائدة �ست

حقيق املعادلة الصعبة املتمثلة �� توف23 الغذاء بطر:قة تض من سالمة )ºسان والتطو:ر Dغية ت

  . والبOئة

 :سياسة حماية التنوع اB3يوي والغابات 1-4-7

 �áحافظة ع#" التنوع البيولو من خالل ��5يع دعم دو�j ملموس إلقامة شرeات للم

 �í2اث العالÆو�� مواقع ال �áالنظام >ي�ولو �� �áواستخدامھ املستدام ملا �� ذلك التنوع البيولو

ا �� وحماية �نواع امل�ددة باالنقراض السيما من خالل التوف23 املالئم للموارد املائية والتكنولوجي
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البلدان النامية، والتفاوض �� إطار اتفاقية التنوع البيولو�á وكذا إºشاء نظام دو�j ل;�5يع 

  .املشاركة العادلة واملنصفة Dش�ل فعال �� الفوائد املتاحة من استخدام املوارد الوراثية

�ا كذلك �عز:ز >لÆ¼ام السياÎ� لبلوغ )دارة املستدامة للغابات من خالل تأييدWا بوصف

أولو:ة �� جدول �عمال العالí� مع املراعاة التامة للصالت ب3ن قطاع الغابات وغ23ه من القطاعات 

  23. عن طر:ق إتباع نîï مت�امل

 :سياسة �عز%ز دور املرأة x. �نتاج الزرا�. 1-4-8

 للمرأة دور بارز �� )نتاج الزرا®� حيث تقوم بمعظم �عمال الزراعية، لذلك فإن التنمية

الر:فية الناF+ة �A تلك ال`� �سQRدف بالدرجة �وj" �عليم املرأة من أجل ز:ادة )نتاجية 

الزراعية، وكذلك من خالل توجيھ ذلك القدر ال�ا�� من التمو:ل وكذا امتالك �راÎÛ� من أجل 

ح�ا نفس  تـفعيل دور املرأة �� التنمية الزراعية املستدامة وجعلھ أك2ô كفاءة من خالل من

حقيق ذلك من خالل >  ح للرجل، و:تم ت   :24متيازات ال`� تمن

توف23 املقومات الفنية و)دار:ة والتنظيمية و)رشادية والتدر:Jية الالزمة إلنجاح مشروعات  - 

 تنمية املرأة الر:فية؛

��5يع عالقات التعاون ب3ن فروع ا,5الس وا5Iمعيات �Wلية والنقابات من أجل ج�د مش2Æك  - 

 ض باملرأة الر:فية؛م´سق لل�Qو 

 .تخصيص رأسمال وا�E �� امل3¼انية العامة للدولة لتنمية املرأة الر:فية - 

   التنميـــــــــــة الزراعيــــــــــة والر%فيـــــــــــة املستدامـــــــــة x. ا�3زائـــــــــر: ا�Bـــــــــــــور الثا�ي 

حكم  فالزراعة �A من ا,+اور الرئOسية �� أي عملية تنمية لكن Wناك عوامل كث23ة تت

�� Wذا القطاع ال�ام و�سJب قصورا �� مجال تنميQRا إj" جانب )ضرار بالبOئة، كقلة 

املساحات الزراعية ن;يجة للتوسيع العمراºي والتä+ر وغ23 ذلك، وكذا قلة موارد املياه 

عدد الس�ان، باإلضافة إj" )كثار من استخدام �سمدة الكيماو:ة  والÆ¼ايد املستمر ��

واملبيدات اI+شر:ة وال`� أدت إj" إI+اق الضرر باI»ضراوات و�طعمة، و¶صابة )ºسان 

   .بكث23 من �مراض

  :عرض ألFم ال��امج اd3اصة بالتنمية الزراعية x. ا�3زائر 2-1

ح دراسة خصائص الزراعة من إدراك املؤWالت ال`� يتمتع QØا القطاع الزرا®�،  �سم

وا,�5ودات ال`� بذلت �� سJيل حيازة القطاع الزرا®� ع#" م�انة الئقة �� التنمية >قتصادية، 
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وقد خصت Wذه ا,�5ودات ا5Iانب الكí� لعوامل )نتاج، مع أن مش�ل الزراعة �� ا5Iزائر Ðعتمد 

  .يعة التنمية الزراعية نفس�اع#" طب

  25: املالمح oساسية للقطاع الزرا�. x. ا�3زائر 2-1-1

 �jاملستعملة �� الزراعة حوا �ÎÛحتل �را من املساحة )جمالية للبالد وال`� تقدر % 21ت

مليون Wكتار مخصصة  7,5مليون Wكتار مزروعة من بي�Qا  8,4 :مليون Wكتار موزعة  كما ي#� 49: بـ

 �jحاصيل السنو:ة وحوا حاصيل الدائمة، و 1للم مليون Wكتار  33مليون Wكتار مخصصة للم

 929.000مليون Wكتار من الغابات والس�وب واI+لفاء، وتمثل مساحة  6,6مستغلة كمعابر، 

  .ة الصاI+ة للزراعةمن املساح% W11كتار من �راÎÛ� املسقية ºسبة 

من املساحة % 3,5مليون Wكتار من املساحة الزراعية، أي ما Ðعادل  8,4تمتلك ا5Iزائر 

)جمالية للبالد، وÃالقياس إj" ضعف >سQRالك الوط � فيما يخص �راÎÛ� الزراعية، انخفضت 

، 1962ساكن سنة /Wكتار 0,75(  2008و 1962بوضوح كب23 ب3ن سنة " ساكن/الوفرة"ºسبة 

  ).2008ساكن سنة / Wكتار  0,24

            انخفاضا �� القيمة املضافة ب´سبة W2008ذا، وقد �5ل القطاع الفال|� خالل سنة 

، و:´سب Wذا >نخفاض أساسا إj" ا,+صول الضعيف �� حقل اI+بوب سن`� %)5,6-(

لسباخة والبطاطا ، كما يخص Wذا ال2Æاجع الدوري �� )نتاج الزرا®� ,+صول ا2007/2008

  .ومشتقات اI+ليب

وÀعود ا,+صول الضعيف الذي �ش�ده الزراعة �� بالدنا ع#" حد سواء إj" نقص وتراجع 

  .�� الوسائل التقنية أو إj" الظروف املناخية غ23 املالئمة

حصوال ضعيفا بقيمة  2007/2008أما إنتاج اI+بوب للسنة  مليون  17,3فقد حقق م

/ مليون قنطار 41ح مقارنة بالسنة املاضية أين �5ل ا,+صول )جما�j قنطار، إذ تراجع بوضو 

  .سنة

 2008إj"  2004وقد بلغ معدل إنتاج اI+بوب خالل السنوات �رýع �خ23ة من سنة 

ح 23,3مليون قنطار،  38,4:بـ   .مليون قنطار منھ قم

حيث% 30أما ºسبة �غطية )نتاج الوط � فال تتعدى   2/3أك2ô من  من الطلب الوط � ب

سنة من اI+بوب إضافية /مليون قنطار 50من حاجيات اI+بوب مستوردة كما أن ما يقرب 

وتقدر حاجيات البالد من اI+بوب eو§Qا إنتاجا . مستوردة من أجل سد �5ز إنتاجنا الوط �

 �jحوا   .سنة و�A قيمة من املتوقع أن ترتفع باستمرار/مليون قنطار 65ضرور:ا ب
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 قدره  2008، بلغ إنتاج البطاطا سنة D2007عد أزمة سنة 
ً
 قياسيا

ً
مليون قنطار،  12رقما

من Wذا اI+صاد �� م´شآت للت©2يد متواجدة ع©2 ال2Æاب % 73وحسب سلطات القطاع سيخزن 

الوط �، وÀعتمد نظام �سي23 مخزون البطاطا الذي Ðسf" لضمان وفرQãا �� eل زمان وم�ان ع#" 

  .    ستوجب �عميمھ ع#" منتوجات إس2Æاتيجية أخرى الذي SYRPALAC Ðآلية تنظيم، 

 �jا القطاع، حواWأصدر �لإلحصاءات ال` 
ً
مليار ل2Æ من بي�Qا  2,2و:بلغ إنتاج اI+ليب، وفقا

مليون ل2Æ فقط يتم جمع�ا ومعاQR5Iا من طرف ملبنات القطاع العام واI»اص، و:فضل  250

باشر بأنفس�م، وÀش�ل نظام اI+د �قÚÎû املرÃون بيع إنتاج�م ل6+ليب اI»اص باالسQRالك امل

الرتفاع �سعار ا,+لية الذي Ðعت©2ه املرÃون ذو دخل ضعيف، عامال رئOسيا Ðعرقل تطور )نتاج 

  .ا,+#� ل6+ليب

مليار ل2Æ سنو:ا وأدى إj" ز:ادة كب23ة ��  3,5من حيث >سQRالك ا,+#�، بلغ تطور اI+ليب 

 �jحوا   .2007مليار دوالر �� عام  1,6مقابل  2008ر دوالر �� عام مليا 5�1,20م الواردات ب

قتصاد الوط¡  2-1-2 .x انة الزراعةfم:  

اتجھ وضع الزراعة �� >قتصاد الوط � منذ بداية تطبيق ا,»ططات التنمو:ة للعشر:ة 

حو احتالل مرتبة ثانو:ة، 1977-1967 و:رجع ذلك لطبيعة السياسة >قتصادية ل�ذه املرحلة  ن

ال`� Wمشت القطاع الزرا®�، ونظرا للتعديالت ال�ي�لية ال`� أدخلت ع#" القطاع الزرا®�، وتدعيم�ا 

با,»طط الوط � للتنمية الزراعية الذي Ðعد وسيلة Wامة �� دعم القطاع الزرا®� من الناحية 

حتل م�ا حسن املالية، بدأت الزراعة ت نة أفضل مما eانت عليھ �� >قتصاد الوط �، من خالل ت

مساWمQRا �� الناتج الداخ#� اI»ام و�� توظيف اليد العاملة و�� امل3¼ان التجاري و�� تلبية 

  .>حتياجات الغذائية للس�ان

فضال عن  إن عنصر اليد العاملة متوفر و:مكن إستغالل Wذه امل3¼ة لل�Qوض بالقطاع،

  :ذلك Wناك Dعض املزايا �خرى ال`� ��5ع ع#" الدخول �� مثل Wذه �ºشطة

  ).كما يو�+ھ �5م Wذا النوع من الواردات ( �5م الطلب ع#" السلع الغذائية  -

املوارد املالية املتاحة وال`� تمثل قوة شرائية للدولة يجب )سراع �� إس;ثمارWا Dش�ل منتج  -

  .�� قيمQRا لتفادي التناقص

فيما يتعلق بالفرص املمكنة يمكن النظر إW "jذا ا5Iانب بال2Æك3¼ ع#" نوع �ºشطة 

الفالحية والزراعية ال`� تمتلك فQ³ا ا5Iزائر م3¼ة ºسJية، eأن يتم ال2Æك3¼ ع#" املزروعات ال`� تناسب 

I2 زراعة اôضر والفواكھ، أنواع املناخ السائد، فمناخ الشمال رطب ومعتدل وممطر و:ناسب أك«
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ومناطق ال�ضاب العليا ÐسودWا مناخ يناسب زراعة اI+بوب والز:تون، املناخ الä+راوي �سوده 

  .زراعة النخيل، و:جب اI+فاظ ع#" Wذه الزراعة وتطو:رWا ب�ل الوسائل املمكنة

بال´سبة لليد العاملة كعامل إنتا�á ل�ذا القطاع ذات وفرة كب23ة وخاصة �� املناطق 

   :وا5Iدول التا�j يو�E ذلك الر:فية،

  ºسبة العمالة �� القطاع الفال|� إj" العمالة ال�لية : ) 01( جدول رقم 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

�سبة 

العمالة 

)%(  

26,3 27,2  27 27,2  27  27  27,3  27,2  

  .تقار:ر بنك ا5Iزائر: املصدر

يالحظ أنھ برغم التغ23ات الكب23ة ال`� عرف�ا )قتصاد الوط � فإن العمالة �� القطاع 

وWو ما يو�E أن Wذا القطاع لم ينمو . الفال|� بقيت تقر:با ثابتة ك´سبة إj" العمالة ال�لية

  .بالش�ل ال�ا�� ل�ي يمتص املز:د من اليد العاملة

اع Wو أن مداخيل �سر ل�ذا القطاع من ج�ة أخرى فإن ما Ðستد®� ال�Qوض QØذا القط

  :�عت©2 �ضعف من ب3ن القطاعات �خرى 

   (%)مداخيل �سر �� القطاع الفال|� ºسبة إj" إجما�j الرواتب و�جور  ) : 02( جدول رقم 

  .تقار:ر بنك ا5Iزائر: املصدر

لقد إºعكس Wذا التدWور �� مداخيل �سر �� Wذا القطاع �� تف�Î� ظاWرة الú¼وح الر:في 

وال`� �سبJت �� مشاeل عديدة أخرى كمش�لة السكن، باإلضافة إj" أن إنخفاض املداخيل ل�ذا 

الفال|�، يرجع Wذا الضعف القطاع والتخ#� املÆ¼ايد عن �ºشطة الفالحية ساWم �� تراجع )نتاج 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

مداخيل 

  oسر
4,2 4,39 4,2  4,1  5,3 5,32 5,33  
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أيضا إj" طبيعة الزراعة �� ا5Iزائر وال`� �عتمد �� معظم�ا ع#" �مطار، حيث أن Wناك مناطق ال 

حف3¼ات مغر:ة ل�ذا  �عرف �ساقط �مطار سنو:ا وÃالتا�j وجب تدخل الدولة لتقديم دعم وت

حول إj" )نفاق ع#" Wذا القطاع لتعظيم ا,+صول بدل )عتماد ع#"  القطاع )س2Æاتي��، والت

حديد )نتاج   .الظروف الطبيعية املتذبذبة �� ت

إن Wذا التدWور �� Wذا القطاع من حيث )نتاج والتوظيف ي2Æجم �� ال�5ز الغذاqي 

الذي Ðعانيھ )قتصاد الوط �، ف�ذا ال�5ز Ðعت©2 مؤشر خط23 ع#" حالة Wذا القطاع وا5Iدول 

  .ش�لةاملوا�j يو�E مدى خطورة امل

  مؤشرات حول التبعية الغذائية:  ) 03( جدول رقم 

  .تقار:ر بنك ا5Iزائر: املصدر

�عكس ºسبة الصادرات الغذائية إj" إجما�j الصادرات �5ز )قتصاد الوط � عن توليد 

كما أن السلع الغذائية املصدرة �A �� الغالب سلع أولية منخفضة  فائض �� السلع الغذائية،

الت�لفة �� السوق العاملية وذات قيمة مضافة ضعيفة، من ج�ة أخرى فإن ال´سبة الكب23ة 

للواردات الغذائية مقارنة مع إجما�j الواردات �عكس مدى التبعية ل6»ارج �� ا,5ال الغذاqي، مع 

  .ت eان Wناك �5ز كب23 �� مادة غذائية إس2Æاتيجية و�A اI+بوب)شارة أنھ �� Dعض السنوا

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

�سبة 

الصادرات 

%(الغذائية

(  

0,13  0,15  0,18  0,19  0,2  0,14  0,13  0,15  0,15  ,0250  

�سبة 

الواردات 

%(الغذائية

(  

25,2  24,7  21,4  19,96  19,74  17,62  17,71  17,93  16,43  14,92  

امل�¤ان 

التجاري 

  الغذا¥ي

-2,33  -2,32  -2,54  -2,47  -3,32  -3,52  -3,73  -4,86  -7,67  -5,75  
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إن البيانات الواردة �� ا5Iدول ت©2ز تناقضا �� الوضعية الغذائية، فمن ج�ة �عت©2 ا5Iزائر 

بلد ذو مساحة شاسعة وموارد زراعية �»مة، ومن ج�ة أخرى Wناك �5ز غذاqي �»م مما 

سبة ل6»روج من Wذا الوضع خاصة مع توفر املوارد يطرح ال;ساؤل عن حول )س2Æاتيجية املنا

  .املالية وال`� Ðعت©2 )س;ثمار الفال|� أحد املنافذ إلستغالل�ا

بالرجوع إj" البيانات املتعلقة بصادرات ا,+روقات ورصيد امل3¼ان التجاري الغذاqي ل56زائر 

فقة لل�5ز الغذاqي، أي أن يالحظ أنھ مع الÆ¼ايد املتواصل إليرادات ا,+روقات Wناك ز:ادة مرا

حو:ل جزء من املوارد املالية  العقلية )سQRالكية م�2Æ»ة �� )قتصاد ا5Iزائري، فبدل ت

لإلس;ثمار الفال|� من أجل ز:ادة وتنوÀع )نتاج وز:ادة التوظيف يتم صرف Wذه )يرادات ع#" 

  .سلع أجنJية

  : حصة الزراعة x. الناتج الداخ/. اd3ام 2-1-3

التعامل مع Wذه الوضعية املزر:ة ال`� ÐعOش�ا قطاع الزراعة �� ا5Iزائر، صياغة  يتطلب

حقيق �من الغذاqي ولو  إس2Æاتيجية وطنية �� Wذا ا,5ال وت�ون �� املدى الطو:ل ال�دف م�Qا ت

حقق أWداف إس2Æاتيجية أخرى كتنوÀع مصادر الدخل الوط � وز:ادة  ºسJيا، و:نجر عن ذلك ت

الفال|�، و¶يجاد منفذ إلستغالل املوارد املالية املتاحة، باإلضافة إj" ز:ادة  مساWمة القطاع

�Î�Oحس3ن املستوى املع حقيق Wذه )س2Æاتيجية Ðستلزم تفادي . التوظيف وت مع )شارة إj" أن ت

ا5Iدل )يديولو�á حول القطاع الذي يقوم باإلنتاج فما دام الرÀع مملوك للدولة يجب ع#" الدول 

حس3ن املستوى املعÎ�O� لألفراد و:ضمن أن تتص رف �� Wذا الرÀع بالش�ل الذي Ðساعد ع#" ت

  26. إستقاللية )قتصاد الوط �

للوقوف أك2ô ع#" �5م املش�لة Ðعرض ا5Iدول املوا�j عالقة القطاع الفال|� بالناتج 

�jا,+#� )جما:  
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  )جما�jعالقة القطاع الفال|� بالناتج ا,+#� ) :  04( جدول رقم 

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

مساFمة 

 .x الفالحةPIB 

)%( 

8,4 9,7 9,2  9,8  9,4  7,7  7,7  7,5  6,4  9,1 

� السنوي �التغ

x. الناتج 

  )%(الفال©. 

22  19  1,2  23,5  12,3  0,1  10,7  9,8  -5,3  20  

مساFمة قطاع 

الفالحة x. نمو 

  )%(الناتج 

-5,0  13,2  -1,3  19,7  3,1  1,9  4,9  5,0 2,6    

  .تقار:ر بنك ا5Iزائر :املصدر

حسنا  2000كما سبق رغم املوارد النقدية امل2Æاكمة منذ سنة  لم Ðعرف Wذا القطاع ت

: كب23ا، كما يت¿E من بيانات ا5Iدول لم تتعدى ºسبة مساWمة Wذا القطاع إj" إجما�j الناتج

فرغم أن eل . الفالحية �� ا5Iزائر وعدم وجود جدية ملعاQR5Iا، وÀع©2 ذلك عن �5م املش�لة %10

الظروف اI»ارجية �س23 �� غ23 صاEI )قتصاد الوط �، وخاصة الت¿»م الكب23 �� أسعار املواد 

حقيق تنمية  الغذائية �ساسية لم تتخذ )جراءات املناسبة من أجل توظيف املوارد املتاحة لت

  .فالحية مستدامة

وÃالقيمة املطلقة نجد أن القطاع الزرا®� عرف ز:ادة حقيقية إذ أنھ خالل مدة عشر:ن 

حسن م6+وظ %4.95، �5ل معدل ز:ادة سنو:ة متوسطة 27)1983-2003(سنة  ، و�A �ع©2 عن ت

�� أداء القطاع الزرا®� مقارنة بأداء القطاعات >قتصادية �خرى، وعند مقارنة معدل النمو �� 

 4.04%لھ �� البلدان ا,5اورة، نجد أن ا5Iم�ور:ة التوºسية حققت معدل نمو سنوي الزراعة بمثي

، أما جم�ور:ة مصر العرÃية فبلغ معدل النمو 2.95%أقل بقليل مما حقق �� ا5Iزائر، واملغرب 

حد ذاQãا �عد غe 23افية، ألن امل�مة �ساسية للزراعة تتمثل  3.05%السنوي  غ23 أن Wذه املقارنة ب

لبية >حتياجات الغذائية للس�ان، وÃالتا�j فإن نمو )نتاج الزرا®� البد وأن Ðساير معدل �� ت

النمو الديموغرا��، وWذا يدفعنا إلدخال القيمة املضافة للزراعة حسب الفرد �� اI+سبان، ففي 

دوالر  183حققت ا5Iزائر قيمة مضافة زراعية حسب الفرد الواحدة قدرت بما قيمتھ  1983سنة 
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حلول سنة  102وللمغرب ) دوالر 154(و�A أع#" مما حقق �� توºس  Ã2003دوالر لنفس السنة، و 

حت ا5Iزائر �� املرتبة �خ23ة بقيمة   271دوالر للفرد، بOنما حققت املغرب ما قيمتھ  214أصب

دوالر، وWذا يب3ن أن ا5Iزائر حققت معدل نمو ضعيف جدا ب3ن سن`�  306دوالر للفرد وتوºس 

  .165%بOنما بلغت ال´سبة �� املغرب ) %16.5( 2003/1983

حقيق oمن الغذا¥ي الوط¡   2-2   : برنامج استدامة التنمية الزراعية لت

حكم والسيطرة ع#"  حقيق التنمية الزراعية املستدامة ال يتوقف فقط ع#" الت إن ت

حفزات تنظيمية  و¶دار:ة، ولكن ال بد من العوامل والظروف املتعددة وامل;شعبة، أو ع#" توف23 م

حقيق أWداف التنمية  حة الكفيلة بإحداث وت إدارة Wذه املوارد وتوجيھ أºشطQRا �� القنوات الä+ي

الزراعية املتواصلة، وال`� يطلق علQ³ا باإلدارة )س2Æاتيجية، وال`� تتضمن �Wداف الطو:لة �مد 

ت�ون Wناك إس2Æاتيجية للزراعة أو  �� ضوء جميع الظروف الداخلية واI»ارجية، فال بد من أن

التنمية الزراعية، منJثقة عن )س2Æاتيجية العامة للدولة، تنJثق ع�Qا اس2Æاتيجيات للمؤسسات 

الرئOسية، ال`� تقوم ب;نفيذ السياسات الزراعية، وفق برنامج وط � للتنمية الزراعية، الذي يرتكز 

  28: ع#" ثالث رeائز

- �Aحثية و)رشادية، أي برامج توليد ونقل التكنولوجيا  برامج تنمية )نتاج، و  ال©2امج الب
ً
أساسا

 فعاال �� التنمية الزراعية؛
ً
 ال`� تQRيأ ل�ا الظروف املناسبة ألن ت�ون عامال

حديث أج�زة اI»دمات املرتبطة بالعملية الزراعية؛ -  ت

 رئOسا �� عملية التنمية السياسات >قتصادية ال`� ت´ت�5ïا اI+�ومة، وال`� يمكن أن تلعب د -
ً
ورا

  .الزراعية

  :والش�ل املوا�j ي6»ص املراحل التفصيلية لل©2نامج الوط � التنمية الزراعية
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  الزراعية)طار العام لل©2نامج الوط � للتنمية ) :  01( الشfل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: ، امللتقى العلí� الدو�j حول "- ب3ن العشوائية والفعالية -سياسات واس2Æاتيجيات �من الغذاqي العرýي"با�A موÚÎ،  :املصدر

  .13، ص2010نوفم©2  25 -24ا5Iزائر، : )نتاج الزرا®� ورWان �من الغذاqي، جامعة با�á مختار، عنابة

 تنمية زراعية سريعة حتقق أهدافها اإلنتاجية يف توقيتات زمنية. 
 حتافظ على املوارد الطبيعية والبيئية. 
 ،اقتصادية أعلى للمزارع حتقق دخوال زراعية. 
 تؤسس منطاً زراعياً متطوراً قادراً على االنطالق الذايت. 

 وسائل حتقيق الغاية

 مناخ اقتصادي وخدمات  تكنولوجيا دائمة التطور

  : ت��أ وت�قل إلى م�اقع إن
اج م� خالل

 . ال)'اك% ال$#"!ة واإلرشاد�ة -

 .ال)-س+ات اإلرشاد�ة -

  .وال)2ارس ال%را0!ة ال/ل!ات - 

  : ت�
)ل على  

 .ن89 وت�'7عات وس!اسات م#ف%ة -

م-س+ات ع>'7ة ل
�ف:' م+
ل%مات  -

 .اإلن
اج وال
+�7< وال=2مات

 اإلطــــار التنظيــمـــي

برامج بحثية إرشادية 

 برامج بحثية إرشادية إقليمية

+ 
برامج بحثية إرشادية 

 بحثية إرشادية إقليمية برامج

+ 

+ 

+ 

 برامج تنمية إنتاج حمصولية وخدمية

  برامج تنمية إنتاج إقليمية 

 الرب'مج الوطين للتنمية الزراعية

+ 

 إس��ات���ة ال���ة ال�را��ةغا�ة 
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  :عرض ألFم ال��امج اd3اصة بالتنمية الر%فية x. ا�3زائر 2-2-1

عد التنمية الر:فية من العمليات ال`� يمكن من خالل�ا ت´سيق وتوحيد ج�ود �فراد 
ُ
�

حس3ن الظروف >قتصادية و>جتماعية والثقافية �� ا,5تمعات ا,+لية،  وال�يئات اI+�ومية لت

 
ً
 مت�امال

ً
 �� إشباع  وجعل Wذه التجمعات جزءا

ً
 فعاال

ً
�� الدولة، ومساعدQãا ع#" أن �س�م إس�اما

اI+اجات املادية و>جتماعية ألفراد ا,5تمع ال سيما اI+اجة إj" الغذاء، وWنا ُيطرح السؤال حول 

  .كيفية عمل برنامج التجديد الر:في الحتواء إش�الية التنمية الر:فية املستدامة �� ا5Iزائر

حقيق التنمية الر%فية املستدامة سياسة التجديد ال -أ   :ر%في »آلية لت

شرعت ا5Iزائر �� تجسيد سياسة التجديد الر:في QØدف ترقية التنمية >قتصادية    

للبالد ضمن إس2Æاتيجية �شاركية تجمع eل العالم الر:في، و�س;ند Wذه السياسة ع#" إش�الية 

دة من اI»دمات القاعدية الالمركز:ة اI+كم ا,+#� والتنمية املستديمة و)نصاف �� >ستفا

  . وتقو:ة الروابط >جتماعية

نعقدة �� ش�ر 
ُ
إن سياسة التجديد الر:في قد تم تJنQ³ا �� ندوة اI+�ومة والوالة امل

، وWذا Dعد ف2Æة طو:لة من ال;�»يص والتقييم، و�عاون علQ³ا eل من 2006دÐسم©2 من سنة 

ح ببعث برنامج دعم  املعني3ن واI»©2اء الوطني3ن و�جانب، والسلطات ا,+لية والوطنية، مما سم

ح آفاق جديدة �� عالم الر:ف،  2013-2007: التجديد الر:في لف2Æة ح Wذه السياسة بفت حيث �سم

�� إطار مواكبة العوملة وعن طر:ق تثم3ن أمثل للموارد ا,+لية، ضمن آفاق دعم شروط املنافسة 

  29: سد Wذه السياسة من خالل أرýعة مواضيع جامعة و�Aتتج. وال2Æغيب �� �قاليم الر:فية

حس3ن  ظروف معOشة س�ان �ر:اف  -   ؛)تطو:ر القرى واملداشر واملشا�ي والقصور (ت

حس3ن املداخيل؛ -  تنوÀع ال´شاطات >قتصادية �� الوسط الر:في لضمان ت

 اI+فاظ ع#" املوارد الطبيعية وتثمي�Qا؛ -  

 .حماية وتثم3ن ال2Æاث الر:في املادي وغ23 املادي -

إس2Æاتيجية عملية أال و�A )س2Æاتيجية الوطنية : كما ترتكز سياسة التجديد الر:في ع#"     

  :ال`� �س;ند ع#"  SNDRDللتنمية الر:فية املستدامة

 ستد®� تقو:ة القدرات و>ندماج وعÐ داف، والذيW� قلنة تنفيذ ال مركزي لل©2امج حسب

  .التدخالت و>س;ثمارات والدعم اI+�ومي

  للمساعدة ع#" اتخاذ القرار من أجل التنمية املستديمة �الر:فية وا,+لية(النظام الوط  (

SNADDR  بمؤشر Úíالذي يرتكز ع#" تص´يف �قاليم املنجز بواسطة املؤشر املركب املس

ح بمعرفة الوضعيات الت IDDالتنمية املستدامة  نمو:ة ومختلف >حتياجات الذي Ðسم
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و�ولو:ات وكذا معرفة اتجاWات مستو:ات التنمية للبلديات، وتقوم Wذه �داة املش2Æكة بوظيفة 

 .متاDعة امل3¼انيات وتقييم �ثر

 جمع الفاعل3ن واملعارف والتمو:الت داخل )قليم "jدف إQã 5يةïة منÃمقار. 

ياسة إj" �عز:ز القدرة )دار:ة لإلطارات Qãدف أيضا إجراءات التنمية من خالل Wذه الس

املسؤولة عن تطبيق وتنفيذ مختلف ال©2امج، ول�ذا الغرض تم تفصيل برنامج �عز:ز القدرات 

 ).PRCHAT(الJشر:ة والدعم التق � 

  :املشروع ا�3واري للتنمية الر%فية املندمجة »أداة - ب

مشروع Ðشمل إجراءات مرافقة  Ðُعرف املشروع ا5Iواري للتنمية الر:فية املندمجة بأنھ

  :املواطن3ن وامل´شآت �� الوسط الر:في ال`� �عمل ع#"

  شة الس�ان، وذلك بإعادة >عتبار للقرى والقصور وترقيةOحس3ن ظروف ونوعية مع ت

  .امل´شآت واملرافق >جتماعية و>قتصادية والثقافية

 ع مداخيلÀرفية والصغ23ة واملتوسطة  ز:ادة وتنو+Iالس�ان من خالل ترقية املؤسسات ا

 .واملنتجة للمنفعة واI»دمات

 2اثيةÆي وتثم3ن أفضل للموارد الطبيعية والºث ع#" >ستغالل العقال+Iا.  

  :يتم تنفيذ املشروع ا5Iواري من خالل ثالثة مراحل أساسية    

حض23، الصياغة، : إعداد املشروع -   .التأكيد، املصادقة واملوافقةالبداية، الت

�»23 املوارد املالية، إنجاز �شغال و>ختتام: تنفيذ املشروع -�.  

  .�سي23 املشروع والتعرف ع#" Öثار واملراقبة والتقييم: املتاDعة واملراقبة والتقييم -

حدد سياسة التجديد الر:في بناًءا ع#" عدة اعتبارات م�Qا       :كما وتت

 ا سياسFضمان شروط القابلية ل6+يـاة >جتماعية : ة إقليميةباعتبار "jترمي إ �وال`

و>قتصادية للمناطق الر:فية، و¶j" تقليص التفاوت ب3ن املناطق ا,+رومة أو ال`� QØا عوائق 

طبيعية أو غW23ا، لقد أدت اI+يو:ة ا5Iغرافية ال`� عرف�ا العالم الر:في �� العقود اI»23ة إj" تركز 

D �� ش الفضاءات الس�انOمQã "jضر:ة من ج�ة، ومن ج�ة أخرى إ+Iعض املناطق �قطاب ا

، فإ§Qم ما زالوا )ك´سبة من مجموع س�ان البالد(الر:فية، و¶ذا eان س�ان الر:ف �� تناقص 

، ونجد Wذه التوج�ات نفس�ا �� بلدان املنطقة، و¶ذا eانت Wذه التوج�ات 
ً
 معت©2ا

ً
يمثلون عددا

إ§Qا ال تمس املناطق الر:فية نفس�ا مع تطورات متم3¼ة مثال ع#" مستوى تمس eل ج�ات الوطن ف

حاء الر:فية فاالختالفات الديمغرافية  تجمع س�اºي �� مقر مركز املنطقة الر:فية أو غW23ا من �ن

  .و>قتصادية وغW23ا، تؤدي إj" رeود Dعض �قاليم مع وجود وضعيات Wشة وQãمOش اجتما®�
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ثمارات اجتماعية �»مة ثم �»�ا ولك�Qا موزعة يتفاوت ع#" ال2Æاب غ23 أن Wناك اس;    

الوط �، فتنوع الفضاءات الر:فية بأنماط �عمW23ا ا,»تلفة وأنواع مناخ�ا وتضارÀس�ا، وتنوع�ا 

 �f2اب الطبيÆش�ل ثراء من ج�ة نظر الÐ ،�Õيو:ة والنباتية واملناظر (البي+Iاملوارد الطبيعية، ا

وال2Æاث ) املعارف العادات والتقاليد والتنظيم اجتما®� واملوسيقي واI+رف(� ، والثقا�)الطبيعية

وال`� لم يتم أخذWا �� اI+سبان Dش�ل ..) القصور وÖثار وال�ندسة املعمار:ة ا,+لية،(املشيد 

   e .30اف أو Dش�ل سليم

 ا سياسة اقتصادية واجتماعيةFداف : باعتبارW� سبان+Iذه السياسة تأخذ �� اW

>قتصادية و>جتماعية من حيث ال;شغيل والدخل وتثJيت الس�ان، وترا®� اI»طوط التوجQ³ية 

�شمل السياسة الفالحية ال`� تقوم ع#" أساس اقتصادي،  2025للمخطط الوط � للQRيئة �قاليم 

ذائية، وألن سياسة التجديد الر:في يتمثل �� املس;ثمرات الفالحية، ومؤسسات الصناعات الغ

أوسع �� أWداف�ا وأDعد من حيث مداWا، فإ§Qا �سQRدف �سر الر:فية ال`� �عOش و�عمل �� الوسط 

الر:في مع اWتمام خاص لتلك �سر ال`� �عOش �� املناطق الر:فية فإن سياسة التجديد الر:في 

العديد من الفاعل3ن ا,+ل3ن  توسع مجال تطبيق�ا إj" قطاعات أخرى، و�ستد®� مشاركة

ا5Iماعات ا,+لية، ا5Iمعيات والتنظيمات امل�نية، املس;ثمرون الفالحيون، املؤسسات غ23 (

 31..).الفالحية، اI+رفيون، املصاEI، )دارات، مؤسسات الت�و:ن،

   ا تدمج مختلف التطورات ال®  عرف'ا قطاع الفالحة والوسط الر%فيFعمل سياسة : باعتبار�

جديد الر:في ع#" رسم حدود تنمية ر:فية مندمجة، متوازنة ومستدامة ,»تلف �قاليم الر:فية الت

)قليم الر:فية الراكدة، �قاليم الر:فية العميقة، �قاليم الفالحية ذات القدرات التنافسية (

  ).و�قاليم الفالحية ا,+اذية للفضاءات اI+ضر:ة

حديد     : الشروط ال`� ي´ب�� توفW23ا من أجل بت

  ة اقتصاديا، قائمة ع#" املس;ثمرات+Fترقية فالحة قائمة ع#" مؤسسة مسؤلة بي½يا، ونا

Wكتارات  5مس;ثمرة تتوفر ع#" أك2ô من مساحة  400000حوا�j (الفالحية ذات قابلية اقتصادية 

عب )نتاج من  وع#"). من ب3ن املليون مس;ثمرة فالحية املوجودة �� البالد
ُ

ضرورة اعتماد مقارÃة ش

 .ناحية

  �5ود >قتصادية و>جتماعية والبي½ية ع#" مستوىIتنمية ر:فية مندمجة ب;نظيم تضافر ا

حف3¼ ال;شغيل ب;نوÀع �ºشطة >قتصادية، وترقية ت�افؤ الفرص،  مختلف �قاليم من أجل ت

حة ال�شاشة والQRمOش و)قصاء واملساWمة بفاع لية �� سياسات Qãيئة �قاليم وتقلص وم�اف

 .التفاوت و)ختالالت من ج�ة أخرى 
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   °ا �ساير السياسات الزراعية والر%فية ع/� املستوى العالFل البلدان : باعتبارe تتجھ

بدرجات متفاوتة إj" �عراف بالر:ف سواء DسJب أWمية عدد س�انھ أو DسJب املساWمة 

لر:فية، أو DسJب �Wمية >قتصادية و>جتماعية والبي½ية >قتصادية لل´شاط �� املناطق ا

( ال`� تم فQ³ا توقيع >تفاقيات املسماة  1994لألقاليم ومؤWالQãا، وقد �سارع Wذا التوجھ منذ سنة 

، وال`� فQ³ا ��5ل املنتجات الفالحة ضمن املواد السلعية وأخضعت لقواعد )اتفاقيات مراكش 

  32. رةاملنظمة العاملية للتجا

و�� ا5Iدول التا�j عرض ألWم تطورات السياسات الزراعية والر:فية ع#" املستو:3ن     

  :العالí� والوط �

  تطور السياسات الزراعية والر:فية ع#" املستوى العالí� والوط �) :  05( ا�3دول رقم 

 ا�3زائر أور±ا والعالم السنوات

دخول السياسة الفالحة للمجموعة  :1962 1960/1970

 .�ورÃية ح3¼ التنفيذ

يوجد كال من ال;سي23 الذا�ي، والثورة : 1962

 .الزراعية

 (إدخال )نتاج باI+صص  - 1980/1990
ً
) اI+ليب مثال

وظ�ور مف�وم و�عددية وظائف الفالحة 

والتنمية الر:فية �� إطار السياسات الفالحة 

 .و)قليمية

  .إعادة Wي�لة املس;ثمرات الفالحية -

حر:ر �سواق الفالحية -   .ت

 .اI»وصصة -

  .قمة ر:وديجان23و - 1992

ظ�ور الفكرة ال`� �عطي أWمية خاصة  -

للتنمية املتوازنة للموارد الطبيعية لألقاليم 

  .وÃالن;يجة للتنمية الر:فية

إصالحات السياسة الفالحية املش2Æكة  -

حاد �وروýي ح سب مبدأ أساÎ� Wو لإلت

نظام ()نتقال التدر:�� من دعم �سعار 

حو املساعدات املباشرة ) سعار املضمونة�  ن

 .للمس;ثمر:ن

)س;شارات الوطنية حول الفالحة، صدور  -

, التوصيات املتعلقة بم�ام الفالحة وآفاق�ا

  .وحول ضرورة ترقية أدوات تأط23 جديدة

  .يم النظام التعاوºيمواصلة إعادة تنظ -

 

إتفاقيات مراكش : املنظمة العاملية للتجارة  - 1994

 .إنفتاح الفالحة لألسواق الدولية –

  .برنامج التعديل ال�يك#� -

الشروع �� تطبيق توصيات )س;شارة  -

  .الوطنية حول الفالحة
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  .القرض التعاضدي الفال|� -

  .نظم الضبط امل�نية املش2Æكة -

  .الفالحيةالغرف  -

  .مراجعة دعم �سعار -

  .تكييف نظم )نتاج الفال|� -

  .�سي23 ا,»اطر -

  .فكرة املس;ثمر الفال|� -

 .حلول دواو:3ن التمو:ن -

  .إعالن برشلونة - .إعالن برشلونة - 1995

  .ندوة حول العقار الفال|� -

 .برامج �عمال الك©2ى  -

حة ا5Iوع : الغذاء العاملية  قمة  - 1996/1999 م�اف

  .وتوف23 �من الغذاqي لألسرة

حاد �وروýي(إعالن eورك  - التفضيل ): )ت

الر:في، املنظور املت�امل، متعدد 

)ختصاصات ومتعدد القطاعات، تنوÀع 

�ºشطة )قتصادية و)جتماعية �� 

 الوسط الر:في، )ستدامة

  .الندوة الوطنية حول الفالحية -

  .برنامج �عمال الك©2ى  -

  .إستصالح �را Î� بواسطة التنازل  -

  .برنامج ال;�235 الوط � -

  .سياسة فروع ال´شاط الفال|� -

  .)ع2Æاف باملس;ثمر الفال|� -

 .برنامج ال;شغيل الر:في -

إصالح جديد للسياسة الفالحية : برل3ن - 1999/2001

حاد �وروýي   .املش2Æكة لإلت

 ات التنمية الر:فيةظ�ور تنظيم -

حض23 و¶نطالق ا,»طط الوط � للتنمية  - ت

  2000الر:فية سنة 

إجراءات جديدة لدعم �ºشطة الفالحية  -

حاولة ت´سيق ال©2امج الفرعية  الغابات، ( وم

  ).إستصالح �راÎÛ�، الري الفال|�

Dعث صنف جديد من الشراكة : النOباد -

لصاEI ) شمال -جنوب) (جنوب –جنوب (
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نمية املستدامة و)دارة الراشدة الت

 .لألقاليم

التنمية : قمة جوWاºسبورغ العاملية - 2002

  .املستدامة

سنوات  05قمة الغذاء العاملية Dعد  -

حة ا5Iوع �� العالم(  ).م�اف

توسيع ا,»طط الوط � للتنمية الفالحية  -

ا,»طط الوط � : لOشمل البعد الر:في

  .للتنمية الفالحية والر:فية

حاد �وروýي -  .توقيع إتفاق الشراكة مع )ت

  .دورة الدوحة: املنظمة العاملية للتجارة - 2003

إجراءات اI»اصة لصاEI التنمية الر:فية  -

  .�� البلدان النامية

حاد �وروýي  - سياسة مش2Æكة جديدة لإلت

  ):2003-2006: تدخل ح3¼ التنفيذ(

)نتاج الفال|� وتنظيم  :�ساس �ول * 

  .�سواق

 .التنمية الر:فية والبOئة: �ساس الثاºي* 

حض23 )س2Æاتيجية الوط � للتنمية  - ت

و¶نطالق  2004-2002: الر:فية املستدامة

 .2005-2003: تنفيذ مرحلة نموذجية

2005  

  

  

  

 

حاد �وروýي(فالحة املؤسسة  - ال�دف ): )ت


Î� للسياسات الفالحيOة، )عالن عن الرئ

§Qاية املساعدات الفالحية للصادرات 

) Wونج eونج –املنظمة العاملية للتجارة (

و¶نطالق سياسات تنمية ر:فية مستدامة 

 .متم3¼ة

تكييف أج�زة الدعم مع �ºشطة  -

  .الفالحية

حاولة إحداث تالحم ب3ن �ºشطة  - م

 .الفالحية غ23 الفالحية

صياغة سياسة التجديد الر:في وتدعيم  -  2006

تطبيق )س2Æاتيجية الوطنية للتنمية 

 .2015-2005: الر:فية املستدامة

سياسة التجديد الر:في، الوز:ر املنتدب امل�لف بالتنمية الر:فية، ال56نة الوطنية للتنمية الر:فية، أوت : املصدر

  .34، ص2006
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كما ترتكز سياسة التجديد الزرا®� ع#" قانون الزراعة التوجيv� الذي صدر �� ش�ر أوت 

حدد Wذا القانون معامل�ا و¶طارWا العام QØدف تمك3ن الزراعة الوطنية من املساWمة �� 2008 ، و:

حقيق التنمية املستدامة حس3ن �من الغذاqي للبالد وت   .ت

بھ �� ا5Iزائر Ð�5ع )س;ثمارات املنتجة، حيث إن )طار القانوºي والنظامي املعمول 

كما أن قانون املالية . 33تخضع )س;ثمارات الفالحية كغW23ا من )س;ثمارات إj" القرار الدستوري 

Wات3ن �خ23ت3ن . 62و 58: حدد �ح�ام املتعلقة بالشراكة من خالل املادت3ن 2009التكمي#� لسنة 

حقق �� إطار شراكة تمثل فQ³ا املساWمة الوطنية تنصان ع#" أنھ يمكن لإلس;ثمارا ت �جنJية أن تت

ع#" �قل من رأس املال الشركة، و:مكن أن تت�ون املساWمة الوطنية من عدة  51%املقيمة 

  .شرeاء

 "fسÐ �`داف الW� "jعت©2 برنامج واعد بالنظر إÐ إن برنامج التجديد الزرا®� والر:في

حقيق�ا، كما أنھ يأخذ Dع يبقى . 3ن )عتبار )م�انات املتاحة، الطبيعية، والJشر:ة، واملاديةلت

ا5Iانب املا�j اI»اص QØذا ال©2نامج الذي يتطلب إم�انات مالية �»مة وال`� �عت©2 متاحة �� الوقت 

اI+ا�j، يجب وضع آليات م�مQRا تمو:ل �ºشطة املتضمنة �� Wذا ال©2نامج، و�� Wذا ا,5ال يجب 

  .ولة دورا فاعال للتأكد من عدم ضياع القدرة املالية املتوفرةأن تلعب الد

حقيق )كتفاء الغذاqي خاصة ف�ذه  إذا eان من الضروري تنوÀع )قتصاد الوط � وت

. الضرورة �عت©2 م6+ة اليوم أك2ô من أي وقت آخر، بالنظر إj" الفرص املتاحة و)م�انات املتوفرة

حقيق Wذه )س2Æاتيجية، فالدولة �A املالكة للرÀع و:جب التأكيد ع#" الدور ا,+وري  للدولة لت

النفطي و�A املسؤولة ع#" إس;ثمار Wذا الرÀع بالش�ل الذي ÐساWم �� تنوÀع )قتصاد، بدال من 

حو:الت ال  حو:الت تز:د من امليل )سQRالeي الت¿»í� كما أن Wذه الت إنفاق Wذا الرÀع �� صورة ت

أكيد أيضا ع#" أن تقدم ا,5تمع ال يقاس باملوارد النقدية امل2Æاكمة ت;سم بالعدالة، و:جب الت

  .واملعطلة و¶نما باإلنتاج الذي يؤمن للمجتمع أغلب إحتياجاتھ
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  :اd3اتمة

 �� اقتصادات الدول النامية، و:تعاظم دورWا 
ً
حتل مركزا Wاما ال جرم أن التنمية الزراعية ت

حقيق �من الغذاqي 5Iميع الس�ان عن طر:ق  أك2ô بال´سبة للبلدان العرÃية، ومن صميم م�ام�ا ت

ال`� تمثل أحد �Wداف الرئOسية للعمل املش2Æك 5Iميع دول العالم، فv� تدل  التنمية املستدامة

ع#" مف�وم تلبية احتياجات )ºسان من خالل التقـدم >جتماعـي وا,+افظة ع#" نظم وموارد 

  .عـي عدم WدرWـا واستغالل�ا استغالال رشيدا�رض الطبيعية وWذا Ðستد

 �fحافظ ع#" الرأس املال الطبي حقيق تقدم اقتصادي تق � ي كما �عت©2 مصطE6 يرتبط بت

حتية و¶دارة مالئمة  الذي Ðشمل املوارد الطبيعية والبي½ية، وWذا يتطلب مؤسسات الب Ú الت

اواة �� تقسيم ال2ôوات ب3ن �جيال للمخاطر والتقلبات والنقص واملعرفة للمعلومات لتؤكد املس

املتعاقبة وذلك دعما لرأس املال الJشري وا,+افظة ع#" قدرة املوارد الزراعية الطبيعية �� خدمة 

  . استمرار:ة اI+ياة فQ³ا

ومن Wنا فإن إتباع أسلوب التنمية الزراعية املستدامة �� مجال السياسات الزراعية بما 

ض والتخطيط الدقيق الستخدام املياه و>ستغالل �مثل يكفل >ستخدام امل´سق لألر 

حدي املستقبل   .التكنولوجيا ا5Iديدة سيوفر فرصا قادرة ع#" مواج�ة ت

وÃال´سبة I+ال ا5Iزائر، فال يمكننا بأي حال من �حوال أن نتجاWل مخططات الدولة  

ودعم مدخالت )نتاج الزرا®� اI»اصة ب©2امج التنمية الزراعية والتجديد الر:في والä+ة النباتية 

، باإلضافة إj" �5م 2014من البذور و�سمدة ومشروع إعادة تنظيم امللكية الفالحية �� آفاق 

صوى وأمنية عظÚí ..مالي23 دوالر 5: >س;ثمار الفال|� الذي ناWز الـ
ُ
، eل Wذا �� سJيل غاية ق

�Aلنا ولألجيال تنمية زراعية ور:فية : لطاملا راودتنا وتراودنا أال و 
ً
 مستداما

ً
 غذائيا

ً
شاملة تضمن أمنا

  ".    إن لم يكن إطعامك من غ23 فأسك، فإن تدب23ك �� غ23 رأسك: " القادمة، وصدق من قال

 :قائمة �حاالت واملراجع

                                                           

  :اإلحاالت  - أ
  .38، ص2007التقرير السنوي للتنمية الزراعية يف الوطن العريب عام :  1

 ،2010، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، الطبعة األوىل، "- حالة اجلزائر- الزراعة العربية وحتدNت األمن الغذائي  "فورية غريب، :   2
  .60ص
  .2005، التنمية الزراعية والريفية املستدامة والتطبيقات الزراعية اجليدة، 19منظمة األغذية والزراعة، جلنة الزراعة الدورة :   3
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  :امل7Mص

 GHدف من خالل دراس<نا التطرق إ78 واقع الص4.فة 2لك/.ونية *( املصارف ا#"زائر�ة،               

 وRذا من خالل التطورات الPائلة *( مجال تكنولوجيا املعلومات و2تصال *( املصارف ا#"زائر�ة،

ومحاولة معرفة مواكبة Rذه Wخ4.ة لPذه التطورات *( مجال ا#Tدمة املصرفية مع دراسة حالة 

 .وbالة بنك الفالحة والتنمية الر�فية بدر بخم\س مليانة

الPائلة *( مجال الصناعة املصرفية، وثورة تكنولوجيا املعلومات، bان *( ظل التطورات              

لزاما ع7s البنوك مسايرة التطورات ا#qاصلة *( تقديم ا#Tدمة للزlون بأحسن الطرق ألجل hعز�ز 

  .الثقة ب4ن الطرف4ن، وتقديم منتجات مصرفية متمt4ة

  .املصرفية املعلومات، ا#Tدمةية، تكنولوجيا الص4.فة 2لك/.ون: الNلمات املفتاحية

Abstract: 

            This study aimed to address the reality of electronic banking in the Algerian banks, 

through the tremendous developments in the field of information and communication 

technology in the Algerian banks, and trying to find out how to cope with these 

developments in the field of banking services with the study of the case of the Agency for 

Agriculture and Rural Development BADR of Khemis Meliana. 

In view of the tremendous developments in the banking industry and the information 

technology revolution, banks have had to keep pace with developments in providing 

customer service in the best way to enhance trust between the parties and provide excellent 

banking products.  

Key words :electronic banking , communication technology, banking services. 
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  :مقدمة

إن تطبيق أنظمة الدفع �لك/.و�ي *( البنوك �عت�. من الضمانات Wساسية و الالزمة              

،  خاصة أن ا#Tدمات 2لك/.ونية قد تطورت *( السنوات Wخ4.ة، لنموه واستمرار�تھ وتطو�ر أدائھ

يا ، ولعل مما �ستد�( استعمال وسائل دفع إلك/.ونية تواكب التطورات ا#qاصلة *( التكنولوج

أRم ا#Tيارات املصرفية ال�� ت�ن�Gا املصارف ما �عرف بمصط�� الص4.فة  2لك/.ونية، والذي 

�عتمد ع7s  تقديم ا#Tدمة عن �عد دون انتقال العميل إ78 البنك ،ولقد ساRمت  2ن/.نت  �ش�ل 

�ل، �qب، دفع كب4. *( عصرنة Rذه Wخ4.ة ،مما أدى إ78 تطور خدمات الدفع 2لك/.و�ي، من تحو 

ا# ، فالعوملة املالية bانت نتاج  لPذه التطورات *( الساحة املالية ،من خالل حر�ة ...،تحصيل

  .ن البنوك، و2قتصاد *( الت�اليفانتقال Wموال *( الداخل ،وRذا ألجل ز�ادة القدرة التنافسية ب4

طو�ر النظام املصر*(، وRذا من ولقد قامت ا#"زائر �عدة إصالحات من أجل عصرنة وت               

أجل تحديث وسائل الدفع سواء التقليدية أو �لك/.ونية لالرتقاء بالنظام املصر*( ملواكبة 

  .التطورات ا#qاصلة ع7s املستوى الدو8(

  : من خالل ما سبق يمكن صياغة ال<ساؤل الرئ\¦¥� للدراسة

�فة                �حديات الص اقع وت لك=�ونية ;- املصارف ا�2زائر$ة؟ ما ^و و  

  :ومنھ يمكن طرح Wسئلة الفرعية التالية                

 ماذا نقصد بالص4.فة 2لك/.ونية؟ 

 م وسائل الدفع 2لك/.ونية *( البنوك؟Rما ®( أ 

 و واقع الص4.فةR الة بدر  ماbفية رقم (2لك/.ونية *( و� 281وbالة بنك الفالحة والتنمية الر

 ؟)بخم\س مليانة

حث -1  :أ^داف الب

            )sدفت الدراسة إ78 ما يR:  

 وم الص4.فة �لك/.ونية؛Pساسية ملفW توضيح املضام4ن 

  7 الساحة املصرفية،إبرازs7 أرض الواقع؛ واقع الص4.فة 2لك/.ونية عsا عPومدى تطابق 

 االت البنكية ال�� تتعامل *( مجال الص4.فة 2لك/.ونيةb7 إحدى الوsإسقاط الدراسة ع.  

  :أ^مية الدراسة -2

    )sمية الدراسة فيما يRتكمن أ:  

 ر القطاع املصر*(؛� أRمية موضوع الص4.فة �لك/.ونية *( تطو

 ة املؤسسات املالية؛ فعالية الص4.فة� �لك/.ونية ال�� أصبحت ت�.ز وجود Rو
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 ر القطاع املا8( ا#"زائري؛�  دور الص4.فة �لك/.ونية *( تطو

حث -3  :منgh الب

اعتمدنا *( Rذه الدراسة ع7s املن«º الوصفي التحليs( وRذا ألجل عرض وتحليل مختلف    

  .املعلومات حول املوضوع واستخالص النتائج

حثتقسيمات ال -4   :ب

  :لإلجابة ع7s إش�الية الدراسة والوصول إ78 تحقيق RWداف قسمنا الدراسة إ78 العناصر التالية   

  .ماRية الص4.فة 2لك/.ونية: ا�lور kول 

  .وسائل الدفع 2لك/.ونية *( البنوك :ا�lورالثاnي

حة والتنمية الر�فية رقم وbالة بنك الفال (واقع الص4.فة 2لك/.ونية *( وbالة بدر : ا�lور الثالث

  ).بخم\س مليانة 281

�فة لك=�ونية :ا�lور kول �  ما^ية الص

�فة لك=�ونية -1�  :الص

قبل أن نذكر أRم املفاRيم املتعلقة بالص4.فة 2لك/.ونية، يجب التميt4 ب4ن نوع4ن من               

2لك/.ونية فPناك املصارف ال�� ل\ست لPا بيانات تأوي RياbلPا  املصارف ال�� تمارس الص4.فة

وhسÁÂ باملصارف 2لك/.ونية أو 2ف/.اضية، وRناك مصارف عادية أو ما �عرف باملصارف Wرضية 

  .و®( تقدم خدمات تقليدية باإلضافة إ78 ممارسة الص4.فة 2لك/.ونية

  :كما أن Rناك عدة hعار�ف نذكر مGÄا   

bافة العمليات أو الÆشاطات املصرفية ال�� يتم " يقصد بمصط�� الص4.فة 2لك/.ونية               

عقدRا أو تنفيذRا أو ال/.و�ج لPا بواسطة الوسائل 2لك/.ونية أو الرقمية مثل الPاتف، ا#qاسب 

ؤسسات املالية، الصراف 8Ç(، 2ن/.نت، التلفز�ون الرق�Â وغR.4ا، وذلك من قبل املصارف أو امل

وكذلك العمليات ال�� يجرGÉا مصدرو البطاقات 2لك/.ونية، وأيضا املؤسسات ال�� تتعاطى 

  1".التحو�ل النقدي الك/.ونيا

إجراء العمليات املصرفية بطرق الك/.ونية أي باستخدام تكنولوجيا «: كما hعرف ع7s أGHا               

hعلق Wمر بالqËب أو الدفع أو 2ئتمان أو التحو�ل أو املعلومات و2تصاالت ا#"ديدة، سواء 

التعامل *( Wوراق املالية أو الغ4. مالية أو غ4. ذلك من أعمال املصارف و*( ظل Rذا النمط من 

الص4.فة 2لك/.ونية ال ي�ون العميل مضطرا للتنقل إ78 البنك إذ يمكنھ القيام ببعض العمليات 

  2".*( مكتبھ وRو ما �ع�Ð تجاوز �عدي امل�ان والزمانمع مصرفھ وRو *( مtÏلھ أو 
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عبارة عن خدمات مصرفية الك/.ونية متطورة تختصر الزمن وتقلل الت�اليف "و®( أيضا               

  3".يدخلPا البنك بما يجعلھ مؤRال للتعامل مع عمالئھ �سPولة وÑسر ع�. قنوات مؤمنة 

الص4.فة �لك/.ونية ®( عبارة عن خدمات تقدمPا  ومن Rذه املفاRيم يمكن أن �ستÆتج أن   

  .املصارف عن �عد باستخدام تكنولوجيا �عالم و2تصال

�فة لك=�ونية -2� :مزايا الص

 )sائن كما يlسبة إ78 الزÆالlسبة للبنوك وÆسوف نتطرق إ78 مزايا الص4.فة �لك/.ونية بال :  

�فة sلك=�ونية بالrسبة للبنوك 2-1�  مزايا الص

  h :4عت�. البنوك WكÒ. استفادة من مزايا البنوك 2لك/.ونية ومن أRمPا 

  اGÔا من عمالGÉإم�انية البنوك بواسطة التكنولوجيا 2ستفادة من البيانات املتوفرة لد

  وتحو�لPا إ78 معلومات bاملة عGÄم باستخدام برامج الكمبيوتر ا#Tاصة بقواعد البيانات؛

 ا ا#"غرا*(؛Rا بالتغلغل إ78 أسواق جديدة ومن ثم ان<شارPسمح لÑادة املنافسة ب4ن البنوك و�  ز

  ة ن وجذب عمالء مرتقب4ن منPم من جGÖفاظ علqالي4ن ل�q#إيجاد الوالء املصر*( للعمالء ا

  جPة أخرى؛

 اء معامGHد *( البنوك إلP"#وراق، الوقت واW استخدامb الت تقليص الت�اليف �جرائية

العمالء Wمر الذي �ساعد ع7s خفض الت�لفة ال�لية ال�� تقوي املt4ة �س/.اتيجية ال�� hعت�. 

 متغ4.ا مPما *( التميt4 التناف¦¥�؛

 ،ا *( خدماتھGÙ t4التم �Úل بنك ناb ات التنافسية ال�� يحاولt4د من امل�فاتصال الزlون  تز

ب�نكھ ع�. 2ن/.نت يز�د حسب جودتھ وسرعتھ من التمt4 البن�ي ل�"ودة الشاملة ال�� تز�د من 

 .قوتھ التنافسية

o ائنtسبة للزrونية بال��فة لك=� مزايا الص

 )sذه املزايا فيما يR 5:تتمثل  

 ل 24/24توفر خدمات الص4.فة 2لك/.ونية *( أوقات غ4. محدودةb )*سبوع  ساعة، وW أيام

أيام، فالزlون ي�ون *( غÁÐ عن التنقل إ78 البنك أوقات دوامھ، كما أن الزlون قد تصادفھ  7/7

وhع/.ضھ رغبات مفاجئة و*( ظرف زم�Ð خارج أوقات عمل البنك ما يجعل الص4.فة 2لك/.ونية 

  حال مناسبا لPذه ا#qاالت الطارئة؛
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 qÞائن، ت<يح الوظائف املق/.حة من خالل التطبيقات اl7 موقعھ للزsا البنك عRملة ال�� يوفر

للزlون عدة خيارات ل�qصول ع7s خدمات البنك حسب تطلعاتھ وأذواقھ كما أن Rذه التطبيقات 

تطورت كث4.ا الرتباطPا بالتكنولوجيا ا#qديثة، ما تجعل الزlون أمام خدمات مصرفية عديدة 

  ومتنوعة مق/.حة ع7s موقع البنك؛

 2 ون إن الص4.فةlسبة للصناعة املصرفية، فالزÆمية العامل ا#"غرا*( بالRلك/.ونية تقلل من أ

الذي �ستفيد من منتجات الص4.فة 2لك/.ونية ي�ون *( غÁÐ عن 2نتقال إ78 البنك، من خالل 

الشبكة ال�� ترlطھ بالبنك، وذلك بواسطة استعمالھ #"Pاز الكمبيوتر امل8tÏ( او جPاز التليفون 

Wمر يتعدى ذلك إ78 ا#qصول ع7s �عض ا#Tدمات ال�� تقدمPا بنوك عاملية ع�.  اqÞمول بل

  .2ن/.نت

�فة لك=�ونية ;- ا�2زائر -3� ا�2&ود املبذولة لتبIu الص

ع7s  إن عملية تطو�ر ا#Tدمات املصرفية أصبحت ضرورة م�qة بالÆسبة للمصارف ا#"زائر�ة،    

ضوء ما hشPده الساحة املصرفية العاملية من خطوات م<سارعة نحو التحديث والتطو�ر، فواقع 

ا#qال �ش4. إ78 اعتماد املصارف ا#"زائر�ة �ش�ل رئ\¦¥� ع7s الوظائف التقليدية املنحصرة أساسا 

  .ع7s تلقي الوداßع ومنح القروض

ا#"زائري، توصف بأGHا خدمة تقليدية، وال إن ا#Tدمة املصرفية ال�� يطرحPا النظام املصر*(     

تحديث ا#Tدمة املصرفية *(  بدأ التفك4. *(ت<ناسب مع ما Rو حاصل *( الدول املتقدمة، لذلك 

، ومن ب4ن أRم عناصر التحديث ل�Tدمة املصرفية عصر�ة جعلPابا#"Pاز املصر*( ا#"زائري وذلك 

  .ل دفع إلك/.ونيةRو تحديث وسائل الدفع بمختلف أنواعPا وجعلPا وسائ

وlالنظر إ78 طبيعة ا#Tدمات املصرفية املقدمة من قبل املصارف سواء hعلق Wمر بمدة      

التحو�الت والتخليص أو مجاالت التعامالت املصرفية، فاملصارف ا#"زائر�ة ال تزال hس4. وفق 

ة bل البعد عن املعاي4. الطرق التقليدية *( كث4. من اÞ"االت، كما أن مدة التحو�الت ال تزال �عيد

  6. الدولية

�فة sلك=�ونية ع.y النظام املصر;- ا�2زائري  -4�  آثار الص

  7 :إن اعتماد الص4.فة �لك/.ونية *( النظام املصر*( ا#"زائري سوف ي<يح للنظام   

 اليفNدمات  :تخفيض التT#ا املصارف *( أداء اPمن خالل تخفيض النفقات ال�� تتحمل

و�àشاء فروع جديدة *( مناطق مختلفة، خاصة أن ا#"زائر مساح�Gا واسعة والتواجد ع7s �ن/.نت 
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قادر ع7s التكفل بالوصول إ78 عدد كب4. من الزlائن وتقديم خدمات جيدة ومتنوعة وlت�لفة أقل، 

�ق خدماGáا املصرفية، فضال عن التعامالت ب4ن املصارف واملبادالت إضافة إ78 إم�انية hسو

  .�لك/.ونية

 ز  :�عز$ز الشفافية�إن استخدام 2ن/.نت *( املصارف ا#"زائر�ة �ش�ل نافذة إعالمية لتعز

الشفافية وذلك من خالل التعر�ف GÙذه املصارف وترو�ج #TدماGáا و�عالم عن تطورات املؤشرات 

  . Pا تحت تصرف الباحث4ن وسائر Wطراف Wخرى املعنية باألمراملالية لوضع

 قامة  :تفعيل دور بورصة القيم املنقولة با�2زائرàمن خالل إقامة سوق مالية إلك/.ونية و

 . أنظمة دفع إلك/.و�ي hساRم *( تطور أداGÔا وترقي�Gا

 دمات املصرفية  :مواكبة املصارف ا�2زائر$ة للتطورات العامليةT#خاصة *( ميدان ا

 �âجنW و تبحث عن جلب 2س<ثمار �Âستعد لالندماج *( 2قتصاد العالh اGH8 .�لك/.ونية، علًما أ  

�فة sلك=�ونية ع.y املؤسسة قتصادية-5�� الص�  تأث

يرافق ذلك hساRم الص4.فة �لك/.ونية وا#Tدمة املصرفية عن �عد، بالÆسبة للمؤسسة عندما     

 �äة مرافقة، ف�إدخال تكنولوجيا املعلومات و2تصاالت للمؤسسة وàدخال hغ4.ات تنظيمية وàدار

جديدة وRياbل تز�د *( تحس4ن �دارة واقتصاد الوقت والت�لفة، و�مكGÄا من بناء اس/.اتيجيات 

2قتصاد ( وازي كما hساRم الص4.فة �لك/.ونية *( محارlة 2قتصاد امل،  جديدة وأعمال جديدة

 �Âشاطات ) غ4. الرسÆ7 أنھ مجموعة أو سلسلة من الsع �Âإذ �عرف 2قتصاد غ4. الرس ،

الالشرعية ال�� تمارس عR 7sامش 2قتصاد الرس�Â من طرف أفراد أو جماعات مح/.فة *( امليدان 

قتصاد غW .4ساæ¥� للبحث عن الرlح السPل ، ال/.Rب من الضرائب ومن املراقبة ؛ و�فسر 2

الرس�Â الÆشاطات الالشرعية بأGHا سلوكيات غ4. نظامية hع�. عن مدى إقبال Wفراد عن Rذا 

النوع من الÆشاطات ورفضPم الح/.ام القانون ، و�حتل 2قتصاد غ4. الرس�Â بÆسبة عالية جعلتھ 

 �Â7 أداء 2قتصاد الرسs9. يؤثر ع  

قتصاد  -6 y.ونية ع��فة sلك=�  ا�2زائري آثار الص

إن مرور 2قتصاد ا#"زائري بف/.ة انتقالية نحو اقتصاد السوق جعلھ مستعدا لتبb �Ðل     

الوسائل ال�� تؤدي بھ إ78 2ستقرار، وعموًما يكمن إبراز آثار الص4.فة �لك/.ونية ع7s 2قتصاد 

  10 :ا#"زائري *( النقاط التالية

 ا�2زائر -; Iقتصاد الرق�إن تب�Ð نظام الص4.فة �لك/.ونية ي�ون القاعدة نحو  :بناء 

 7sيقوم أساسا ع �Âنحو اقتصاد رق �Ðع رقمية أخرى، تنقل 2قتصاد الوطÑ2نطالق *( مشار

التقنية املعلوماتية الرقمية، و�وظف املعلومات واملعرفة *( إدارتھ، بوصفPا املورد ا#"ديد للثورة، 
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دة، وlذلك hساRم الص4.فة �لك/.ونية �ش�ل كب4. *( تبR �Ðذا ومصدر إلPام لالبت�ارات ا#"دي

 .النوع من 2قتصاد

  قتصاد املوازيحارtة  لقد فرض تأخر وسائل الدفع *( املنظومة املصرفية ا#"زائر�ة ع7s  :م

املتعامل4ن التجار�4ن التعامل خارج الدائرة املصرفية ، Rذا التعامل قد ساعد ع7s تداول النقود 

ج Rذا �طار والذي ساRم *( بروز ظاRرة 2قتصاد املوازي و تفé¥� ثقافة 2كتناز، bلPا خار 

عوامل ساعدت ع7s ارتفاع السوق املواز�ة ، وRذا Wمر أصبح GÉدد 2قتصاد الوط�Ð الذي مازال 

خول Rشا ، و بالتا8( فإن اعتماد الص4.فة �لك/.ونية و إقامة أنظمة دفع إلك/.ونية سوف �سPل د

النقود املتداولة *( السوق املوازي إ78 دائرة السوق املصرفية و بالتا8( املساRمة *( التخفيف من 

 �Âحدة 2قتصاد غ4. الرس.  

 ونية ;- ا�2زائر�إن أساس ظPور التجارة �لك/.ونية �عود *( Wصل إ78  :تطو$ر التجارة sلك=

والص4.فة �لك/.ونية، وlالتا8( ع7s ا#"زائر مدى ان<شار استخدام وسائل الدفع �لك/.ونية 

  .تدعيم الص4.فة ووسائل الدفع �لك/.ونية إليجاد وسط مناسب لPذه التجارة

  وسائل الدفع لك=�ونية ;- البنوك: ا�lور الثاnي

مجموعة من Wدوات والتحو�الت �لك/.ونية ال�� تصدره " يقصد بوسائل الدفع �لك/.و�ي     

واملؤسسات bوسيلة دفعن وتتمثل *( البطاقات البنكية، النقود �لك/.ونية، الشي�ات  املصارف

الدافع (املتعامل : ، وتتضمن عملية الدفع �لك/.و�ي أرëعة أطراف"�لك/.ونية والبطاقات البنكية

، املصرف الذي أصدر وسيلة الدفع، املصرف الذي تحصل ع7s املبلغ #qساب )أو املش/.ي 

  11.، شبكة البطاقات)الباßع(من الدفع املستفيد

    7sا عRتطورت وسائل الدفع 2لك/.و�ي خاصة منذ ان<شار عمليات التجارة 2لك/.ونية وتطور

)sم تلك الوسائل فيما يRوتتمثل أ �Âالصعيد العال:  

�عتمد النظام املصر*( ا#"زائري بÆسبة كب4.ة ع7s بطاقات الqËب حيث تم : البطاقة البنكية -1

إ�شاء بطاقات الqËب ا#Tاصة ب�ل مصرف، فقد أ�شأت شركة ما ب4ن املصارف الثمانية و®( 

بنك ا#"زائر، بنك الفالحة والتنمية الر�فية، بنك ا#Tارí( ا#"زائري، صندوق التوف4. و2حتياط، 

، بنك التنمية اqÞلية، الصندوق الوط�Ð للتعاون الفالî(، وlنك ال�.كة القرض الشع�â ا#"زائري 

مليون دينار، 267م، و®( شركة ذات أسPم رأسمالPا 1995ا#"زائري Rذه الشركة أ�شأت عام 

  :وذلك من اجل أRداف الشركة

  تحديث وسائل الدفع للنظام املصر*( ا#"زائري؛  -أ 
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  صارف؛تطو�ر وhسي4. التعامالت النقدية ما ب4ن امل  - ب 

  تحس4ن ا#Tدمة املصرفية وز�ادة ï"م تداول النقود؛  -ج 

  .وضع املوزعات 2لية *( املصارف وال�� hشرف علGÖا الشركة  -د 

وتقوم Rذه الشركة بصنع البطاقات املصرفية ا#Tاصة بالqËب حسب املقياس املعمول                

، SATIMوتÆشأ Rذه ا#Tدمة عن طر�ق عقد ي�.م املصرف مع شركة  بھ دوليا وطبع �شارة السر�ة،

باإلضافة إ78 عملية الرlط ، ما يتعلق بآجال وàجراءات ال<سليمإذ يجدد ال/tام الطرفي4ن خاصة في

بواسطة شبكة اتصال hسمح بالقيام �عمليات  ،SATIMما ب4ن ا#Tدمات Çلية ومصا#Pqا 

الqËب سواء bانت داخلية محمولة إ78 �"ل متصل GÙيئة املقاصة لتصفية ا#qسابات ب4ن 

  .املصارف

، وال�� يتم 1997بإصدار بطاقة الqËب ابتداء من سنة  SATIMوقد قامت شركة            

لف رlوع الوطن وال�� وصل عددRا بGÄاية استخدامPا بوجود أجPزة الصرف Çلية املن<شرة *( مخت

bل البنوك ا#"زائر�ة من إصدار بطاقة  SATIMصراف آ8(، كما تمكن شركة  12500حوا8( 2017

  q�.12ب خاصة GÙا وال�� تطور عددRا من سنة إ78 أخرى 

ولPذا يمكن القول إن عملية الqËب تتم *( أسلوب نصف مباشر فتوجد شبكة ب4ن             

وRذا ما يخلق نوعا من اTÞاطر، إضافة إ78 إï"ام الناس ع7s التعامل  SATIMوشبكة املصارف 

GÙذه الوسائل مما يجعل �قبال علGÖا ضعيفا ألسباب عديدة مGÄا كÒ.ة Wعطاب وWخطاء وامليول 

ل�qر�ة و�ï"ام عن إظPار أية معلومات أمام الناس، إضافة إ78 التوزÑع غ4. ا#"يد للموزعات 

  13 .يةÇل

الشيك �لك/.و�ي Rو امل�ا*ò للشي�ات الورقية التقليدية ال�� اعتدنا  :الشيك لك=�وnي -2

التعامل GÙا وRو رسالة إلك/.ونية موثقة ومؤمنة يصدرRا مصدر الشيك إ78 مستلم الشيك و�قوم 

يمكن التأكد من qóتھ إلك/.ونيا إذ يتضمن  بمPمة bوثيقة hعPد بالدفع و�حمل توقيعا رقميا،

ملفا إلك/.ونيا آمنا يحتوي ع7s معلومات خاصة بمحرر الشيك، وجPة صرف Rذا الشيك باإلضافة 

  14 .إ78 معلومات أخرى، تار�خ صرف الشيك وقيمتھ واملستفيد منھ ورقم حساب اqÞمول إليھ

حو$ل املا�- لك=�وnي -3 الية 2لك/.ونية مجموعة القواعد يقصد بنظام التحو�الت امل :الت

و�جراءات املعتمدة *( تحو�ل Wموال ع�. مصارف إلك/.ونية أو مصارف ان/.نت مرخص لPا للقيام 

  .GÙذه العملية و�تم إصدار أمر التحو�ل عن طر�ق الكمبيوتر أو الPاتف اqÞمول 
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ظى أكÒ. فأكÒ. باملصداقية وlفضل hعز�ز أنظمة Wمن أصبحت التحو�الت املالية 2لك/.ونية تح

وWمان لدى املتعامل4ن، Rذا فضال عما ي<يحھ Rذا النظام من اختصار للزمن ووفر *( ا#"Pد 

، إذ يمكن divisibilitéوالت�لفة وÑسر *( التعامل، فمن خصائص Rذا التحو�ل قابليتھ للتجزئة

  .الشيك توزÑع مبلغ مس<ند التحو�ل ع7s أكÒ. من مستفيد، وRو ماال يتوفر *(

باإلضافة لPذا البد أن يتوفر لدى الزlون *( حاسوlھ ال÷öT¥� برنامج �سمح لھ بإجراء                 

العملية، وàال سيضطر إ78 2تصال بوسيط متخصص، والذي يتو78 بدوره تحو�ل Wمر إ78 غرفة 

<بليغ البنك املع�Ð ح�Á ، وال�� بدورRا أيضا تقوم ب)و®( شبكة تا�عة Þ"موعة بنوك(املقاصة Çلية 

يتأكد من كفاية الرصيد القتطاع املبلغ املراد تحو�لھ، و�مكن للزlون إرفاق شيك مصادق عليھ 

ح�Á يتم تحو�ل املبلغ دون مراجعة الرصيد لدى البنك، إذ أن مصادقة البنك ع7s الشيك تجعلھ 

  15.ضامنا ملبلغ الشيك

�فة لك=�ونية ;-: ا�lور الثالث�اقع الص   وGالة بدر بخم*س مليانة و

  :n281شأة وGالة بنك الفالحة والتنمية الر$فية رقم  -1

كغR.4ا من الوbاالت ، " بخم*س مليانة   281بنك الفالحة والتنمية الر$فية رقم " وbالة                  

وقد تم  املن<شرة ع�. ال/.اب الوط�Ð، ظPرت �عد والدة البنك Wم لبنك الفالحة والتنمية الر�فية،

، وذلك نظرا للطبيعة الفالحية للمنطقة اqÞيطة ببلدية خم\س 1995إ�شاء Rذه الوbالة سنة 

مليانة رغم وجود وbاالت أخرى *( نفس Rذا امل�ان، وRو ما يب4ن ا#qاجة لPذه الوbالة *( Rذه 

، 92رقم  املنطقة، وتقع Rذه الوbالة *( وسط مدينة خم\س مليانة، بالضبط *( شارع العقيد بوقرة

مليون دج، كما تقوم Rذه الوbالة بتغطية  500م برأس مال قدره 1995حيث بدأت �شاطPا سنة 

 7sم4. (ستة مناطق داخل والية ع4ن الدفW ولد خليفة، برج .øضر، بT# و®( خم\س مليانة، سيدي

�شاطات ،hساRم الوbالة *( تطو�ر القطاع الفالî( وترقية )خالد، طارق بن ز�اد وع4ن السلطان

الصناعة التقليدية والفالحية، باإلضافة إ78 خدمات مصرفية أخرى متنوعة مثل منح القروض، 

  16. ا# ... قبول الوداßع، تقديم إرشادات 

  :خم*س مليانة 281ال&يNل التنظي�I لوGالة -2

حيث تتضمن  وbالة خم\س مليانة لPا Rي�ل تنظي�Â خاص GÙا كباù( الوbاالت Wخرى،               

  17:بداخلPا عدة مصا#� من بيGÄا نجد

o ا :املديرGÄام من بيPول بحيث لھ عدة مW عت�. املسئولÑالة وbرسم وتخطيط : يتو78 إدارة الو

السياسة العامة للوbالة لعرض البنك أمام السلطات اqÞلية باعتباره مؤسسة مالية مPمة؛ تث�يت 

 أمام Çخر�ن التطبيق ا#qر*( للقوان4ن؛املPام وàتباع تنفيذRا، تمثيل الوbالة 
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o مانةk:  ا 2ستقبالP7 رأسsل ما يخص مدخالت ومخرجات املدير وعb تقوم ب<نظيم وترت\ب

)sام متمثلة فيما يPوالتوجيھ، وتتضمن عدة م : 

 يل الرسائل الواردة؛"Ëh 

 اتفية؛Pرسال امل�املات الàاستقبال و  

 لة والكمبيوتر؛Ç 7sالطباعة ع  

 وترت\ب املس<ندات تنظيم. 

o دار$ةs ةlMائن؛ :املصlدمات املقدمة للزTعمل *( إطار القرارات املنظمة ل�h 

 ة القروضlMسي4. مختلف القروض مع  :مصhا دراسة ومتا�عة امللفات وR7 مستواsيتم ع

2ستقبال ا#qسن للزlائن ومساعدGáم ع7s اختيار القروض املناسبة حسب طبيعة �شاطPم 

وا#qالة القانونية ملؤسساGáم، و�رأسPا رئ\س املص�qة، و�<بعPا فرع الtÏاعات وفرع التحصيل 

 امل�لف بالقرض؛

  اقبة و تقوم Rذه ا#Tلية بمحاسبة القابض والشباك ع7s كمية Wموال  :ا�lاسبةمصlMة املر

 الصادرة والواردة *( آخر يوم وخاصة املراقبة الدائمة املفروضة؛

 -ستغالل ا72ار�®( مص�qة متخصصة *( إنجاز عمليات تحو�ل Wموال من  :مصlMة 

  .كسوالع) الصرف Wجن�â(العملة الصعبة إ78 الدينار ا#"زائري 
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حيث  SATIM®( بطاقات الqËب والدفع املمغنطة تصدرRا شركة : البطاقات لك=�ونية -3

�ستفيد مGÄا bل Túص لديھ حساب بن�ي *( أحد البنوك ال�� تتعامل مع ال�.يد ا#"زائري، hسمح 

  .Rذه البطاقة للزlون ب<سديد قيمة مش/.ياتھ مباشرة من املتجر الذي يقبل التعامل معھ

بطاقة hسمح للزlون بالقيام �عدة عمليات �qب من خالل أجPزة الصراف 8Ç( داخل Rذه ال

 BADRالقطر الوط�Ð ع7s مستوى البنوك املنخرطة *( الشبكة النقدية ما ب4ن البنوك واملتمثلة *( 

، تم التعامل بالبطاقات ع7s مستوى CNEP ،CPA ،BDL ،BEA، BNAباإلضافة إ78 البنوك Wخرى 

  18 .ألول مرة عن طر�ق بطاقات الqËب 2009نة الوbالة س
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بطاقة وطنية للدفع والqËب، و®(  ”h” BADRعد بطاقة الدفع :وظائف البطاقة sلك=�ونية -4

  :صا#qة لالستعمال *( ا#"زائر فقط، إذ توفر للعمالء ا#Tدمات التالية

 ،ة�              فاتورة الفندق hسديد املش/.يات من السلع وا#Tدمات من مختلف اqÞالت التجار

 ؛”BADR“وذلك بمجرد �مضاء ع7s فاتورة التاجر املش/.ك *( شبكة . أو املطعم

  االت البنكيةbات نقدية من الوlوqË� القيام"“BADR  لية لألوراق النقديةÇ والصرفات

 ؛أيضا ”BADR”ا#Tاصة �شبكة

  : و لPا عدة أنواع مGÄا

®( بطاقة �qب ودفع ما ب4ن البنوك، تصدر من أجل الزlائن ذوي : CIBالبطاقة الزرقاء  - 

 GAB ،DABالدخل اqÞدود سواء أTúاص طبيعي4ن أو تجار، hستعمل *( bامل WجPزة Çلية 

الدخل  3/1، سقف الqËب *( العملية الواحدة Rو 2009، بدأت الوbالة التعامل GÙا سنة TPEو

 الشPري؛

صدر من أجل الزlائن ذوي الدخل املرتفع الذي يتجاوز ت: CIB GOLDالبطاقة الذ^بية  - 

DA150.000  ا ي�ون بقيم كب4.ة لكنGÙ بqËبأن ال t4ة الكب4.ة تتم�والتجار ذوي املعامالت التجار

 72دج كحد أقÁ¥ö *(  100.000،  �شرط أن ال يتجاوز )حسب العقد 3/1(*( حدود العقد امل�.م 

  .2009سنة حيث بدأت الوbالة التعامل GÙا  ،ساعة

بخم\س مليانة ، القيام �عمليات الqËب بالبطاقات  BADR281إذ �ستطيع عمالء وbالة        

�لك/.ونية *( حدود السقوف ال�� ُمنِحت لPم من أي صراف آ8( ع7s مستوى جميع أنواع البنوك 

طّبق علGÖا نفس شروط الqËب *( وbالة  ،DABأو  GABا#"زائر�ة ال�� يتواجد GÙا أجPزة الـ  وتُ

BADR  خرىW البنوك )ù4ن باlا وGÄبي t419 . دون تمي  

  :خدمة أج&زة الصراف ��- -5

ساعة يوميا  h24عد وسيلة دفع الك/.ونية ت<يح للزlون إم�انية الqËب �ش�ل فوري خالل 

 7sساعد عhت�اليف منخفضة، وlيلوPسh  7sاجة إ78 الوقوف عq#املعامالت �ش�ل �سيط دون ا

الشبابيك التقليدية وانتظار بف/.ات طو�لة، ف�ä تتمثل *( املوزعات Çلية لألوراق النقدية ال�� 

توضع تحت تصرف الزlائن ا#qائز�ن ع7s بطاقة الqËب املسلمة من طرف الوbالة فh �äعت�. 

النقدي للوbالة، موضوع لqËب النقود و®(  الصندوق الثا�ي حيث يمأل من طرف الصندوق 

  :متواجدة داخل الوbالة، و®( bاآلhي

  املوزعات �لية لألوراق النقدية(D.A.B):  ق�®( آالت أوتوماتيكية hسمح للزlون عن طر

  بطاقة الك/.ونية تحمل الرقم السري ا#Tاص بھ بالqËب املبلغ اqÞدد دون #"وء إ78 البنك ؛
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  وراق النقدية الشبابيك �لية لأل)GAB:(  لية لألوراقÇ شبھ املوزعاتh آالت أوتوماتيكية )®

bإصدار الشيك، التحو�ل من : إال أنھ باإلضافة إ78 خدمة الqËب النقدي تقدم خدمات أخرى 

: خدمة بما �سÁÂ بـ 80حساب إ78 حساب، وع7s ذلك فإGHا تقدم مجموعة من ا#Tدمات تصل إ78 

"80 G.A.B. Multifonction  " 

  ونية�hسمح Rذه التقنية ب<سديد مش/.يات الزlون بواسطة  ):T.P.E(¢¡ا ي نقطة البيع لك=

البطاقة 2ئتمانية يمررRا موظف نقطة البيع ع7s القارئ 2لك/.و�ي املوصول مع حاسوب البنك 

  .الذي يخصم القيمة من رصيد الزlون و�ضيفPا لرصيد حساب املتجر

- 2010(بخم*س مليانة خالل الف=�ة  BADR 281طاقات sلك=�ونية ;- عدد املتعامل�ن بالب-6

 : لتوضيح ذلك �ستدل با#"دول التا8( ):2014
بخم*س مليانة خالل  BADR 281البطاقات sلك=�ونية املمنوحة للعمالء ع.y مستوى وGالة ): 1(ا�2دول رقم 

  )بطاقة: الوحدة( ) :2014-2010(الف=�ة 

  CIB  CBRI  CIB gold  TAWFIR السنة

2010  15  160  5  0  

2011  24  214  10  0  

2012  35  386  17  122  

2013  42  495  25  368  

2014  50  818  33  705  

  .2017معطيات ووثائق من بنك الفالحة والتنمية الر�فية ، وbالة خم\س مليانة، :املصدر

من خالل ا#"دول أعاله يت�� لنا أن عدد الزlائن الذين يمل�ون البطاقات �لك/.ونية *( تزايد    

، وRذا يب4ن لنا أن البطاقات �لك/.ونية أصبحت 2014إ78 2010مستمر خالل السنوات من
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 216ال�� تزايد مستعملوRا من  CBRIتحظى بقبول واسع من طرف زlائن الوbالة، وخاصة بطاقة 

، و®( hعت�. بطاقة �qب وتحو�ل، مخصصة لألجراء، 2014مستعمل *(   818إ78 2010عل *( مست

إ78 2012سنة  122من  TAWFIRالفالحون، التجار وbل من يمتلك حساب جاري، و أيضا بطاقة 

، وRذا إن دل يدل ع7s التكنولوجيا  ا#qديثة املوجودة داخل الوbالة ،ألجل 2014سنة  705

والش�ل التا8( يو��  .ا#qاصلة *( مجال ا#Tدمة املصرفية، والسرعة *( Wداءمسايرة التطورات 

  ): 2014-2010(خالل الف/.ة 281لنا وعدد البطاقات املوزعة ع7s الزlائن لوbالة بدر 

خالل الف=�ة 281يو»ª نوع وعدد البطاقات املوزعة ع.y الزtائن لوGالة بدر ) 02(الشNل رقم

)2010 -2014(  

  

  01ن اعتمادا ع7s معطيات ا#"دول رقم الباحث4إعداد من :املصدر

من خالل ما سبق ذكره توصلنا أنھ �ستطيع عمالء الوbالة القيام �عمليات الqËب بالبطاقات      

�لك/.ونية *( حدود السقوف ال�� ُمنِحت لPم من أي صراف آ8( ع7s مستوى جميع أنواع البنوك 

طّبق علGÖا نفس شروط الqËب *( الوbالة DABأو  GABأجPزة الـ  ا#"زائر�ة ال�� يتواجد GÙا ، وتُ

  .دون تميt4 بيGÄا و4lن باù( البنوك Wخرى 
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�فة لك=�ونية ;- ز$ادة كفاءة وأداء " من خالل ما تقدم *( الدراسة حول   :مة ـــــــــــــــــــــــــــخات�دور الص

رغم bل ا#"Pود  أنھ توصلنا إ78 ر بخم*س مليانة ، ا72دمة املصرفية مع دراسة حالة وGالة بد

املبذولة *( معا#"ة ا#Tدمة 2لك/.ونية ال��  يقدمPا البنك  إال أGHا تبقى متواضعة ومتدنية ، و 

Rذا مقارنة  باملصارف Wجن�ية ال�� تتمt4 با#qداثة والتكنولوجيا �عالمية، لكن  فإنھ بالرغم من 

  .مارسة املصارف 2لك/.ونية �شاطPا عن طر�ق نقل التكنولوجياذلك توجد ب\ئة مناسبة مل

  )sا فيما يRوعليھ فإنھ يمكن تقديم �عض 2ق/.احات نوجز:  

 ة تنافسية؛t4إدخال تكنولوجيا حديثة ومتطورة �غية الوصول إ78 تحقيق م 

 ر إطارات البنك حسب التكنولوجيا املتوفرة؛�  تطو

 7 مدار الساعة مماsد من  تقديم خدمات ع�ي<يح من توف4. الوقت وا#"Pد ألجل جلب املز

  العمالء؛

 ذا باستحداث منافذ جديدة؛Rدمات املقدمة وT#7 املصارف التوسع *( اsع  

 شر ثقافة مصرفية ب4ن املتعامل4ن، ألجل تقديم خدمات اشمل للص4.فة 2لك/.ونية�. 

 :قائمة املراجعــــــــــ 
                                                           

�فة لك=�ونية آلية لضمان ا�2ودة املصرفية"Rالة عبد8(،  1�، مجلة Wصيل للبحوث 2قتصادية "الص

  .385، ص2017، جوان  1و�دار�ة، جامعة عباس لغرور خÆشلة، العدد 
�فة لك=�ونية كمدخل لبناء قتصاد الرق�I" سالوhي حنان ، 2�،  2جامعة البليدة مجلة �بداع ، ،"الص

  .24، ص  2016، ،  04، العدد  04اÞ"لد 
�فة لك=�ونية ;" رابح ز4l.ي ، ليندة بوزرورة ،3�، مجلة bلية العلوم " - املؤسسة املصرفية ا�2زائر$ةآفاق الص

  .295،ص2016، 16،العدد 22قتصادية وال<سي4. والعلوم التجار�ة،جامعة البليدة 
ضرورة أم حتمية بالrسبة املؤسسات : التكنولوجيا لك=�ونية البنكية " ،بن عياد دمحم سم4. ، سماî( أحمد 4

 http://elbassair.net/Centre: ، متاحة ع�. املوقع  4ان، ص، جامعة تلمس" املصرفية ا�2زائر$ة

A9minaire/bachar/7.PDF  

�فة لك=�ونية متطلب أساس ;- نموذج النمو "جاليلة عبد ا#"ليل ، دحو دمحم، بن عبد الفتاح دحمان،5�الص

،  01جامعة احمد دراية ، أدرار ،  اÞ"لد  مجلة 2قتصاد و إدارة Wعمال ، ،" قتصادي ا�2ديد ;- ا�2زائر

  .137-136،  ص 2017، س�تم�.  04العدد 

ا ;- تفعيل الrشاط قتصادي "نادية عبد الرحيم ، 6  ،" دراسة حالة ا�2زائر –تطور ا72دمات املصرفية ودو̂ر

تجار�ة وعلوم ال<سيb ،.4لية العلوم 2قتصادية و ال رسالة ماجست4. *( العلوم 2قتصادية فرع نقود و بنوك ،

  .130، ص  2010/2011، 3جامعة ا#"زائر
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حس�ن أداء ا72دمات البنكية "زروù( أم4ن ، خليفة ا#qاج ،7  ،" دور استعمال وسائل الدفع sلك=�ونية ;- ت

استعمال السيولة النقدية *( املعامالت التجار�ة وا�ع�اساGáا ع7s ا#Tدمات   امللتقى الوط�Ð حول إش�الية 

  .7 - 6، ص  2014أفر�ل  23و  22جامعة سيدي بلعباس،  صرفية ا#"زائر�ة ،امل

، الدار "التجارة وkعمال sلك=�ونية املتNاملة ;- مجتمع املعرفة "فر�د النجار، وليد دياب ، تامر النجار ،  8

  .86،ص2006ا#"امعية، �سكندر�ة،  

حر$ر املصر;- ومتطلبات تطو$ر "عبد القادر برÑش، 9 ا72دمات املصرفية وز$ادة القدرة التنافسية للبنوك  الت

، أطروحة دكتوراه *( العلوم 2قتصادية، تخصص نقود ومالية، bلية العلوم 2قتصادية وعلوم "ا�2زائر$ة

  .164،ص2005/2006ال<سي4.، جامعة ا#"زائر، 

  .6زروù( أم4ن ، خليفة ا#qاج ، مرجع سبق ذكره ، ص 10

ا ع.y أداء البنوك التجار$ة  "،مقدم عبد ا#"ليل 11 انات تطبيق أنظمة الدفع sلك=�وnي وأث̂ر اقع و̂ر و

 Global Journal of Economics and، "-´شار –دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الر$فية  - ا�2زائر$ة 

Business– Vol. 5, No. 2, 2018 177، ص.  

�فة لك=�ونية ;- البن"اوصغ4. لو�زة، 12�مجلة اقتصاديات املال وWعمال، العدد ،"وك ا�2زائر$ة خدمات الص

  .375، ص2018، جامعة برج بوعر�رج ،س�تم�.07

�فة لك=�ونية و النظام املصر;- ا�2زائري " بوعافية رشيد،  13�رسالة ماجست4. *( العلوم 2قتصادية ،  ،"الص

  .45، ص  2005جامعة البليدة ، 

ديوان املطبوعات  ،"ك=�ونية ، مفا^يم واس=�اتيجيات التطبيق ;- املؤسسة التجارة ل" ابراRيم بخ��،  14

  .73، ص  2008ا#"امعية ، بن عكنون ، ا#"زائر ، 
أ^مية البنوك لك=�ونية ;- تفعيل وسائل الدفع لك=�ونية ;- الوطن "  مداح عراي�â ا#qاج ، بارك �عيمة،15

اقع وفاق   .68-67، ص 2010، جانفي 2العدد  ديد ،  جامعة خم\س مليانة ،، مجلة 2قتصاد ا#""العر¶ي الو
  .2017معطيات ووثائق من بنك الفالحة والتنمية الر�فية ، وbالة خم\س مليانة،  16

  .2017معطيات ووثائق من بنك الفالحة والتنمية الر�فية ، وbالة خم\س مليانة، 17

  .2017وbالة خم\س مليانة، معطيات ووثائق من بنك الفالحة والتنمية الر�فية ، 18

  .2017معطيات ووثائق من بنك الفالحة والتنمية الر�فية ، وbالة خم\س مليانة، 19
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  "نماذج لبعض الدول "التنو?ع =قتصادي ضرورة حتمية إلقامة تنمية مستدامة 

 الواH. خالد .د

                   جامعة Jسكرة      

khaled.louafi1@hotmail.fr  

  : املMNص

 دون  الدول  جميع عل/.ا ترا+ن ال() ال'امة املواضيع أحد املستدامة التنمية موضوع أصبح                  

  HجتماH ، DLقتصادي Hستقرار Gسط DE بھ تقوم ال() الفعال الدور  خالل من ، است8ناء

(MNوالسيا ،  (Oجيال إحتياجات لتلبية عملية فS الية املستقبلبةTUمرونة شأن من التقليل دون  وا 

 توفgh يجب c.ا القيام أجل ومن Hجتماعية النظم وتماسك ت_امل أو ل^Tياة الداعمة اU\صائص

 ديمومة عkl يحافظ الذي وoالش_ل ، ذلك عj klساعد اقتصادية وسياسات تموiلية قنوات

 الدول  معظم DE كبghة أولوiة يحتل الذي Hقتصادي نوuعالت السياسات +ذه بhن ومن   . استمرارsi.ا

 إ�k الضرورة دعت +نا من ، الصدمات و ال'زات من الكثgh وjعاyي الرH Dwuقتصاد عj klعتمد ال()

 ، Hيرادات قاعدة توسيع بفضل ، وSخطار املشا�ل من الكثgh من تحد ال() السياسة +ذه انs.اج

�...، جديدة جاتمنت خلق ، جديدة أسواق فتحUإ .  

 ا�\رج ت_ون  للبالد العامة السياسة مع تتوافق تنوuع سياسة تب�) ضرورة إ�k الدراسة وتوصلت

 وتو�M) ، ومستمر دائم Gش_ل التنموiة للعملية تموiلية قناة ت_ون  كما ، املشا�ل من للعديد

  . والصناD DLالفال� القطاع عH klعتماد خالل من ، القطاعات تنوuع بضرورة الدراسة

  . الدائم التموiل ، املستدامة التنمية ، Hقتصادي التنوuع : املفتاحية الOلمات

Abstract : 

Sustainable development has become one of the important issues that all countries 

are betting on without exception, through their active role in establishing economic, 

social and political stability. In order to do so, financing channels and economic 

policies should be provided to help them, in a manner that maintains their 

sustainability  . 

Among these policies is economic diversification, which is a high priority in most 

countries that depend on the rentier economy and suffer a lot of shocks and shocks. 

Create new products, ... ect. 



  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــوالت قتـــــــــــــــــصاديةلة ــــــــــــــــمج  حــ                                             01:لدـــــــــــــــــــــــا��                                                      01: دد ــــــــــــــــــــــــــــــــالع                           الت

133         ��  املركز ا�3ام2. مرس/. عبد هللا ــ ت+بازة                       مع'د العلوم قتصادية والتجار%ة وعلوم ال!سي
  

  

 

 

The study found the need to adopt a policy of diversification consistent with the 

general policy of the country to be the way out of many problems, and be a funding 

channel for the development process permanently and continuously, the study 

recommends the need to diversify sectors, depending on the agricultural and 

industrial sector. 

Key words: Economic diversification, sustainable development, permanent financing. 
  

  :مقدمة 

دولة ما عkl مورد واحد قد �عرض'ا إ�k الكثgh من املشا�ل ، خاصة إذا  إن إعتماد  إقتصاد               

�ان +ذا املورد رDwu ، أين ال تبذل أي ج'ود لصناعتھ و نتاجھ سوى ت_اليف Hستخراج أو النقل 

�النفط والغاز مثال ، وoالتا�D +ذا Hعتماد املتفرد عkl مورد واحد يجعل Hقتصاد �ع£ش تقلبات 

ة ، وi¨سم بصفة الإلستقرار سواءا داخل البلد أو خارجھ ، ما �س¦ب حاجز أمام وصدمات عديد

  .النمو والتنمية 

فالتنوuع ضرورة حتمية jسkw معظم الدول النفطية أو غgh النفطية إ�k تحقيقھ ، ف'و                  

كما �عطيھ املرونة للتكيف مع مختلف  يزiد من فعالية Hقتصاد وiجعلھ Gعيد عن �ل ا�\اطر ،

الظروف ، وS+م من ذلك أنھ �عتg آلية فعالة للتنمية ا�Tلية ، من خالل خلقھ لفرص عمل 

متنوعة jستوعب Sيدي العاملة الباحثة عن العمل ، مما يقلص البطالة وiخفف من الفقر ، كما 

iلية ، وزTادة القيمة املضافة ا�iز kع إ�uمن خالل إقامة يؤدي التنو Dجما�H DlTادة الناتج ا�

املشارuع اU±ديدة ومسا+مة العمالة ا�Tلية DE إنتاج السلع واU\دمات ما �ساعد عkl تحقيق 

  .تنمية مستدامة ، ي_ون تموiل'ا متنوع ومستدام 

رuع البg²و�D وjعتg اU±زائر من الدول ال() jعاyي من محدودية موارد+ا و قتصاره عkl ال                 

ما س¦ب ل'ا تذبذب DE التنمية وعدم قدر³.ا عkl مواكبة الظروف اTUاصلة ، واقتصار+ا عkl حلول 

الطبع النقدي أو Hستدانة اU\ارجية كحل أولوي للمشا�ل Hقتصادية ، +ذا DE غياب بدائل 

  .إقتصادية قد ت_ون اU\الص واملنقذ ملثل +ذه Hقتصاديات ال'شة 

  :ة الدراسة أ_ميــــــ 
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أصبح موضوع التنوuع Hقتصادي من بhن املواضيع ال'امة ، خاصة DE الوقت اTUا�D أين yش'د  -

تقلبات وصدمات للرuع البg²و�D ، حيث احتل التنوuع حh¶ا كبghا DE سياسات اTU_ومات ومتخذي 

  .القرار 

نحو موضوع التنوuع حيث  الوضعية اTUالية ال() �ع£ش'ا Hقتصاد وج'ت الباحثhن Hقتصاديhن -

  .أصبح +دفا ألبحا¸.م املن¨نوعة ، وال() قد تقدم الكثgh من املقg²حات ل'ذا الشأن 

موضوع التنوuع Hقتصادي يتالءم مع التغghات وحاالت الالستقرار ال() jعاyي مº.ا مختلف  -

أنھ �عتg من ¼ليات اقتصاديات العالم ، فالgغم من أن موضوع التنوuع ال ي¨سم باTUداثة ، إال 

  .الفعالة القادرة عkl مواج'ة التغghات والصدمات 

تذبذب التنمية ومشا�ل النمو ن¨يجة تتاGع أزمات تقلبات اسعار النفط ، حيث �انت الدول  -

 Dا�TUتاثرا بالوضع ا g½كS عيةuالر.  

  :مشOلة الدراسة ــــــ 

الوقوف عkl مختلف ا�±االت ا�Tيطة بھ  من أجل إدراك املوضوع أك½g ، �ستوجب           

إلستجالء ما أمكن من اTUقائق حول التنوuع Hقتصادي وقدرتھ عkl تموiل التنمية  ، وأمام 

  :العرض السابق تgز مالمح إش_الية +ذه الورقة البحثية ، وال() يمكن صياغs.ا عkl النحو ¼jي 

� التنو?ع =قتصادي ضرورة            cعتd حتمية إلقامة تنمية مستدامة ؟_ل  

  :ولإلجابة عن Hش_الية تم التطرق إ�k ا�Tاور ¼تية 

  .Hطار النظري للتنوuع Hقتصادي : ا�iور hول  -

  .Hطار النظري للتنمية املستدامة : ا�iور الثاkي  -

  نماذج عن دول منتÁ±ة سياسة التنوuع Hقتصادي: ا�iور الثالث  -

  :راسة أ_داف الد

  :yسkw من خالل +ذه الدراسة إ�k بلوغ عدة أ+داف ، أ+م'ا ما يأjي 

  .Äj\يص واقع Hقتصاد اU±زائري من خالل ت¦يان ظا+رة التنوuع Hقتصادي وال'دف مº.ا  -

  .إض'ار Hم_انات اTUقيقية للتنوuع Hقتصادي املتاح DE اU±زائر  -

  .محليا  عرض وتقييم عملية التنوuع Hقتصادي -

-  ghاملدى القص klقتصادي عH عuمحاولة تقديم وصفة أولية لعملية التنو.  

  =طار النظري للتنو?ع =قتصادي: ا�iور hول 
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  :مف'وم التنو?ع =قتصادي  -1

يلعب التنوuع Hقتصادي دورا رئ£سا DE النمو Hقتصادي ، كما �سا+م DE زiادة إنتاجية           

وjعزiز Hس¨ثمار واستقرار عائدات التصدير خاصة ال() تتمh¶ بالتقلبات والصدمات ،  العوامل ،

السيما DE البلدان الغنية باملوارد الطبيعية وال() ال تزال jعتمد Gش_ل كبgh عH klيرادات الناتجة 

  .عن انتاج النفط أو املعادن 

ادي عkl تنوuع الصادرات ، بمع�Æ السياسات وiركز الكثgh من Hقتصاديhن DE التنوuع Hقتص         

 1.املعتمدة لزiادة أنواع السلع DE محفظة التصدير ، وoالتا�D التوسع أك½S DE gسواق اU\ارجية 

لكن +ناك من يرى أت التنوuع Hقتصادي لم �عد منحصرا DE توفgh أنواع عديدة من املنتجات 

Hقتصادي بأنھ العملية ال() يمكن من خالل'ا تحقيق لتصدير+ا ، و نما توسع أك½g ليعرف التنوuع 

  2.مجموعة م²¶ايدة من املنتجات واملمارسات داخل الÈشاط Hقتصادي 

عملية ³.دف إ�k تنوuع +ي_ل Hنتاج وخلق قطاعات " كما �عرف التنوuع Hقتصادي عkl أنھ            

رادات القطاع الرئ£س H DEقتصاد ، إذ جديدة مولدة للدخل بحيث ينخفض Hعتماد الكDl عkl إي

ستؤدي +ذه العملية إ�k فتح مجاالت جديدة ذات قيمة مضافة أغkl وقادرة عkl توفgh فرص عمل 

  3".أك½g إنتاجية وoالتا�D املسا+مة DE رفع معدل النمو S DEجل الطوiل 

�\اطر Hقتصادية ورفع فالتنوuع Hقتصادي +و سياسة تنموiة ³.دف إ�k التقليل من ا          

القيمة املضافة ، وتحسhن مستوى الدخل ، وذلك عن طرiق توجيھ Hقتصاد نحو قطاعات أو 

 DE اداتghع مصادر الغuأو تنو Dجما�H DlTع الناتج ا�uتنو Æأسواق متنوعة أو جديدة ، بمع�

  4.املوازنة العامة ، أو تنوuع Îسواق اU\ارجية 

حية املالية يقصد بالتنوuع �أحد السياسات أو Hسg²اتيجيات إلدارة ا�\اطر ، ومن النا           

وuع�) توزuع Sموال املس¨ثمرة DE محفظة إس¨ثمارiة عkl أك½g من أداة إس¨ثمار وحيدة ، �األس'م 

  5.والسندات وصناديق Hس¨ثمار وح(Æ املعادن والسلع Îساسية 

عملية تقوم rsا الدولة لتنو?ع "لقول أن التنوuع Hقتصادي +و وoالتا�D مما سبق يمكن ا          

حقيق القيمة  �اتيجية _دف'ا رفع الصادرات وتvا =قتصادية ضمن إسryا وسياساryمنتجا

حقيق  املضافة ، مما سيؤدي إ�� إkعاش امل��ان التجاري وخلق مناصب شغل واملسا_مة H. ت

  ".و%لية مستدامة لھ النمو املستدام بفضل خلق منافذ وقنوات تم

افع التنو?ع =قتصادي  -2   :دو
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رoما ي_ون الدافع الرئ£س من التنوuع Hقتصادي +و حماية Hقتصاد من الصدمات             

 والتقلبات الناتجة عن Hعتماد عkl إنتاج وتصدير سلعة واحدة ، خاصة إذا �انت مادة أولية ،

حيث أن عkl الدول الغنية باملواد Îولية أن ت¨ب�Æ سياسة ي_ون جو+ر+ا إنتاج سلع وتقديم 

  6.خدمات متنوعة للتصدي أك½g للصدمات اU\ارجية 

  7: وعموما يمكن إدارج أ+م الدوافع فيما يأjي 

g حيث تبhن الدراسات أن البلدان أقل تحسسا للصدمات DÓ البلدان Sك½: تخفيف ا�Mاطرة  -

تنوعا اقتصاديا ، حيث أن ا�\اطر ال() تؤثر عkl القطاعات ا�\تلفة واملتنوعة ل£ست مرتبطة 

  .ارتباطا إيجابيا 

حقيق النمو =قتصادي واستدامتھ  - إن موضوع التنوuع Hقتصادي �ان حاضرا DE وقت مبكر  :ت

عkl النمو   حيث ركز عkl تأثgh تنوuع املدخالت  ،" Romer" جدا DE نظرiات النمو من خالل نموذج 

 ،واس¨نادا عkl +ذا فإن تنوع املنتجات وال() jعتg بمثابة املدخالت DÓ أيضا م'مة لتحقيق النمو

Hقتصادي ، DE +ذه اTUالة فإن Hقتصاد الذي �ستطيع إنتاج سلع مختلفة وكثghة فإن عائدة 

 DE املسا+مة Dالتا�oنتاجية ي_ون مرتفعا ، وHت الدراسات أن النمو وÈعملية التنمية حيث بي

  8.عوامل مرتبطة Gش_ل كبgh وايجاÖي بالتنوuع Hقتصادي 

تتصف املواد Sولية أØ.ا موارد طبيعية غgh �افية ، ومن ثم �ان وال بد من Hعتماد عkl رمصادر  -

  .اقتصادية بديلة �افية لضمان تحقيق نمو إقتصادي مستدام 

د استخراج املوارد الطبيعية Sولية �البg²ول مثال نوعا من إستÚ¶اف مخزون راس املال ب£نما �ع -

  .�عتمد تنوuع القاعدة Hقتصادية عkl إيجاد تدفقات داخلية متجددة 

-  DE ستقرارH ، ادات النفطيةghعوق تقلب منتجات الدخل القومي الناجم من تذبذب الغ�

لعمل وسوق العمل ، ومن ثم �عرقل خطط التنمية Hقتصادية مستوiات Hس¨ثمار وفرص ا

  .9وHجتماعية ال() تحتاج إ�k مصادر تموiلية ثابتة ومستقرة 

  :أ_داف التنو?ع =قتصادي  -3

  10:للتنوuع Hقتصادي أ+داف عدة ، يمكن ت^\يص'ا فيما يأjي           

- klقتصادية واملقدرة عH سبة ا�\اطرy ارجية  التقليل من\Uزمات والصدمات اS التعامل مع

  .ب_ل مرونة وفعالية 
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تحسhن وضمان استمرارiة وتghة التنمية بفضل تنوع القطاعات وال() jعد مصدر للدخل وللنقد  -

ÎجنÝ) ولعائدات املh¶انية العامة ورفع قيمs.ا املضافة DE الناتج ا�H DlTجما�D وÄj±يع Hس¨ثمار 

  .ف/.ا 

  .kl تجديد قنوات التموiل من أجل ديمومة استمرارiة التنمية العمل ع -

-  klعتماد عH ادة الصادرات ، والتقليل منiدمات وز\Uي من السلع واjكتفاء الذاH تحقيق

  .اU\ارج DE اسg²اد السلع الغسs.الكية ، وتوفgh فرص الشغل وoالتا�D تحسhن مستوى املع£شة 

ور م'م وأكDE  g عملية التنمية Hقتصادية وتقليص دور تمكhن القطاع اU\اص من لعب د -

  .الدولة واملؤسسات العمومية 

الل ما ــــــــــــــــــــــــــمن زاوiة أخرى يمكن التميh¶ بhن أ+داف التنوuع Hقتصادي من بوابة الزمن ، من خ

  11: يأjي 

 *، ghاملدى القص klفع  ، (Mà£ز القطاع الرئiعزjع +و توسيع وuقد ي_ون ال'دف من وراء التنو

  .وoالتا�D زiادة نص£ب +ذا القطاع DE �ل من الناتج ا�H DlTجما�D والعائدات التصديرiة 

 * DE (Mà£ل فال'دف املنتظر +و استخدام العوائد املك¨سبة عن القطاع الرئiاملدى الطو klأما ع

  .مرتكزة عkl التنوuع والتوجھ نحو Hس¨ثمار DE قطاعات اخرى  إحداث تنمية اقتصادية

  :اi3االت والصور الدالة ع/� وجود تنو?ع اقتصادي  -4

  12: +ناك عدة مؤشرات دالة عkl وجود تنوuع إقتصادي ، نذكر أ+م'ا فيما يأjي 

� ال'يك/.  4-1�ت ا�\تلفة DE ، كما تدل عل/.ما الÈسبة املئوiة إلس'ام القطاعامعدل ودرجة التغ

الناتج ا�H DlTجما�D ، إضافة إ�k زiادة أو إنخفاض إس'ام +ذه القطاعات مع الزمن ن ومن 

Îحسن أيضا قياس معدالت النمو اTUقيقية للناتج ا�H DlTجما�D حسب القطاع ، DE حالة توفر 

  .البيانات اU\اصة بذلك 

وعالقs.ا Gعدم استقرار سعر املواد Sولية ، ومن ، درجة عدم استقرار الناتج ا�i/. =جما�.  4-2

  .املعروف أن التنوuع يفg²ض فيھ أن يٌحد من عدم Hستقرار  +ذا مع مرور الزمن 

، ألن أحد أ+داف  تطور إيرادات املوارد الطاقو%ة ك�سبة من مجموع إيرادات اi3كومة 4-3

  .التنوuع +و تقليل Hعتماد عkl ايرادات قطاع ا�Tروقات 
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� املرتبطة بموارد الطاقة إ�� مجموع الصادرات 4-4�، والعناصر امل_ونة  kسبة الصادرات غ

للصادرات الغgh رuعية ، وoصفة عامة ارتفاع الصادرات الغgh رuعية داللة واTäة عkl وجود تنوuع 

  .إقتصادي 

D أن �عكس ، ومن الواæä أن +ذا املقياس يÈبå تطور إجما�. العمالة بمجمل'ا القطا�. 4-5

 Dجما�H DlTللناتج ا� DLن القطاiات الت_وghغj عززuو.  

  :أنواع التنو?ع =قتصادي  -5

  13: للتنوuع Hقتصادي نوعان �سمحان لإلقتصاد باإلستقرار والتطور أك½g ، و+ما 

الذي  يقصد بھ ظ'ور قطاع جديد من الÈشاط Hقتصادي :التنو?ع hفقي أو التOامل hفقي  5-1

�سمح بالدخول إ�G kعض القطاعات وا�±االت اU±ديدة ، وال() قد ت_ون مg²ابطة أو غgh مg²ابطة 

  .بقطاع الرuع 

يقصد بھ توسيع مجموعة املنتجات املصنعة DE قطاع معhن : التنو?ع الرأ��� أو العمودي  5-2

  .حلية أو مستوردة الذي ç.دف إ�k تطوiر املنتج وزiادة القيمة املضافة باستخدام مدخالت م

�اتيجيات التنو?ع =قتصادي  -6vاس:  

 من مجموعة توافر الضروري  من ،من أجل ضمان نجاح سياسة التنوuع Hقتصادي           

 ورفع Hنتاجية تحسhن DE �سا+م مما والتدرiب التطوiر ، الTèة ، �التعليم Îساسية اU\دمات

 أ+م من jعتg ال() التصÈيع اسg²اتيجية و تباع ، تطورةامل التحتية الب�Æ إ�k إضافة ، Hنتاج

 ا�DlT للمنتوج الg²وiج طرiق عن الواردات إحالل خالل من Hقتصادي التنوuع اسg²اتيجيات

 الغgh القطاعات دعم إ�k إضافة ، الصادرات تنمية و سg²اتيجية ا�Tلية بالصناعات وH+تمام

 عH klعتماد دون  العالH (éقتصاد DE فعال واندماج ةتنافسي اقتصاديات خلق اجل من رuعية

  14. ا�Tروقات

  :تقييم درجة التنو?ع قتصادي ومؤشرات قياسھ -7

  :تقييم درجة التنو?ع قتصادي  7-1

              DÓقتصادي وÎ عuال() يتم من خالل'ا تقييم درجة التنو gh15:+ناك مجموعة من املعاي  

-  ��كما تدل علیêا الÈسبة املئوiة إلس'ام القطاع النفطي مقابل القطاعات  : ال'يك/.درجة التغ

  .غgh النفطية DE الناتج ا�H DlTجما�D ، فضال عن نمو أو تقلص إس'ام +ذه القطاعات عg الزمن 

  .تطور إيرادات النفط والغاز كÈسبة من مجموع Hيرادات اTU_ومية  :يرادات -.
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yسبة الصادرات غgh النفطية إ�k مجموع الصادرات ، وiدل Îرتفاع املطرد : الصادرات  -.

وiمكن  .للصادرات غgh النفطية عkl زiادة التنوuع Îقتصادي ولكن عkl فg²ة زمنية طوiلة yس¦يا 

أن يمثل التنوuع DE الواردات وج'ا م'ما للتنوuع Îقتصادي ، باعتبار أن Îقتصاد الوط�) �ستورد 

وoذلك فإن تطور بÈية  .لم اU\ارDì السلع واU\دمات ال() ال تÈتج'ا بصورة تنافسية من العا

  .الواردات يمثل jغgh ال'ي_ل HنتاDì لالقتصاد الوط�) 

 .Hس'ام الÈسÝ) للقطاعhن العام واU\اص DE الg²اكم Hجما�D لرأس املال الثابت  -

 مؤشرات قیاس التنو�ع قتصادي 7-2

 gh+ عد معاملí شمان –فندالgh+ Herfindahl–Hirschman DE املؤشرات استخداما g½من أك

íعتمد املعامل عkl قیاس تركیبة وÈoیة ومدى تنوع عدد من املتغghات .قیاس التنوðع Îقتصادي

DÓيرادات، الصادرات ، العمالة ، تراكم رأس املال  :وH ،Dجما�H DlTالناتج ا�.  

ملعرفة مدى التنوع SUNCTAD   DEمم املتحدة للتجارة والتنمیة  استخدم املؤشر من قبل منظمة

 قطاع التصدير

  +ghشمان بالصيغة التالية-íعg عن معامل +ghفندال 

  

  :حیث 

: N شاطاتÈعدد ال  

Xi   :شاطÈال DE ghقيمة املتغ  

X  :شاطاتÈجميع ال DE ghجمالية للمتغH القيمة  

  )gh)0≤H≤1شمان بhن الصفر والواحد õ-تg²اوح قيمة معاملghêفندال -

  .فان +ناك تنوعا �امال لالقتصاد  H=0فإذا �ان  -

  .فإن مقدار التنوع ي_ون معدوما  H=1و ذا �ان  -

+ghشمان من الواحد �ان ذلك دليال عkl ضعف -بمع�Æ �لما اقg²بت قيمة معامل +ghفندال  -

  16.التنوuع Hقتصادي 
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  .النظري للتنمية املستدامة =طار : ا�iور الثاkي 

 وخاصة و شباع'ا للمواطنhن Sساسية اTUاجات بتلبية املستدامة التنمية إرتبطت ما دائما                   

 من العديد +ناك أن غc ، gh.ا اU\اصة املع£شة مستوiات تدyي من jعاyي ال() الفقghة الطبقات

 أو HجتماDL أو Hقتصادي اU±انب DE ذلك يتجkl حيث ، Sخghة +ذه ف/.ا jسا+م ال() ا�±االت

(úظ'ر ، البيiذلك و  
ً
 من العديد تحقيق DE املستدامة التنمية آلية ت¨ب�Æ ال() املتقدمة الدول  DE كثghا

  . أولوiا³.ا بhن من وجعل'ا ، أ+داف'ا

  :مف'وم التنمية املستدامة  -1

  عشرiن ش_ل DE املستدامة التنمية م 1992 نةس العاملية املوارد تقرiر قدم               
ً
 واسع jعرiفا

 ، الإلقتصادي بالشق خاصة jعرiفات ف'ناك ، رئ£سة مجموعات ثالث عkl وزع'ا حيث ، التداول 

DLجتماH ، (úن  ، والبيg²قتصادي الشق فاقH الك من التخفيض من الدول  تحكم بمدى.sإس 

 الشق أما ، للمواطنhن املع£Mü) املستوى  رفع عkl والعمل ، التصدير نحو والتوجھ الطبيعية املوارد

DLجتماH ر فارتبطiبالتطو Dýالص (éستقرار وتحقيق ، والتعليH DE ي النموyتدفق ووقف الس_ا 

 Sمثل Hستخدام عkl تركز املستدامة التنمية فإن البيú) الصعيد عkl أما . املدن عS klفراد

(Mþعمل املائية دواملوار  الزراعية لألراjو klضراء املساحات مضاعفة ع\Uا klرضية الكرة سطح عS 

 17. قاطبة

  :�عر%ف التنمية املستدامة  -

 ملا ، والباحثhن والكتاب العاملية املنظمات من العديد املستدامة التنمية jعرiف إستقطب                  

 متطلباتھ اTUاضر ل^±يل ³.يأ ال() التنمية أØ.ا " ، التعارiف +ذه بhن ومن . و jساع أ+مية من ل'ا

ل أن دون  ، واملشروعة Sساسية ِ
ّ

 ، متطلبا³.م التالية لألجيال ي�� أن عkl الطبيDw ا�Tيط بقدرة ٌتخ

 عkl املقبلة Sجيال قدرة عkl املساومة دون  ، اTUاضر TUاجات التنمية إستجابة ، أخرى  Gعبارة أو

  18 ." بنجاحا³.ا الوفاء

                DEف وiعرj حيث ، آخر gعj جيال إحتياجات لتلبية عملية عنS الية املستقبلبةTUدون  وا 

 وiجب ، Hجتماعية النظم وتماسك ت_امل أو ل^Tياة الداعمة اU\صائص مرونة شأن من التقليل

  : DE تتمثل ، لإلستدامة أGعاد أرÖعة بhن التفرiق

  . Hي_ولوجية النظم -

  . Hجتماعية وySشطة تصاديةHق النظم -
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  . السياMN) والÈشاط اTUكم -

  19 . املؤسسات وقدرات Sداء -

 مال الرأس ت_وiن خالل من وقدرا³.م Sفراد خيارات توسيع " بأØ.ا املستدامة التنمية jعرف كما

DLجتماH جيال حاجات لتلبيةS اليةTUقة بأحسن اiممكنة طر ، (Oالسياسات من مجموعة ف 

  20 ". املستقبل نحو املوج'ة ySشطةو 

 ، Hس¨ثمارات وتوجيھ املوارد إستغالل بواسطة jغيgh سghورة بأØ.ا �عرف'ا من و+ناك                     

 اTUالية الطاقات وتدعم ، والت_امل التناسق إحداث j DEسا+م ال() واملؤسساتية التقنية والتغيghات

 ا�k يؤدي الذي بالش_ل كمالية أو ضرورiة ت_ون  قد ال() ال¦شرiة اTUاجات إرضاء c.دف واملستقبلية

  21 . ممكن قدر أكH gجتماعية بالرفا+ية Hرتقاء

 إkسانية قضايا ملعا�3ة حقيقية آلية املستدامة التنمية إعتبار يمكن سبق مما                    

 ال¡شر%ة باإلحتياجات =يفاء ع/� �عمل حيث ، إقتصادية تنمو%ة قضية ما�. بقدر و�جتماعية

حس�ن d .Hسا_م الذي بالقدر ، القادمة hجيال باإلحتياجات املساس دون  اi3الية  املستوى  ت

حقق و لألفراد املع+£��   . وأسالي§rا أJعاد_ا خالل من ، ل'م الرفاه ي

  :أ_داف التنمية املستدامة  -2

kwسj ومحتوا+ا اآليا³. خالل من املستدامة التنمية kداف من مجموعة تحقيق إ�+S ()يمكن ال 

  22: يأjي فيما ت^\يص'ا

حقيق نوعية حياة أفضل للسOان  2-1   :ت

 نوعية لتحسhن التنموiة السياسات وتنفيذ التخطيط عمليات خالل من املستدامة التنمية تحاول 

  نفسيا ، و جتماعيا إقتصاديا ا�±تمع DE الس_ان حياة مستوى 
ً
 عkl الg²كh¶ طرiق عن ، وروحيا

  . ا�±تمع أوساط مختلف لدى ومقبول  عادل وÖش_ل ، الكمية ول£س ، للنمو النوعية اU±وانب

�ام الب+ئة الطبيعية  2-2vاح:  

 النظم مع بحذر وتتعامل والب£ئة الس_ان yشاطات بhن العالقة عkl املستدامة التنمية كثghا  تركز

 اTUساسة العالقة jستوعب تنمية ب¦ساطة أØ.ا ، yHسان ةحيا أساس أØ.ا عkl ومحتوا+ا الطبيعية

 فيما وت�È±م تتم_امل ح(Æ العالقة +ذه تطوiر عkl وjعمل ، املبÈية والب£ئة الطبيعية الب£ئة بhن

  . بيº.ا
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حقيق إستغالل عقالkي للموارد  2-3   :ت

 إستÚ¶اف'ا دون  تحول  لذلك ، محدودة موارد أØ.ا عkl الطبيعية املوارد مع املستدامة التنمية تتعامل

 DE وعدالة منطق +ناك ي_ون  حيث ، عقالyي Gش_ل وتوظيف'ا إستخدام'ا عkl وjعمل تدمgh+ا أو

 +ذا G DEعناية التعامل �ان ل'ذا ، ف/.ا كذلك حق القادمة لألجيال أن خاصة املوارد إستغالل

  . املوضوع

  :ر»ط التكنولوجيا اi3ديثة بأ_داف ا��تمع  2-4

                  kwسj املستدامة التنمية kديثة التكنولوجيا توظيف ا�TUمن ، ا�±تمع أ+داف يخدم بما ا 

 املتاح إستخدام وكيفية ، التنموي  ا�±ال DE ا�\تلفة التقنيات بأ+مية الس_ان توعية خالل

 آثار ذلك نع ينجم أن دون  ، املÈشودة S+داف وتحقيق ، املع£Mü) املستوى  تحسhن DE مº.ا واU±ديد

 ل'ا والتصدي وSخطار املشا�ل +ذه عkl السيطرة عkl القادر بالش_ل أو ،  مخاطر أو سلبية بي�ية

  . TUل'ا املناسبة اTUلول  من مجموعة بتوجيھ

� مستمر ومناسب H. حاجات وأولو%ات ا��تمع  2-5�  :إحداث �غي

 التنمية تفعيل يمكن بواسطتھ الذي التوازن  بتحقيق وjسمح إم_انية تالئم وoطرiقة             

 Sفراد إحتياجات تطوiر إ�j kسkw كما ، البي�ية املشكالت جميع عkl والسيطرة ، Hقتصادية

  . الرفاه إحتياجات إ�k يوصل'ا قد الذي بالش_ل

 التنمية أ+داف jستخدم مؤسس¨نا أن ) Dالدو� البنك مجموعة رئ£س ( ولفÈسون  وiؤكد            

 تلك وتتمثل ، فعالي¨نا مدى وتقييم وoرامجنا سياس¨نا لتوجيھ مشg²ك عام �إطار املستدامة

  23 : يأjي فيما S+داف

  . النصف بمعدل مدقع فقر DE �ع£شون  الذين Sفراد yسبة تخفيض -

  . Hبتدا�ي بالتعليم Sطفال جميع إTUاق -

  تحقيق من املرأة وتمكhن ، اÈ±Uسhن بhن املساواة +دف تحقيق نحو التقدم -

  . وطموحا³.ا ذا³.ا

  . الوالدة وأثناء الرضع وفيات معدل إنقاص -

  . Îفراد ل_ل متاحة وجعل'ا البلد رoوع �افة ا�k الTèة خدمات توصيل -

  . البي�ية Hستدامة ضمان -
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Dالتا�oإجتماعية ، إقتصادية ا�±االت من العديد تمس املستدامة التنمية أ+داف أن القول  يمكن و 

 ال() للشعوب بالÈسبة خاصة وHزد+ار بالر	j Dسمح ، إyسانية أ+داف أØ.ا DE جو+ر+ا يكمن ، وoي�ية

  . واTUرمان البؤس jعاyي

  :مبادئ التنمية املستدامة  -3

 حماية عkl �عتمد إقتصادي ونم تحقيق yستطيع عندما املستدامة التنمية مبادئ تتحقق                 

 يتحقق أن يمكن ال فإنھ ، مستÚ¶فة أو مدمرة املوارد +ذه �انت ما و ذا ، موارد توفر وiحتاج الب£ئة

 DE �سا+م عقالyي Gش_ل و ستغالل'ا املوارد عkl ا�Tافظة أن حيث ، نرiد الذي والكيف بالكم النمو

  24 : يأjي فيما املستدامة ميةالتن مبادئ تحديد وiمكن ،  Hقتصادي النمو حصول 

  :إستخدام أسلوب النظم H. اعداد خطط التنمية املستدامة  3-1

 منطق من وذلك ، املستدامة التنمية خطط وتنفيذ إلعداد  أساسيا شرطا النظم أسلوب �عد               

 النظام من صغgh فرDL نظام إال DÓ ما وال¦شري  الطبيG Dwشق/.ا مجتمع ألي yHسانية الب£ئة أن

  ينعكس �±مھ �ان م'ما فرDL نظام أي وعناصر محتوى  عkl يطرأ jغيgh أي و ن ، ك_ل ال_وyي

  وiؤثر                
ً
  تأثghا

ً
 ، الكDl النظام DE ثم ومن ، خرى S  الفرعية النظم ومحتوiات عناصر DE مباشرا

 الفرعية النظم توازن  تحقيق ضمان عS klسلوب +ذا خالل من املستدامة التنمية jعمل لذلك

  . عامة Sرض ب£ئة توازن  ضمان إ�k الº.اية DE يفM) وÖش_ل ، ا�\تلفة وأ�±ام'ا برت�.ا

 +و املستدامة التنمية خطط تنفيذ و داعدا DE النظم أسلوب استخدام أن القول  وiمكن                  

 جوان�.ا بجميع Î+تمام خالل من ا�±تمعات حياة عkl للمحافظة ç.دف مت_امل اسلوب

 قد ال() املشا�ل أو بالسلب Îخرى  ل^±وانب املساس ودون  ، والبي�ية وÎجتماعية Îقتصادية

 يزiد بدوره و+ذا ، السطحية ملياها تدفق سرعة ا�k يؤدي مثال وSحراش الغابات فاجتثاث ، تحدث

 أي وoالتا�D ، املائية واملسطحات الغابات  تدمgh ا�k التلوث وiؤدي ، وjعرsi.ا الg²بة إنجراف من

  . Sخرى  ا�±االت أو بذاتھ ا�±ال عkl كبgh وقع'ا ي_ون  خاطئة منتÁ±ة سياسة

  :املشاركة الشعبية  3-2

ر ميثاق عن بارةع املستدامة التنمية                  ِ
 إتخاذ DE العالقة ذات اU±'ات جميع بمشاركة يقّ

  ، اTUوار خالل من جماعية قرارات
ً
 السياسات ووضع املستدامة التنمية تخطيط مجال DE خصوصا

 الس_انية التجمعات مستوى  أي ، ا�DlT الكDl املستوى  DE تبدأ املستدامة فالتنمية ، وتنفيذ+ا

 
ً
  �انت سواءا

ً
  . Sسفل من أي تحتية تنمية أØ.ا �ع�) و+ذا ، ى قر  أم مدنا
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 الرسمية ال'يئات ٌتمكن ال() الالمركزiة أش_ال من مناسب ش_ل توفgh فاعل Gش_ل تحقيق'ا يتطلب

 ، خطط'ا ومتاGعة وتنفيذ إعداد خطوات DE املشاركة من عام Gش_ل والس_ان وS+لية والشعبية

 ا�DlT امل_اyي املستوى  من تبدأ أسفل من تنمية تدامةاملس التنمية من جعلت ال() Sسباب ولعل

(éتكٌمن ، فالوط�) فاإلقلي DE  ومات املتعاظم الدور_T^لية لTة البلدية وا�±الس ا�iال() والقرو 

 وفق jشكيلھ عkl وjعمل ا�DlT ا�±تمع وأولوiات حاجات تخدم ال() القرارات عشرات يوميا تصدر

  . معhن نمط

  :ة املستدامة أJعاد التنمي -4

  25 : مايأjي ، أ+م'ا السابقة الدراسات وحسب ، أGعاد عدة املستدامة للتنمية

  . Hقتصادي البعد  -

  . HجتماDL البعد -

  . البيú) البعد -

  : يأjي ما DE بالتفصيل ذلك توضيح وiمكن

  :البعد =قتصادي للتنمية املستدامة  4-1

 إلشباع واU\دمات السلع بإنتاج �سمح والذي املستدام قتصاديH النظام بھ نقصد                 

 بتغيgh و+ذا . بالب£ئة Sضرار دون  ودائم مستمر Gش_ل الرفا+ية وتحقيق ، yHسانية اTUاجات

 طرiق عن مقبولة غgh بطرiقة الطبيعية املوارد عkl املعتمد Hسs.الك وكذلك اTUالية Hنتاج أنماط

 Hقتصادية التنمية إستدامة لتحقيق وفعالة جديدة أساليب عن والبحث ، الطبيعية املوارد +در

 املنتجة املؤسسات عدد كزiادة ، التلوث من واTUد بالب£ئة أضرار دون  Hقتصادية اTUاجات وتلبية

 عkl قادر إس¨ثماري  مناخ توفgh يجب كما ، والتلوث بالTèة اU\اصة اU±وانب وتحg²م تراDL وال()

  . املس¨ثمرiن من العديد جلب

  :البعد =جتما�. للتنمية املستدامة  4-2

 ا�±تمع أفراد بhن ال½gوة توزuع DE العدالة تحقيق إجتماعيا التنمية بإستدامة نقصد                  

 املدن س_ان بhن الفوارق  جميع عkl والقضاء الفئات جميع إ�k الضرورiة اU\دمات جميع و يصال

 ورoط'م ل^±ميع املشاورة DE املشاركة و تاحة ، HجتماDL التنوع تحقيق DE واملسا+مة ، وSرiاف

  لتحقيق القرارات بإتخاذ
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 بلد أي DE املعقول  الديموغراDE النمو و+و اU±انب +ذا DE أساMN) عامل تحديد مع ، ذلك DE اTUرiة

 زiادة أي ألن ، الطبيعية +اوموارد والدولة اTU_ومة إم_انات مع ا�±ال +ذا DE التوازن  و حداث

 DE اTU_ومة قدرة لعدم الس_انية الكثافة +ذه حاجات تلبية مع التوازن  تحقق ال سرuعة ديموغرافية

 الضرورiة اU\دمات وتقديم اTUاجات تلبية DE قدرا³.ا محدودية ظل DE ، السرuع النمو +ذا مسايرة

 املوارد إستÚ¶اف وoالتا�D ، لل½gوة Sمثل غH ghستغالل ثم ومن الفقراء عدد زiادة ير�æ مما ، للس_ان

 حصر يمكن وoالتا�D ، املستقبلية Sجيال عkl وiثقل ، التنمية إستدامة �عيق و+ذا الطبيعية

  : يأjي فيما ، Hجتماعية الضرورiة Hحتياجات

  . Îفراد ل_ل و يتاح'ا الTèة jعميم -

  . ملرأةوا لألطفال خاصة التعليم إجبارiة -

  . HجتماDL وHختالف التنوع وتدعيم ا�Tافظة -

  :البعد البي¯� للتنمية املستدامة  4-3

 بإتباع ، الطبيعية املوارد من ثابتة قاعدة عkl ا�Tافظة ضرورة املستدامة التنمية تفرض                    

 التنوع وتحقيق ، املتجددة الطاقات إستÚ¶اف لتجنب ، عقالنية بطرiقة و ستغالل'ا إنتاج أنماط

  . البيولوDì التنوع عkl وا�Tافظة ، الg²بة وخصوoة ، ال'واء ونقاء ، اTUيوي 

 jع�) وال() الب£ئة حدود عkl املستدامة للتنمية مراقبs.م DE الب£ئة مجال DE ا�\تصون  يركز                  

 �ع�) ، وHستÚ¶اف وHفراط ستغاللH  من تجاوز+ا يمكن ال معينة حدود لھ طبيDw نظام �ل أن

 Màj)ء ال() القديمة وHنتاج Hسs.الك أنماط تجنب يجب الب£ئة وTUماية ، البيú) النظام +ذا تد+ور 

 Hقتصاد غرار عkl ، والب£ئة للطبيعة بصداقs.ا املعروفة الصناعات Gعض عkl والg²كh¶ ، بالب£ئة

�...، املتجددة الطاقات ، SخضرUإ، .  

  نماذج عن دول منت°�ة سياسة التنو?ع =قتصادي: iور الثالث ا�

بالرغم من أنھ ل£ست +ناك أمثلة كثghة عن البلدان النامية ال() تبÈت Îقتصاديات                 

املتنوعة، إال أنھ +ناك Gعض Sمثلة الواTäة عن ج'ود سياسية والنجاحات ا�Tققة DE +ذا 

خgة طوiلة Sجل للبلدان الغنية باملوارد Sولية واملوارد  HCoxhead(2007)طار، فقد درس 

وحدد خمسة من +ذه البلدان ال() استطاعت تحقيق معدالت نمو مرتفعة عkl املدى . الطبيعية

الطوiل، وDÓ مالh¶يا وتايالند وjشيDl و ندون£سيا وسرiالن_ا، حيث تمكنت من توسيع نطاق 

klتطورا  صادرا³.ا القائمة ع g½املوارد ل¨شمل منتجات جديدة وأك.  
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  :حالة مال��يا  -1

                DEغرا±Uاملوقع ا DE يا ف_ان ل'ا امتياز متعلق ب¨نوع موارد+ا، وال() تتمثل¶hسبة ملالÈبال

اU±يد وكذلك منتجات الغابات، ال() سبقت النفط واملواد الغذائية من حيث التصدير، حيث 

ä\مة DE تطوiر SراMþ) وزراعs.ا باإلضافة إ�k مخططات لتوسيع وتحديث  قامت باس¨ثمارات

 DE ية التحتية، وخاصةÈا+تمام'ا بمجال التكنولوجيا والب klادة عiت النخيل، زiإنتاج املطاط وز

كما شملت تدابU gh\فض ت_اليف العمالة، حيث تحولت . مجاالت الطاقة وÎتصاالت والنقل

جات ذات التكنولوجيا العالية ورفع مستوى امل'ارات، عن طرiق إقامة اسg²اتيجيات نحو املنت

عالقات التبادل مع اU±امعات DE اسg²اليا وكندا وoرامج تنمية امل'ارات برعاية مشg²كة من قبل 

  .اتحاد الصناعة وجامعة العلوم والتكنولوجيا 

  :حالة اندون+سيا  -2

سات فعالة ل¨Ä±يع الزراعة DE مواج'ة القطاع النفطي ا+تمت اندون£سيا باستخدام سيا              

املزد+ر واملتقلب، وذلك بخفض الت_اليف ا�Tلية ل¨Ä±يع الصادرات وتنوuع'ا، تم تموiل +ده 

Îس¨ثمارات Gعائدات النفط لتطوiر موارد الغاز الطبيDw، سواء للتصدير ا�k اليابان وكمدخل 

  إلنتاج Sسمدة

مدعمة، وjعزiز الزراعة وÎقتصاد الرiفي عن طرiق سلسلة من الgامج  ال() تم توزuع'ا بأسعار

  .من أجل امتصاص البطالة وتوفgh املدارس والطرق وغgh+ا من ال'يا�ل القاعدية ا�Tلية 

  :حالة اندون+سيا  -3

درا³.ا وعkl العكس من مالh¶يا و ندون£سيا، فقد ركزت ال¨شيDl من أجل تطوiر وتنوuع صا                 

و�ان ذلك من أعم . عkl املنتجات ذات القيمة العالية ال() jعتمد عkl قاعدة موارد+ا املتنوعة

الدعائم Sساسية ال() ساعد³.ا عkl التنفيذ النا�æ لسياسs.ا املالية ملواج'ة التقلبات الدورiة، 

  26.فرة املالية وتحقيق Îستقرار Î DEقتصاد من خالل Îدخارات املرتفعة خالل سنوات الط

  :سياسة التنو?ع H. دول اM3ليج العر±ي  -4

لقد أدى اØ.يار أسعار النفط إ�k بروز اTUاجة إ�k التنوuع Îقتصادي DE دول اU\ليج                  

العرÖي، ورغم أن ج'ود التنوuع Îقتصادي ال() بذلs.ا اTU_ومات اU\ليجية حققت Gعض التقدم 

E يجابيةH واتخاذ والنتائج gا الزالت مطالبة ببذل مج'ودات أك.Øالسنوات القليلة املاضية إال أ D

لقد بدأت العديد من دول اU\ليج اتخاذ Gعض التدابgh ،  إجراءات أك½g جرأة DE +ذا ا�±ال
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، حيث ركزت عkl رأس املال، دعم 1980و1970املرتبطة بالتنوuع فيالفg²ة املمتدة ما بhن 

الطرق واملساكن واملس¨شفيات واملدارس واملياه (DE البÈية التحتية  الصناعة، Îس¨ثمار

التعليم، والTèة، والتجارة، والنقل، (؛ ودمج عمل اTU_ومة واU\دمات اU\اصة )والك'رoاء

، كما ركزت عkl البg²وكيماوiات وSسمدة الكيماوiة والصلب وSلومنيوم )واU\دمات املصرفية

  )د ال'يدروكرoونيةنظرا النخفاض ت_لفة املوا(

من ج'ة أخرى،أصبحت اململكة العرoية السعودية مكتفية ذاتيا DE إنتاج القمح DE عام                  

وا+تمام'ا باألعمال املصرفية اU\ارجية DE عام 1985، وoدأت شركة الصلب DE البحرiن عام 1984

صياغة السياسات كفيلة ب¨نوuع  ،1980، و yشاء املناطق اTUرة DE دÖي منذ منتصف  1975

Îقتصاد اU\لي�D والبحث عن مصادر بديلة DE ادارة Îقتصاد وتحقيق الفوائض، ما يؤكد ارتفاع 

فقد تراجعت 2010 إ�k 2000البدائل مع انحصار العوائد من ال½gوة البg²ولية خالل الفg²ة 

  27.٪ 91مسا+مة النفط من

  :اM3اتمة 

ل +ذا البحث إبراز الدور الفعال الذي يلعبھ التنوuع Hقتصادي j DEعزiز حاولنا من خال             

التنمية املستدامة ، واعتباره أحد ا�Tر�ات Hيجابية لإلقتصاد ، بفضل Hرادات العالية ال() 

  .يوفر+ا ، كما أنھ يحد الكثgh من املشا�ل و Sخطار خاصة �التقلبات والصدمات 

Hقتصادي سياسة فعالة لتدعيم الدخل القومي ، والقادرة عj klعوiض القطاع  فالتنوuع              

� ..الرDwu ، بفضل تنوع'ا من خالل سلع جديدة ، أسواق جديدة ، صادرات ، Uت الورقة . إÈكما بي

البحثية أن الدول املتطورة وال() تتصف ب¨نمية مستدامة تتمh¶ ب¨نوع اقتصاد+ا ، و+ذا ما دفع 

  .السائرة نحو النمو إ�k انs.اج سياسة التنوuع وال() ترى فيھ املنقذ ملشا�ل'ا وأزما³.ا  ببعض الدول 

  :التوصيات 

H+تمام بالقطاع الفال�D باعتباره أحد أ+م القطاعات ال() يمكن Hرت_از عل/.ا DE تحقيق  -

±Uبة اg²ي والتصدير ل^\ارج نظرا ملا تملكھ الدول املعروفة بالjكتفاء الذاH يدة واملناخ املناسب

  .إلقامة مثل +ذه الÈشاطات 

-  ghالصناعات الغذائية ال() يمكن ان تلعب دور كب klع ¶hكg²ال سيما ال DLشاط الصناÈيع ال±Äj

  .DE زiادة �±م الصادرات وتصبح مورد +ام للعملة الصعبة 

  .H+تمام بالقطاع السيا�D باعتباره طرiق مضمون U±لب العملة الصعبة  -
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  دور تكنولوجيا املعلومات 9- تنمية اقتصاد املعرفة
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  ا+*زائر - جامعة ا+*يال)' بو%عامة بخم س مليانة

  :مEFص

وقد  البحث والتطو9ر وNبداع التكنولوK'، يرتكز اقتصاد املعرفة ع@? التنمية ال;شر9ة و7س5ثمار 2'

وأ[مية  .ضاعفت ثورة التقنيات من املعارف و7بتUارات والصناعات الراقية والتكنولوجيات ا+*ديدة

k '2وijا منتًجا البتUارات e%شطة الcd تحدد[ا املعرفة، وb' تدخل  فيھ تكنولوجيات املعلومات تكمن

  . أيضا 2' عمليات خلق املعرفة ا+*ديدة، وتتلقى منتجات جlود 7بتUار

?pسrشطة ذات الصلة 2' بحثنا س%eن املعارف وuبتكنولوجيا املعلومات  إ)? استعراض الصالت ب

و7تصاالت، والcd تقود إ)? تنمية البحث و7بداع و|عuن ع@? %شر املعرفة وتجul}[ا 2' سياق إنتاج مادي 

ع@? �عض آثار ا+�راك وستUون لنا إطاللة .. وفكري، سواء kان ذلك 2' إطار مدمج أو 2' [يUلة مناسبة

الرق�c باعتباره يقوم ع@? مبادئ تكنولوجية و�عزز من عمق 7ستخدام Nلك��و%ي وفق رؤ9ة |س5ند إ)? 

  .eعمال الفكر9ة وال��مجيات والتقنيات

 . مجتمع املعلومات، التعليم 7لك��و%ي، اقتصاد املعرفة، و7تصالتكنولوجيا املعلومات املعرفة، : Hلمة مفتاحية

  JEL :C66   ،D83  ،O32تصIيفات 

Abstract: The knowledge economy is based on human development and investment in research 

and development and technological innovation. The technology revolution has increased 

knowledge, innovations, high-end industries and new technologies. The importance of information 

technologies lies in the fact that they are the product of the innovations of activities defined by 

knowledge. They also enter into new knowledge creation processes and receive products of 

innovation efforts. 

In our research, we aim to review the relationships between knowledge and ICT-related 

activities, which lead to the development of research and creativity and help to disseminate and 

create knowledge in the context of physical and intellectual production, whether in an integrated 

framework or in an appropriate structure. Digital activity is based on technological principles and 

enhances the depth of electronic use according to a vision based on intellectual works, software and 

technologies. 

Keywords: Knowledge Economy, Information Technology, Knowledge, Knowledge Economy. 

Jel classification codes: D83, D83, O32 
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  :مقدمة .1

لقد نما اقتصاد املعرفة الرتباطھ الوثيق بمختلف املنتجات وا+¤دمات الرقمية، كما            

وز9ادة فرص العمل ا+*ديدة 2'  املعرفةتطو9ر القدرات و%شر أدت e%شطة كثيفة املعرفة إ)? 

و9جري ترقية العمل املعر2' وتأمuن أساسيات [ذا 7قتصاد وخلق القيم من . الكفاءات العالية

2' 7قتصاد الرق�c تأ|ي من ا+*lود  البارزة السمةذلك ألن . 7ستغالل املعرفة والتكنولوجيات

و[ذا 7قتصاد ¬شlد، اليوم، . تجار9ا ض استغاللlاا+¤��ات واملوارد لغر  Nلك��ونية الcd تتطل»iا

ثورة تكنولوجية شاملة يقود[ا 7س5ثمار و7ستخدام ال¤م للمعلومات وتكنولوجيا 7تصاالت، 

 �uصول غe بل وأن [ناك حراك شديد 2' سوق العوامل ومنتجات العوملة، وز9ادة 2' أ[مية

 توليد تدفع إ)? تنو�ع آلياتثمار9ة الرقمية، وb' الcd امللموسة وNنفاق املؤسc²³ واملشار�ع 7س5

 الداعم b' نفسlا التكنولوجية، فضال عن kوijا أ¶�ت 7بتUارات من واس5ساغiµا وتز9د املعرفة

c²·ساe 2'  ل��قية أساليب c²·ساe والتحكم، كما أ¶�ت املسا[م �uاملؤسسات ارتقاء ال5سي

التطورات مجمل ) والتوز�ع والتبادل و7سiµالكNنتاج (ل5ستوعب أ%شطiµا  الصناعية

  .التكنولوجية ومرتكزات ا+*ودة الشاملة

حثــــــــ   عن  : مش_لة الب
ً
¬ساعد تقدم تقنية املعلومات 2' مجاالت Nلك��ونيات و7تصاالت، فضال

شكيالت التغي�uات ا+*ذر9ة ا+*ار9ة 2' النظم وeوضاع 7قتصادية و7جتماعية، وكذلك توافر |

kل ذلك ¬ساعد 2' التحول تدر9جيا إ)? مجتمع .. املعرفية املنتجات وا+¤دمات من غ�u مسبوقة

ال;شر9ة وتداول تطبيقات كثيفة  التنمية 2' عالية املعرفة، والذي من متطلباتھ تحقيق مستو9ات

  .2' تكنولوجيا املعلومات و7تصال

 :السؤال الرئ c²³ التا)' يمكن صياغة إشUالية بحثنا 2'

قتصاد املعر9- 9- ظل التطورات التكنولوجية ؟ deي إhو�iلكj راكl2كيف يؤدي ا  

 :و��9تب عن [ذا السؤال جملة من eسئلة الفرعية، من أ[مlا

 املعلومات تكنولوجيا دور  ؟ وما ورkائزهوما b' أ[م مUوناتھ  ؟ b' مستجدات اقتصاد املعرفة ما - 

 و7تصال 2' تطو9ره ؟ 

كيف يتم استغالل ا+�راك الرق�c وتكنولوجيا املعلومات و7تصال 2' مختلف قطاعات  - 

 7قتصاد وا¾*تمع ؟ 

 املعلومات لتكنولوجيا من جراء 7ستخدام املكثف ما b' اتجا[ات تطو9ر اقتصاد املعرفة - 

 و7تصال ؟
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تخلق ، فإijا ع@? نطاق واسع 2' ا+�ياة اليوميةالعتماد تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت  نظرا

ول س عيبا أن %ع��ف بأن بحثنا |شوÁھ نقائص 2' �عض . سوقا واسعة للسلع وا+¤دمات الرقمية

  .مؤشرات قياس 7قتصاد القائم ع@? املعرفة فقراتھ، كما يتÂ ذلك 2'

حث وqدفھـــــ  دات eساسية القتصاد 2' ا¾�د النظر خالل من بحثنا أ[مية تrبع: أqمية الب

 وتوجlاiÅا املعرفة وما ي�Äقlا من تطورات، وكذلك البحث 2' أولو9ات السياسة التنمو9ة الرقمية

تتداول فiÇا تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت وÆنتاجاiÅا، ، لغرض تأس س ب ئة 7قتصادية

فاألمر يحتاج إ)? املز9د من التفك�u والبحث الس5يعاب مجمل قضايا e%شطة . املعرفة إ)? اس5نادا

كما . واك5ساب املعارف7قتصاد 2' مجال التكنولوجيا و  ا¾*تمعالرقمية، ل5ستفيد مiÉا ijضة 

تك5سب مقالتنا أ[ميiµا أيضا من أ[مية الدور الذي تلعبـھ تقنيات املعلومات و7تصاالت 2' ترقية 

  .مل عمليات وأ%شطة التنمية والتعليمودعم مج

حث املنtu املتبع وqي_لـــــ  اعتمادا ع@? مصادر  جمعنا فقرات بحثنا بصورة سلسة وËسيطة:  الب

 املعرفة اقتصاد طبيعة لتحديد الوصفي التحلي@' املنÌÍ وقد استخدمنا جديدة ومتنوعة،

تحول ا¾*تمع نحوه، ألن [ذا  2'ومدى تأث�u مختلف العوامل التكنولوجية  وأنماطھ ومفlومھ

وkان لنا أن %عتمد ع@? نتائج دراسات . الصلة ذات املفا[يم وت5بع ا+�قائق تقر9ر eسلوب يناسب

حاالت عرضية لبعض مجاالت [ذا 7قتصاد، ألخذ فكرة عن أ%شطiµا ومستجداiÅا، و[ذا لغرض 

 الذي 7قتصاد 7ف��اiÉc²Ïا تدعيم [ذه e%شطة الcd تخدم ا¾*تمع و7قتصاد الواعد، وم

  .ع@? وصالت 7ن��نت ¬عتمد kلية

، )التنمية الرقمية ومتطلباiÅا(تضمن املبحث eول . تم تقسيم بحثنا إ)? أرËعة مباحث رئ سية

 الcd املزاياو  ودور[ا 2' تنمية 7قتصاد وا¾*تمع، eدبيات ا+¤اصة بتكنولوجيا املعلومات و7تصال

تحدثنا 2' املبحث الثا%ي و  .و7تصال واستخدامlا املعلومات لتكنولوجيا ا+*يد التطبيق يمنحlا

للتكنولوجيات واملعرفة وضرورة ز9ادة 7س5ثمار فiÇما، وصوال iÐما ، عن )اقتصاد املعرفة ورkائزه(

خلق املعرفة  إ)? 7قتصاد القائم ع@? املعرفة، وأثناء ذلك أشرنا إ)? 7تجا[ات الcd تتم فiÇا

مفlوم مجتمع تناولنا فيھ ، فقد )مجتمع املعلومات و7قتصاد(أما املبحث الثالث  .استخداماiÅاو 

2' املعلومات توسعھ خاصة مع ارتفاع النمو وز9ادة 7س5ثمار الرق�c، وأشرنا إ)? قطاعاتھ ودور[ا 

، فقد )تطو9رهالتعليم Nلك��و%ي و ( وأخ�uا و2' املبحث الرا�ع. Nسlام بالتكنولوجيات ا+*ديدة

ملزايا التعليم Nلك��و%ي، iÐدف استخدامھ 2' الiÉضة التعليمية، وفق رؤ9ة |س5ند إ)?  خصصناه

  .eعمال الفكر9ة وال��مجيات والتقنيات
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  : التنمية الرقمية ومتطلباwxا .2

1.2. yzقتصاد الرقمت والّتنميِة، لإلنتاج وسيلٍة  املعارف استخدامُ  أصبح:  
َ
 تراكماiÅا و|عاظ

و�عمل 7قتصاد الرق�c ع@? . 1املستدامة للتنمية جو[ري  ومعيار ا+*ديد للفكر كركu}ة أساسية

%شر مجتمع املعلومات واملعرفة و|Ú*يع بناء ا+�Uومة 7لك��ونية والشرkات 7لك��ونية والتجارة 

و[و ما يؤدي إ)? إحداث |غ�uات جو[ر9ة 2'  7لك��ونية واملصارف 7لك��ونية وNدارة 7لك��ونية،

طبيعة العمل iÐا، ومiÉا با+¤صوص استخالص العوامل الcd تؤثر ع@? طرق استخدام 7ن��نت، 

مما ي5يح تطو9ر أساليب استخدامات التقنيات وال��امج املالئمة +¤دمة [ذا التغ�u، ذلك ألن [ذه 

علومات سر�عة ودقيقة، وسlولة الوصول إ)? العوامل تتدعم بمUانة 7ن��نت وما توفره من م

ز9ادة ع@? عدد املش��كuن 2' 7ن��نت، واستخدامlم للتعامالت ع��ه، وتطو9ر استخدام . املعلومات

وست5يح منصة برمجيات طر9ق . ال��مجيات وÆدارة املوارد ال;شر9ة وe%شطة التعليمية والتUوr9ية

  .فية الcd ُتدار وُتقدم iÐا املعلوماتاملعلومات السر�ع، سيطرة kاملة ع@? الكي

|غي�u طر9قة خلق واقتناء وجمع  تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت أثر حاسم 2'ول      

ا+�اسبات والشبUات وأيضا  ومعا+*ة املعلومات ونقلlا، و9مكن اعتبار[ا بrية تحتية لتطو9ر

املعلومات وتوسيع نطاق تكنولوجيا  فالعامل ا¾�دد للتغي�u 7جتماÜ' [و ز9ادة دور . ال��مجيات

مناÝ' ا+�ياة والقطاعات، وb' بذلك ت5يح فرصا اقتصادية كث�uة  املعلومات و7تصاالت إ)? جميع

  .القيم املضافة سالسلمن خالل تنو�ع Nنتاج والسلع، وأيضا من خالل مسا[مiµا 2' 

ل إ)? اقتصاد املعرفة، بما و|عزز ثورة تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت من مساÜ' 7نتقا

يضمن شيوع وتداول التكنولوجيات ا+�ديثة للوصول إ)? املعرفة الشاملة، و[نا ت��ز أ[مية 

التعليم Nلك��و%ي k '2ونھ ُ¬عد وسيلة لrشر املعرفة 2' ا¾*تمع، حيث تتحول kافة املنظمات 

جميع املستو9ات و¾¤تلف واملؤسسات إ)? أداة للتعلم املستمر 2' أي وقت و2' أي مUان وع@? 

فاالس5ثمار 2' التعليم ¬عد املطلب eسا·c² لتحقيق التنمية 7قتصادية و7جتماعية، . القدرات

ولذل فاال[تمام بتUو9ن القدرات ال;شر9ة عن طر9ق التعليم والتدر9ب iÐدف اك5ساiÐا املlارات 

لlا ¬ستمد النمو 7قتصادي مادتھ، والقدرات الالزمة للمشاركة 2' العملية التنمو9ة والcd من خال

ألن الÚ¤صية املتعلمة البد وأن تUون منتجة ومسا[مة 2' عملية التنمية، كما أن التعليم يتأثر 

�سياسات التنمية وÁأولو9ات 7س5ثمار و7ستغالل.  

إنتاجية الشرkات، حيث  تحسuنكما يؤدي اعتماد تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت إ)? 

، وتختص [ذه الب ئة ب ئiµا�شUل أفضل مع  بتفاعلlاUاسب الcd تحققlا [ذه الشرkات ترتبط امل

بإدارة املوردين والعمالء، وتوسيع نطاق إنتاج املنتجات، وتحسuن ا+¤دمات املقدمة، مع eخذ 
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حيث ¬سlم ان5شار تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت 2' أن . �عuن 7عتبار خصوصيات الطلب

 بالعاملuن iÐا واملتعاملuن معlا، ومن ثم فاإلدارة 
ً
عد  7لك��ونيةتصبح املنظمات أك�à ا[تماما

ُ
|

 �uوت س cداء التنظي�e نuة من العمالء  ا+�صول وسيلة لتحس�uع@? ا+¤دمات، لت5يح ألعداد كب

ي5يح تنظيم املعرفة من جlتھ لتUامل املعرفة وتراكمlا كما . تمرارا+�صول ع@? املعلومات باس

وتجul}[ا، و�سمح بالوصول سر�عا إ)? املlارات و9ز9د من وت�uة تبادل املعلومات وكفاءة عمليات 

املlارات املعرفية املطلوÁة 2' الوظائف الcd تتطلب وكذلك ¬عuن 2' معا+*ة خلل نقص . 7بتUار

علومات، وكذا سد الفجوات الcd |ع��iáا الشبUات Nلك��ونية أحيانا من جlة مlارات 2' تقنية امل

  .2الكفاءات الرقمية، خاصة وأن �عض وظائفlا أصبحت |سlل من فـرص العمل عن �عد

وت5بâã املؤسسات الرائدة املمارسات املعرفية eصيلة لتعز9ز 7ستفادة من جlود التنمية 

وكذلك 7ستفادة من قطاع املعلومات باعتباره . سياسات تطو9ر[اال;شر9ة وتUاملlا مع نظمlا و 

صناعات معرفية تضم التعليم والبحوث والتنمية و7تصاالت ووسائل املعلومات وخدماiÅا، وما 

للمسiµلكuن وÆنتاج eجlزة وال��امج الcd تمكن من  توفره أيضا من |سlيالت إليصال املعلومات

ل |عليم وتدر9ب يفيان ب5نمية طاقات Nبداع، لتتولد eفUار وتزداد املعلومات، ومن خال معا+*ة

تطورا إ)? الدرجة الcd تمكن املنظمة من |عظيم نقاط قوiÅا الرقمية وÆرساء أ�عاد اس��اتيجية 

كما أصبحت تكنولوجيا . لتنمية موارد[ا، و|عز9ز التمu} التنظي�c بوسائل معرفية جد راقية

أداة لتحسuن القدرة التنافسية وتخفيض تUاليف املعامالت الcd ينطوي املعلومات و7تصاالت 

علiÇا إنتاج السلع وتبادلlا، إضافة إ)? ز9ادة كفاءة وظائف Nدارة، وتمكuن الشرkات ومؤسسات 

حدود إنتاج  بل يتعدى eمر .eعمال من الوصول إ)? املعلومات، إلتاحة اطالق أ%شطة جديدة

، و[و عملية شاملة تتجاوز |غ�uات ا+¤صائص التقنية ل5شمل 3امليدا%ي لlاالفكرة إ)? التجسيد 

  .التغ�uات التنظيمية و7جتماعية والتجار9ة

، eسواق وانفتاح العوملة فكر ان5شار لقد رافق:  تكنولوجيا املعلومات .2.2
ً
مث�u  تطور  عامليا

 وتقنيات الدقيقة Nلك��ونيات تقنيات من مز9جا |شتمل والcd تقنيات املعلومات، 2' وسر�ع

وأ[ميiµا . 4وتوز�عlا ونقلlا ومعا+*iµا املعلومات حفظ وتقنيات وتقنيات 7تصاالت ا+�اسبات

e%شطة الcd تحدد[ا املعرفة، وb' تدخل أيضا 2'  امل�}ايدة تكمن k '2وijا أصبحت منتجة البتUار

  .وتتلقى منتجات جlود 7بتUار عمليات خلق املعرفة ا+*ديدة،

ومع تطور نظم املعلومات، وازد[ار تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت، ظlرت نظم معلومات 

مبrية ع@? ا+�اسبات لسد 7حتياجات الرقمية امل�}ايدة، حيث أثرت بدور[ا ع@? eجlزة ال5سي�uية 

ا%عكست [ذه التقنيات ا+*ديدة ع@?  وÁصورة عامة،.. وNدار9ة، من حيث كفاءiÅا وتطو9ر أداièا
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 وممارسات وأساليب اصطبغت 
ً
املوارد ع@? [ياkل  آثار[امنظمات eعمال، وأنتجت أوضاعا

ضوح، k '2وijا وتتج@? آثار التقنيات ا+�ديثة بو . وفعاليiµا 2' املنظمات واملؤسسات ال;شر9ة

اخ�}لت فجوات املUان والزمان، وحققت املز9د من ال��ابط بuن مUونات التنظيمات وأسواقlا 

. واملتعاملuن معlا، مما حقق 7ستجابة السر�عة ملتغ�uات السوق والوفاء é%ي ملتطلبات الزÁائن

2' أعمال ال��مجة، من املتخصصuن  جديدةتنامي 7حتياج إ)? فئات  وقد ا%عكست تلك éثار 2'

  .من أ�êاب القدرات 2' اس5يعاب التقنيات ا+*ديدة وتطبيقاiÅا

عد من املتطلبات الرئ سية للنمو ع@? املدى الطو9ل، 
ُ
إن التكنولوجيات بأنماطlا ا¾¤تلفة |

مما يوفر للتجار والصناعيuن واملسiµلكuن خدمات  املعرفة، اقتصاد متطلبات التوجھ نحووكذلك 

وُتطرح املسألة [نا، 2'  ..وقنوات رقمية عديدة، و�سlل علiÇم من إدارة تدفق معلومات أ%شطiµم

تتطلب تراكم ل ست �سيطة ع@? Nطالق، ألijا كيفية الوصول إ)? [ذه التكنولوجيات؟ وNجابة 

كما أن نجاح [ذا  وف�uة وع@? مدى ف��ات طو9لة،معر2' مسبق وكب�u مع |عبئة رؤوس أموال 

7نتقال ال يقتصر ع@? أ%شطة تكنولوجية محدودة، ألنھ أحوج من أن تUون قادرة ع@? توليد 

و2' [ذا 7تجاه، يتحدد املنÌÍ القائم ع@?  .حراك للتنمية كUل، خاصة 2' قطاع الصناعة

لcd |شارك 2' إنتاج وتوليد املعرفة الصناعة 2' اقتصاد املعرفة ع@? أنھ تلك الصناعات ا

باستخدام املعرفة ذاiÅا وÁدرجة كب�uة، وقد حددت منظمة التعاون والتنمية، شروط الiÉضة 

الصناعية 2' اقتصاد املعرفة ل شمل ز9ادة قيمة الصناعات املتوسطة، وصناعة ا+¤دمات ذات 

، )ة والالسلكية، وا+¤دمات التجار9ةاملالية والتأمuن، 7تصاالت السلكي(القيمة املضافة العالية 

  .5وترقية قطاÜ' التعليم وال�ëة

تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت، b' اختصار  : تكنولوجيا املعلومات وتصاالت .3.2

ستخدم أيضا 2' سياقات .. وb' |غطي [ذه املركبات "املعلومات و7تصاالت والتكنولوجيا"لـ
ُ
و|

مثل ما قد |ش�u إليھ 2' صناعة تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت أو قطاع تكنولوجيا  مختلفة،

املعلومات و7تصاالت أو شرkات تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت، أو ما |ش�u إليھ 2' التقنيات 

الcd |ساعد 2' الوصول إ)? املعلومات من خالل 7تصاالت، والcd |ستخدم Nن��نت والشبUات 

وال يوجد |عر9ف متفق عليھ لتكنولوجيا .. السلكية والlواتف ا¾�مولة ووسائط 7تصال eخرى ال

املعلومات و7تصاالت، ألن املفا[يم وeساليب والتطبيقات واملشاركة 2' تكنولوجيا املعلومات 

حاطة غ�u أن من 7تجا[ات ا+*ديرة باال[تمام لإل . و7تصاالت تتطور باستمرار وËسرعة كب�uة

بمدلول تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت b' النظر 2' استخدامات التكنولوجيا الرقمية املتوافرة 

  .ملساعدة 7فراد والشرkات واملؤسسات ع@? استخدام املعلومات
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مصطÄً�ا موسًعا لتكنولوجيا املعلومات ) ICT(و|عد تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت    

)IT( ل منUت5ش 'bزة مجموعة وlا تخز9ن املعلومات |ساعد 2' وأدوات أجiµ*+ا،  ومعاlواس��جاع

و[ذه التكنولوجيات تؤكد ع@? . 6العالم مUان 2' أي إ)? ا¾¤تلفة 7تصاالت أجlزة ع�� وتوصيلlا

وأجlزة ) خطوط الlاتف وNشارات الالسلكية(دور 7تصاالت املوحدة وتUامل 7تصاالت 

فة إ)? برامج املؤسسات وال��امج الوسيطة الضرور9ة وeنظمة السمعية ، باإلضا 7 الكمبيوتر

كما . 8البصر9ة، الcd تمكن املستخدمuن من الوصول إ)? املعلومات وتخزiÉ9ا ونقلlا ومعا+*iµا

¬ستخدم مصطÂÄ تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت لإلشارة إ)? اندماج الشبUات السمعية 

وكما نرى . مع شبUات الكمبيوتر من خالل نظام واحد للموصالت والبصر9ة والشبUات الlاتفية

، و[و ¬غطي 9فإن تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت b' موضوع واسع ومفا[يمھ 2' تتطور مستمر

أي منتج يقوم بتخز9ن املعلومات أو اس��داد[ا أو معا+*iµا أو إرسالlا أو تلقiÇا إلك��ونًيا 2' شUل 

cرق�.  

من منظور التفاعل بuن التكنولوجيا و7قتصاد وا¾*تمع، يمكن القول بأن تكنولوجيا        

املعلومات و7تصاالت، وb' |شمل مجموعة متقارÁة من املعدات والتطبيقات الرقمية 2' مجاالت 

و9تم . Nلك��ونيات الدقيقة وتكنولوجيا املعلومات و7تصاالت وNلك��ونيات الضوئية والبيانات

 ستخدامlا وتوظيفlا ع@? نطاق واسع وËشUل مðiÉ' من جانب الوكالء 7قتصاديuن و7جتماعيuنا

 2' شUل  10وb' |غطي
ً
أي منتج يخزن أو ¬س��جع أو ¬عا+Ì أو يرسل أو ¬ستقبل املعلومات إلك��ونيا

cعض. رق��، lاكما iÅتم أيًضا بالطر9قة الcd يمكن أن |عمل iÐا [ذه 7ستخدامات ا¾¤تلفة مع 

حيث أصبحت لlا أسس ونماذج تقنية واقتصادية، فضال عن ا%عاشاiÅا التقنية وNنتاجية 

  .للقطاعات الصناعية

 :é11تية ا¾*االت شملت سر�عة، تطورات 7تصاالت تكنولوجيا وقد شlدت

 عديدة، ولغات تخصصات أشUال 2' املعرفة من الlائل الكم - 

 باألقمار وانiµت والالسلكية السلكية باالتصاالت ابتدأت الcd ا+�ديثة 7تصال تكنولوجيا - 

 الصناعية،

وb' تحتل مUانة  .7تصال وسائل بUافة وام�}جت ا+�ياة مناk 'Ýافة 2' ا+�واس ب توغل - 

جو[ر9ة 2' اقتصاد املعرفة، ومن جlة أخرى، فإّن تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت b' أساس 

حيث ي5يح |عدد وسائل 7تصال . مجمل قطاعات [ذا 7قتصادابتUارات ا+¤دمات واملنتجات 2' 

اقتناص الفرص املعرفية لفائدة النمو والتنمية، و9قوي املنافسة بuن النظم 7جتماعية لالبتUار 
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ل5سlم kل [ذه املتطلبات 2' عمليات 7ستقطاب ا+*غرا2' لأل%شطة الرقمية .. وNنتاج وا+¤دمات

وارد املعرفية، فاالبتUار الصناÜ' ع@? س;يل املثال، يحتاج بدوره إ)? لصا+Â ا+*lات ال�àية بامل

ابتUارات تنظيمية ومؤسسية تخص مlارات املوظفuن الcd |ستفيد من تقدم املعرفة، خاصة 

  .عندما يتحكم [ؤالء املوظفون 2' املعلومات الcd يحصلون علiÇا و9تداولوijا بكفاءة عالية

  : اقتصاد املعرفة ورHائزه .3

ذلك التعر9ف الذي ¬ش�u إ)? أن  املعرفة اقتصاد تناولت الcd التعار9ف من: اقتصاد املعرفة  1.3

 والتقاسم، والتحسuن، N%شاء،( املعرفة وخدماiÅا عمليات خالل من ال�àوة يó²ôr [ذا 7قتصاد

 eصول  2' مختلف القطاعات، اعتمادا ع@?) بأشUالlا للمعرفة و7ستخدام والتطبيق والتّعلم،

، اس5نادا إ)? القدرات العلمية العالية 2' 12جديدة وقواعد خصائص ووفق والالملموسة ال;شر9ة

اس5يعاب املعلومات وتحو9لlا إ)? معارف قابلة لالستخدام، وكذلك سرعة تكيفlا و|علمlا 

و[و ما . 13وامتالكlا لÄ¤��ات الالزمة لذلك، مع إتقاijا فن التعامل مع تقنية املعلومات وتطبيقاiÅا

املعرفة دورا محور9ا 2' خلق ال�àوة وتنميiµا،  ي��ز دور اقتصاد املعرفة 2' اقتصاد الذي تلعب فيھ

و[و ي5سم بأنھ اقتصاد وفرة أك�à من kونھ اقتصاد ندرة، ألن املعرفة فيھ تزداد من جراء 

iÉا با+¤صوص ال 7سiµالك و7ستخدام وتن5شر باملشاركة، غ�u أن املعارف العملية واملتخصصة م

  .يمكن أن تتوفر إال من خالل |عليم رس�c وال يمكن اك5ساiÐا من خالل 7ستغالل فقط

وقد ازداد استخدام املعرفة واملعلومات والتكنولوجيا وأصبح 7س5ثمار 2' املعرفة أحد      

دور الذي العوامل 7نتاج و7نتاجية، وÁرزت أ[مية اقتصاد املعرفة وتأكدت أيضا من خالل ال

تؤديھ املعرفة 2' تحديد طبيعة 7قتصاد وأ%شطتھ و2' تحديد الوسائل و7ساليب املستخدمة 2' 

وما  و2' توسعlا و2' ما تrتجھ و2' ما تلبيھ من احتياجات وما توفره من خدمات [ذه الrشاطات

  .14تحققھ من منافع وفوائد لألفراد وا¾*تمع

التكنولوجية و�غطي مجمل القطاعات 7قتصادية مثل  بالديناميكية 15يتمu} اقتصاد املعرفة

وU9ون أك�à ازد[ارا، . الزراعة ومختلف الصناعات، والcd قد ال ترتبط بالضرورة باالبتUار املتطور 

عندما يجري 2' إطار مؤسc²³ مناسب، ونظام |عليم راõ'، وrÁية تحتية قو9ة لالتصاالت وأبضا 2' 

حاجة يحتاج إ)? ب ئة تجار9ة تحكمlا سيادة القانون، و[و ب. كنف نظام تمو9ل داعم وقوي 

  .وتدعمlا حUومة خالية من الفساد

  :16من أ[م خصائص اقتصاد املعرفة   

  دور أك�� لرأس املال ال;شري وز9ادة املعرفة لتوف�u مصادر جديدة للنمو 7قتصادي، - 
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 املعرفة b' مورد غ�u محدود، وb' محرك رئ c²³ لإلنتاجية، - 

 ز9ادة أ[مية املعرفة الضمنية واملlارات والقدرة ع@? تنفيذ املعرفة املقننة،  - 

 ¬ساعد الشرkات ع@? أن تUون أك�à كفاءة وديناميكية وابتUاًرا، - 

 النمو 2' قطاعات ا+¤دمات كثيفة املعرفة مثل التعليم و7تصاالت واملعلومات،  - 

ن من مجال ال5شغيل é)' امل�}ايد 7قتصاد املعر2' وصناعة التكنولوجيا الفائقة ترفعا - 

  . لعمليات Nنتاج

 النمو 2' 7س5ثمار 2' التكنولوجيا العالية والصناعات،  - 

eنظمة eساسية مفتوحة املصدر وكذلك (يقود 7بتUار kل من املنتجuن واملستخدمuن  - 

 ،)مالحظات العمالء

 .ة|عز9ز توز�ع املعرفة و7ستفادة من ممارسات العمل ا+*ديد - 

 :17ع@? أن اقتصاد املعرفة يرتبط بـ والتنميةو|ش�u منظمة التعاون 7قتصادي 

 الكمبيوتر، 7لك��ونيات، الفضاء، : صناعة التكنولوجيا الفائقة - 

 الرعاية ال�ëية والتعليم وتصميم ال��مجيات،: صناعات قطاع ا+¤دمات - 

 .التأمuن واملعلومات و7تصاالت: خدمات eعمال - 

، 18إ)? أي %شاط يrتج معرفة جديدة كجزء من اقتصاد املعرفة النظرعامة، يمكن  ةور وÁص

   :و[و يختص با¾*االت éتية

  ابتUار منتجات وخدمات وÁ ئات وخ��ات جديدة،: التصميم - 

  فرع من فروع التصميم يتطلب معرفة واسعة بالر9اضيات والعلوم ال�ëيحة،: ال&ندسة - 

و|شغيل أنظمة |عمل ع@? أتمتة تطبيقات eشياء الcd إ%شاء : تكنولوجيا املعلومات - 

  ¬ستخدمlا الناس،

  تحليل وتحسuن العمليات التجار9ة،: العمليات التجار$ة - 

  ال5سو9ق بما 2' ذلك تطو9ر املنتجات والتوز�ع واملبيعات،: ال سو$ق - 

  تطو9ر وتقديم تجارب العمالء،: تجر�ة العمالء - 

حث والتطو$ر -  الك5شاف معارف جديدة أو تطو9ر قيمة جديدة مثل اخ��اع عمليات مكثفة : الب

  نموذج أعمال جديد،

التعليم الذي ¬Ú*ع ع@? 7ك5شاف وحل . |س5ند املعرفة إ)? قوة عاملة متعلمة: التعليم - 

 املشكالت والتصميم،
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تطو9ر املعلومات وال��فيھ مثل eفالم والفيديو والكتب وال�ëف واملدونات : الوسائط - 

 .وeلعاب

و[ناك من املقومات ما ترÂö قطاع ا+¤دمات ليUون من أك�� املستفيدين من 7قتصاد ا+*ديد، 

املعرفة فضال عن kون القطاع برمتھ  توليدلUونھ ¬عتمد ع@? املعلومات باألساس وع@? عمليات 

  .19يظل محل منافسة أك�à انفتاحا

ُمlيUلة وموجlة حول موضوع ما ومدعمة  معلوماتاملعرفة b' مجموعة : املعرفة وقتصاد  2.3

وÆدارة املعرفة . بقواعد وتجارب، و2' الغالب تندمج ضمن إطار تحصيلlا أو [يUل التفك�u لصاح»iا

|عcã إدارة رأس املال الفكري الذي ¬عت�� مصدر ثري لألفUار وNبداع، ولlا وظائف صياغة وتطبيق 

يمية وNبداعية والتقنية، ثم تنظيم املعرفة وتrسيق اس��اتيجية اس5ثمار املوارد الفكر9ة والتنظ

وÁالتا)' بناء نظم املعلومات والعمل ع@? تنمية وتطو9ر العقل التجميp' وÆنتاج . عمليات تدفقlا

وb' تأخذ صيغا متعددة ووفق ضرورات ثقافية واقتصادية، . 20املعرفة لدعم e%شطة eساسية

 تجود بھ [ذه املعرفة نفسlا، كما أن لlذه الصيغ قدرات |شمل ما يخ�}نھ املوروث املعر2' وما

وفق : وتجري محاوالت عديدة لفlمlا وتحديد قضايا[ا، وقيمiµا وتصانيفlا. متباينة 2' توليد ال�àوة

ومن قضايا[ا امل�Äة .. |شUلlا، أو وفق درجة التخصص والتجر9د املطلوÁة 2' وظائفlا ا¾¤تلفة

 �uل أيضا مدى درجة التأث*ø% '2ا 7قتصاد ا+*ديد، وlيتلقف âdعمال املعرفية حe الذي تبلغھ

ر إ)? املعرفة ع@? أijا ُمحرك العملية Nنتاجية و2' .. للمعرفة عديد املنتجuن
ُ
فlذا 7قتصاد ينظ

9قتc²ù التحول إ)? اقتصاد املعرفة و . 21نفس الوقت b' سلعة لlا تبعاiÅا 7قتصادية e '2سواق

 cãّو9ن والبحث والتطو9ر(ز9ادة مصادر إنتاج ونقل املعارف  اس��اتيجيةتبUالتعليم والتk ( قامةÆو

  .بâã تكنولوجية فوقية وتحتية

 تطو9ريقوم ع@? فlم مجمل لدور املعرفة ورأس املال الفكري 2' فاقتصاد املعرفة إنما 

والشبUات الرقمية رفة ¬عتمد �شUل م�}ايد ع@? e%شطة كثيفة املع7قتصاد و7جتماع، و[و 

والصناعات الراقية والcd |سp? أيضا إ)? تحسuن ا+¤دمات وتخفيض دورة حياة املنتجات 

نجد [ذا 7قتصاد iáتم أيضا بتوسيع نطاق |سlيل إنتاج السلع ع@? خطوط كما . وتطو9ر[ا

  .تجميعlا، وكذلك تصميم وتصrيع وتنفيذ أفUار e%شطة البد¬عة

2' اقتصاد املعرفة، إ)? عنصر9ن مlمuن يجب الوقوف عند[ما من وجlة ¬ش�u مدلول املعرفة 

 . نظر 7قتصاد
ً
، إن حقيقة توليد املعرفة : أوال

ً
إن حقيقة املعرفة ترتبط بالعمل ال;شري وثانيا

فاملنÌÍ 7قتصادي . يrشأ ع@? أساس التفاعالت بuن eفراد وا+*ماعات واملنظمات وا¾*تمعات

املعلومات b' مدخالت 2' العمليات الcd يتم من خاللlا توليد املعرفة، حيث يركز ع@? حقيقة أن 
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 لتفسe �uحداث والظوا[ر، وÁالتا)' فcú مادة ضرور9ة ل�Äصول 
ً
 جديدا

ً
توفر املعلومات منظورا

و2' فعل املعرفة، يتم إ%شاء تدفقات تراكمية بuن البيانات واملعلومات . ع@? املعرفة وÁناء[ا

ا التيار من شأنھ أن يولد معارف و�عزز من استخدمlا من قبل الوكالء 7قتصاديuن واملعرفة، [ذ

التخاذ قراراiÅم داخل الlيUل 7قتصادي، وأيضا تمثيل املعرفة املتولدة اقتصادًيا من خالل 

وظائف Nنتاج وا+¤دمات، وع@? [ذا النحو تتعزز مUانة ور9ادة شرkات إنتاج التقنيات 

  .22اقتصاديا

إ)? قطاعات معلومات أولية وقطاعات معلومات  تنقسم قطاعات 7قتصاد ا+*ديد      

  :23ثانو9ة

  :فقطاعات املعلومات eلولية، |شمل

  أ%شطة البحث والتطو9ر وا+¤دمات املعلوماتية،: إنتاج املعرفة و7بتUار قطاعات - 

ا+�Uومية، خدمات التعليم، خدمات املعلومات : توز�ع املعلومات و7تصاالت قطاعات - 

  7تصاالت،

  البنوك، وشرkات التأمuن،: إدارة ا¾¤اطر قطاعات - 

  الكمبيوتر، البrية 7ساسية لالتصاالت،: |شغيل املعلومات وا+¤دمات املعلوماتية قطاعات - 

  éالت ا+�اسبة، أشباه املوصالت،: السلع املعلوماتية - 

  ا+¤دمات املكت;ية، التجul}ات،: املساعدة ا+¤دمات - 

  .ارة ا+*ملة 2' السلع وا+¤دمات املعلوماتيةتج - 

 :، ما ي@')ISICوفقا للتصrيف الصناÜ' العال�c املوحد (وتضم قطاعات املعلومات الثانو9ة               

 قطاعات منتجة لسلع قطاع 7تصاالت وتقنية املعلومات، - 

 قطاعات منتجة +¤دمات 7تصاالت وتقنية املعلومات، - 

  .مات 7تصاالت وتقنية املعلوماتقطاعات مستخدمة +¤د - 

¬عتمد اقتصاد املعرفة ع@? تكنولوجيا املعلومات و�س5ند إ)? 7بتUار، وكال : املعرفة وبت_ار 3.3

أ[مية املعرفة والتكنولوجيا، 2' مفlوم 7قتصاد ا+*ديد، فlما اللذان  املفlومuن يؤكدان ع@?

كما ُ¬ستخدم مصطÂÄ 7قتصاد املعر2' أيضا لوصف الlيUل . 24ر9ادة eعمال والعوملة يتصدران

7قتصادي 2' مجتمع املعلومات الناó²ü، والذي ¬عتمد ع@? النجاح 7قتصادي 2' 7ستخدام 

وقد شlد [ذا  .25الفعال لألصول غ�u امللموسة مثل املعرفة وا+¤��ات وNمUانات 7بتUار9ة

 2' العقود eرËع
ً
 قو9ا

ً
ة eخ�uة �س;ب ثورة التقنيات الcd مكنت من %شر املعارف، 7قتصاد نموا
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العامل الرئ c²³ لالزد[ار والنمو 7قتصادي [و رأس ف. و[و بحد ذاتھ، يرتكز ع@? كثافة 7بتUارات

و[ذا [و الس;ب الرئ c²³، الذي يجعل من املعرفة b' القوة الدافعة نحو . املال املعر2' املتفوق 

  .26اجية وتثمuن واملوارد وخلق مu}ات تنافسية مستدامةالنمو 7قتصادي وNنت

أو (فاس5ناد اقتصاد املعرفة إ)? 7بتUار، ¬عcã تطو9ر أو تكييف منتجات أو خدمات جديدة 

�uل كبUش�أو عمليات أو أساليب |سو9ق أو [ياkل تنظيمية جديدة للشركة أو جديدة ) محسنة 

ت تخص السياسات املساعدة 2' تحسuن كفاءة و[ناك أولو9ا. 2' السوق أو جديدة 2' العالم

 : ، من أ[مlا27وفعالية نظم 7بتUار

 تحسuن تنظيم 7تصاالت، - 

املساعدة 2' سد الثغرات ا¾�ددة 2' خطط واس��اتيجيات 7بتUار الوطنية، و|Ú*يع  - 

 7س5ثمارات 2' البحث والتطو9ر،

 . تطو9ر النظم البيýية الcd |سمح لرؤوس eموال 7س5ثمار9ة وشرkات eسlم ا+¤اصة بالنمو - 

و|عزز ثورة تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت من وت�uة 7نتقال إ)? اقتصاد املعرفة، بما يضمن 

رفة شيوع وتداول التكنولوجيات ا+�ديثة للوصول إ)? املعرفة الشاملة، وÁذلك ت5بوأ [ذه املع

مUانiµا من مْقِدرiÅا ع@? إنتاج ال�àوة بحسب حظlا من التعلم وجlود املتعلمuن املlرة ل��قية 

  : 28حيث يتم ال��كu} ع@? eمور éتيةمستو9ات البحث Nبداع، 

  بتأس س مراكز متخصصة وذات تمuّ} مبcã ع@? إمUانيات محلية متاحة،: مراكز التمuّ} ا¾�لية - 

 - {uّع@? امليادين 7قتصادية ا+�يو9ة،لال : مجاالت التم {uال��كÁرتقاء بمستو9ات العلم واملعرفة و  

  .لتأ[يل السلع وا+¤دمات إ)? مستوى راقية ال;شر9ةالكفاءات  تنمية - 

النطاق العر9ض الثابت والالسلUي، مUوًنا : |عد شبUات 7تصاالت ا+�ديثة واملوثوقةو 

كما أن 7س5ثمار 2' البrية . 29ألنھ ي5يح الوصول إ)? املعلومات ومشاركiµا أساسًيا القتصاد املعرفة،

التحتية لالتصاالت يمكن الشرkات واملسiµلكuن من تدعيم ا+¤دمات الcd |عتمد ع@? [ذه البrية، 

مثل مراكز البيانات وحدائق التكنولوجيا وÆنتاج ال��مجيات وeجlزة، مما يخلق ظروفا مواتية 

و|عمل العديد من البلدان وفق اس��اتيجيات . و9ر eعمال القائمة ع@? املعرفة|ساعد 2' تط

تحسuن الوصول إ)? Nن��نت باستخدام مز9ج من ا+�وافز التجار9ة وتطو9ر البrية التحتية، وكذا 

  .العمل ع@? تأس س مراكز 7بتUار الرق�c وا¾*معات التكنولوجية

ستخدم معاي�u ومؤشرات مجتمع املعلومات للوقوف : عرفةمعياير نتقال إde مجتمع امل  4.3
ُ
|

عند مستوى 7نتقال إ)? مجتمع معلومات، حيث تحتل فiÇا ثقافة املعلومات وÆرساièا 2' التنمية 
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الشاملة، والثقافة الcd تحيط باستخدام املعلومات، إ)? جانب التوعية وتنمية القدرات واملlارات 

)? املعلومات، وتحديد [ذه املعلومات وNفادة مiÉا بصورة فعالة الcd تكفل بإدراك ا+�اجات إ

كما |ستخدم مؤشرات البrية التحتية للمعلومات، لعالقiµا بجودة املعلومات ذاiÅا . وتقييمlا

. والتطبيقات Nلك��ونية وال��مجيات، وb' تقوم ع@? ان5شار شبUات املعلومات بمختلف أنواعlا

  .ا+¤دمات املعلوماتية املطروحة 2' ظل ا¾*تمع الرق�c وكذلك تصف مستوى استخدام

. وقد برزت ا+�اجة مبكرا إ)? اس5ناط معاي�u ومؤشرات لتقييم 7قتصاد القائم ع@? املعرفة

َعّد 
ُ
iÐدف الوقوف  وقياس [ذا 7قتصاد، 2' تحديد الرائدةِ  املبادرات من الدو)'، البنك منÍ*ية و|

  ع@? مدى جlود التوجھ نحو اقتصاد املعرفة، ولتUون أيضا
ً
 وا+¤��اء القرار لُصّناع مرجعا

و9مثل قطاع تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت  .التنمو9ة والسياسات ا+¤طط رسم ومساعدiÅم 2'

 e '2 ساس ع@? محورا رئ سا 2' مؤشر البنك الدو)'، مما يؤكد ع@? أن اقتصاد املعرفة يقوم

اس5ثمار إمUانيات تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت k '2افة قطاعات 7قتصاد وا¾*تمع 

مستو9اiÅا ع�� مجاالت معرفية متنوعة، من  و[ذا املؤشر يرصد حال املعرفة و9ق س). 1جدول (

 :30خالل مؤشر9ن رئ سيuن، [ما مؤشر املعرفة ومؤشر اقتصاد املعرفة، و[ما

وiáدف إ)? قياس قدرة الدولة ع@? توليد املعرفة وت;نiÇا : Knowledge Indexمؤشر املعرفة  - 

التعليم : و%شر[ا بحث |شUل مس5ندا جو[ر9ا 2' نظمlا 7قتصادية، و[و يتألف من ثالثة مؤشرات

  .والتدر9ب وتكنولوجيا املعلومات و7تصاالت و7بتUار

دف إ)? قياس مدى جا[ز9ة الب ئة وKnowledge Economy Index :iáاقتصاد املعرفة  مؤشر - 

وا¾*تمعات الستخدام املعرفة كمقوم اقتصادي 2' تظمlا 7قتصادية، و9تألف من أرËعة 

نظام ا+�افز 7قتصادي واملؤسc²³ والتعليم والتدر9ب ونظام 7بتUار وتكنولوجيا : مؤشرات

 .املعلومات و7تصاالت

كمؤشرات للتعرف ع@?  Basic Scorecard و9تم استخدام متغ�uات بطاقة 7داء الرئ سية

eداء 7قتصادي لدولة ما وموقعlا 2' طر9ق تحو9ل اقتصاد[ا إ)? اقتصاد قائم ع@? املعرفة 

  .)2جدول (

وعندما يتأسس مجتمع املعرفة س�uتكز العمل 2' املعرفة وا+¤��ات الcd تمتلكlا الشرkات 

شطة الشبUات القائمة ع@? املعرفة جزء ال يتجزأ وموظفو[ا ورأس مالlا املعر2' املتفوق، وتصبح أ%

من عملlا وتطور[ا، ومن خاللlا يتم أيضا صياغة املعارف وتدوiÉ9ا، ل5سlم 2' ارتقاء املنظمات 

و9ز9د تأث�u[ا ع@? املنظمات وتدفعlا إ)? تخز9ن املعارف ا+*ديدة أو |شارك فiÇا أو . تكنولوجيا
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ستخدمuن للتكنولوجيات ا+*ديدة، أو تقيم عالقات ع@? تrتجlا، أو تتجاوب مع املبتكر9ن وامل

  . أساس 7ستخدام الفعال لنوع جديد من املعرفة

  :املعلومات وقتصاد مجتمع. 4

يحتل مجتمع املعلومات مUانة رئ سية 2' [يUل اقتصاد املعرفة، و[و : املعلومات مجتمع 1.4

البنوك  تتعلق بالتعليم وال�ëة و7تصاالت وال��فيھ وكذلك مؤلف من خمس قطاعات رئ سية،

 . والتأمينات
ً
و[و فضال عن ذلك، ُ¬عد رافد أسا·c² لالقتصاد، ¬شمل e%شطة املعلوماتية فضال

عن السلع املطلوÁة لlذه e%شطة، ونراه iáتم أيضا بالبحوث والتنمية و7تصاالت ووسائل 

ع املعلومات تrتج ا¾�توى املعلوما|ي وقواعد البيانات فمؤسسات قطا. املعلومات وخدماiÅا

وNحصائيات، وتتو)? شرkات 7تصاالت توز�ع [ذا ا¾�توى، كما يتو)? منتجو eجlزة تصميم 

يؤدي إ)? رواج سوق  مما.. وصناعة و|سو9ق ا+�واس ب وتجul}ات 7تصاالت وNلك��ونيات

التجارة وeعمال، بوصالiÅا العالية، لتصبح ا+�واسب الÚ¤صية والlواتف الذكية 2' حقل 

c²·والثقا2' والسيا 'Üشاط 7قتصادي و7جتماrة أساسية لل{uاملعلومات 2' ب ئة اليوم تمثل رك.  

ذلك ألن . توسع كث�uا مفlوم مجتمع املعلومات مع ارتفاع النمو وز9ادة 7س5ثمار الرق�cوقد 

  الوزن 7قتصادي للقطاعات املتعلقة �علوم
ً
الكمبيوتر و7تصاالت ومعا+*ة املعلومات تلعب دورا

 لألفراد والشرkات الcd تتألق 2' سياق ر9ادي يحدد[ا امتياز[ا 
ً
والتجاري وكذلك  الصناÜ'حاسما

ابتUاراiÅا الcd |شمل أ%شطة تصميم املنتجات و|سو9قlا، لغرض سيطرiÅا 2' السوق أو ولوج 

فتمu}[ا ¬س5ند إ)? وجود سلع  ،..)و|سو9ق، ال5سع�uتصميم (أسواق جديدة �سلع جديدة 

تلعب أيضا و . وخدمات معلوماتية قائمة بذاiÅا، إ)? جانب اعتماد[ا ع@? التكنولوجيا الفكر9ة

قطاعات التصrيع والتعم�u والزراعية والطاقة والنقل والبrية التحتية دوًرا رئ سًيا 2' اقتصاد 

ا ¶¤ًما لل31املعرفة
ً
تكنولوجيات ا+*ديدة وb' |سlم 2' رفع Nنتاجية و|عز9ز ، ألijا |شUل سوق

كفاءة الطاقة Nنتاجية، وتدعم جlود العمالء الصناعيuن لتحديث منتجاiÅم وعملياiÅم من خالل 

  .البحث والتطو9ر و7س5ثمار 2' املعدات وeنظمة والصناعات ا+�ديثة

رائح ا¾*تمع 2' ا+�راك وÁإمUان الطفرة Nلك��ونية املساعدة 2' إشراك مختلف ش

مما . 7لك��و%ي، من خالل التواصل والعمل معا لصياغة السياسات �شUل ¬ستجيب لالحتياجات

يؤدي إ)? ز9ادة مستخدمي الشبUات الرقمية وÆطالق مبادرات تأس س املواقع 7لك��ونية لتوحيد 

املعلومات و7تصاالت و[و ما ُيف��ض أن تUون تكنولوجيا . الرؤى وe[داف من حيث ا+¤دمات

�شUل kامل 2' قو9ة 2' قطاع التعليم والتUو9ن، وتUون فيھ أجlزة ا+�اسوب وال��مجيات ُمدمجة 

م
ّ
  :32يمكن تقسيم اقتصاد املعلومات إ)? ثالثة قطاعات رئ سية، وb'،  عمليات التعل
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تrتج وتتم عن طر9ق املؤسسات الContent Information  cd :صناعة ا¾�توى املعلوما|ي - 

امللكية الفكر9ة، وشرkات 7نتاج الcd تقتcã امللكية الفكر9ة وتقوم بتجul}[ا بطرق مختلفة، ثم 

  .تقوم بتوز�عlا وÁيعlا ملسiµلUي املعلومات

يتمثل 2' قطاع إ%شاء وÆدارة شبUات  Delivery Information :صناعة |سليم بث املعلومات - 

والبث الذي يتم من خالل توصيل املعلومات إ)? شر9حة عر9ضة من املستفيدين،  7تصال،

   .و|شمل شرkات 7تصاالت والشرkات الcd تدير محطات البث

تقوم [ذه الصناعة ع@? معا+*ة  Processing Information :صناعة معا+*ة املعلومات - 

عالية تتمثل 2' برامج الكمبيوتر البيانات واملعلومات وÆنتاج منتجات معرفية ذات قيمة مضافة 

  .ونظم ال5شغيل ا¾¤تلفة لألجlزة والشبUات

يمكن حصر [يUل 7قتصاد الرق�c 2' ا+�Uومة Nلك��ونية الcd : املعلومات توسع مجتمع  2.4

|عاظم شأijا، حيث ُيف��ض أن |ستمر 2' طرح تطبيقاiÅا، اس5نادا إ)? شبUات 7تصال الcd ترÁط 

والعمل 2' [ذا الشأن يحقق . املنضو9ة تحiµا، ومiÉا بالدرجة eو)? قطاع التعليم مختلف الlيئات

بامتياز مقاي س Nنتاجية والUلفة وا+*ودة، و�سري |Ú*يع 7س5ثمار الرق�c وتوف�u ب ئة مواتية، 

لتتأسس الشرkات ا¾¤تلطة أو تتأسس فروع للشرkات الرائدة، ل5ستفيد مiÉا القوى العاملة 

، وr9تعش قطاع ال��مجيات، و9تم تدعيم قطاع تكنولوجيا املعلومات املتخص
ً
صة تكنولوجيا

بحدائق تكنولوجيا التجul}ات Nلك��ونية، و7ش��اك 2' مشروعات التنمية ذات صبغة 

Nلك��ونية، مع توف�u خدمات 7تصاالت والبâã التحتية، و7ستفادة من وصالت املعطيات 

  . العالية السرعة

امتداد العقود eرËعة املاضية تنامي 7قتصاد ا+¤دمي العال�c خاصة مع ثورة املعلومات ع@? 

وقد بلغ إجما)' Nنفاق السنوي 2' و7تصاالت و|سارعت وت�uة تجارة ا+¤دمات بمستو9ات عالية، 

يث ح. تر9ليون دوالر 21.5' سوق التجارة Nلك��ونية للسلع 7سiµالكية ما يقرب من  2017عام 

%.  45مليار ö¤ص من مستخدمي Nن��نت مواقع التجارة 7لك��ونية بrسية  1.8¬ستعمل حوا)' 

|عد تقنيات املعلومات و7تصال من eدوات eساسية للمجتمعات النا[ضة املؤسسة ع@? و 

 جو[ر9ا من استغالل املوارد الطبيعية واملادية إ)? ان5شار البيانا
ً
ت املعرفة، وb' تمثل تحوال

فتقنيات . واملعلومات، وما يتصل iÐما من ممارسات، وما يصاح»iا من اتجا[ات اقتصادية

. املعلومات و7تصال وفرت eدوات والوسائل الcd حسrت كث�uا من مناÝ' ا+�ياة N%سانية
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 2' أساليب التجارة، وسlّلت من Nصدارات إضافة إ)? 
ً
 جذر9ا

ً
Nن��نت الcd أحدثت |غي�uا

  .ونيةNلك��

فالشرkات والعالمات التجار9ة والناشرون وNعالميون يÄ*ؤون �شUل م�}ايد إ)? 7ن��نت 

. إ)? eسواق للوصول  قدرات عالية ع@? علما بأن الشرkات العاملية تحوز للوصول إ)? العمالء، 

مشار�ع ذوي  �عمل 7قتصاد 7ف��اc²Ï ع@? خلق فرص جديدة للعمل لفائدة عمال وأ�êابو 

وال5سو9ق، من خالل املواقع Nلك��ونية وا+¤دمات  خ��ات متقدمة 2' مجاالت التكنولوجيا

ال5سو9ق ع�� Nن��نت، وتطورت  كما تنامى .iÅدف إ)? كسب املسiµلكuن ، ونظم أخرى ا+*ديدة

وتطو9ر  فأن تصميم السلع، 7ف��اc²Ï و2' [ذا املعâã. السلع 7ف��اضية تصميم أدوات

  .7قتصاد 7ف��اc²Ï بدال من التقليدي 7قتصاد الرق�c يظل جزء من التطبيقات

لقد أدى اعتماد تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت ع@? نطاق واسع إ)? |سlيل العمل للشرkات 

مختلفة، فمنذ ثالثة عقود فقط، برز نموذج  الرقمية لتو)' املlام والعمليات التجار9ة 2' مواقع

â33راملصاد حشد جديد ¬س� CrowdSourcing يدl34إ)? جانب نموذج التعOutsourcing 

2' [ذه التعامالت بمصادر خارجية تنطوي ع@? مlام يؤدiáا  كما تمت 7ستعانة. التقليدي

 .و9مكن [نا، النظر إلiÇا kامتداد +�مالت ال5سو9ق املألوفة. مقاولون ع�� Nن��نت موظفون أو

من خالل مشار�ع العمل الcd ، تنميiµا إمUانات مع اس5شراف eساسية، أ%شطتھ �عض %ش�u إ)?

لتكنولوجيا املعلومات  والبrية التحتية 7قتصادات ا¾�لية ، ومزايا تطو9رت5يحlا فرصھ

  . لlا والفرص التجار9ة وا+¤��ات املطلوÁةو7تصاالت، 

وصناعة ا+¤دمات  تزايد ُمالحظ 2' 7عتماد ع@? املصادر ا+¤ارجية و2' حشد املصادر و[ناك

خ��ة تكنولوجية عالية،  Áالرغم من أن خدمات [ذه eخ�uة ال تتطلبو ، microworkاملصغرة  

|سو9ق السلع  iÐدف 2' املlام الرقمية، كث�uين) عاديuن(حيث يتم الÄ*وء إ)? توظيف عمال 

iÐذه  معا+*iµايمكن  لتوسيع نطاق حل املشاkل الcd اليوم الكث�u من الشرkات و|عمل. 7ف��اضية

 تحسuن طرق فاعلة 2' سلسلة القيمة أن تز9د من القيمة املضافة 9مكن الس��اتيجياتو . التقنية

  .35خدمات الدعم امل��اكمة وخ��ات خدمة تنو�ع املنتجات ع@?ونطاق الrشاط، اعتمادا 

تقسيم e%شطة املس5ندة إ)? البيانات إ)? مlام صغ�uة ليجري توز�عlا  Microworkيتضمن 

ع@? املوظفuن ع�u |عاقد من الباطن، وb' تتعلق بمقاطع الصوت والفيديو والتصrيف ¾�رkات 

 ما توجد 2' أماكن 
ً
البحث أو تحديث قواعد البيانات، بمlارات منخفضة وÁأجر ز[يد، وغالبا

ستحوز ع@?  microwork أن صناعة و|ش�u التقديرات إ)?. لوظيفيمحدودية التعلم والتقدم ا

والصناعات  ا+¤دمات كما [و ا+�ال مع. القليلة املقبلة سوق كب�uة 2' غضون السنوات
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[ذه العائدات،  وتوز�ع البحث 2' كيفية تقييم ،من منظور التنمية، 7ف��اضية، غ�u أنھ من املlم

2'  من سلسلة القيمة يقع أغلب حلقاiÅا العليا حيث. القيمة سلسلة ا¾¤تلفة 2' الروابط من بuن

  .البلدان املتقدمة

7ف��اc²Ï 2' سالسل قيم |شمل وظائف العمل وال5سو9ق  يتم تنظيم e%شطة 2' 7قتصاد

حيث يتعuن ع@? أ�êاب مشار�ع ا+¤دمات ا+*زئية ابتUار طرق ُتحسن من مراكز[م 2' . وا+*ودة

و9بقى eمل . وذلك بتقديم |شكيالت متنوعة من ا+¤دمات والسلع Nلك��ونية سالسل القيم،

الطلب ع@? املlام Nلك��ونية، وÁناء القدرات ملزاولة [ذه الصناعة، ومساعدة  معقودا 2' ز9ادة

والcd بإمUاijا أن |عزز من التنمية الرقمية وتفÂø . الرقمية املنتجuن 2' تطو9ر eعمال التجار9ة

rِشئة لفرص عمل 2' إطار ال للتدخالت ا¾*دية لتطو9ر الشبUاتا¾*
ُ
 وا+¤دمات الرقمية امل

cقمار الصناعية، .. اقتصاد رق�eات النطاق العر9ض وUمر يصدق أيضا عند تطو9ر شبeو

وكذلك أية حيازة ل�àوات جديدة يجل»iا 7قتصاد 7ف��اc²Ï ع��[ما، وعندئذ يUون من السlل 

  .عالية إ)? وصالت 7ن��نت الوصول وËسرعة

فنحن ع@? أبواب ثورة صناعية جديدة، ت5سم ب�}وغ تقنيات ومحرkات علمية راقية، من بيiÉا 

تقنية الذkاء الصناÜ'، الروÁوتات، ان��نت eشياء، علم ا+*ينات الوراثية، ا+�اسوب الكمومي، 

حداث التغي�uات ا+*ذر9ة ع@? أنظمة وعند ان5شار[ا س�}داد تأث�uاiÅا وقدراiÅا 2' إ.. تقنية النانو

7نتاج والعالقات 7قتصادية وطر9قة |سي�u ا¾*تمعات، وستUون [ذه الثورة دافعة إ)? تحول 

كما .  قطاعات كث�uة إ)? محاضن إلنتاج املعارف والتكنولوجيات العالية القيمة املضافة

ة 2' مجاالت التقنية سيصاحب [ذه الثورة  نمو مستو9ات الطلب ع@? العمالة املتخصص

  36.والlندسة والر9اضيات والعلوم

  :  اE2الصة .6

                       cdسس الe افة أطياف ا¾*تمع إ)? العمل الدؤوب ملراجعةk ،تدفع ا+�اجة اليوم

 قامت علiÇا املنظمات والصناعات ومختلف قطاعات 7قتصاد العيcã ونماذج التنمية السابقة،

وكذلك السياسات التعليمية والتكنولوجية �غرض ز9ادة مصادر إنتاج ونقل املعارف واستغالل 

التطور التكنولوK' 2' [ذا التحول، ألن املرا[نة تكمن 2' إعادة صياغة أسس الiÉوض بقطاعات 

ي التنمية kافة، وتمكuن البâã 7قتصادية و7جتماعية والثقافية مiÉا، اعتمادا ع@? الفرد الذ

ألن املعلومات واملعارف والبâã والشبUات التحتية والفوقية، لم . يتفاعل مع املعرفة و�س5سيغlا

|عد مجرد مدخل عادي 2' 7قتصاد املعر2' الزاحف لإلسlام 2' إنتاج ال�àوة، بل غدت محرkا 

  .أساسيا لالقتصاد، ن5يجة الثورة التكنولوجية العارمة الcd مست kافة أنظمiµا
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يمكن أن نجنiÇا من استخدام تكنولوجيا املعلومات و7تصاالت [و أن  الcdائد الفو ومن 

نوجllا +¤دمة |Ú*يع Nنتاج الفكري و|عز9ز ا¾�توى الرق�c و|Ú*يع البحث وNبداع، ول س 

فأية خطة لتكنولوجيا املعلومات و7تصاالت يجب أن .. فقط اقتناء التجul}ات أو مد الشبUات

اس��اتيجية iÅدف إ)? تحقيق ijضة تتUامل فiÇا املشروعات والرؤى 2' جميع تUون مدمجة ضمن 

لتحسuن و%شر ا+¤دمات Nلك��ونية والرفع من كفاءiÅا، والعمل ع@? تطو9ر وتحسuن  .القطاعات

  .إجراءات املعا+*ة وÆنجاز املعامالت

تصاالت 2' ومع التطورات العلمية والتقنية واستخدام تكنولوجية تقنية املعلومات و7

لوضع اس��اتيجيات تطو9ر التعليم Nلك��و%ي،  التعليمية وا+*امعية ت��ز ا+�اجة املؤسسات

. حيث فرضت [ذه التقنيات نفسlا كمؤشر لتقدم ا¾*تمع وتطوره وتحددت kإحدى رkائز التنمية

ساعد ع@? فتوطuن ثقافة التعليم 7لك��و%ي، وتحديث اعتماداiÅا وسياساiÅا وتنظيمlا بطر9قة |

  .املعلومات و7تصاالت 2' مختلف مستو9ات التعليم والتعلم Nفادة من توظيف تقنيات

  املؤشرات املباشرة لتكنولوجيا املعلومات و7تصال 2' تقييم اقتصاد املعرفة. 1جدول :               مالحق

  املؤشر  الرك��ة

حتية   البIية الت

yzتوى الرقlوا�  

  انتاج الك&ر�اء

  مدى �غطية العاتف النقال

�نتiددي لإلن�iالنطاق ال  

�نتiادمة املؤمنة لإلنE2وادم اE2عدد ا  

yzتوى الرقlا� deآلية الوصول إ  

حمل   مدى ت

  ت_لفة تصال

  �عر$فة اتصال ال&اتف النقال املدفوع مسبقا

�نت املدفوع مسبقاiعر$فة اتصال النطاق العر$ض الثابت لإلن�  

�نتمدى iنjتصال و  التنافسية 9- قطا�- 

استخدامات �فراد والشرHات 

  واl2كومة

�اHات ال&اتف الثابتiاش  

�اHات ال&اتف النقالiاش  

�نت ذات النطاق العر$ضiنj اتHا�iاش  
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  hسبة �سر ال y لد�wا مذياع، qاتف، حاسوب

�نتiنj ا خدمةwلد� y سبة �سر الh  

�نتhسبة �فراد iن لإلن�  املستخدم

  مدى استخدام شب_ات التواصل جتما�-

  مدى اس يعاب املؤسسات للتكنولوجيا اl2ديثة

�نت للتعامل ب�ن الشرHاتiن  مدى استخدام 

�نت للتعامل ب�ن �فراد والشرHاتiن  مدى استخدام 

  مدى تدر$ب العامل�ن

  تكنولوجيا املعلومات وتصاالت 9- الرؤ$ة املستقبلية للدولة وضع مؤشر 

�ونيةiلكj كومةl2خدمات ا  

  مستوى نجاح اl2كومة 9- رتقاء بتكنولوجيا املعلومات وتصاالت
  /العر�ية للدول  jقليyz مكتوم، املكتب آل راشد بن دمحم مؤسسة ،2015العر¦ي  املعرفة مؤشر: املصدر

حدة �مم برنامج حدة، ص  العر�ية jمارات jنما¬ي، طبعة د¦ي، املت   210-209املت

  Basic Scorecardبطاقة �داء الرئ*سية مؤشرات . 2جدول 

  املؤشر  الرك��ة

  النمو السنوي للناتج ا�j -.lجماe-  اl2اكمية الرشيدة و�داء  املؤسسا�ي

  مؤشر التنمية ال±شر$ة

� ا�2مركية القيود�  ا�2مركية وغ

  جودة التنظيم

  سيادة القانون 

  jملام بالقراءة والكتابة للبالغ�ن  وتنمية املوارد ال±شر$ة التعليم

حاق jجماe- بالتعليم الثانوي  لت  

-eبالتعليم العا -eجماj حاق لت  

حث والتطو$ر(بت_ار  حث والتطو$ر الباحث�ن  )الب   العامل�ن 9- الب
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  jصدارات العلمية والتقنية

�اع املمنوحة من iخ  )USPTO(براءات 

حتية املبIية ع.d تكنولوجيا  البIية الت

  املعلومات وتصاالت

  مجموع خطوط ال&اتف ل_ل hسمة Eºص

  hسمة 1000حاسوب ل_ل 

�نت ل_ل iنj سمة 1000مستخدميh  
Source: The Knowledge Assessment Methodology, World Bank (KAM  2012) 
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وظlور خدمات كث�uة تفاعلية ع@? السطح، تجلت ظا[رة متمu}ة أصبحت الحقا

فظا[رة حشد املصادر، تقوم ع@? 7ستفادة من ِحنكة متصف!'  .إحدى سمات ا+*يل الثا%ي من الو9ب

 . Nن��نت وÆشراكlم �شUل ك@' أو جز�ي 2' عملية س�u مواقع ا+¤دمات شبكة
ً
و|عدى املوضوع ذلك الحقا

فاملوقع �شUل عام يقوم . تظا[رة ومبدأ يتخذه كث�u من أ�êاب املواقع لبدء مشار�ع مواقعlم ليصبح،

فحشد املصادر يمكن تفس�uه ع@? أنھ 7ستفادة من عقول الناس وخ��اiÅم والبناء . املu}ة/ع@? تلك الفكرة

  .للوصول 2' الiÉاية إ)? ن5يجة أفضل كن5يجة لألفUار ا¾*معة علiÇا
: ما بتقديم خدمة أو عمل إ)? طرف آخر بمقابل مادي يتفق عليھ الطرفان، من منظور تقcã |عlد طرف -34

املعلومات  و7بتUار 2' مجاالت ال��مجة وتكنولوجيا Nبداعوالذين لدiáم قدرة ع@'  يتعlد ذوي ا+¤��ات

املتحضرة بمثابة  غنية باملال و|عت�� [ذه املنظومة ى أخر  بنقل خ��اiÅم من دول غنية با+¤��ات إ)? دول 

صناعة، وb' |عتمد ع@? عقول املبدعuن الذين يأتون بمنتجات 2' شUل رق�c لھ قيمة فعالة 2' الiÉوض 

'Üدار9ة.. باملستوى 7قتصادي و7جتماN ة ت5ناول برمجة العمليات�uيد كثlومجاالت صناعة التع 

  .و7تصاالت والlندسية والصناعية
35- Vili. Lehdonvirta & Mirko. Ernkvist: Knowledge map of the virtual economy, converting the 
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  بBية التعليم وفق منظور املقار;ة بالكفاءات

  mustapha87la@gmail.com املركز ا��ام�� مرس� عبد هللا ت�بازة،، عثماGي مصطفى . د

  khalefkatba2016@gmail.com،  2جامعة لون�-,+ ع� البليدة ،  خالف Kاتبة.د

  :  املOPص

إن التعليم Tو �Sر الزاوRة Q� بناء ا�Mتمعات إذ HعتF< املسؤول Cول عن توف?< أفراد                 

فاعل?ن Q� ا�Mتمع لقيادة العملية البنائية و ا�^فاظ ع] إستقرار و نمو و تطور و إزدTار ا�Mتمع، 

] وضع أسس العملية التعليمية الh+ لذا Hس�] الباحث?ن Q� مختلف بقاع العالم نحو العمل ع

 +hارات الالزمة و الlساب املعارف و املعلومات و املoإلك �يمكن التوصل من خاللlا إq] الطرRقة املث

من شأwzا الرفع من القدرات العقلية و العملية للمجتمع، و توف?< الكفاءات الالزمة للwxوض 

حول طبيعة التعليم و املقار�ة املعتمدة Q� تصميم  با�Mتمع، و من Tنا نجد أنفسنا أمام الoساؤل 

الF<امج التعليمية و املنا�� من أجل تحقيق العناصر سالفة الذكر،و بالتاq� يظlر أنھ من ب?ن أTم 

املقار�ات الH +hعتمد عل�wا Q� بناء الF<امج التعليمية نجد ن�� املقار�ة بالكفاءات،و من خالل Tذه 

] ب�ية التعليم وفق منظور املقار�ة بالكفاءاتالورقة البحثية س�تعرف ع  

  التعليم، العملية التعليمة، الكفاءات، املقار�ة بالكفاءات   :الRلمات املفتاحية

Abstract: 

                  Education is the cornerstone of community building as it is the primary 

responsibility for providing active members of society to lead the structural process and 

maintain the stability, growth, development and prosperity of society. Therefore, researchers 

in different parts of the world are working towards laying the foundations of the educational 

process that can be achieved Through which the ideal way to acquire the knowledge, 

information and skills necessary to increase the mental and practical abilities of the 

community, and to provide the necessary competencies for the advancement of society, and 

here we find ourselves in front of the question about the nature of education and the 

approach adopted in the design of educational programs And the curriculum to achieve the 

above elements, and thus shows that one of the most important approaches on which to 

build the educational programs, we find a approach to competencies, and through this paper 

we will learn the structure of education according to the approach of competency approach. 

key words: Education, teaching process, competencies, competency approach 
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 :مقدمة 

 Q� فلسفة التعليم، حيث يتأثر Tذا Cخ?<               
ً

تو�� �تجاTات ا�^ديثة Q� التعليم تحوال

بمجموعة العناصر الh+ يoش¡ل مwxا فنجد أن Cدوار تتداخل فيما بيwxا إلنجاح العملية التعليمية، 

ة التطورات ا�^ديثة و أصبح من الواجب تحديث املنا��  و الطرق التعليمية ¤غية مواكبكما 

 +hامج و الوسائل التعليمية و ال>Fو ال �املoسارعة الH +hشlدTا عصرنا و التطور الذي عرفتھ املنا�

تمlد الطرRق نحو التوجھ نحو مجتمع املعرفة مع مراعاة أن تأخذ ¤ع?ن �عتبار القدرة ع] تحوRل 

وا�Mتمع بحيث يتم تنمية كفاءات املعارف و تجسيدTا بالش¡ل الذي Hسمح بخدمة ونفع الفرد 

Cدائية و التطبيقية للمتعلم ليتمكن من تجسيد املعارف الh+ تلقاTا من خالل العملية التعليمية 

Q� ش¡ل ممارسات ©سمح لھ باالندماج و التالؤم مع الواقع �جتماª� بمختلف مجاالتھ، كما ©عد 

حيث يوجد اليوم تفس?<ات مختلفة التعليم،املقار�ة بالكفاءات من جملة ما استحدث Q� ا�Mال 

 �، لكwxا ®wدف جميعlا إq] تزوRد املتعلم باملlارات الالزمة �^ل "املقار�ة بالكفاءة"ملفlوم ن�

مجموعة من املشا¯ل و التكيف مع ما حولھ ¤ش¡ل مستقل، بما Q� ذلك املشا¯ل ذات الطا¤ع 

لذا تبحث Tذه الدراسة Q� الطرق ا²Mتلفة  ال²³±,+ و ما يصادف الفرد Q� حياتھ اليومية،

للتعليم  و طبيعة التعليم وفق منظور املقار�ة بالكفاءة والذي يتمثل Q� الlدف الرئ�-,+ و Tو 

©عليم كيفية ا�^صول ع] املعلومات ومعا��´wا وتطبيقlا، و لتوضيح مختلف ا��وانب اM^يطة 

¡لة للتعلم و العملية التعليمية و تقديم ن�� باملوضوع ارتأينا التطرق إq] جملة العناصر املش

املقار�ة بالكفاءات للوصول إq] فlم التعليم من خالل املقار�ة بالكفاءات حيث س�ستعرض 

�qالنحو التا [  :العناصر السابقة بنوع من التفصيل ع

  ماaية التعليم:  1

̄التاq� س�ستعرض من خالل Tذا اM^ور مفlوم التعليم و مختلف                   :العناصر املرتبطة بھ 

توجد ©عارRف عديدة التعليم إال أwzا ©ش?< ع] وجھ العموم إq] ا��lود :  bعر%ف التعليم1.1

 [املوجlة لµ^صول ع] املعرفة وزRادة مستوى الثقافة واكoساب املlارات الضرورRة لµ^صول ع

وع] Tذا .وترسيخ ¤عض القيم املرتبطـة بمجتمع مع?ن تحدث فيھ عملية التعليم  عمل مناسب،

̄ان املقصود بذلك نقل   من التعليم إذا 
ً
̄ان يحمل نوعا Cساس ف¡ل مجتمع أو جماعة ¤شرRة 

و وفق ما جاء  1املعرفة واملlارات والقيم ا�²اصة بمجتمـع معـ?ن أو جماعة معينة من جيل إq] آخر

لتأس�س ل�µودة والتأTل لالعتماد املؤس-,+ و الF<ام¾� ��امعة Cم?<ة نورة ب�ت عبد Q� مشروع ا

الh+ ©ساعد املتعلم ع] ) ا�F²<ات(الرحمن عرف التعليم ع] أنھ التصميم املنظم املقصود لF²µ<ة 

Tو و . إجناز التغي?< املرغوب فيھ C �Qداء، وÁعÄÅ بإدارة التعلم الh+ يقودTا عضو Tيئة التدرÁس
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عملية مقصودة ومخططة يقوم wÇا وÁشرف عل�wا عضو Tيئة التدرÁس داخل املؤسسة التعليمية 

  .2أو خارجlا بقصد مساعدة املتعلم ع] تحقيق أTداف ونواتج التعلم املس´wدفة

تت¡ون العملية التعليمية من مجموعة من العناصر الh+ تتفاعل مع ¤عضlا : عناصر التعليم 2.1

يتأثر ¯ل عنصر È �Qخر و ترجع أTمية Tذه العناصر Q� ¯وwzا Cساس الh+ ©عتمد البعض و يؤثر و 

�q̄التا   :3عليھ العملية التعليمية ل¡ل تن�É ،و تحقق TCداف املرجوة و العناصر 

العملية التعليمية من أجلھ ،و لذلك من الضروري أن  Tو املتعلم الذي تقوم تقوم :الطالب 1.2.1 

 [ للتعلم ،و يمتلك القدرات و املlارات الh+ ©عينھ ع
ً
ي¡ون لديھ رغبة لتلقي العلم ،و مستعدا

 الستعداد الطالب ،و ما يملكھ من قدرات و مlارات تتحد 
ً
التفاعل ÍيجاÌي ،و بالطبع وفقا

 . ماد عل�wا من أجل الوصول لألTداف املرجوةÎCشطة ،و Cساليب الh+ س�تم Íعت

2.2.1 fgتوى التعليiا�:  +hة عن الثقافة ال>Fأنھ مجموعة أف¡ار ،و حقائق مع [يمكن ©عرRفھ ع

تنoشر Q� مجتمع ما ،و Q� التعليم Hعرف ذلك اM^توى باملنا�� أو املقررات الدراسية و يتم 

 �q̄التا تماعية ،و الفلسفة ،و من الضروري أن ت¡ون Tذه اللغات ،و الدراسات Íج( تص�يفlا 

̄افة الفروق ب?ن ¯ل طالب ،و آخر  �ªتناسب مستوى الطالب ،و ترا �  املنا�

يمكن ©عرRف الطرRقة ع] أwzا Cسلوب املم?Ð الذي Hعتمد عليھ املعلم لتحقيق : الطر%قة3.2.1

Cسلوب التعليÓ+ املتبع و عليھ  أTداف عملية التعلم و من الضروري أن يÒ<ك للمعلم حرRة اختيار

 مع رؤRة ،
ً
و فكر املعلم ،و أTداف العملية  أن يراª� أن Tذا Cسلوب البد أن ي¡ون متفقا

  . التعليمية، و املستوى الفكري للطالب و وع�wم

 T �Qذه العملية ،و ذلك ألن يقوم بتحديد نوع املادة : املعلم 4.2.1
ً
 جوTرRا

ً
يلعب املعلم دورا

الدراسية ،و ما ©شتمل عليھ من اتجاTات ،و أف¡ار ،و من الضروري أن ت¡ون املعلومات املوجودة 

wÇا Tادفة للغاية ،و لذلك يجب أن يتوافر بھ مجموعة من الشروط من أبرزTا أن ي¡ون املعلم 

 ،و
ً
 أن يتمتع  ع] دراية تامة ب¡ل ما يتعلق بالتدرÁس من مفاTيم ،و نظرRات متخصصا

ً
،و أيضا

 
ً
¤²³صية قيادية ©عينھ ع] إدارة ا�^صة الدراسية ¤ش¡ل فعال ،و من الضروري أن ي¡ون قادرا

  ع] توف?< ا��و املالئم للطالب و لديھ قدرة ع] Íستماع إل�wم ،و إدراك الفروق بيwxم

يجب توافر ب�ئة ©عليمية مناسبة ،و ذلك ألن لlا أثر فعال Q� جذب :  لتعليميةالب+ئة ا5.2.1

الطالب لتلقي العلم و ©شتمل الب�ئة التعليمة ع] ا��Öرات الدراسية ،و الh+ يتم خاللlا التواصل 

  . و شرح الدروس ،و ت×^يح Cخطاء ،و غ?< ذلك من العمليات الفعالة ب?ن املعلم?ن و الطالب ،
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©عتF< الوسائل التعليمية ذات أTمية كب?<ة حيث  :  و مصادر املعرفة التعليمية الوسائل6.2.1

 Ð?لتحف 
ً
Hعتمد عل�wا Q� شرح ،و توصيل املعلومة للطالب و Hعد Íعتماد ع] Tذه الوسائل أمر Tاما

 مع املعلم أثناء الشرح و ©عرف مصادر املعرفة الطالب ،و جذب انoباlTم و جعلlم أك
ً
Ø< تفاعال

املساعدة بأwzا مجموعة الكتب الh+ يمكن للطالب ،و املعلم?ن Íستعانة wÇا و ©عتF< ذات أTمية 

 . كب?<ة ل¡ل من الطرف?ن

نتطرق اq]  من أجل فlم وابراز العملية التعليمية والدور املنوط wÇا: العملية التعليمية3.1

  :العناصر التالية

        عبارة عن مزRج متجاÎس يت¡ون من Cستاذ و الطالب"و b:  �Ùعر%ف العملية التعليمية1.3.1

كفاءة عمل التدرÁس، إسoيعاب املادة العلمية ( لتحقيق TCداف Èتية ) اM^توى ( و املادة العلمية

عرف ع] أwzا ¯ل تأث?< يحدث ب?ن ²ÜCاص كما ©4.)"من قبل الطالب، الlدف الÒ<بوي امل�شود

وwÝدف إq] ©غ?< الكيفية الH +hس?< وفقlا Cخر، والتأث?< املقصود Tو الذي Hعمل ع] إحداث 

©غ?<ات C �Qخر بفضل وسائل تصورRة معقولة، إي بطرRقة تجعل من Cشياء و Íحداث ذات 

   .5مغزى 

Ù� أداة مlمة لتوضيح املادة العلمية إq] أفراد ا�Mتمع إذ C �Ùسلوب الذي  :طر%قة التدرoس2.3.1

  .H6ستخدمھ املعلم Q� معا��ة ال�شاط التعليÓ+ لتحقيق وصول املعارف إq] املتعلم?ن بأHسر السبل

3.3.1qrعر%ف املنb : تاحة الفرصـة للمـتعلمßا،وlمجموعة متنوعة مـن ا�²بـرات، التـي يـتم ©شـكيل

ـرور wÇـا، وTـذا يتضـمن عمليـات التـدرÁس التـي تظlر نتائجlا فيما يتعلمـھ التالميـذ، وقـد يكـون للم

Tـذا مـن خـالل املدرسـة أو مؤسسـات اجتماعيـة أخـرى، تتحمـل مسـؤولية الÒ<بيـة، وÁشـÒ<ط فـي Tـذه 

تتا¤ع ا�F²<ات " املن�� ع] أنھ ، كما تم ©عرRف7ا�²بـرات أن تكـون منطقيـة وقابلـة للتطبيـق والتأث?<

اM^تملة الh+ يتم تقديمlا داخل املدرسة wÇدف تنظيم تفك?< Cطفال و تفك?< الشباب و سلوكlم 

�و Q� التعرRف?ن نالحظ  8"ع] نحو جماª� و Tذه ا�F²<ات التعليمية الh+ يمر wÇا املتعلمون Ù� الن�

  . ة داخل املدارسأنھ تم ر�ط املن�� با�F²<ات املتنوعة و املتاح

Tا ا�Mتمُع  :bعر%ف املدرسة 4.3.1
َ
 أّسسlا وأÎشأ

ٌ
Ù� م¡ان الّتعليم والّتدرÁس، فاملدرسة مؤسسة

م وßكمال 
ّ
wÇدِف تر�يِة و©عليم من HشÒ<ك ف�wا، ففي بداية ¯ّل عاٍم دراæ,ّ+ يدخل فوٌج جديٌد للتعل

مع �²لق أجياٍل َتwَxُض باألّمة وتواِكُب املس?<ة التعليمّية، فاملدرسة Ù� اللبنة Cساسّية Q� ا�Mت

  .9العلَم والتطّوَر وا�^ضارة

 :ال توجد طرRقة واحدة للتعليم بل عدة طرق و الh+ نذكرTا كما ي�: طرق التعليم4.1



  

  

  

  

  

حــــــــــــــوالت  قتـــــــــــــــــــــــصادية                           لةــــــــــــــــمج                                              01:لدـــــــــــــــــــــــا��                                                      01: دد ــــــــــــــــــــــــــــــــالعالت

176         ��  املركز ا�3ام2. مرس/. عبد هللا ــ ت+بازة                      مع'د العلوم قتصادية والتجار%ة وعلوم ال!سي
 

 

  

 

 

Ù� الطرRقة  من الطرق الh+ ي¡ون دور املعلم ف�wا أكØ< من دور املتعلم،  :طر%قة ا�iاضرة1.4.1

ألwzا استعملت Í " �QخبارRة أو طرRقة العرض أو اM^اضرة، وقد غلب إسم اM^اضرة عل�wا نظرا

©عليم الطلبة Q� املرحلة الثانوRة وQ� ا��امعة و©عتF< طرRقة اM^اضرة وÍلقاء من أقدم الطرق 

لة، HسردTا املدرس التدرÁسية وTناك عدة ©عرRفات لlا، فê+ عرض املعلومات Q� عبارات مoسلس

مرتبة مبو�ة بأسلوب شائق جذاب، و Ù� طرRقة يتوq� ف�wا املدرس ب´wيئة املادة العلمية إللقاءTا 

  .10ع] طلبتھ وRدونون ما يرغبون تدوRنھ 

املعلم و املتعلم  تقوم Tذه الطرRقة ع] أساس ال�شاط الذي يقوم بھ :طر%قة حل املشكالت2.4.1

ملواجlة مش¡لة من املشكالت الh+ تجابھ الطالب، حيث ©عتمد ع] إثارة املشكالت أمام الطالب 

̄ان خلق ا�^افز و الدافع  تدفعھ إq] بذل مجlود يقود Q� الwxاية إq] إيجاد ا�^ل املناسب، و من Tنا 

عد النحوRة و ©علمlا أو دوام و توظيفھ لدى الطالب من أTم العوامل الh+ ©ساعد ع] فlم القوا

  .11أثرTا

Ù� طرRقة ©عتمد فكرا ع] ا�²صائص النفسية لعملية التعلم وللمتعلم : الطر%قة التRاملية3.4.1

نفسھ، وترتقي بالتعلم إq] مستوى التجرRد وتراª� ا�²صائص املم?Ðة للغة، سميت بالطرRقة 

ا�²طوة Cوq] لتعليمlا، وتنمو Q� مدارجlا  الت¡املية ألwzا ©علم اللغة ¯وحدة تت¡امل أجزاؤTا منذ

̄أجزاء منفصلة   . 12املتتا¤عة ك¡ل لھ وحدتھ ال 

̄انت الطرRقة  :طر%قة املناقشة 4.4.1 Ù� السíيل إq] تحس?ن عقول ومدارك الطالب ¤عد أن 

 التقليدية ©عتمد ع� الoسميع وتلقي ع� عاتق املتعلم ، وتتم?Ð طرRقة املناقشة ا��ماعية بإثارة

التفك?< وÍبداع و�بت¡ار عند املتعلم وتدر�ھ ع� حل املشكالت وخلق روح املعاونة وCعمال 

ا��معية عنده حيث ©عرف طرRقة املناقشة ع] أwzا الh+ ينظر مستخدمlا إq] املتعلم باعتبار انھ 

̄ان السابقون HعتF<وwzا Ù� الغاية من التع  +hليم ومن نتائج الغاية من التعليم ال مادة الدرس ال

  13: املناقشة ا��ماعية �©ي

  . إمداد التالميذ بمعلومات عن املوضوع - 

 . تحوRلlم اq� مجموعھ متعاونة لµ^صول ع� املعلومات املطلو�ة - 

®wدف إq] ت¡وRن ²Üصية املتعلم  Ù� من أTم الطرائق ا�^ديثة Q� التدرÁس،: طر%قة املشروع5.4.1

و©عوRده �عتماد ع] النفس Q� عالج املشكالت ودراس´wا والتفك?< Q� حلlا، كما تقوم ع] تقديم 

                    مشروعات للتالميذ Q� صيغة وضعيات ©عليمية ©علمية تدور حول مش¡لة اجتماعية، 
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يل حقيقي إq] دراسة Tذه املش¡لة والبحث عن أو اقتصادية، أو سياسية، مما يجعلlم Hشعرون بم

   .14ا�^لول املناسبة لlا بحسب قدرات ¯ل واحد مwxم

نظرا إq] أwzا Îشأت ع] يد CملاÎي " بالlابارتية" سميت Tذه الطرRقة  :الطر%قة yستقرائية6.4.1

طرRقة ، wz �Qاية القرن التاسع عشر و مس´wل القرن العشرRن، و ©عد ال)فرRدرRك Tر�ارت(

Íستقرائية من الطرائق الh+ ©شدد ع] إثارة التفك?< لدى املتعلم و مشاركتھ Q� العملية 

التعليمية، مشاركة حقيقية من خالل بناء املفاTيم بناءا منطقيا متدرجا، إذ تقوم Tذه الطرRقة 

oق املالحظة، و إكRيجة أو مجموعة نتائج عن طرoن [qالوصول إ �Q التدرج املنطقي [شاف ع

      العالقات املoشاwÇة و ا²Mتلفة ب?ن أجزاء املادة التعليمية، من خالل Cمثلة املتعلقة باملوضوع،

أو من خالل مشاTدة التجارب العلمية، ثم يتم إستخالص القانون، أو التعميم و تتم صياغتھ 

  .15بلغة وا�^ة محددة

̄ان wÝاجم الناس ساخرا م´wكما من ، إذ "سقراط"Ù� طرRقة ابتدعlا : الطر%قة اi3وار%ة7.4.1

عقائدTم الh+ ¯ونوTا ع] غ?< أساس، ف?Ðلزل ما Q� نفوسlم من عقيدة ثم يأخذ Q� ا�^وار وCخذ 

والرد، وتقوم Tذه الطرRقة ع] ا�^وار والنقاش باألسئلة وCجو�ة للوصول إq] حقيقة من 

xا أن ت¡ون وا�^ة ¤سيطة، ومن محاسlط لنجاح>ÒشÁاا�^قائق، وw:16   

 .أن ©شع جو من ا�^يوRة Q� القسم فتكسر ا��lود وتدفع امللل وتث?< الدافعية - 

   .تثíت املعلومات Q� ذTن الطالب وتجعلھ شديد �نoباه - 

من خالل Tذا اM^ور س�س�] للتعرRف بمفlوم الكفاءات و ن�� : مدخل للمقار;ة بالكفاءات 2.

  :املقار�ة بالكفاءات من خالل العناصر التالية

 الh+ والقدرات ال²³صية املالمح عن تختلف كفاءةQ� مجال Íدارة فإن ال :bعر%ف الكفاءات1.2

 باإلضافة والقدرات، ال²³صية املالمح باستعمال ترتبط ف²ÜC +êاص، لنا بالتمي?Ð ب?ن ©سمح

[qسبة املعارف إoام إلنجاز وذلك املكlكما املعقدة امل ،�ïي�ب �Q املؤسسة ثقافة إطار                         

̄اء " ع] أwzا: ©عرف الكفاءة  Philipe Zarifianو حسب عالم Íجتماع ، 17و إسÒ<اتيجي´wا  عم� ذ

 زايدةـاملت ا�^االت ©عددية قوة املكoسبات وتحوRلlا بنفس املعارف ع] ترتكز الh+ لµ^االت

عرَّف فيھ الكفاءة بأwzا  أما برنامج التعليم Q� كيíيك ،، 18 "املتنامية
ُ
مجموعة من السلوكيات "©

©ش?< مجموعة السلوكيات إq] القدرة ع] . القائمة ع] التعبئة الفعالة �Mموعة من املوارد

استخدام مجموعة متنوعة من املوارد ¤ش¡ل مناسب داخلًيا وخارجًيا ، وخاصة التعلم املكoسب 

< مفlوم املوارد إq] ¯ل ñ,+ء ©علمھ الطالب Q� املدرسة ال Hش?. Q� املدرسة أو Q� ا�^ياة اليومية
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قد Hعتمد الطالب ع] ... فحسب ، بل Hش?< أيًضا إq] خF<ا®wم ومlارا®wم واTتماما®wم وما إq] ذلك 

و من خالل التعارRف ، 19.." العديد من املوارد ، مثل زمالwòم Q� الفصل ، ومعلمlم ، والتوثيق 

اءة كمصط�µ يمكن إيجادTا Q� مختلف ا�Mاالت لكن كمفlوم فê+ السابقة يمكن القول أن الكف

Q� الغالب ©ستخدم للتعب?< عن قدرة الفرد ع] توظيف مختلف املlارات و املعارف و املعلومات 

لة إليھ   .الh+ إكoسwóا Q� مساره التعليQ +Ó� تنفيذ Cعمال امل̄و

 :20الكفاءات وÙ� يمكن التمي?Ð ب?ن أرÌعة أنواع من:  أنواع الكفاءات2.2

وتتضمن املعلومات واملعارف والقدرات الفعلية الضرورRة ألداء الفرد مlمة  :الكفاءات املعرفية - 

 .معينة

وتمثل املlارات النفô^ركية، خاصة، Q� حقل املواد التكنولوجية واملواد  :الكفاءات Cدائية - 

ي، وأداء Tذه املlارات Hعتمد ع ] ما حصلھ الفرد من كفاءات املتصلة بالت¡وRن البدÎي وا�^̄ر

 . معرفية

و©ش?< إq] آراء الفرد واتجاTاتھ وميولھ ومعتقداتھ وسلوكھ الوجداÎي،  :الكفاءات الوجدانية - 

  . و©غطي جوانب كث?<ة مwxا

 اwzعليھ إتقا +hارة الlمة أو املlاتھ نحو املTاتجا .  

 تقبلھ لنفسھ .  

 ميولھ نحو املادة التعليمية.. 

وRتعلق Cمر T �Qذه الكفايات باإلثراء ونجاحاتھ Q� امليدان، أي نجاح  :Íنتاجيةالكفاءات  - 

  .)ل�س ما يؤديھ لكن ما يÒ<تب عن ما يؤديھ(ا²Mتص Q� أداء عملھ 

أن املقار�ة بالكفاءة تركز ع] نتائج  Richards and Rodgersيقول  :مف'وم املقار;ة بالكفاءات3.2

أي إنھ يoناول ما يتوقع من املتعلم?ن فعلھ ول�س ما يتوقع مwxم أن يتعلموا عنھ، تدعو  التعلم،

املقار�ة بالكفاءات إq] تحديد TCداف التعليمية من حيث Cوصاف الدقيقة القابلة للقياس 

?< كما ©ش .21للمعرفة واملlارات والسلوكيات الh+ يجب أن يمتلكlا الطالب wz �Qاية الدورة الدراسية

 [qاية التعليم "إwz �Qو +,æاية ¯ل عام دراwz �Q اwzالطالب إتقا [التأكيد ع] الكفاءات الh+ يجب ع

 من التأكيد ع] ما يجب ع] املعلم تدرÁسھ، حيث دور Tذا Cخ?< Tو تنظيم نتائج 
ً
Íلزامي، بدال

 . 22"التعلم بأفضل طرRقة من أجل رفع مستوى طالwÇم إq] املستوى املتوقع 
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و بالنضر Q� التعرRف?ن السابق?ن نجد أنھ وفق املقار�ة بالكفاءات يمكن القول أن تقييم الطالب 

 من تقييمھ من حيث املعرفة الh+ ال تؤثر ع] املواقف 
ً
س�تم بناًء ع] قدرتھ ع] التصرف بدال

ملقار�ة ا�^قيقية الh+ يواجlوwzا و Tذا ما يفسر أTم Íختالفات ب?ن املقار�ة بالكفاءات و ا

�qستعرض ا��دول املواÎ خ?<ينC اذينT حول الفرق ب?ن >Øالتقليدية و للتوضيح أك:  

  الفرق ب?ن املقار�ة التقليدية و املقار�ة بالكفاءات): 1(ا��دول رقم 

 املقار�ة بالكفاءات املقار�ات التقليدية

 .منطق التعليم والت¡وRن .منطق التعليم والتعلم

 .مبدأ حل املشكالت للمعارفمبدأ �كoساب 

 .�عتماد ع] وضعيات ذات داللة .�عتماد ع] جميع الوضعيات القرRبة والبعيدة

 .أTمية املسار ©سبق أTمية النoيجة .�Tتمام بالنoيجة

�ªتمام بالعمل الفردي أوال ثم ا��ماT�. معا �ªتمام بالعمل الفردي وا��ماT�. 

 .Íدماج الفع� Cفقي والعمودي .qÈ� والÒ<اكÓ+ الر�ط

 .النظرة الشمولية وال¡لية .أولية ا��زء عن ال¡ل

̄ان فlو  .ر�ط املدرسة بالواقع .شك� غياب ر�ط املعلومات بالواقع وان 

 .اعتماد اM^ك كمرجع .اعتماد املعيار كمرجع

 .نتعلم لنتصرف .نتعلم لنتعرف

مجلة العلوم ÎÍسانية و عوارRب ، إسماعيل Cعور، التقوRم Q� إطار املقار�ة بالكفايات، Cخضر : املصدر

ــــملتقى الت¡وRن بالكفايات Q� الÒ<بية، جامعة قاص: �جتماعية ، عدد خاص  ـــ ـــ ، 2011جانفي  04دي مر�اح ورقلة، ـــ

  .568ص 

املقار�ة بالكفاءات ع] جملة من املبادئ نذكر  تقوم بيداغوجية:   مبادئ املقار;ة بالكفاءات4.2

  :  23مwxا

أي اسÒ<جاع التلميذ ملعلوماتھ السابقة، قصد ر�طlا بمكoسباتھ ا��ديدة :  مبدأ البناء1.4.2

 .وحفظlا Q� ذاكرتھ الطوRلة 

عرف عند . HعÅ+ ممارسة الكفاءة ¤غرض التحكم ف�wا:  التطبيق مبدأ2.4.2
ُ
بما أن الكفاءات ©

 .ع] أwzا القدرة ع] التصرف Q� وضعية ما ، حيث ي¡ون التلميذ Îشطا Q� ©علمھ البعض 
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أي ت¡ليف املتعلم بنفس املlام Íدماجية عدة مرات، قصد الوصول بھ إq] :  مبدأ التكرار3.4.2

 �كoساب املعمق للكفاءات واM^توRات 

كما يoيح للمتعلم .رن بأخرى Hسمح Íدماج بممارسة الكفاءة عندما ُتق:   مبدأ yدماج4.4.2

 .التمي?Ð ب?ن م¡ونات الكفاءة واM^توRات، ليدرك الغرض من ©علمھ 

                التعليم  Hسمح Tذا املبدأ ل¡ل من املعلم واملتعلم بالر�ط ب?ن أÎشطة:   مبدأ ال��ابط5.4.2

  . الh+ ترمي ¯لlا إq] تنمية الكفاءة  التقوRم  أÎشطة و  التعلم  أÎشطة و 

يتمتع ن�� املقار�ة بالكفاءات بمجموعة من املم?Ðات و الh+  :مم��ات نqr املقار;ة بالكفاءات5.2

�   :24ن²µصlا Q� ما ي

 .يتم تحديد الكفاءات Q� شروط سلوكية محددة وقابلة للقياس - 

 .©سoند اM^توRات إq] أTداف املتعلم?ن، أي النتائج أو الكفاءات  - 

 .Hستمر املتعلمون Q� التعلم حÄh يتم إتقاwzم  - 

 -  �ªستخدم مجموعة غ?< محدودة من التقنيات التعليمية والعمل ا��ماH � .الن�

وTو تطبيق املlارات Cساسية Q� سياق لغة املlارات  إنھ يركز ع] ما يحتاج املتعلم إq] ©علمھ ،  - 

 .ا�^ياتية مثل �ستماع أو التحدث أو القراءة أو الكتابة

Hستخدم الن�� ع] نطاق واسع النصوص ، ووسائل Íعالم ، ومواد ا�^ياة الواقعية املتكيفة   - 

 .مع الكفاءات املس´wدفة

 .قييميزود املتعلم?ن بتعليقات فورRة حول أداء الت  - 

 .التعليم أو التدرÁس Hس?< حسب احتياجات املتعلم?ن  - 

©عي?ن ¤عض أTداف . يحصل الطالب ع] إثبات التمكن من بيانات أو أTداف الكفاءة اM^ددة - 

 .أو بيانات الكفاءة

يتم?Ð ن�� املقار�ة بالكفاءات بجملة من ا�²صائص و الh+ : خصائص املقار;ة بالكفاءات6.2

  :25املواÎ�qستعرضlا ع] النحو 

الlدف من ذلك Tو تمك?ن الطالب من أن يصبحوا أفراًدا : الÒ<ك?Ð ع] Cداء الناQ �ø� ا�Mتمع - 

 .مستقل?ن قادرRن ع] مواجlة متطلبات العالم
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 من تدرÁس اللغة بمعزل عن غ?<Tا، يتم تدرÁس اللغة : الÒ<ك?Ð ع] املlارات ا�^ياتية - 
ً
بدال

 ¯وظيفة تواصل Q� مlام ملموسة

 -  >ÒداءالC [ما wÝم Tو ما يمكن للطالب القيام بھ نoيجة للتعليم، : ك?Ð ع] املlام أو الÒ<ك?Ð ع

 من الÒ<ك?Ð ع] املعرفة أو القدرة ع] التحدث عن 
ً
ينصب الÒ<ك?Ð ع] السلوكيات العلنية بدال

 .اللغة واملlارات

ضيق بحيث يمكن ل¡ل يتم تقسيم TCداف إq] أTداف فرعية مركزة ¤ش¡ل : التدرÁس املعياري  - 

 .من املعلم?ن والطالب ا�^صول ع] إحساس وا�� بالتقدم

النتائج Ù� معرفة عامة، معروفة ومتفق عل�wا : النتائج الh+ يتم إجراؤTا ¤ش¡ل وا�� مسبًقا - 

من قبل ¯ل من املتعلم واملدرس، يتم تحديدTا من حيث TCداف السلوكية بحيث Hعرف الطالب 

 .يات املتوقعة مwxمبالضبط ما Ù� السلوك

ُيطلب من الطالب تحديد املlارات الh+ يفتقرون إل�wا وÎشرTا ¤عد : التقييم املستمر واملستمر - 

التدرÁس، إذا لم يحققوا املستوى املطلوب، فسيواصلون العمل ع] الlدف وRتم إعادة 

>FعتHُ ،ذا النحوT [ للقياس  اختبارTم، Hسoند تقييم الF<نامج إq] نتائج �ختبار، وع
ً
قابال

�ªاملوضو. 

 من �ختبارات التقليدية للورق والقلم، Hعتمد التقييم ع] القدرة : إتقان أTداف Cداء - 
ً
بدال

 .ع] إظlار السلوكيات اM^ددة مسبًقا

Q� السياق واملستوى والسرعة، يتم تحديد TCداف : التعليم الفردي، املتمحور حول الطالب -

ية، يؤخذ التعلم وÍنجاز املسبق Q� �عتبار عند تطوRر املنا�� من حيث �حتياجات الفرد

الدراسية، التعليمات ل�ست قائمة ع] الوقت، يتقدم الطالب بمعدالت خاصة wÇم وRركزون فقط 

  .ع] ا�Mاالت الh+ يفتقرون ف�wا إq] الكفاءة

Hش?< البعض إq] أن التعليم املبÅ+ ع] املقار�ة بالكفاءات  :التعليم من خالل املقار;ة بالكفاءات 3

نظام ©عليÓ+ حيث يتقدم الطالب إq] مستوRات أع] من التعليم عندما يظlرون "Tو عبارة عن 

  26"¤غض النظر عن الوقت أو امل¡ان أو الوت?<ة -إتقان للمفاTيم واملlارات 

جيا املقار�ة بالكفاءات تتم?Ð إن بيداغو  :خصائص بيداغوجيا املقار;ة بالكفاءات1.3

  :27با�²صائص التالية
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تفرRد التعليم أي أن التعليم Q� إطار Tذه املقار�ة يدور حول املتعلم وRنطلق من مبدأ الفروق  - 

 .الفردية ب?ن التالميذ كما �³Hع ع] استقاللية املتعلم وRف�ô ا�Mال أمام مبادراتھ وآرائھ وأف¡اره

تمتاز Tذه البيداغوجيا بأwzا تحرر املدرس من الروت?ن و©�³عھ  حرRة املدرس واستقالليتھ، - 

 .ع] إختبار الوضعيات وال�شاطات التعليمية الh+ تؤدي إq] تحقيق الكفاءات املس´wدفة

التقوRم البناúي، أي أن التقوRم وفق Tذه البيداغوجيا ال يقتصر ع] فÒ<ة معينة وßنما Hساير  - 

 .لعملية التقوRمية Tنا Tو الكفاءة ول�س مجرد املعرفةالعملية التعليمية، واملlم Q� ا

أي أن ا�F²<ات الh+ تقدم للمتعلم تقدم Q� إطار مندمج لتحقيق    تحقيق الت¡امل ب?ن املواد - 

  ).17ص 2004وزارة الÒ<بية الوطنية (الكفاءات املستعرضة

إن عميلة بناء املنا�� : دوا�. اختيار املقار;ة بالكفاءات �. بناء املنا�q التعليمية 2.3

التعليمية ©عتF< كقاعدة التعليم ¤ش¡ل عام و لذا يجب مراعاة العديد من العناصر و Tنا 

� : 28تتجسد دواª� إختيار املقار�ة بالكفاءات و الh+ س�تطرق لlا Q� ما ي

ا�� �نفجار املعرQ� الذي Hشlده العالم اليوم جعل خF<اء الÒ<بية يفكرون Q� إعادة بناء املن - 

 .التعليمية ع] مبادئ مب�ية ع] ما Tو أنفع وأفيد بال�سبة إq] املتعلم وأكØ< اقتصادا لوقتھ

املنا�� التعليمية السابقة مثقلة بمعارف غ?< ضرورRة لµ^ياة وال ©سمح �^املlا أن يتدبر  - 

 .أمره Q� ا�^ياة العملية

 - � .النظر إq] ا�^ياة من منظور عم

 .الدراسية التخفيف من محتوRات املواد - 

 .تفعيل اM^توRات واملواد التعليمية Q� املدرسة وQ� ا�^ياة - 

الت¡وRن املتمحور حول الكفاءة طموح، ألنھ Hستدª� القدرة ع] استعمال املعارف  - 

املكoسبة بفاعلية، فمن وجlة نظر ا��انب التعليH +Óش¡ل اكoساب الكفاءات تحديا أكF< من 

  .اكoساب املعارف

خصائص الF<نامج  Pratt يوجز برات: خصائص ال��نامج التعليfg القائم ع/� الكفاءات3.3

�   29:التعليÓ+ القائم ع] الكفاءات Q� ما ي

 . تحديد ¯ل النواتج التعلمية الرئ�سة املتوخاة تحقيقlا من الF<نامج - 

  . ضبط املستوRات الدنيا لإلنجاز املتوقع من التلميذ - 
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 . ر�ط تقدم ©علم التلميذ و إن´wائھ من الF<نامج بإنجازه الكفايات اM^ددة - 

 . ول�س وفقا إلنجاز أقرانھ -تقوRم التلميذ وفقا إلنجازه لألTداف - 

�حتفاظ بتوقعات عالية ألداء التلميذ Q� ¯ل Tدف، وßدراكھ لعدد من TCداف، وßحراز عدد  - 

 C تحقيق �Q داف خطوات بناء برنامج تنمية الكفايةكب?< من التالميذ نجاحا عالياT.  

ت¡ون عناصر العملية التعليمية وفق : عناصر العملية التعليمية وفق نqr املقار;ة بالكفاءات4.3

 :ن�� املقار�ة بالكفاءات أكØ< وضوحا و تطلبا و Tذا ما نوجزه È �Q©ي

إّن املدّرس ي¡ون Q� وضعية التدرÁس باملقار�ة بالكفاءات مÄh عمل Q�  وعموما، :املدرس1.4.3

 [ :30ت�شيط درسھ ع

 .إثارة الoساؤالت لدى املتعلم?ن - 

 .توجيھ املتعلم?ن إq] بناء معارفlم بأنفسlم بمختلف أنواعlا - 

 .�قتصاد Q� التلق?ن وÍكثار من دفع املتعلم?ن إq] البحث و�كoشاف والتق±,+ - 

 .تعلم?ن قدرات ومlارات ومعارف، ومعارف فعلية، ومعارف سلوكيةإكساب امل - 

 .تدرRب املتعلم?ن ع] �ستقاللية Q� العمل واملبادرة إÍ [qنتاج - 

 .تدرwóRم ع] إدماج مكoسبا®wم أثناء العمليات التقييمية - 

ة وعند Íقبال ع] تقييم حصيلة ©علمات املتعلم?ن، Hعمد املدرس إq] بناء وضعية تقييمي - 

تتصف بالشمولية، وال تنحصر Q� املعارف وحدTا، بل تتعداTا إq] املعارف الفعلية والسلوكية، 

فيوجھ التالميذ إq] توظيف قدرا®wم ومlارا®wم Q� تمثل الوضعية التقييمية ومعا��´wا بتجنيد 

 .معارفlم ومواردTم والنجاح ف�wا

ى وأخ?<ا، ين�É املدرس Q� تفعيل فعلھ الÒ<بوي Q� ظّل ال - 
ّ
تدرÁس باملقار�ة بالكفاءات مÄh تخط

 .باملتعلم?ن دائرة املعرفة املÒ<اكمة إq] املعرفة املنتجة

2.4.3fgالتعلي qr31تنطلق املقار�ة من العناصر التالية :املن: 

 : املضام�ن -

  دم بناء استقالليةwÝ²صات وµعكس ا�^فظ والتبعية للمH باعتباره +Óاكم الك>Òتجاوز ال

 .املتعلم
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  شاف و�ناءoا، بما يمكن املتعلم من �كw´عند تقديم املعرفة ومعا�� �¾wxاستحضار البعد امل

 .املعرفة انطالقا من دعامات ووثائق، وعF< س?<ورة التفك?< ذات الصلة بن�� املواد ودورات ©علمlا

 بناء القدرات �qداف التعلم و�التاTتحقيق أ �Q مlوسيلة ©س �Qاعتبار املضمون املعر                   

 .و الكفايات

  صلب الدعامات �Q اTيتوزع حضور +hاعتبار كتاب التلميذ مصدرا من مصادر املعرفة، ال

 .والوثائق، وQ� املصطµ^ات واملفاTيم

  اlضRتتعارض مع مبدأ �ستقاللية والتعلم الذا©ي و©عو +hزة الT²صات ا��اµالتحرر من امل

إل�wا عF< العمليات الفكرRة Q� ضوء Cسئلة املرافقة للدعامات  باإلنجازات و�ست�تاجات املتوصل

  .والوثائق، مع ا�^رص ع] تدوRن ذلك Q� دفاتر املتعلم?ن

انتقاء الدعامات والوثائق لت¡ون Q� خدمة أTداف التعلم وذلك وفق ما  :الدعامات والوثائق - 

ائق الÒ<بوRة Q� بناء أÎشطة تقتضيھ ا�²صوصية املن��ية ل¡ل مادة Q� اسoثمار الدعامات والوث

  .التعلم حسب ما Tو مضمن Q� مرجعيا®wا الديداكتيكية

©ستدª� طبيعة املقار�ة املعتمدة، �عتماد ع] التقوRم الت¡وÅR+ باعتباره Hعطي  :التقو%م - 

  .Cسبقية لوت?<ة التعلم وÍجراءات واملlام أكØ< من النتائج

ح�� Gستطيع القول أن الطفل كفء  يجب أن يكون يتم�� باملم��ات  :التلميذ الكفء3.4.3 

  32:  التالية

 .انھ التلميذ الذي لھ الرغبة Q� التعلم  - 

 .انھ املتمدرس الذي Hس�] إq] تنمية قدراتھ و مlاراتھ و توظيف استعداداتھ   - 

 .الذي يرRد أن يتعلم كيف يتعلم وفق قدراتھ تحت Íشراف النوª� ملدرسھ  انھ املتمدرس - 

انھ املتمدرس الذي ال يكتفي بفlم معÄÅ املفاTيم بل ي�بï� أن يتمكن من توظيف املعلومات و   - 

 .القدرات Q� وضعيات معينة وQ� أوقات مختلفة 

 .يومية انھ املتمدرس الذي يتمكن من حل وضعيات إش¡الية Q� ا�^ياة ال  - 

 .انھ املتمدرس الذي يحب �ستقاللية و املبادرة ال²³صية Q� عملية التعلم  - 

 .انھ املتمدرس املدرك لداللة و ألTداف ÎCشطة الh+ يقوم wÇا  - 
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انھ املتمدرس الذي يفكر Q� ©علمھ نضرRا و كيف يحولھ إq] معرفة علمية لlا صلة با�^ياة   - 

 .اليومية 

بأن ما ©علمھ Hعود عليھ بالنفع أوال و ع] مجتمعھ ثانيا و بذلك يجد انھ املتمدرس الذي يدرك   - 

 .م¡انا لھ Q� ا�^ياة �جتماعية ك¡ل 

   :اO3اتمة

̄افة                 و ختاما ملا قمنا بذكره نجد أن التعليم HعتF< عملية إجتماعية إنتقائية تتفاعل ف�wا 

ي ال يزال يبحث عن Cطراف الw® +hمlم العملية الÒ<بوRة، لذا جاء 
ّ

ن�� املقار�ة بالكفاءات و الذ

تحقيق أTدافھ، حيث Hس�] إq] تطوRر العملية التعليمية ¤شÄhّ الطرق والوسائل، بتوف?<Tا 

واختيار Cجدر مwxا، من خالل العمل ع] صياغة طرق ©عليمية أكØ< كفاءة و فعالية و تتالءم مع 

 �جعل التعليم أكØ< كفاءة حيث املقار�ة بالكفاءات إq] طبيعة ا�Mتمع و Cفراد، كما Hس�] ن�

تضمن أحسن حفظ للمكoسبات، العتمادTا أسلوب حل املشكالت وتنمية قدرات املتعلم?ن ¯لما 

كما أن التعليم وفق ن�� املقار�ة بالكفاءات يجعل ،  واجlوا وضعيات جديدة، صعبة ومتنوعة

الفرد ال يتوقف عند مجرد فlم معÄÅ املفاTيم و تجميعlا بل ي�بï� أن يتمكن من توظيف تلك 

 �qأوقات مختلفة ، و بالتا �Q وضعيات معينة و �Q يمكن صياغة الفكرة املعلومات و القدرات

                   ] أwzا تلك العملية الh+ ©س�] لتطوRر الF<امجCساسية للتعليم وفق املقار�ة بالكفاءات ع

و املنا�� التعليمية و ©عمل ع] توف?< مختلف املتطلبات الh+ من شأwzا تزوRد الطالب بمختلف 

املعارف و املlارات و تنمية قدرتھ Q� تحوRلlا إq] سلوكيات HعتمدTا Q� مجال دراستھ و حياتھ 

   .اليومية
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