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  :تشكرات

  

و بتوفيقه  لذي تتم بنعمه الصالحات و بفضله تتنزل الخيرات،الحمد هللا ا

شرف خلقه محمد ابن أ و الصالة و السالم على تتحقق المنايا و الغايات

  .بيته االطهار و صحبه االخيار آل ، و علىالمبعوث رحمة للناس كافة عبده

  .األستاذ الدكتور محمد سحنون: الشكر كل الشكر لألستاذ المشرف

 كل من علمني و لو حرفا  إلى صول ألصحاب الفضل علي،الشكر مو 

عدادي و الثانوية، وصوال من صباي في االبتدائية مرورا باإلفاضل أساتذتي األ

  .يوم الناس هذا إلى

 

 

 صلــفي     



  :اإلهداء

  ...هم فداء لهذا الوطنمن سالت دماؤ  أرواح كلإلى 

اضلين في سبيل االنعتاق و الحرية، إلى كل من سعى و يسعى إلرساء إلى المن

  ...ال غير الحق، أينما وجد وحيثما كانالحق 

 دة الكريمة أطال اهللالإلى من حملتني وهنا على وهن ووضعتني كرها، إلى الوا

  ...و العافية في عمرها و أمدها بوافر الصحة

يوفر، و تعب ليريح، و آثر على ى تربيتي و تأديبي، من شقي لإلى من سهر عل

  ...نفسه ليمنح، والدي العزيز

إلى الغالية جدتي حليمة و إلى المدرسة حق المدرسة هو جدي أحمنه، أطال 

  ...اهللا في عمرهما و أدامهما لنا نصحا و دليال

عبد السالم و و إلى إخوتي االعزاء زهرة و صورية و مبارك و جهيدة، رضا 

  ...سلمى

  ...قارب دون استثناءو األ إلى كل األهل

  ...إلى أحبتي أصدقائي و نبراس حياتي، نور دربيإلى من كانو و سيظلون 

  صلـفي                                                                        
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  :تمهيد

أحد املكونات الرئيسية للعالقات االقتصادية الدولية، فهي الشكل التقليدي األقدم  اخلارجيةتعترب التجارة 

للعمل الذي تتمحور مقدمة ويف نفس الوقت نتيجة للتقسيم الدويل ، إذ تشكل واألكثر تطورا هلذه العالقات

وقد غدت عمليات تدويل وعوملة  .خمتلف أشكاله حوهلا، فهي تربط العامل يف منظومة اقتصادية دولية موحدة

ا�تمع، أهم العمليات اليت تؤثر يف االقتصاد العاملي، وتعمل و  اإلنسانجلوانب األساسية حلياة و رأس املال وا اإلنتاج

للتطور العاملي يف احلقبة  ساسيةالسمة األعلى تغيريه بصورة جذرية، حبيث صار الرتابط و التكامل املتزايد هو 

  .الراهنة

ت النمو كما تعترب التجارة اخلارجية أداة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، فهي تساهم يف رفع معدال

اليت يعرب عنها عادة بالصادرات و االقتصادي من خالل تنويع األنشطة الصناعية للبلد و خلق قيم مضافة جديدة 

من خالل  ،إضافة إىل جلب االستثمارات األجنبية اليت هلا مسامهتها هي أيضا يف التنمية من السلع واخلدمات،

 اإلنتاجيةينا للهياكل والبىن القاعدية و دفعا أكرب لزيادة و رفع ما يعين حتس ،تتبعهااملختلفة اليت  اإلنتاجعوامل 

خاصة عن طريق التكنولوجيات احلديثة اليت هي يف الغالب مملوكة من طرف أصحاب رؤوس األموال الكبرية املتمثلة 

  فراد على حد مهة يف زيادة دخول احلكومات و األما يعين املسا ، و هويف الشركات متعددة اجلنسيات أساسا

و بالتايل تقليص معدالت البطالة و حتسني مستويات املعيشة و زيادة رفاهية  سواء، و خلق فرص عمل جديدة

 يف جممل القول جياب، و هو ما يعينة سواء بالسلب أو باإليالبيئاجلوانب ، دون إغفال انعكاسا�ا على ا�تمعات

  .خريةين الدول لضوابط و معايري هذه األو تأثرها بتي املستدامةبعاد املكونة للتنمية تأثريها على خمتلف األ

و اجلزائر وعلى غرار خمتلف الدول النامية، عكفت و منذ استقالهلا على اختاذ إجراءات  وتدابري لتنظيم 

هذه  اختلفت، وقد الدولة يف كل فرتة اف االقتصادية اليت حدد�اهدة األقطاع جتار�ا اخلارجية مبا خيدم جمموع

ءا بالرقابة اإلدارية الظروف االقتصادية و اإليديولوجيات السياسية اليت حكمت البلد، بد السياسات باختالف

لعشريتني كاملتني  مرورا باحتكار الدولة هلذا القطاع  ،وىل اليت تلت االستقالليف العشرية األ للتجارة اخلارجية

لذي رافق االنفتاح السياسي و االقتصادي الذي مت تبنيه يف �اية التجاري ا التحرير أو إىل مرحلة االنفتاح وصوال

يف خمتلف املراحل و الفرتات  ،تبعت يف هذا ا�الُأاليت  هلذه السياسات كان  و قد. الثمانينات و بداية التسعينات

      االقتصادية و االجتماعية  هاجوانبككل و على خمتلف   يف البلد ويةسرية التنماملعلى  ثربالغ األ ،سابقة الذكر

  .و البيئية
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  :تتضح معامل إشكاليتنا كما يلي ا سبق ذكرهمم

  :شكالية الدراسةإ -1

  ؟المستدامةة الخارجية التي انتهجتها الجزائر على التنمية االقتصادية كيف أثرت مختلف سياسات التجار 

  :جمموعة األسئلة التالية وتتفرع عن هذه اإلشكالية

  ؟التنمية املستدامة خمتلف جوانب احتكار الدولة لقطاع التجارة اخلارجية علىكيف أثر 

 ة اليت طرأت على هل االنتقال من االحتكار إىل االنفتاح كان اختيارا أم لضرورة ما فرضتها التحوالت اجلديد

  االقتصاد الوطين؟

 ؟يف اجلزائر ما هي أهم آثار االنفتاح التجاري على التنمية املستدامة 

 :نطرح الفرضيات التالية أن ارتأينااملطروحة  الفرعية األسئلةلإلجابة عن اإلشكالية وجمموعة 

  :فرضيات الدراسة -2

 ؛احلد من التبعية للخارجو حتقيق االستقرار االقتصادي  احتكار الدولة لقطاع التجارة اخلارجية يف ساهم 

 ؛االجتماعية و البيئية للتنمية املستدامة يف اجلزائربعاد تجارية االحتكارية اجيابا على األسياسات الأثرت ال 

 أهم مؤشرات االقتصاد الوطين؛على ً سلبيالتجار�ا اخلارجية  حترير اجلزائر  أثر 

 كان لتحرير التجارة اخلارجية أثار سلبية على البعدين االجتماعي و البيئي للتنمية املستدامة يف اجلزائر. 

  :أهداف البحث - 3

  :إىل حتقيق مجلة من األمور لعل أمهها �دف هذه الدراسة

  ؛2012-1970سياسات التجارة اخلارجية اليت تبنتها اجلزائر خالل الفرتة تشخيص أهم 

  ؛قطاع التجارة اخلارجية اجلزائري ف على حقيقة الدوافع وراء التغريات والتحوالت اليت شهدها تنظيمالوقو 

  يف اجلزائر خالل فرتة الدراسةاليت ترتبت عن هذه السياسات على التنمية املستدامة  اآلثاردراسة و حتليل أهم  

 .و الرتكيز باخلصوص على اجلوانب االقتصادية منها
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  :أهمية الدراسة -4

ي دولة نظرا اخلارجية يف النظام االقتصادي أل اليت يكتسيها قطاع التجارة األمهيةأمهية هذه الدراسة من تنبع 

  :مبجموعة من العوامل، لعل أمههاالرتباطه 

فالتبادل التجاري يتم بني طرفني حملي وأجنيب، لذا  بط أساسا بالسيادة الوطنية للبلدواملرتالعامل السياسي   - أ

والقوانني اليت يتم اختيارها وفق الظروف السائدة يف البلد، و هو  نظيم هذا التبادل مبجموعة من اإلجراءاتوجب ت

ث يف أهم الدوافع السياسية وراء اختيار اجلزائر لسياسات جتار�ا اخلارجية يف كل مرحلة من ما جعلنا حناول البح

  .مراحل التطور الذي شهده اقتصادها

فاحلقيقة االقتصادية تقول  ،ديث على ظاهرة التبعية املتبادلةيتمثل يف قيام االقتصاد احلو  العامل االقتصادي  -  ب

اتيا يف وقتنا احلاضر، أضف إىل ذلك مسامهة هذا القطاع يف زيادة النمو بانعدام وجود اقتصاد مستقل أو مكتف ذ

كلها عوامل مساعدة على االقتصادي و تنمية الصادرات و محاية الصناعات احمللية و جلب االستثمارات األجنبية،  

  .قتصاديةالتنمية االحتقيق 

يف حتسني مستويات معيشة األفراد من  حيث تعترب سياسة التجارة اخلارجية أداة رئيسية يالعامل االجتماع  -  ت

خالل مسامهتها يف الناتج الوطين، وبالتايل زيادة دخول األفراد وخلق مناصب شغل جديدة و تلبية خمتلف احلاجات 

  .األساسية للمجتمع

  :أسباب اختيار الموضوع -5

ن قناعة شخصية، بأنه ال ميكن بناء التنمية الشاملة املرغوبة إال إذا ع ًاع كان نابعإن اختياري هلذا املوضو 

السياسات اليت  ماخلارجية، وأه ي شهدته اجلزائر يف قطاع جتار�ااعتربنا من تارخينا، ولعل تتبعنا ملسار التحول الذ

كبري يف تكريس األوضاع   ت وبشكلمهعثرات اليت كانت سائدة واليت ساعلى أهم الثغرات وال سيدلنا، آنذاكتبنتها 

يف اجلانب للخارج لقطاع النفط يف اجلانب التمويلي و بالتبعية املطلقة االقتصادية احلالية للبلد اليت تتسم خصوصا 

من جهة، وعدم متكن اجلزائر من استغالل مزاياها ودخول عامل التخصص وإجياد مكان هلا يف التمويين، هذا 

، أضف إىل ذلك اجلدل الدائر دائما يف أوساط النخبة اجلامعية خاصة حول خرىأالتقسيم الدويل للعمل من جهة 

 إيديولوجيتهاالنفتاح والتحرير و هو يعتمد على  إىلفمنهم من يرجعه  الذي نعيشه، اإلخفاقيف حتديد املسؤوليات 

الذي تبنته اجلزائر  يف نظرهم، ،األوىل لالستقالل واملنهج اخلاطئالفرتات  إىلومنهم من يرجعه  املاركسية االشرتاكية،

   .حينئذ
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ة اخلارجية أهم اللحظات اليت مرت �ا سياسات التجار  إىليف حبثنا هذا التطرق  اإلمكانسنحاول قدر لذا 

الناجتة عن هذه السياسات على التنمية  اآلثار أهموكذا دراسة وحتليل  اجلزائرية يف مراحل تطورها املختلفة،

  . اجلزائراالقتصادية املستدامة يف

 :المنهج المستخدم في الدراسة -6

 أهمسنعتمد املنهج التارخيي لتبيان شكالية املطروحة، إلاول إىل األهداف املسطرة ومعاجلة من أجل الوص

ر هذه السياسات على اثأالتحليلي لتقييم  الوصفي املنهجة التجارة اخلارجية اجلزائرية، و املراحل اليت مرت �ا سياس

  .2012اىل سنة  1970خالل فرتة الدراسة املمتدة من سنة  االقتصادية املستدامةالتنمية 

  :حدود الدراسة -7

هلذه الدراسة حدود وإطار زماين و مكاين، أما املكاين فهو اجلزائر الذي كان اختيارها نابعا من القناعة 

الشخصية املتمثلة يف ضرورة التعرف على أهم احملطات اليت مرت �ا بالدنا يف جوانبها االقتصادية قصد كشف 

كذا التعرف على وقائع التعثر اليت سادت طوال فرتة ما اللبس عن ما كان اجيابيا أو سلبيا يف مسرية البالد التنموية و 

، والذي مل يكن اختياره اعتباطيا 2012إىل  1970بعد االستقالل، أما اإلطار الزماين املختار فهو ممتد من سنة 

اختلفت بل كان نابعا أساسا من طبيعة الدراسة اليت تتمثل يف سياسات التجارة اخلارجية اليت اتبعتها اجلزائر، واليت 

من احتكار الدولة لقطاع التجارة اخلارجية يف بداية السبعينات دون إصدار قانون �ذا اخلصوص إىل غاية فيفري 

، وما تبعه من حترير 88/29ر القانونو صد تاريخ 1988أين صدر هذا القانون الذي استمر إىل غاية  1978

  .  قتصادية للبلدفرضته الظروف االهلذا القطاع يف بداية التسعينات و الذي 

  :الدراسات السابقة -8

  .2003 ، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر،- حالة اجلزائر- عبد الرشيد بن ديب، تنظيم وتطور التجارة اخلارجية -

من خالل خمتلف النظريات املفسرة هلا، ليعرج على  وقد تناول فيها بداية اجلانب النظري للتجارة اخلارجية

 حترير، مركزا على 2004على قطاع التجارة اخلارجية اجلزائرية من االستقالل إىل غاية  التطورات اليت طرأت أهم

        التجارة اخلارجية سرد آفاق  إىلوآثارها على النمو االقتصادي، لينتقل  1990التجارة اخلارجية بعد 

 جلزائرامام ضعنها من تسهيل لعملية انتب حول عقد الشراكة األوروبية اجلزائرية و ما سيرت  أساساباحلديث اجلزائرية، 

  .إىل املنظمة العاملية للتجارة خاصة وأن املفاوضات يف مرحلتها النهائية
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 ،جامعة اجلزائر أطروحة دكتوراه، جتاهات اجلديدة للتجارة الدولية يف ظل العوملة االقتصادية،اإل حممد حشماوي، -

2006. 

من  االتفاقيات املنظمة هلا، أهمتطور التجارة الدولية من خالل  وهي الدراسة اليت تناول فيها بالتحديد،

مربزا يف  وربطها بظاهرة العوملة االقتصادية واالجتاهات اجلديدة لالستثمار الدويل، املنظمة العاملية للتجارة، إىلاجلات 

  .للنظام التجاري اجلديد على الدول النامية اآلثار أهم األخري

- Gilbert Niyongabo, politiques d’ouverture commerciale et développement 

économique, thèse de doctorat, Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand 1. 

املؤشرات احملددة للتحرير التجاري وكذا العالقة بني  أهم إىلوقد تطرق فيها صاحب البحث باخلصوص 

التحرير التجاري على التقسيم الدويل  االيت خلفه اآلثار ألهمغفاله دون إ النمو االقتصادي وسياسات االنفتاح،

 .يف نفس الدولة األفرادبني  أوالالعادل للعمل وكذا ما خلقه من تفاوت يف مستويات الدخول سواء بني الدول 

مقارنة بني  دراسة- سياسات التحرير التجاري على البيئة والتنمية املستدامة يف الدول النامية آثاروليد عايب،  -

علوم التسيري،جامعة رسالة ماجستري،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و  ،-مصر واجلزائر وتونس واملغرب

 .2012، 1سطيف

ا ركز مكهم تأثريا�ا على التنمية املستدامة،  أسياسات حترير التجارة اخلارجية و وهي الدراسة اليت تناولت 

 أهممربزا  على اجلوانب البيئية عند تناوله لدول املقارنة مصر و اجلزائر و تونس و املغرب، باألخص صاحبها 

  .املعايري البيئية عند التصدير مراعاةعملية التحرير على البيئة وكذا مدى  ااالنعكاسات اليت ختلفه

هو السياق التارخيي لتطور حمل احلديث، بني خمتلف الدراسات اليت عرضتها والدراسة  الكائنةالفروق  أهمإن 

من االحتكار الذي كان إعالنه يف بداية السبعينات وعزز بقانون االحتكار ( سياسات التجارة اخلارجية يف اجلزائر

 من قانون النقد  يف بداية التسعينات إلغاء احتكار الدولة لقطاع التجارة اخلارجية نيناو ق، مرورا ب1978يف فيفري 

    2003يوليو  19املؤرخ يف  04-03مر رقم األىل وصوال إ 37- 91سوم التنفيذي و املر  10-90و القرض 

واختالفها باختالف ) و التحرير التام هلا و املتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات استرياد السلع و تصديرها

          ء االختيارات اليت متت سواء باالحتكار أو االنفتاح االظروف االقتصادية والدوافع السياسية اليت كانت ور 

اآلثار  أهمعلى  أكثرللتعرف  ،طبيقي بتخصيص فصلني لهالرتكيز الذي سأوليه للجانب الت إىلإضافة  التحرير، و



 المقدمة 

  

 
  ح

 ، حماوالمةلتنمية االقتصادية املستدااالقتصادية و االجتماعية و البيئية لوانب اجلاليت كانت هلذه السياسات على 

  .باخلصوص الرتكيز على اجلوانب االقتصادية منها

 :تقسيم الدراسة -9

  :قسم هذا البحث إىل قسمني رئيسيني، جانب نظري و آخر تطبيقي

  :والذي قسم بدوره إىل فصلني :القسم النظري

  وأنواعها وكذا أهم السياسة التجارية ، هم األسس النظرية هلاأاخلارجية و يتناول سياسات التجارة  الفصل األول

عالقة السياسة التجارية ىل تناول اخلارجية، باالضافة إ األساليب الفنية اليت تتبعها الدول لتنظيم قطاع جتار�ا

 .بالنظم االقتصادية مع عرض الجتاهات التجارة الدولية يف عهدنا الراهن و أهم مميزا�ا

  االقتصادية الذي نتطرق فيه إىل أهم األدبيات املتعلقة بالتنمية املستدامة مبختلف أبعادها  الفصل الثاني     

    ، ري الدويل، تطوره و أهم مؤسساتهاالنظام التجىل احلديث عن ، إضافة إو السياسية االجتماعية والبيئيةو 

العالقة بني التجارة اخلارجية و التنمية املستدامة من خالل احلديث عن اآلثار االقتصادية، سنختمه بتناول  و

 .اخلارجية  و البيئية للتجارة االجتماعية 

 :والذي قسم بدوره إىل فصلني: القسم التطبيقي     

  بتوضيح 1989- 1970 تطور االقتصاد اجلزائري خالل هذه الفرتة ىلالتطرق إمن خالل  الفصل الثالث ،

 هذه املخططات النموذج املتبع و إبراز أهم املخططات اليت طبقت و التخصيصات املالية اليت رصدت إلجناح

تبيان أهم املراحل اليت عاشها قطاع التجارة اخلارجية اجلزائرية خالل الفرتة املذكورة، و كيف تطور هذا و 

رتة االحتكار لدولة من دون صدور قانونه، وصوال إىل فالقطاع من مرحلة الرقابة اإلدارية له مرورا باحتكار ا

إبراز أهم اآلثار االقتصادية و االجتماعية و البيئية للتجارة اخلارجية اجلزائرية خالل الفرتة بالقانون املنظم له، و 

 .السالفة الذكر

 1990ل الفرتة و تطور هذا القطاع خال ،ة حترير قطاع التجارة اخلارجيةو الذي خصص لفرت  الفصل الرابع-

ارة اخلارجية خالل فرتة االنفتاح، إضافة عالقة اجلزائر باملنظمات االقتصادية الدولية يف جمال التج ، و2012

 .املذكورةثار االقتصادية و االجتماعية و البيئية للتجارة اخلارجية اجلزائرية خالل الفرتة أهم اآلتناول إىل 
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 :مهيدت

النظري الذي تقوم  األساسالتطورات اليت عرفها  ألهماحلديث عن التجارة الدولية يتوقف على فهمنا  إن

والنظريات  األفكارعهدنا احلايل، تعددت  إىلفمنذ عهد التجاريني مرورا بالكالسيك والنيوكالسيك وصوال ؛ عليه

 .رهاقيام التجارة الدولية ودوافع انتشا ألسساملفسرة  والروئ

وقد جاءت كل نظرية كرد حول أراء أصحاب النظرية اليت سبقتها، فالكالسيكية دافعت عن حرية التجارة 

حتياطات إالتجارة اخلارجية كأساس لتنمية  ، عكس التجاريني الذين نادوا بضرورة فرض قيود على قطاعالدولية

ا، كما أتت نظريات النيوكالسيك بعدها لتشرح الدولة من املعادن النفيسة اليت �ا يقيسون قوة الدولة من عدمه

اإلنتاج إىل الفجوة أهم املبادئ اليت تقوم عليها التجارة الدولية وأسس التخصص الدويل من وفرة عوامل 

 .ونظرية دورة حياة املنتوجالتكنولوجية 

جارة اخلارجية توسنحاول من خالل فصلنا األول هذا، التطرق يف املبحث األول إىل أهم األسس النظرية لل

كما سنخصص املبحث الثاين للحديث عن .دم مسيث وريكاردو إىل ليونتيف، فرينون و بوسنر وغريهمآمن 

املبحث  أما .اخلارجية جتار�االسياسة التجارية وأنواعها وكذا أهم األساليب الفنية اليت تتبعها الدول لتنظيم قطاع 

جتاهات التجارة السياسة التجارية بالنظم االقتصادية مع عرض الثالث يف هذا الفصل فسنتناول فيه عالقة ال

اليت أصبحت الفاعل األول يف  و أهم مميزا�ا من سيطرة للشركات املتعددة اجلنسيات الدولية يف عهدنا الراهن

منو لرؤوس ما يصاحبه من  و و كذا انتشار لالستثمار األجنيب املباشر االقتصاد العاملي ومن مث يف التجارة الدولية،

  .األموال و من انتقال للتكنولوجيا وتعدد لطرق اإلنتاج والتجديد 
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 النظريات والتفسيرات المنطقية للعالقات االقتصادية الدولية : المبحث األول

إن التجارة الدولية تعد من أهم العوامل اليت تساهم يف خلق الثروة ورفاه الشعوب، وهي قائمة باألساس 

تبادل املنافع، وتلبية احلاجات األساسية لألفراد، وسنحاول من خالل تقسيم هذا املبحث إىل ثالثة على مبدأ 

مطالب، التطرق إىل التفسريات الواقعية ألسباب قيام التجارة الدولية و إبراز أهم النظريات التقليدية و احلديثة اليت 

  .تقوم عليها التجارة الدولية

  واقعية ألسباب قيام التجارة الخارجيةالتفسيرات ال: المطلب األول

  :إن قيام التجارة الدولية راجع باألساس إىل وجود تباين يف جمموعة من العوامل بني الدول و لعلى أمهها

  وفرة أو ندرة الموارد الطبيعية والظروف المناخية : أوال

ع ض السلع الوسيطة أو السليؤدي اختالف الظروف الطبيعية السائدة يف كل دولة إىل ختصصها يف إنتاج بع

األرض  فحيث تتوفر لدى بعض الدول بيئة استخراجية مثل توافر مواد خام يف باطن ؛ النهائية الزراعية أو الصناعية

ن ذلك جيعلها تتخصص يف إنتاج البرتول اخلام، ومن مث تزداد أمهية هذه الدول إكالبرتول يف دول اخلليج، ف

لذا متتاز بعض الدول ببيئة زراعية تتمثل يف تربة خصبة ومناخ مالئم ومياه ري، وقد  ،منتجة للبرتول باعتبارها

  1.تتخصص يف إنتاج بعض السلع الزراعية

كما تلعب الظروف املناخية دورا يف قيام التجارة اخلارجية واملبادالت الدولية، فكما نعلم أن هناك بلدان  

استوائية، فهذا التنوع يف املناخ يؤثر على طبيعة النشاط ومنط  تتسم باملناخ البارد وأخرى باملناخ احلار و أخرى

اإلنتاج وأنواع املنتجات يف كل منطقة مناخية، فمثال ال ميكن إنتاج القطن يف املناطق الباردة، وعلى العكس من 

لدينا وفرة  ذلك هنالك منتجات ال ميكن إنتاجها إال يف املناطق الباردة، ومن مث فعند إنتاج القطن يف مصر تكون

فتقوم بريطانيا أو فرنسا بشراء القطن املصري يف مقابل قيام مصر ، منه يف الوقت الذي يكون فيه نادرا بربيطانيا

   2.بشراء منتجات تلك البلدان من اللحوم مثال ، وبالتايل قيام التجارة الدولية 

 التفاوت في عرض رأس المال والعمل: ثانيا

املعروض من اليد  ين على أساس مواردها فحسب، بل كذلك على أساسيتحدد ختصص البلد املع ال

ات كثافة سكانية نه يوجد بلدان ذات كثافة سكانية عالية وأخرى ذإالعاملة ومن توفر لرأس املال، فكما نعلم ف

، فكلما كان عدد وحجم اليد العاملة عاليا ومن مث عرضها عاليا كلما انعكس ذلك على مستويات منخفضة

                                                             
  .14-13ص  ، ص 2009، مؤسسة رؤية للطباعة و النشر والتوزيع،املعمورة، مصر،1اخلارجية، ط  السيد حممد امحد السرييت، اقتصاديات التجارة 1
  .29، ص2010، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، 2رضا عبد السالم، العالقات االقتصادية الدولية، ط 2
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لبلد للشركات على ا أو تدفق ،ن غزارة العنصر البشري يعد سببا لقيام جتارة كبرية، وبالتايل فإور باالخنفاضاألج

فاالستثمارات تتجه إىل تلك البلدان لالستفادة من السوق  .كما هو احلال بالنسبة إىل الصني اآلنالغزير بالسكان  

 1.ملاهرة والكل مستفيدكبري احلجم للتوزيع وكذلك لألجور املنخفضة والعمالة ا

لة قد ال تتعلق فقط بعنصر العمل وإمنا بندرة عنصر العمل املاهر أوجب اإلشارة إىل أن املس كما 

skilled Laborة ، فقد يكون البلد الذي يوجد فيه مصانع ال يتوفر على املهارات الالزمة ومن مث تظهر احلاج

 .إىل استقطا�ا من بلدان أخرى

   رأس املال الالزم لقيام  ن بعض الدول قد تتوفر على اليد العاملة وينقصهاإف ذاباإلضافة إىل ه  

تطلب رؤوس أموال ضخمة، يف خلفيفة ذات الكثافة العمالية، واليت ال ت، وبالتايل تتجه إىل الصناعات االصناعة

ليت حتتاج إىل رؤوس حني قد يقل عرض العمل يف بعض البلدان األخرى الكربى وبالتايل تتجه إىل الصناعات ا

  .اخل...أموال كبرية يف حال توفرت على مقومات إقامتها من رأس مال ومعارف وخربات

 اختالف األذواق: ثالثا

جتار يكمن يف اختالف األذواق، فحىت لو كانت ظروف اإلنتاج متشا�ة يف مجيع ا�االت سبب آخر لإل

 .لعي خمتلفافقد تتاجر الدول مع بعضها البعض إذا كان ذوقها الس

فرض أن بلدا مثل النرويج والسويد تنتج السمك من البحر واللحوم من األرض وبكميات إمثال ذلك 

عندها ميكن إجراء عملية متاجرة نافعة ؛ يف حني يتحيز النروجييون لألمساكمتماثلة، لكن السويديني حيبون اللحوم 

ن من هذه التجارة مما يرضي يوسوف يستفيد البلدرويج، للطرفني، بأن تصدر اللحوم إىل السويد واألمساك إىل الن

  2.رغبات كال الشعبني

 تكاليف النقل: رابعا

تساع سوق هذه السلعة، أل�ا تضاف إىل تكلفة اإلنتاج، إيف النقل لسلعة ما تؤثر على مدى إن تكال

ا على سعرها الدويل وسعرها ويتحدد كون سلعة ما قابلة للتبادل جتاريا أم ال، اعتماد. ومن مث إىل سعر السلعة

 تكاليف النقل إلى الخارج+سعرها المحلي احمللي وتكاليف النقل، حيث تكون السلعة قابلة للتصدير إذا كان 

تكاليف النقل للداخل +سعرها الدولي قل من سعرها الدويل، يف حني تكون السلعة قابلة لالسترياد إذا كان أ

                                                             
  .31رضا عبد السالم، مرجع سابق، ص 1
 -694، ص ص2001، الدار األهلية للنشر والتوزيع، عمان األردن،2اد، ترمجة هشام عبداهللا، طبول سامويلسون ووليام نوردهاوس، االقتص 2

695.  



تأصيل نظري لسياسات التجارة الخارجية: الفصل األول   

 

 
5 

السلعة تعد جتارية إذا كانت قابلة للتبادل دوليا، وإذا مل تتحقق الشروط قل من سعرها احمللي، وهذا يعين أن أ

  1.السابقة تصبح السلعة غري جتارية وال ميكن تبادهلا دوليا

ن الدولة اليت تستطيع إقامة صناعا�ا بالقرب من السواحل واملوانئ، ميكنها توسيع نطاق تصريف إلك فلذ

هلا نفس الظروف، ذلك أن تكاليف النقل البحري تقل كثريا عن تكاليف  منتجا�ا مقارنة بدولة أخرى ال تتهيأ

النقل اجلوي أو الربي، وال شك أن املنتجني يتجهون إىل التخصص يف إنتاج السلع اليت يسهل نقلها مبسافات 

  2.طويلة أو اليت تنخفض تكاليف نقلها إىل األسواق

  توافر التكنولوجيا: خامسا 

تتوفر على تكنولوجيا حديثة عن طريق االخرتاع أو االبتكار أو التجديد تستطيع إنتاج سلع إن الدول اليت        

حدث ألديها  واملعدات والسيارات، وهذه الدول هي الدول املتقدمة اليت تتوفر اآلالتمثل  رأمسالية أوإنتاجية 

تكنولوجيا قد ال تكون متاحة للدول ، وهذه الالرأمساليةالسلع  إنتاجتتخصص يف  فإ�ا، لذا الوسائل التكنولوجية

وردها من الدول املتقدمة بل تست الرأمساليةهذه السلع  إنتاجال تتمكن من  فإ�االنامية يف فرتة ظهورها و من مث 

 3.قسيم العمل على املستوى الدويلأساسيا للتخصص وتن التقدم التكنولوجي يعد سببا إولذلك ف

 ليدية المفسرة للتجارة الدوليةأهم النظريات التق: المطلب الثاني

املفسرة للتجارة الدولية  التقليدية تكاملت النظريات ،دم مسيث إىل ريكاردو إىل جون ستيوارت ميلآمن 

  :فكانت كمايلي

 نظرية الميزة المطلقة آلدم سميث :أوال

جارة لنظريته حول الت - the wealth of nationsثروة األمم  –دم مسيث يف كتابه الشهري آعرض 

فعلى  .احمللي و هو التخصص وتقسيم العمل اإلنتاجالدولية، وقامت تلك النظرية على ذات املنطق الذي حيكم 

السلع  إنتاجاملستوى الدويل يكون هناك ختصص وتقسيم للعمل الدويل بني الدول، حيث تتخصص كل دولة يف 

 4.الدول عن غريها من absolute advantageاليت تتميز فيها مبيزات مطلقة 

ن إع الدول املتاجرة، وحسب ما يرى فالتجارة الدولية احلرة لزيادة الثروة جلمي أمهيةدم مسيث على آوقد ركز 

بعض السلع  إنتاجكرب يف أفقد تكون الدولة لديها كفاءة ، امليزة املطلقة أساساملنفعة املشرتكة للتجارة تقوم على 

                                                             
  15- 14السيد حممد امحد السرييت، مرجع سابق، ص ص  1
  .16، ص2010، دار املنهل اللبناين، بريوت،1حممد دياب، التجارة الدولية يف عصر العوملة، ط 2
  .16- 15سابق، ص ص السيد حممد امحد السرييت، مرجع 3
  .37رضا عبد السالم، مرجع سابق، ص 4
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ن كال إظر عن سبب االختالف يف الكفاءة ف، وبغض النأخرىدول مقارنة ب أخرىسلع  إنتاجوكفاءة قليلة يف 

 1.األخركرب من البلد أالسلع بكفاءة  إنتاجختصص كل منهما يف  إذا ايستفيد أنالبلدين ميكن 

الذي  إنتاج املوزوبسبب الظروف املناخية تنتج القمح وبفعالية وال تستطيع  كندان إعلى سبيل املثال ف

تصلح �ا  راغوانيكن إف أخرى، ومن جهة إلنتاجهالبيوت البالستيكية لتوفري املناخ الالزم يتطلب منها استعمال 

إنتاج القمح باملقارنة مع ن كندا متلك امليزة املطلقة يف إالقمح، وبالتايل ف إىلزراعة املوز والعكس بالنسبة 

 2.كندا إىلبالنسبة  نيكراغوالملنتوج املوز  ، ونفس الشيءغوانيكرا

املنتوجني وتتم عملية  إنتاجن كلتا الدولتني تستفيدان من التخصص يف إوحتت هذه الظروف ف نهإايل فوبالت

 .التبادل بينهما

واجلدول املوايل يوضح تفوق الواليات املتحدة األمريكية وامتالكها للميزة املطلقة يف إنتاج القمح مقارنة 

  3:تحدة يف إنتاجها للقماش مقارنة بالواليات املتحدةباململكة املتحدة، و نفس الشيء بالنسبة للملكة امل

 اململكة املتحدة الواليات املتحدة املنتوج

 1 6 ساعة/وحدة - القمح

 5 4 ساعة/يارد–القماش 

  

 6إنتاج القمح واستريادها للقماش من اململكة املتحدة، ما يعين مبادلتها لـإن ختصص الواليات املتحدة يف        

وبالتايل ستستفيد من وحدة زائدة عما  اوحدات من القماش املستورد من بريطاني 5مح مقابل وحدات من الق

 إنتاجهوحدات من القمح زائدة عما ميكن هلا  5تربح  أن الربيطانيالقماش مقابل القمح، و من  إنتاجهميكن 

  .مقابل القماش  أراضيهاداخل 

 نظرية النفقات النسبية لدافيد ريكاردو :ثانيا

قل فعالية يف إنتاج منتوجني أن كان هنالك بلد لدافيد ريكاردو، يوضح بأنه حىت وإن امليزة النسبية قانو 

 إنتاجيتخصص يف  األولفالبلد . التبادل الدويل أولقيام التجارة اخلارجية  فرصةلدينا  تبقى ،آخرمقارنة ببلد 

                                                             
  .68، ص2009، عامل الكتب احلديث، اربد األردن، 1خالد حممد السواعي،  التجارة الدولية النظرية وتطبيقا�ا، ط 1

2 Dominick Salvator, international economics, tenth edition, John Wiley and Sons, Singapore, 

2011, pp 35, 36. 
3 IBID, p37. 
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ويستورد املنتوج الذي تكون نفقته املطلقة  ،ثاينملنتوج الملنتوج الذي تكون فيه نفقته املطلقة أقل من اوتصدير ا

   1:دعاء باجلدول التايلوميكن توضيح هذا اإل، أعلى

 اململكة املتحدة الواليات املتحدة املنتوج

 1 6 ساعة/وحدة -القمح

 2 4 ساعة/يارد–القماش 

  

ن للواليات املتحدة إ، فمسيث كمرجع ألدمنظرية امليزة املطلقة  أخذناما  إذا بأنهمن خالل اجلدول يتضح 

وحدة من القمح ما يقابل وحدتني من  إلنتاجفاجنلرتا يلزمها : ولكن حسب دافيد ريكاردو. تنتج كال املنتوجني أن

 .كرب مما تنتجه قمحاأللقماش يكلفه  إنتاجهان إالواليات املتحدة ف أماالقماش، 

بريطانيا   وحدة يف  2=2/1ة لـ امليزة النسبية له ستكون مساوي: القمح إىللقماش لبالنسبة 

 .وحدة يف الواليات املتحدة 0.66=4/6و

     وحدة يف بريطانيا 0.5=½مساوية لـ امليزة النسبية له ستكون : القماش إىللقمح لبالنسبة 

 .وحدة يف الواليات املتحدة 1.5=6/4و

القمح  إنتاج إىل بالنسبة قل تكلفةأالقماش الذي هو  إنتاجنه على بريطانيا أن تتخصص يف أي مبعىن أ

القمح الذي هو  إنتاجتتخصص يف  أنوتتمتع فيه مبيزة نسبية مقارنة بالواليات املتحدة، وعلى الواليات املتحدة 

 .القماش وتتمتع فيه مبيزة نسبية مقارنة بربيطانيا إنتاج إىلقل تكلفة بالنسبة أ

 :ين العملية تتم وفقا ملايلإويف حالة التصدير والتبادل ف

ستحصل باملقابل على  فإ�اوحدات من القمح  6إذا افرتضنا بأن الواليات املتحدة ستصدر 

  .ن قيمة القمح يف بريطانيا مساوية لوحدتني من القماشنه قلنا بأأ، مبا وحدة قماش من بريطانيا12=2*6

قيمة  أنمبا  ،وحدات3=1.5*2ن تصديرها لوحدتني من القماش سيعطيها ما مقابله إوبالنسبة لربيطانيا ف       

  .قيمة القمح 1.5 إىلالقماش يف الواليات املتحدة مساوية 

  

  

 

                                                             
1 IBID, p 38. 
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  1نظرية الميزة النسبية وقيمة العملة  -1

يف بريطانيا  ن قيمة العملأدوالرات للساعة، وب 6املتحدة هي ن قيمة العمل يف الواليات أما افرتضنا ب إذا

 : نهإجنيه للساعة، ف1هي 

  .دوالر1دوالرات أي كل وحدة تكلف 6دات من القمح يلزم وح 6إلنتاج  -    

  . جنيه 0.5جنيه أي كل وحدة تكلف 1وإلنتاج وحدتني من القماش يلزم  -    

ن سعر القماش والقمح يف الواليات املتحدة وبريطانيا إجنيه، وبالتايل ف1=دوالر2: ر هوكان سعر الدوال  وإذا

  :يلي بالدوالر سيصبح كما

 اململكة املتحدة يات املتحدةالوال البيان

 2 1 سعر القمح

 1 1.5 سعر القماش 

  

ن هذه إوبالتايل ف ،مما هو عليه يف الواليات املتحدة أغلىن القمح يف بريطانيا أمن خالل اجلدول يتضح ب

نه أحدة مبا الواليات املت إىلبالنسبة لتصدير بريطانيا للقماش  الشيءبريطانيا، ونفس  إىللتصدير لستسعى  األخرية

  .يه بربيطانيااألخرية مما هو عليف هذه  أغلى

  دوالرات، فماذا سيحدث؟3=جنيه1ن أافرتضنا ب إذا

 :في الواليات المتحدة  - أ

  دوالرات، أي مبعىن كل 6←ساعة عمل1، ووحدات قمح6←ساعة عمل1لدينا 

  .دوالر1←وحدة قمح

  .ردوال1.5←وحدات قماش، أي مبعىن كل وحدة قماش4←ساعة عمل 1    

  :في بريطانيا   -  ب

  نه كلأجنيه، أي مبعىن 1←ساعة عمل1وحدة قمح، و ←ساعة عمل1لدينا 

  .دوالرات3=جنيه1←وحدة قمح         

  .دوالر1.5=جنيه0.5←وحدتني قماش، أي مبعىن كل وحدة قماش←ساعة عمل1  

                                                             
1 IBID, pp 43- 44. 
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 إىلتصدر  أنميكن لربيطانيا  ال نهإو بريطانيا فأقماش سواء يف الواليات املتحدة قيمة القمح وال إىلبالنظر        

  .يف الداخل إنتاجهاستكون خاسرة يف العملية مقارنة مع  أل�االواليات املتحدة 

 1النموذج الكالسيكي لعدة سلع -2

  :اجلدول املوايل يبني بالدوالر واجلنيه اإلسرتليين أسعار مخسة سلع يف كل من الو م أ واململكة املتحدة    

في المملكة المتحدة  األسعار  و م أ بالدوالرفي ال األسعار  السلعة

  بالجنيه

A 2  6  

B  4  4  

C  6  3  

D  8  2  

E  10  1  

 

حندد سعر السلع بنفس  أنتستورد من طرف الو م أ و اململكة املتحدة، علينا  أو رلتبيان أي السلع تصد

  .أسعارهاالعملة ومن مث مقارنة 

  :يف اململكة املتحدة كمايلي األسعارن ، فستكو ردوال 2= جنيه 1مثال، لوكان سعر الصرف 

  A B  C  D  E  السلعة

بالدوالر في المملكة  األسعار

  المتحدة

12  8  6  4  2  

  

متساوي  سعرها Cوالسلعةرخص يف الو م أ، أ Bو  Aن السلعتني إيف هذا املستوى من سعر الصرف ف

     Aن الو م أ ستصدر إف دة، وبالتايلرخص نسبيا يف اململكة املتحأ Eو  Dيف كلتا الدولتني، بينما السلعتني 

  .غري قابلة للتبادل Cبينما تبقى  Eو  Dلـ استريادها  مقابل Bو 

                                                             
1 Dominick Salvatore, introduction to international economics, third edition, John Wiley and 

Sons, Singapore, 2012, pp 49-50. 
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السلع يف اململكة  أسعارن إدوالرات، وبالتايل ف 3= جنيه 1ح ن سعر الصرف تغري ليصبألنفرض باآلن 

  :يلي املتحدة بالدوالر ستصبح كما

  

  A B  C  D  E  السلعة

في المملكة  بالدوالر األسعار

  المتحدة

18  12  9  6  3  

  

رخص أ C و  Bو   Aالسلع  أسعارن إر صرف اجلنيه مقارنة بالدوالر، فيف هذا املستوى املرتفع من سع

بينما  Cو  Bو   Aن الو م أ ستصدر إيف اململكة املتحدة، وبالتايل ف رخصأ E و  Dبينما  يف الو م أ،

  .Eو  Dتستورد من اململكة املتحدة 

ن أسعار السلع يف اململكة املتحدة بالدوالر ستكون  إدوالر، ف 1= يه جن 1ا، إذا كان سعر الصرف أخري 

  :يلي كما

  A B  C  D  E  السلعة

بالدوالر في المملكة  األسعار

  المتحدة

6  4  3  2  1  

  

 تحدة، بينما ستستورد بقية السلعإىل اململكة امل Aن الو م أ ستصدر فقط السلعة إيف هذه احلالة ف

  .واليت يتساوى سعرها يف البلدين Bاستثناء السلعة ب

الصرف  ن سعرإرية واالقتصادية لكال البلدين، فن كان سعر الصرف مرنا، ويتحدد وفق القوة التجاما إأ

يف املستوى الذي تكون فيه قيمة الصادرات األمريكية إىل اململكة املتحدة مساوية متاما  بني الدوالر واجلنيه سيثبت

عندما يظهر سعر الصرف التوازين، عندها فقط ميكن أن حندد ما هي . ا تستورده من اململكة املتحدةلقيمة م

نه سيكون لكل إوبالتايل ف. تصدرها كذلك أنالسلع اليت ميكن للو م أ أن تصدرها، وأيها ميكن للملكة املتحدة 

  .وازيندولة ميز�ا النسبية يف السلعة اليت تصدرها عند مستوى سعر الصرف الت
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 المطلب الثالث أهم النظريات الحديثة للتجارة الخارجية

  - نموذج هيكشر و أولين- ة عناصر اإلنتاجأوال وفر 

     اعتبارها عنصرا من عناصر طور االقتصاديون فكرة التجارة باالعتماد على وفرة املوارد الطبيعية و 

سامويلسون ومنوذج -أولني-منوذج هيكشر و نيأول –لنموذج بعدة مسميات كنموذج هيكشر، ومسي هذا ااإلنتاج

ني يف بداية فكار املطورة من طرف االقتصاديني السويدياألنفس جمموعة  إىل، ومجيعها يشري اإلنتاجوفرة عناصر 

    هذا النموذج إىلويشار  Bertil Ohlin (1933)و Eli Hecksher (1919) :القرن العشرين ومها

  HO.1بـ 

ىل اختالف وفرة املوارد ختالف التكاليف النسبية بني الدول يرجع إامفادها أن وقد توصال إىل نتيجة 

، فهناك دول تشهد وفرة اإلنتاجفالدول ختتلف فيما بينها من حيث الوفرة يف عوامل  2.قتصادية بني هذه الدولاال

ولني أمد هيكشر و والتكنولوجيا، وقد اعتيف عنصر العمل وأخرى يف عنصر األرض و أخرى يف عنصر رأس املال 

يف حتليل هذه االختالفات يف املوارد وربطها باختالفات مقابلة يف أسعار السلع االقتصادية، فالدولة اليت هلا وفرة  

فيها منخفضا  ، مما جيعل سعر األراضي الزراعيةية مقارنة مع الطلب احمللي عليهاكبرية مثال من األراضي الزراع

املال والتكنولوجيا  رأسبالنسبة للدول املتقدمة واليت هلا وفرة يف  الشيءونفس صغر منها، أمقارنة بدولة أخرى 

وبالتايل فالسلع اليت تتطلب  ،قل نسبيا مقارنة بالدول املتخلفةأاملال وهذه التكنولوجيا  رأسوبالتايل يكون سعر 

بالنسبة  الشيءامل، ونفس رخص يف الدول اليت تتوفر على هذا العأرض مثل احملاصيل الزراعية ستكون عنصر األ

رخص نسبيا يف الدول اليت تتوفر على أللسلع اليت تتطلب رأس املال الكثيف والتكنولوجيا العالية الدقة، ستكون 

  .هذه العوامل مقارنة بالدول األخرى

  لغز ليونتيف: ثانيا

يت تتميز بوجود وفرة من خالل دراسته على الواليات املتحدة ال وأولنيحاول ليونتيف إثبات نظرية هيكشر 

ن منطق النظرية يقضي بضرورة ختصص الواليات املتحدة يف الصناعات اليت تتطلب إة يف رأس املال، وهلذا فنسبي

من البلدان  تستورد السلع كثيفة عنصر العمل ة حمدودة من عنصر العمل واألرض، وأنرأس مال كبري وكمي

   .األخرى

                                                             
 .185مرجع سابق، ص، خالد حممد السواعي 1
  .30، ص 2010، مركز الكتاب األكادميي، عمان األردن، 1ة، طمجال جويدان اجلمل، التجارة الدولي 2
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أكثر من  %30املتحدة تستورد سلعا كثيفة رأس املال مبقدار حوايل نتهى ليونتيف إىل أن الواليات إوقد 

صادرا�ا منها، ما يعين أن الواليات املتحدة تصدر السلع كثيفة العمالة وتستورد السلع كثيفة رأس املال، وهو ما 

                                                                                                                                  1.بلغز ليونتيفالقائمة على وفرة العوامل للتخصص، وهو ما أصبح يعرف الحقا  HOناقض نظرية 

     ويف نفس السياق إىل أن تلك النتيجة ال متثل نقضا لنظرية هيكشر  أيضاليونتيف انتهى  أنإال 

سبب األخرى، و يف البالد  أمثاهلاثالثة  إىلالعمل يف الواليات املتحدة تصل  إنتاجية أنوسبب ذلك  ،وأولني

يف عنصر العمل  ون لدى الواليات املتحدة وفرةتك ، وبالتايلاملهارة والتعليم املتطور هوعنصر العمل  إنتاجيةارتفاع 

 2.وليس يف هذا نقضا للنظرية ،املال كرب من رأسأبنسبة 

  الفجوة التكنولوجية ودورة حياة المنتوج: ثالثا

ن التفاوت التكنولوجي ارة الدولية وختصص الدول، فإمسامهة املوارد ومدى توفرها يف قيام التج إىل إضافة

   .حد احملددات للتجارة الدوليةأ اأيضيعترب  األممبني 

ن التعامل األكرب بني الدول الصناعية مرتكز باألساس على إدخال إقا لنموذج الفجوة التكنولوجية، فووف

ن املنتج األول للمنتوج حيتفظ حبق االحتكار إ العملية اإلنتاجية، وبالتايل فمنتوجات جديدة وتقنيات جديدة يف

اليت تكفلها له حقوق اإلبداع واالبتكار، وهو ما يعترب إحدى احملفزات الرئيسية على والسيطرة املؤقتة لإلنتاج 

  3:و الشكل املوايل يبني نظرية الفجوة التكنولوجية .التجديد واإلبداع املستمرين

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 Dominick Salvator, introduction to international economics, Op.cit, p 85. 

 .52ص   رضا عبد السالم، مرجع سابق، 2
 .24، ص  2011ستري غري مشورة، جامعة تلمسان، زيرمي نعيمة، التجارة اخلارجية اجلزائرية من االقتصاد املخطط اىل اقتصاد السوق، مذكرة ماجي 3
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  الفجوة التكنولوجية: 01رقمالشكل 

 

  
املدة  الفاصلة بني إنتاج املنتوج ألول  هي 2وت 1ن املرحلة األوىل بني تأمن خالل الشكل ميكن القول ب

هي الفجوة التكنولوجية معربا عنها باملدة الفاصلة  3و ت 2مرة مث تصديره إىل اخلارج، أما املرحلة الثانية بني ت

بني التصدير من البلد األصلي للمنتوج وتقليده أو إنتاجه بنفس املواصفات يف بلد االسترياد، والذي تتبعه مرحلة 

قل تكنولوجيا من أاملنتوج املقلد إىل بلدان أخرى  واليت تعين تصدير 4و ت 3عربا عنها يف الشكل بني تأخرى م

 .البلد األول، وتستمر احللقة إىل �اية املنتوج واستبداله بآخر

إن تعميم وتوسيع منوذج الفجوة التكنولوجية مت عن طريق ما يسمى بنموذج دورة حياة املنتوج اليت طورها 

لزم توفر نه يف الغالب يستإة األوىل من إنتاج منتوج جديد، ففحسب هذا النموذج، ويف الوهل .1966ون سنة فرين

و بعد أن يصل املنتوج إىل مرحلة النضج ويلقى القبول من طرف املستهلكني، فسيصبح ، يد عاملة ماهرة إلنتاجه

وبعدها ستنتقل امليزة . اجا لليد العاملة املاهرةقل احتيأه بتقنيات إنتاجية كبرية، ويصبح معتمدا ويستطاع إنتاج

قل تطورا واليت تتوفر على عمالة النسبية يف املنتوج من الدولة املتقدمة صاحبة السبق يف إنتاجه إىل الدولة األ

. وهذا رمبا سيكون مصاحبا باالستثمار األجنيب املباشر من الدولة األكثر تطورا إىل الدولة األقل تطورا. رخصأ

  1:حسب منوذج دورة حياة املنتوج، فإن املنتوج مير خبمس مراحل أساسيةف

                                                             
1Dominick Salvatore, introduction to international economics, Op.Cit, p 93.  
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 ؛ابتكار املنتوج - 1

 ؛توسيع اإلنتاج بغرض التصدير - 2

 ؛اعتماد املنتوج وبداية اإلنتاج يف اخلارج عرب التقليد - 3

 ؛ظهور املنافسة وبالتايل بيع املنتوج بأقل األسعار مقارنة باألسعار االبتدائية  - 4

   . اخلارج إما بغرض االستثمار لتغطية السوق احمللية أو اإلنتاج للتصديرانتقال الشركة إىل  - 5

كما هو موضح   األصلي اإلنتاجمير به يف بلد  أساسيةكما ميكن التعبري عن دورة حياة املنتوج بثالثة مراحل 

  :يف الشكل املوايل

  دورة حياة المنتوج:  02الشكل رقم

  

  الكمية                                                                                           

  

  

  المرحلة  المرحلة  المرحلة 

  األولى  الثانية  الثالثة                               
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-2002منشورة جامعة اجلزائر،عبد الرشيد بن ديب، تنظيم وتطور التجارة اخلارجية، دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه غري  :المصدر

  .58ص، 2003
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 السياسة التجارية، األنواع واألهداف: المبحث الثاني

لتجارية إحدى أهم أدوات السياسة االقتصادية للدول يف الوقت الراهن، و ختتلف أدوات تعترب السياسة ا

املقصود تطبيقها حسب نوع السياسة املتبعة، محائية كانت أو انفتاحية، وسنحاول يف هذا املبحث توضيح 

، وصوال إىل أهم اعاألنو مث إبراز أنواعها مع التطرق حلجج املدافعني عن كل نوع من هذه  بالسياسة التجارية،

   .األساليب الفنية املعتمدة لتنظيم التجارة اخلارجية

  هاهدافمفهوم السياسة التجارية وأ: المطلب األول

  مفهوم السياسة التجارية      :أوال

يقصد بالسياسات التجارية يف جمال العالقات االقتصادية الدولية جمموعة الوسائل اليت تلجأ إليها الدولة يف 

    فإذا كانت السياسة هي فن االختيار بني البدائل املتاحة  .ا اخلارجية بقصد حتقيق أهداف معينةجتار�

ن السياسة التجارية متثل اختيار البلد يف عالقاته التجارية مع اخلارج، احلرية أم احلماية، ويعرب عن إواملمكنة، ف

  1.ها موضع التطبيقختاذ اإلجراءات اليت تضعإلك بإصدار التشريعات والقوانني و ذ

جمموع اإلجراءات اليت تباشرها الدولة يف عالقا�ا : "كما ميكن تعريف السياسة التجارية على أ�ا

االقتصادية مع دول العامل األخرى، شاملة لكل من التبادل السلعي واخلدمي وأسعار الصرف واالستثمار، بقصد 

  .2"قتصادية والسياسات العامة للمجتمعحتقيق أهداف معينة تتفق مع باقي أهداف السياسة اال

اإلجراءات كافة اليت تضبط العالقات االقتصادية اخلارجية للدولة، ويعين كافة اإلجراءات " بأ�ا قد عرفت و 

  .3"املتخذة من قبل الدولة القادرة على دفع أو إعاقة تصدير أو استرياد البضائع واخلدمات

التشريعات واللوائح الرمسية اليت تستخدمها الدولة للتحكم   جمموعة: ويقصد بالسياسة التجارية أيضا

والسيطرة على نشاط التجارة اخلارجية يف خمتلف دول العامل املتقدمة والنامية، واليت تعمل على حترير أو تقييد 

  4.النشاط التجاري اخلارجي من العقبات املختلفة اليت تواجهه على املستوى الدويل بني جمموعة من الدول

 

  

                                                             
 . 70رضا عبد السالم، مرجع سابق، ص  1

  .44طارق يوسف حسن جابر، مرجع سابق، ص   2
  .45طارق يوسف حسن جابر، نفس املرجع، ص   3
  .111السرييت، مرجع سابق،  ص السيد حممد امحد   4
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  :ن السياسة التجاريةأخالل مجموع هذه التعاريف يتضح ب من

  ؛هي جمموعة القرارات واإلجراءات و التشريعات اليت تتخذها أي دولة -

  ؛تسن هذه التشريعات لتنظيم العالقات االقتصادية ألي دولة مع باقي دول العامل -

  ؛ر الصرف واالستثمارالسياسة التجارية شاملة لكل التبادل السلعي واخلدمي وأسعا -

  .تتخذ هذه اإلجراءات �دف دفع أو إعاقة استرياد أو تصدير السلع واخلدمات -

  أهداف السياسة التجارية: ثانيا

األهداف، فمنها ما هي جل حتقيق جمموعة من أي سياسة جتارية، هو باألساس من إن تطبيق الدولة أل

  .وإسرتاتيجيةسياسية  وأخرىي طابع اجتماع هي ذات صبغة اقتصادية ومنها ما ذات

  1:كمايلي  األهدافهذه  أهم إبرازوميكن 

  :وتتلخص يف ،األهداف االقتصادية -1

 ؛املسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية -

، خصوصا الصناعات الناشئة من خالل توفري البيئة احلاضنة لنموها األجنبيةمحاية الصناعة الوطنية من املنافسة  -

 ؛وتطورها

 ؛التوازن إىل وإعادتهالعجز يف ميزان املدفوعات  إصالحالعمل على  -

 ؛زيادة املوارد املالية للدولة، واستخدامها يف متويل النفقات العامة هلا -

 ؛محاية االقتصاد من التقلبات اخلارجية، كالتضخم واالنكماش وغري ذلك -

  . اليت قد تتبعها بعض الدول اإلغراقمحاية االقتصاد الوطين من سياسة  -

  :وتتمثل فيمايلي ،االجتماعية هدافاأل -2

 أمهيةمنتجي بعض السلع اليت متثل  أوواملنتجني الصغار،  ، كاملزارعنيمحاية مصاحل بعض الفئات االجتماعية -

 ؛حيوية للمجتمع

 ؛توزيع الدخل الوطين بني الفئات املختلفة للمجتمع إعادة -

املخالفة للمعايري  أود بعض السلع املضرة اية الصحة العامة للمجتمع من خالل منع استرياالعمل على مح -

 .كالكحول والسجائر  أخرىتقييد استرياد سلع  أوالصحية 

 
                                                             

 .300حممد دياب، مرجع سابق، ص  1



تأصيل نظري لسياسات التجارة الخارجية: الفصل األول   

 

 
17 

  :ولعلى أبرزها مايلياألهداف السياسية واإلستراتيجية،  - 3

 ؛كرب قدر من االستقالل، وتوفري األمن يف الدولة من الناحية االقتصادية والغذائية والعسكريةأتوفري  -

 ؛ذايت، وخصوصا األمن الغذائيتأمني االكتفاء ال -

يجية خصوصا يف فرتات العمل على توفري احتياجات الدولة من مصادر الطاقة وغريها من السلع اإلسرتات -

  .روباألزمات واحل

  التجارية أنواع السياسة :المطلب الثاني

  :تنقسم السياسات التجارية إىل نوعني أساسيني      

  ةسياسة حرية التجارة الخارجي: أوال

إن املقصود �ذه السياسة هو عدم تدخل الدولة واحلكومات يف التجارة بني الدول، من خالل إلغاء كافة  

القيود واحلواجز و الرسوم على التجارة الداخلية واخلارجية وإفساح ا�ال للمنافسة احلرة لكي تسود يف التبادل 

يه من سلع خمتلفة دون تدخل الدولة أو قيود تفرضها واإلنتاج، وبذا ميكن لألفراد تصدير واسترياد ما يرغبون ف

  .1عليهم، فهي إطالق حرية املبادالت التجارية الدولية دون تدخل الدولة

املذهب الطبيعي الذي ظهر بفرنسا  ظهور مبدأ الدفاع عن حرية التجارة اخلارجية يرجع إىل أنوميكن القول 

 يقوم على أساس عدم تدخل الدولة يف الشؤون ، و الذي ) 1774 - 1694( بقيادة فرانسوا كيين 

االقتصادية، لكون مصاحل األفراد ال تتعارض مع بعضها البعض، كما أ�ا ال تتعارض مع مصلحة اجلماعة، واعترب 

، وهو الثمن الذي ) Bon Prixالعادل ( أن املنافسة احلرة كفيلة بتحقيق ما أمساه الطبيعيون بالثمن ا�زي 

  .2ال للبائعني، ويعترب معقوال كذلك بالنسبة للمستهلكنيحيقق رحبا معقو 

  3:يلي ويتحجج املدافعون عن هذا املذهب مبا

بأن تتمتع الدولة مبزايا التخصص وتقسيم العمل الدويل الذي يعتمد على  أن حرية التجارة اخلارجية تسمح -

ل للموارد الدولية كما تبينه نظرية النفقات الذي يرتتب عليه استغالل أفض ،سوق واسعة ويتبع حرية التبادل الدويل

وأن احلماية ستؤدي إىل اخنفاض الدخل القومي نتيجة اجتاه عوامل اإلنتاج إىل الفروع . النسبية يف التجارة اخلارجية

                                                             
  .111طارق يوسف حسن جابر، مرجع سابق، ص   1
  .118الرشيد بن ديب، مرجع سابق، ص  عبد 2
  .119الرشيد بن ديب، نفس املرجع، ص  عبد  3
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 لى اخنفاض الدخول احلقيقية لألفراد نتيجة اضطرارهم لشراء السلع احمللية تتمتع فيها بإنتاجية مرتفعة، وعاليت ال

  ؛بأسعار مرتفعة

أن احلرية تؤدي إىل اخنفاض أسعار السلع الدولية، خاصة منها أسعار السلع الدولية اليت ال ميكن إنتاجها حمليا  -

إال بنفقات مرتفعة، وهذا يعترب زيادة حقيقية يف الدخل الوطين للدولة، أما إجراءات احلماية فإ�ا تؤدي إىل ارتفاع 

  ؛يل املستهلكني هذه الزيادةأسعار السلع احمللية، وحتم

تؤدي احلرية إىل تنافس الدول يف إنتاج السلع، وهذا بدوره يعمل على زيادة تشجيع التقدم الفين وحتسني  -

  ؛وسائل اإلنتاج، األمر الذي يضمن جودة املنتجات واخنفاض أسعارها

، أو على األقل جتعل قيامها أكثر يةاالحتكار منع قيام وانتشار املنشآت واهليئات أن حرية التجارة من شأ�ا  -

  ؛صعوبة ألن االحتكار الوطين أو اإلقليمي ال يقوم إال يف ظل احلماية

أن حرية التجارة تساعد على اإلنتاج الكبري، وخباصة يف البلدان الصغرية اليت ال تستطيع الوصول ببعض  -

لطلب احمللي على السلع اليت تنتجها، لذلك فهي مشاريعها اإلنتاجية إىل مستوى حجم اإلنتاج األمثل، نظرا لقلة ا

  .حتتاج إىل طلب إضايف خارجي يأيت عن طريق التبادل الدويل، وهذا ال يتأتى إال عن طريق احلرية التجارية

   سياسة الحماية: ثانيا

هنالك العديد من االقتصاديني الذين يرون بوجوب اعتماد سياسات محائية من اجل محاية االقتصاد 

 .ين وكذا احلفاظ على أفضل مستوى من الرفاهية لغالبية ا�تمعالوط

 :كما انه هنالك بعض احلجج النظرية اليت تسمح بالدفاع عن القول باحلماية

  l’argument des termes de l’échange 1:حجة قواعد التبادل - 1

ففي حالة  ،analyse couts-bénéficesعائد  -وهي حجة نابعة أساسا من خالل التحليل تكلفة

، ويف حالة وضع حقوق مجركية على الواردات وبالتايل التخفيض من هلا تأثري على األسعار العاملية دولة كربى واليت

كرب من أن األرباح اليت جينيها االقتصاد مستويا�ا مما يسمح هلا بتحسني قواعد وشروط التبادل، شريطة أن تكو 

عادة ما و  .ليت تأيت مرافقة للحقوق اجلمركية املفروضة على الوارداتالتكاليف املصاحبة للتشوهات السعرية ا

ها من حتسن تكون، يف حاالت الدول الكربى اليت هلا وجود اقتصادي معترب على الصعيد الدويل، الفوائد اليت جتني

  .كرب من تكاليف احلقوق اجلمركية اليت يتحملها املستهلك احمللي أشروط وقواعد التبادل 

                                                             
1Paul Krugman et Maurice Obstfeld, Economie internationale, 7ème édition, Pearson 

education-France, 2006, pp 217-218.  
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قواعد  ع أكرب هلذه الرسوم سينجر عنه عواقب سلبية قد تتجاوز اآلثار اإلجيابية املتعلقة بتحسنيلكن رف

سيعيق أي تبادل بني  droit de douane prohibitifن هنالك رمسا مانعا أالتبادل، ويكفي أن نعترب 

  .الدول

اردات، وبالتايل ستفقد ن الدولة ستصبح يف حالة منع لدخول الو إف Tpنطالقا من مستوى رسم مجركي إف

 :أية فائدة كانت ستجنيها من التبادل الدويل، وهو ما يوضحه الشكل التايل

 le droit de douane optimal األمثلالجمركي  رسمال: 03لشكل رقما

  

  

 

 

  

  

 

Source : Paul Krugman et Maurice Obstfeld, Economie internationale, 7ème édition, Pearson 

education-France, 2006, p 217. 

 

 اجلمركية هي طرديةوالرسوم  le bien êtreن العالقة بني مستوى الرفاهية إوكما هو موضح يف الشكل ف

 le األمثلمن الرسوم يسمى الرسم اجلمركي  (To)مستوى معني إىلل إىل غاية الوصو  ،)يف تصاعد مستمر( 

droit de douane optimal كلما زاد الرسم نقص   أي( وى الرفاهية، مث عكسية والذي يعظم مست

 le droitمستوى معني يسمى بالرسم املانع  إىلغاية الوصول  إىل) مستوى الرفاهية ولكن ليس مانعا للواردات

de douane prohibitifن إ، يف حالة الدول الكربى فTo  قل من الرسم أ، لكن 0كرب من أهو دائما

                                                                                                                             .الواردات يف حال تطبيقه الذي يلغي مجيع Tpاملانع 

ن سيخل بشروط التبادل وبالتايل ن تدعيم الصادرات واملصدريأإذا اعتربنا بنه إويف احلاالت التصديرية، ف

تقتضي فرض )  la politique optimale(ن السياسة املثالية إسلبا على مستوى الرفاهية، لذلك فينعكس 

ن إلرسم اجلمركي املثايل فلبالنسبة  الشأنما يسمى بفرض دعم سليب، وكما هو  أي ،رسوم على الصادرات

   To       
Droit de douane optimal 

 

Tp 
Droit de douane  prohibitif  

 

      
Le bien 

être 
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قل من الضريبة أبالنسبة للدول الكربى و ) ن الصفراكرب م(اجيابيةالضريبة املثالية على الصادرات تكون دائما 

  .املانعة، واليت تلغي اندماج الصادرات احمللية يف االقتصاد العاملي

متبعة خاصة من طرف العديد من الدول البرتولية واليت هي ) l’impôt optimal( هذه السياسة إن

  .يف األسواق العاملية حمتكرة للسوق العاملية، �دف رفع أسعار البرتول

  :تحقيق االستقرار االقتصادي ورفع مستوى التوظيف -2

 أيإن إتباع سياسة محائية ميكن الدولة من إنتاج عدد من السلع الصناعية ولو مل تكن هلا فيها ميزة نسبية، 

على  تأثريهال سلعة يف النسبية لك  األمهيةتقليل  إىل، الذي يؤدي بدوره اإلنتاجمتكن الدولة من تنويع هيكل  أ�ا

يكون قليال  تأثريهن ، فإحد املنتجاتأحدث تقلب سليب يف  فإذاومن مث  ،العمالة أوالصادرات  أوالناتج القومي 

فيتحقق نوع من االستقرار على  األخرىحد املنتجات أ، كما قد يقابله تقلب اجيايب يف على كل املتغريات السابقة

  1.املستوى القومي

باع السياسة احلمائية أيضا إىل تشجيع الصناعات احمللية على التوسع يف أنشطتها بعيدا عن كما يؤدي إت

كرب يف الدول النامية خاصة، كما حتفز هذه السياسة على أمما يساعد على خلق فرص توظيفية  املنافسة األجنبية،

متع �ا منتجا�ا داخل هذه ستتنظرا للميزة اليت  فيهااستقطاب الشركات املتعددة اجلنسيات على االستثمار 

  .الدول

  أهم األساليب الفنية لتنظيم التجارة الخارجية: المطلب الثاني

من اليت ختاذ أي دولة ألي سياسة جتارية يعين باألساس اعتماد جمموعة من األساليب الفنية واألدوات إإن 

  :يلي �ا تنظيم جتار�ا اخلارجية، وميكن إمجاهلا فيماأش

  ائب والرسوم الجمركيةالضر : أوال

تعرف الرسوم اجلمركية على أ�ا ضرائب تفرضها الدولة على السلع العابرة حلدودها، صادرات كانت أم 

وميكن التمييز بني أنواع الرسوم اجلمركية على أساس كيفية تقديرها، أو على أساس اهلدف من فرضها  . واردات

 2:كما يلي

                                                             
 . 162السيد حممد امحد السرييت، مرجع سابق، ص  1
  .130 - 129مرجع سابق، ص ص  عبد الرشيد بن ديب، 2
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منيز على هذا األساس بني أربعة أنواع من الرسوم اجلمركية، رسوم  ميكن أن :على أساس كيفية التقدير -1

  .قيمية، رسوم نوعية ورسوم مركبة، وأخريا رسوم امسية

تفرض على أساس نسبة مئوية من قيمة الواردات، حيث تفرض بنسبة ثابتة على مجيع السلع : الرسوم القيمية  - أ

وإما أن تفرض على البعض . ثر على احلجم الكلي للوارداتاملستوردة بدون متييز، وهنا يكون تأثريه كمي، أي تؤ 

اآلخر، حيث يكون تأثريها جامعا بني التأثري الكمي على حجم الواردات، والتأثري النوعي على مكونات هذه 

  .الواردات

 . ة حيث ميكن ترمجة الرسم إىل قيمةتفرض على أساس عدد أو وزن أو كيل السلعة املستورد :الرسوم النوعية  -  ب

ما يتعلق مبعرفة القيمة ذا�ا بشكل دقيق، ما هي ) ة أو نوعية يقيم( ومن صعوبات هذا النوع من الرسوم 

القيمة اليت تؤخذ بعني االعتبار، هل القيمة الفعلية؟ ويف أي سوق؟ أم أن تؤخذ تكلفة اإلنتاج بعني االعتبار؟ 

وت درجات السلعة الواحدة، فقد يكون الرسم وبأي تاريخ؟ كما يؤخذ على الرسوم النوعية صعوبات تتعلق بتفا

النوعي ثقيال على السلع املنحطة، وخفيفا على السلع الراقية، فضال عن تعذر تطبيقها على السلع ذات القيمة 

  .الفنية

فهي تتضمن رمسا قيميا معينا، يضاف إىل رسم نوعي بغرض التمييز بني أنواع السلعة  :الرسوم المركبة   -  ت

  .الواحدة

 و�دف إىل إبقاء أسعار السلع شبه ثابتة، فإذا ارتفعت أسعار السلع يف األسواق  :سميةاإل الرسوم  -  ث

  .اخلارجية، خفض الرسم، أما إذا اخنفضت أمثا�ا يف اخلارج رفعت الضريبة

  :حيث ميكن أن منيز بني نوعني من الرسوم وهي رسوم مالية، ورسوم محائية :على أساس الهدف من فرضها -2

  .فهي تفرض بغرض توفري موارد مالية خلزينة الدولة :لماليةالرسوم ا  - أ

  .فهي تفرض باعتبارها أداة للحد من املنافسة اخلارجية :الرسوم الحمائية  -  ب

وإذا كان من الصعب التمييز بدقة بني هذين النوعني من الرسوم، نظرا لكون كل منهما يلعب دورا 

فيمكن اعتبار الرسم ماليا إذا كانت . فة إىل محاية األسواق احملليةمزدوجا، من تغذية اخلزينة مبوارد مالية، باإلضا

الصناعة الوطنية تقوم بإنتاج نفس النوع من السلع املستوردة، وختضع لرسم يعادل الرسم املفروض على تلك السلع 

رب الرسم عندها أما ما عدا ذلك من حاالت فيعت. أو أن مثل هذه الصناعة احمللية مل يكن موجودا أصال. املستوردة

  غري أن الغرض املايل قد يتعارض مع الغرض االقتصادي، ال سيما عندما يكون الرسم . من رسوم احلماية
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مرتفعا، فهو يؤدي إىل اخنفاض احلصيلة املالية للدولة نتيجة اخنفاض الواردات وخاصة إذا كان الطلب احمللي على 

  . السلعة مرنا

  اإلعانات والدعم: ثانيا

ويقصد �ا كافة أساليب املساعدة اليت تقدمها الدولة للمنتج احمللي لتحسني مستوى تنافسيته على املستوى 

وقد جند مثل هذه األنواع من الدعم خاصة . الدويل، و قد تكون هذه املساعدات أو اإلعانات إما نقدية أو عينية

 تسعى إىل دعم منتجا�ا رغم ما ميكن أن جيلبه من بالنسبة للدول النامية أو تلك السائرة يف طريق النمو، واليت

 .أضرار لباقي الدول

ن بعض الدعم يف صورة تطبيق أسعار حملية منخفضة إاصة باملنظمة العاملية للتجارة فلكن حتت البنود اخل

 يسمح نه الإ مسموحا به، باإلضافة إىل ذلك فعما هو سائد يف بقية العامل خاصة بالنسبة للمحروقات، ال يعترب

ألعضاء املنظمة بدعم صادرا�ا، مع وجود استثناءات خاصة بالدول الضعيفة اقتصاديا واليت ال يتجاوز مستوى 

  1.سنويا/دوالر  1000الدخل الفردي �ا 

 2:وميكن أن تصنف هذه اإلعانات احملتملة إىل

احملليني مثل توفري بعض وهي تلك اإلعانات اليت تقدم يف صورة نقدية للمنتجني  اإلعانات المباشرة -1

مدخالت اإلنتاج بأسعار رمزية تقل كثريا عن أسعارها السوقية، أو إمدادهم ببعض األموال إلعانتهم على 

حتاد األورويب وخاصة بريطانيا مع الفالحني و القائمني تفعله اآلن دول اإل وهو ما. االستمرار يف خطوط اإلنتاج

مساعدات مادية مباشرة �دف احلفاظ على استمرارهم يف النشاط وجما�ة على اإلنتاج احليواين حيث تقدم هلم 

  .املنافسة الدولية

برز وأكثر األشكال اليت تقدمها الدول إىل منتجيها يف كافة القطاعات وهي أ اإلعانات غير المباشرة  -2

ائب اجلمركية على ن تقدم الدولة دعما للتصدير من خالل ختفيض الضر الصناعية والزراعية و اخلدمية، كأ

  .الصادرات أو توفر البنية األساسية للمنتجني من مياه وطرق وكهرباء بأسعار رمزية

                                                             
1 Murray Gibbs, trade policy, United Nations, department of economic and social affairs 

(UNDESA), New York, 2007, p 26. 
 .109-108رضا عبد السالم، مرجع سابق، ص ص  2
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قد يكون هذا الدعم يف شكل توفري االئتمان بأسعار فائدة منخفضة، كما قد تكون اإلعانة يف شكل 

ذلك من أشكال الدعم غري املباشر تنظيم الدولة ملعارض تقدم فيه املنتجات احمللية يف البالد األجنبية، إىل غري 

  .الذي تستطيع الدولة تقدميه للمنتجني احملليني �دف الرفع من مستوى تنافسيتهم على املستوى الدويل

  نظام الحصص وتراخيص االستيراد: ثالثا

إن من بعض العراقيل الكمية للتجارة اخلارجية، نظام احلصص والذي مبوجبه تقوم السلطة بتحديد كمية 

نة ال يسمح بتجاوزها عند االسترياد سواء بالقيمة أو باجلانب الكمي للسلعة، وهناك نظام حصص يطبق على معي

الواردات ونفس الشأن قد يكون بالنسبة للصادرات، وهنالك ثالثة أسباب رئيسية قد تدفع أي دولة النتهاج هذا 

 1:النظام عند االسترياد

، ألن احلصة (le tariff douanier)من النظام السعري  تأثري نظام احلصص قد يكون أوضح وجلي -1

  .بعض الضبابية عكس النظام السعري الذي قد تشوبهالواجب استريادها قد تكون حمددة سلفا ومعروفة 

وبالتايل الشيء الذي يدفع إىل وجوب فرض هذا النوع  ،قد يكون الطلب احمللي على منتوج أجنيب غري مرن -2

ن النظام إقد يتسم بعدم املرونة وبالتايل فء بالنسبة للمعروض من املنتوج األجنيب الذي من احلصص، ونفس الشي

  .السعري قد ال يكون له تأثري واضح على املعروض مما يفرض اللجوء إىل نظام احلصص

إن نظام احلصص سيسمح للصناعات احمللية أن تتماشى وظروف السوق وتنسجم مع املعطيات اجلديدة  -3

  .تعدل من طرق إنتاجها وتنسجم مع ما هو مطلوب وبالتايل

ن املنظمة مل مع املنتجات األجنبية، لذلك فإوهذا النوع من األساليب التنظيمية يعترب عنصريا يف التعا      

  . العاملية للتجارة ترفضه وبشدة

 االتفاقيات التجارية: رابعا

االقتصادي العاملي، فقد بلغت نسبة التجارة  تكتسب التجارة اإلقليمية أمهية متزايدة بالنسبة للمشهد

من إمجايل التجارة العاملية، ولقد ازدادت اتفاقيات التجارة اإلقليمية مبقدار مثانية أضعاف منذ  %55اإلقليمية 

 .من التجارة العاملية احلالية %40مثانينيات القرن املاضي، وأصبحت تتحكم بنسبة 

                                                             
1 Emmanuel Nyahoho et Pierre Paul Proulx, le commerce international-theorie, politique et 

perspective industrielles, 3eme édition, presse de l’université de Québec, 2006, pp167-168.  
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ملختلفة وتسهم يف تنمية منطقة من املزايا ألعضائها من خالل جماال�ا ا وتوفر هذه االتفاقيات العديد      

ءا أساسيا من نظام التجاري العاملي، وتعترب جز تفاقيات بأكملها، كما تزيد من فعالية مشاركة دول املنطقة يف الاإل

  .اخلطط التنموية ألغلب البلدان النامية واملتقدمة

تفاقية إقليمية جديدة مما إ 43غ منظمة التجارة العاملية عن إبال مت 2004وعلى سبيل املثال يف العام 

 للسياسةتفاقيات اإلقليمية كأداة ات، ويتعامل أعضاء املنظمة مع اإلتفاقينها سنة تارخيية بالنسبة هلذه اإلجيعل م

  1.تجارية أو كمتمم لسياسة الدولة األوىلال

تفاقيات مناطق التجارة احلرة، واليت إن أكربه شيوعا هو ية، فإتفاقيات التجارية اإلقليمإلأما بالنسبة ألمناط ا

تفاقيات اإلقليمية املفعلة، حيث تزال العوائق التجارية بني األعضاء ولكن حيتفظ كل من إمجايل اإل %84متثل 

  .بلد بسياسته جتاه الدول األخرى

هي منطقة جتارة حرة يتبىن فيها  و ( يةحتادات اجلمركتفاقيات اإلإتفاقيات ذات ا�ال احملدود و كما متثل اإل

     حتادات مجركية ذات تكامل إلكل منهما، وهنالك صيغ  %8) األعضاء سياسة خارجية جتارية موحدة

حتادات واإل)  حتادات مجركية تسمح أيضا حبرية احلركة لعوامل اإلنتاجإهي  و ( أعمق، منها األسواق املشرتكة

من التنسيق يف السياسات االقتصادية الوطنية تشمل حرية انتقال العوامل وهي تتضمن درجة ( االقتصادية 

  2).اإلنتاجية فضال عن السلع بني أعضائها

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .1، ص2008التفاقيات التجارية اإلقليمية، املركز الوطين للسياسات الزراعية، دمشق سوريا، نيسان حممود ببيلي، ملخص سياسات ا  1
  .2نفس املرجع ، ص  حممود ببيلي،  2
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  تجاهات التجارة الدوليةإسة التجارية بالنظم االقتصادية و المبحث الثالث عالقة السيا

جتاهات إة التجارية، باإلضافة إىل سنحاول يف هذا املبحث توضيح رؤية أهم األنظمة االقتصادية للسياس

هم ما مييزها خاصة ما تعلق بالشركات املتعددة اجلنسيات، والتأثري الكبري أة الدولية يف الفرتات األخرية، و التجار 

الذي أصبحت تلعبه هذه األخرية يف التجارة الدولية من خالل انتشارها الواسع والسريع وكذا االستثمار األجنيب 

  . املباشر

  عالقة السياسة التجارية بالنظم االقتصادية: مطلب األولال

إن السياسة العامة اليت تنتهجها أية دولة تكون خاضعة باألساس إىل طبيعة النظام االقتصادي 

واأليديولوجية احلاكمة هلا، و هو ما ينعكس بطبيعة احلال على األدوات االقتصادية املختلفة واليت تعترب السياسة 

داها، فهذه األخرية تكون باألساس نابعة من التوجه العام للدولة وطبيعة النظام السائد فيها، ومنيز هنا التجارية إح

  :بني ثالثة أنظمة اقتصادية رئيسية

  النظام الرأسمالي: أوال

إن التجارة يف النظام الرأمسايل تعترب مبثابة عصب احلرية، واحملفز لروح املبادرة، واملنشط لالزدهار ، وهي 

 .ثالثة أشياء تدفع باألساس إىل ثراء األفراد وتطور ا�تمعات

ن التجارة بربطها لألمم مع بعضها البعض ومسامهتها يف ازدهارها، فهي تفتح الطريق إباإلضافة إىل ذلك ف       

حسن و أ ،صحيحة ال تسعى إىل احلروب دميقراطية أسساملبنية على  الدول نإف شائعهو للسالم العاملي، وكما 

  . هم األكثر ازدهارا دوما اجلريان

« Le commerce ouvre la voie à la paix universelle, étant entendu que les 

démocraties ne se font pas la guerre et que des voisins prospères sont de 

bons voisins »1.                   

 يرون يف إعاقة التجارة، إعاقة لثراء األفراد وتطور ا�تمعات وحرمانا ن الرأمسالينيإمن هذا املنطلق ف        

  .للشعوب من العيش يف سالم

                                                             
1 Bernard Remiche et autres, le commerce international entre Bi- et Multilatéralisme, édition 

Larcier, Bruxelles, Belgique, 2010, p 122. 
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فهو يساهم ، إن النظرة الليرباليـة ترى يف التـجارة والتبادل احلر، العامل القـوي يف متتني الروابط االجتماعية

ىل التخصص ويربط األفراد وا�تمعات برابط كما يدفع إكرب وعالقات تكاملية بني الشعوب،  أيف خلق ثروات 

  .«  l’intérêt mutuel » ةاملصلحة املشرتك

ــــال مي ،ارجيةـــجارة اخلــالت ىـــإلرته ـيف نظ ،رايلـروع الليبـفاملش ـــ ره فقط يف سعيه خللق جمتمع السوق ــــــكن حصـ

La société du marchéجتمــاعي قــــوته، وما واقــع ا�تمعـــــات املتبنية ، بل من التــجارة يستــمد العــقد اال

  .ذلكة إال دليال على  هلذه النظر

  1:إن هذا النموذج يرتكز باألساس على األقل على أربع متغريات خمتلفة

  ؛ما نسميه باحلق يف املمارسة واملسامهة اجلماعية يف بناء املؤسسات - 1

 ؛رتابطات اليت ختلقها التجارةما نراه ضرورة وظيفية متأتية باألساس من ال - 2

جل املسامهة الفعالة أع وتنمية اجلو العام للحريات من هتمام خاص للرتبية السياسية يف ا�تمإما مننحه من  - 3

 ؛يف التطور االقتصادي واالجتماعي

  .« équité »تفتح الفرد وتطوير قدراته وإعطائه املقابل العادل ملسامهته  - 4

يف وصفه للحالة اليت هي عليها الو م أ حاليا يف  االقتصاد،ن، يف كتابه ما ذكره بول سامويلسو  ولعل

ارتباطها الوثيق مع العامل اخلارجي يف جمال التجارة اخلارجية خري دليل على سيطرة النظرة االنفتاحية يف وقتنا 

  2:احلايل

الكلي للواليات املتحدة يف العصور املاضية، كان للتجارة تأثري متواضع على األداء االقتصادي  «       

وكان يف وسعنا جتاهل الروابط االقتصادية بني الدول، وترك تلك املواضيع للمختصني الذين يكدحون  .األمريكية

لكن التطور اهلائل يف االتصاالت واملواصالت، والسياسة التجارية ربط بشكل  .يف دوائر الدولة أويف اجلامعات 

فالروابط التجارية ما بني اليابان ، املكسيك، كندا، والو م أ هي اليوم أوثق  .لألمممتزايد بني الثروات االقتصادية 

وللدورة االقتصادية الدولية تأثري قوي على . مما كانت عليه العالقات بني كاليفورنيا ونيويورك قبل قرن من الزمان

     فقر و الثورة يف أمريكا مجيع شعوب األرض؛ فتوجهات السياسة النقدية يف واشنطن قد تولد الركود وال

اجلنوبية، واالضطرابات السياسية يف الشرق األوسط قد تطلق حركة لولبية يف أسعار النفط، تدفع العامل حنو فرتات 

                                                             
1IBID, p 124.  

 .498مرجع سابق، ص  بول سامويلسون و نورد هاوس، 2
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وجتاهل التجارة الدولية يعين . من االزدهار أو الركود؛ فالثورات يف روسيا ختلق االضطراب يف أسواق املال العاملية

  . »شاهدة نصف مباراة الكرة االقتصاديةأن تضيع علينا م

  النظام االشتراكي: ثانيا

إن النظام االشرتاكي كما هو معروف مبين باألساس على مركزية القرار وختطيط وتسيري السلطة املركزية 

وصنع  اإلنتاجيف مجيع ا�االت، فهو يرى يف اجلانب االقتصادي بامللكية اجلماعية لوسائل  األمورلدواليب 

  .والشرور األزماتسياسة االقتصادية من اختصاص الدولة، بل يرى يف امللكية والنزعة الفردية مصدر ال

سيطرة على مجيع النشاطات ومنها االقتصادية ملاالفكر االشرتاكي الذي جيعل الدولة  أصلهذا هو 

اجلماعية على الفردية على الفردي، ويقدم امللكية  واإلبداعوالتجارية بشكل عام، ويلغي دور امللكية الفردية 

ن املتحكم يف السياسة التجارية اخلارجية يف الدول اليت تطبق النظام االشرتاكي يف اقتصادها هي إ، لذا فإطالقه

العامة  واألهدافالدولة  أهدافاعتبارات فردية مطلقا، فاملهم هو حتقيق  أليالدول و حكوما�ا دون مراعاة 

 1.للمجتمع

 الميالنظام اإلس: ثالثا

عرتافه بامللكية اخلاصة، مبا إيد املدى يف البنيان االقتصادي بميتاز النظام االقتصادي يف اإلسالم بتأثريه بع

حتقق للمالك من حق االستئثار و االنتفاع بتملكه والتصرف فيه طوال حياته ووراثته من بعد مماته، كما ميتاز هذا 

     يسامهان معا على قدم املساواة يف عمليات التنمية كالمها النظام بازدواج امللكية العامة واخلاصة حيث 

كأصل، وكل منهما يكمل اآلخر، فلكل جماله بال تعارض أو اصطدام، حيث تقوم الدولة بأوجه النشاط 

  2.االقتصادي اليت يعجز أو يقصر األفراد عن القيام �ا

الفردية املقيدة وتدخل الدولة يف النشاط نه ميكن القول بأن هذا النظام جيمع بني احلرية إوبالتايل ف

  .االقتصادي، لضمان التوافق بني املصاحل الفردية واجلماعية دون اخلروج عن القواعد العامة للدين احلنيف

  :يعرف الدكتور طارق يوسف حسن جابر السياسة التجارية اخلارجية يف االقتصاد اإلسالمي على أ�او 

                                                             
 . 63طارق يوسف حسن جابر، مرجع سابق، ص   1
موك، كلية امحد اسعد حممود ابراهيم، رسالة ماجيستري يف االقتصاد اإلسالمي، السياسة االقتصادية يف خالفة اإلمام علي بن ايب طالب ، جامعة الري   2

 .46، ص 1994الشريعة، 
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الدولة اإلسالمية يف حتقيق أهداف النظام االقتصادي  واألدوات اليت تستخدمهاالوسائل  جمموعة اإلجراءات و"

    1".اإلسالمي يف إطار تنظيمها للتجارة اخلارجية والتبادالت كافة، من السلع واخلدمات وغريه

ر ال خطكما يرى أن النظام اإلسالمي ككيان ودولة يسعى إىل إجياد عالقات جتارية مع الدول املساملة اليت 

لذا البد من السعي إلكمال عوز الدولة اإلسالمية  ،ن منتجات األقاليم ختتلف من بلد آلخريف التعامل معها، أل

عن طريق التجارة اخلارجية، والبد من الدخول يف عالقات جتارية دولية، لكسب األرباح اليت تعود على الدولة 

ها اإلسالم على أ�ا عملية بيع وشراء، وال مانع من االيت ير  باخلري العميم، وال ميكن إغفال فوائد التجارة اخلارجية

إجرائها داخليا أو خارجيا، فاإلسالم ال يعزل دولته يف التعامل مع الدول األخرى، فذلك يف الوقت احلاضر غري 

                                                                                                                                                             2.متاح ألن التجارة الداخلية و اخلارجية من ضرورات احلياة املعاصرة

  التجارة الدولية والشركات المتعددة الجنسيات : نيالمطلب الثا

ة حجم املبادالت الدولية نابع باألساس من إن قدرة الشركات متعددة اجلنسيات على التأثري يف تركيب

امتالكها لوحدات إنتاجية يف أحناء خمتلفة من العامل، وما تدره هذه األخرية من عوائد وتدفقات مالية يعاد 

  .استثمارها

  :مكانة الشركات متعددة الجنسيات في المبادالت الدولية: أوال

ت من القرن املاضي، فإن الشركات املتعددة حسب أرقام قدمية تعود باألساس إىل سنوات السبعينا

اجلنسيات كانت حتوز على نسبة البأس �ا من حجم املنتجات املصدرة من الدول السائرة يف طريق النمو، واليت  

  3.من صادرات دولة مثل سنغافورة %90دول مصنعة جديدة، بل تعدت  6من صادرات  %30كانت تتجاوز 

يصة العمالة من الشركات متعددة اجلنسيات هو االستثمار يف الدول رخإن األساس الذي تقوم عليه هذه 

ريق النمو كرب، أضف إىل هذا العامل جمموعة السياسات اليت تنتهجها الدول السائرة يف طأأجل حتقيق أرباح 

، وهو ما مسح zones franchesكرب عدد منها، من خالل خلقها ملناطق حرة أخاصة، من أجل استقطاب 

نا أخرى وهو شركات من االستفادة من ميزات عديدة تتمثل أساسا يف الضرائب املنخفضة أو املنعدمة أحياهلذه ال

مالذات آمنة، كما أن هنالك عامل آخر يتعلق باألساس بالسماح هلا بتوطني حلقات ما شكل بالنسبة هلا 

 .نها باجلوانب البيئيةخاصة ما تعلق م ،إنتاجية ملنتجات رمبا غري مسموح �ا يف بلد الشركة األم

                                                             
  .47، ص مرجع سابقطارق يوسف حسن جابر،  1
  .66، ص نفس املرجعطارق يوسف حسن جابر،  2

3 Michael Rainelli, le commerce international, 9eme édition, édition la découverte, Paris, 2003, 

p 103. 
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االلكرتونيات : مثل قطاعات ، بدأتن بلدا مثل الواليات املتحدة، وبداية من الستيناتإلكن يف املقابل ف

 ،مثال 1970سنة  ففي، اخلروج لالستثمار يف شىت أحناء العامل واألحذية واأللعاب وكذا األلبسة، تأخذ منحى

من صادرات فروع لشركات أمريكية كانت موطنة يف جنوب شرق  من مبيعات أجهزة الراديو كانت متأتية 90%

العمالية آسيا، وهو مايعين واردات بالنسبة للواليات م أ، ما خلق موجة من الغضب والعداء من طرف النقابات 

    la désindustrialisation.1 األمريكية هلذه الشركات واليت اعتربت أ�ا تساهم يف تدهور الصناعية األمريكية

  التجارة البينية للشركات المتعددة الجنسيات: ثانيا

لعل من بني أهم االختالفات بني العوملة اليت سادت خالل بداية القرن العشرين وما نعيشه حاليا، هو 

الدور الذي أصبحت تلعبه الشركات املتعددة اجلنسيات يف االقتصاد العاملي، فقبل احلرب العاملية الثانية كان عدد 

  .ركات قليال، كما كان دورها جد حمدود يف التجارة العامليةهذه الش

ن ثلث حجم إنذ السبعينات من القرن املاضي، فوقد بدأت تعرف رواجها بعد احلرب العاملية الثانية، فم

فهي حالة . التجارة بني الدول املتقدمة كان عبارة عن مبادالت تتم بني فرعني يف دولتني خمتلفتني لشركة واحدة

، تصدير شركة فورد حملركا�ا املصنعة يف مدينة كولونيا األملانية، لتجهيز السيارة املركبة يف إحدى فروعها يف مثال

  2.بلجيكا

إن من أهم السياسات اليت تعتمدها الشركات العمالقة هو تعدد فروعها، واعتمادها يف تدوير منتجا�ا 

وبالتايل خلق حركية جتارية بني فروع الشركة األم، هذه  خاصة إذا تعلق األمر مبنتجات نصف مصنعة فيما بينها،

احلركية التجارية ال مييزها إال اعتبار هذه املنتجات مبثابة صادرات و واردات مبا أن األمر يتعلق بسلع عابرة 

  .للحدود

  )licensing(التصدير المباشر مقابل االستثمار المباشر أو عن طريق منح رخصة اإلنتاج : ثالثا

الشركات متعددة اجلنسيات مضاعفة إعادة التوطني واالستثمار األجنيب املباشر، والذي كان يقلق  قادت

دة التوطني عندما تنقل دوما النقابات العمالية و سلطات الدول اليت تنتمي إليها هذه الشركات، ونتحدث عن إعا

طريق فرع من فروعها أو عن طريق من نشاطها أو كل نشاطها إىل دولة أخرى، هذا وقد يتم عن  اءالشركة جز 

ن إعادة التوطني سرتفع من حجم التجارة إباملناولة، ويف كلتا احلالتني ف مؤسسة أجنبية أخرى متنح هلا العملية

  .الدولية وتؤثر مباشرة يف أسواق العمل

                                                             
1 Michael Rainelli, le commerce international, op. cit, p 104. 
2 Paul Krugman et Maurice Obstfeld, economie internationale, op. cit, p 25. 
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حدى ولكن قبل الوصول إىل االستثمار املباشر أو عن طريق منح الرخص أو توطني فرع من فروعها يف إ

اإلنتاج يف البلد األم : بقاع العامل، فإن هذه الشركة تقوم بدراسة جدوى العملية ومنه املفاضلة بني خيارين إما

 .والتصدير إىل اخلارج، و إما التوطني الكلي أو اجلزئي ملشروعها أو منح رخصة اإلنتاج للمنتج األجنيب

، أعطى مثاال Robert J Carbraugh1لكاتبه  international econoimics: و يف كتاب

  2:توضيحيا يبني أي اخليارات ميكن للشركة اختاذه

تنتج مشروب غازي يف ويسكنسون األمريكية، و توفريه للكنديني يتم عن  ABلنعترب مثال أن الشركة 

صندوق دوالرات لل 6، و تكلفة االنتاج تثبت يف حدود ال من االستثمار املباشر يف كنداطريق التصدير املباشر بد

  .صندوق 300بعد مستوى إنتاج 

ن إفمن اجلانب االقتصادي ف .امليزان االقتصادي للشركة اإلسرتاتيجية علىنقوم أوال بتحليل تأثري هذه 

أي (  إسرتاتيجية التصدير املباشر هلذا املنتوج ستكون األنسب ملا تكون الكمية املطلوبة يف كندا قليلة نسبيا

) licensing(أو اإلنتاج عن طريق منح رخصة اإلنتاج  تيجية االستثمار املباشر،وتكون إسرتا، )السوق صغرية

  .كربأاملطلوبة يف كندا ملا تكون الكمية 

إن إنتاج ف صندوق للعام الواحد، وبالتايل 200لـ  توقعت استهالك األمريكيني ABلنفرض أن الشركة 

 دوالرات 8رباح، والذي سينتج بتكلفة هذه الكمية يف ويسكنسون يسمح هلا بتحقيق حجم معترب من األ

  .صندوق 100لصندوق، ولنعترب كذلك أن حجم الطلب الكندي سيكون يف حدود ل

        صندوق  100للمستهلكني يف الو م أ وكذا  صندوق 200مبا أن حجم اإلنتاج سيكون 

  .وحدة 300مية تصل إىل دوالرات ما دامت الك 6للكنديني، وبالتايل فإ�ا ستخفض من تكلفة اإلنتاج إىل 

 هو ستهالك للكندينيإإن بديل إنتاج هذا املنتوج يف الو م أ هو إنتاجه يف كندا، لكن مبا أن ما يتوقع من 

كندا صندوق، يف   100ن حجم هذا السوق جد صغري، إضافة إىل تكلفة إنتاج إصندوق للسنة وبالتايل ف 100

  .صندوقلدوالر لـ 11والذي سيكون بـ 

قل من تكلفة أنقل تكلفة التوزيع و ال+ إن كانت  تكلفة إنتاجه يف ويسكنسون: حالة التصدير بينما يف

  .ستعظم أرباحها من خالل التصدير إىل كندا ABن إ، فإنتاجه يف كندا

                                                             
1 Professor of economics in Central Washington University. 
2 Robert J.Carbraugh, international economics, 12th edition, South-Western Cengage 

learning, USA, 2009,  pp 309-310. 
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أن تنتج عن  ABنه من األجدى لـ إ، فصندوق للعام 300ملطلوبة يف كندا لكن إذا جتاوزت الكمية ا

  .مل  الكندي إلنتاج منتوج الشركة، أو تستثمر مباشرة يف كندارخصة للمتعا حطريق من

صندوق للعام، بينما يبقى الطلب األمريكي يف مستوى  400ن الطلب الكندي سيكون أإذا افرتضنا 

  .صندوق 200

، أي مبعىن أن إنتاج )دوالرات 6(  صندوق 300ن التكلفة ستكون ثابتة بعد مستوى إنتاج لنا بأو كما ق

، ولكن تستفيد وقدوالرات لـ الصند 6وحدة لألمريكيني، ستبقى التكلفة نفسها  200للكنديني و وحدة 400

من خالل تفاديها لتكاليف النقل والتوزيع اليت تتحملها من جراء التصدير إىل كندا، وبالتايل فان  ABالشركة 

AB اإلنتاج ملتعامل حملي سرتفع من أرباحها إما عن طريق االستثمار املباشر يف كندا أو منح رخصة.  

قد ) الواردات خاصة(وكما هو الشأن بالنسبة لتكاليف النقل، فإن القيود املفروضة على التجارة اخلارجية 

جيرب الشركة على االستثمار املباشر يف كندا بدال من التصدير بعد اإلنتاج يف ويسكنسون نظرا للرسوم الكبرية اليت 

  .قد تفرضها احلكومة الكندية

نه ميكن القول أن مسامهة مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر يف إالل ما سبق ذكره يف هذا املطلب فمن خ      

 :التجارة الدولية واضحة، ذلك أن

 ؛هذه املؤسسات من طرفثلث التجارة الدولية هي صادرات وواردات   •

 ؛القيمة اإلمجالية للتجارة العامليةبلغت قيمة املبادالت الداخلية فيما بني املؤسسات األم وفروعها ثلث   •

 ؛كرب حصة من االستثمارات العاملية املباشرةأل استحواذها على كما أ�ا تسيطر على النشاط الدويل من خال  •

ليم اقملختلفة يف الدول املتخلفة أو األهذه املؤسسات تتكامل مع التجارة العاملية، فمن خالل فروعها ا  •

 .طات االستثمار األجنيب املباشر والتجارة الدولية إذ أ�ا تتوجه حنو التصديرتدمج ما بني نشا ،الصناعية

ن للتحوالت احلاصلة على مستوى االقتصاد العاملي دور بارز يف تفسري هذا التوجه فإ باإلضافة إىل ذلك

  .حنو املزج بني نشاطات االستثمار األجنيب املباشر والتجارة الدولية
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  تجاهات التجارة الدوليةإح السياسات التجارية و إصال :الثالثالمطلب 

إن من أهم مظاهر العوملة هو النمو السريع يف تدفقات رؤوس األموال  والتجارة الدولية، و تكامل عمليات 

اإلنتاج على الصعيد العاملي، و تنسيق سياسات التجارة واالستثمار بني البلدان وفقا ألنظمة املؤسسات املتعددة 

  .رة الدولية و التجمعات اإلقليميةو منظمة التجااألطراف 

وقد شهدت فرتة الثمانينات من القرن املاضي، بداية ظهور عالقات جديدة نتيجة للتغريات يف البيئة 

االقتصادية العاملية و ما أفرزته من حترير اقتصادي غري من اجتاهات و أهداف التجارة و االستثمار الدوليني اليت 

  .ليات كمنظمة التجارة العاملية، و اإلقليمية و الشركات العابرة للقاراتأصبحت ختضع آل

جتاه اجلديد يف العالقات االقتصادية الدولية يكمن يف إلغاء أو ختفيض القيود اليت كانت تعرتض إللعل ا

التجارة الدولية و االستثمارات، و لتحقيق هذا اهلدف استعملت عدة آليات متثلت يف اإلصالحات يف 

  .لسياسات التجارية و االتفاقات العاملية و اإلقليميةا

   اإلصالح االقتصادي و التجارة الخارجية: أوال

تسعى برامج اإلصالح االقتصادي باألساس إىل حتسني الكفاءة التخصيصية ملوارد ا�تمع من خالل 

يه هذه الربامج يف جمال التجارة التقليل من العجز املوازين، و التوظيف األجنع للموارد و لعل أهم ما تنطوي عل

  1:اخلارجية هو حتويل هيكل اإلنتاج حنو الصادرات من خالل

، ترشيد قطاع التعريفة  خمتلف إجراءات و أدوات السياسة التجارية كرفع األرصدة من العمالت األجنبية

، ختفيض )غري الكمية ية و مثل رخص التصدير و القيود الكم( ، حترير التجارة أو إلغاء القيود عليها اجلمركية

، تسهيل تدفق رؤوس األموال األجنبية و اليت �دف أساسا إىل تعزيز تنويع هيكل الصادرات و بالتايل قيمة العملة

  .تنويع االقتصاد الوطين 

تمرار تبين و انتهاج هذه ، ذلك أن اسلعمليةا هلذه و عليه تعد برامج اإلصالح االقتصادي حمرك أساسي

 ث ما تكون احلاجة إليها سواء على الصعيد املايل، النقدي، التجارة اخلارجية أو تعزيز آلية السوقحي الربامج

 يد مسامهةعملية التنويع االقتصادي حيث تز  ، كلها آليات من شأ�ا دفعانطالقا من تفعيل عملية اخلصخصة

  .الناتج احمللي اإلمجايل  يف –سيما القطاع اخلاص  –القطاعات االقتصادية 

                                                             
التنمية املستدامة والكفاءة :  التنويع االقتصادي خيار اسرتاتيجي الستدامة التنمية، املؤمتر العلمي الدويل: طبايبية سليمة ولرباع اهلادي، مداخلة بعنوان 1

  .17، ص 1، كلية العلوم االقتصادية، جامعة سطيف2008افريل  8و  7االستخدامية للموارد املتاحة، ايام 
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و يؤدي حترير التجارة و أسعار الصرف إىل رفع حصيلة اإليرادات بالعمالت األجنبية مبا ينعكس على 

  .، و الذي يعترب مؤشر جيد على جناح عملية تنويع الصادرات الدولة و الناتج احمللي اإلمجايلزيادة إيرادات 

  1إصالح السياسات التجارية: ثانيا

و هذا يف إطار دعوات صندوق . هو إتباع سياسات جتارية أكثر انفتاحا لعل أهم ما ميز العقود األخرية 

النقد الدويل و البنك الدويل حبجة أن حترير التجارة يف هذه البلدان يعد بكفاءة أعلى يف استخدام املوارد البشرية 

ال عن حتقيق مكاسب فض. و يسهم يف االندماج اقتصادي بني البلدان املتقدمة والنامية و بني هذه األخرية نفسها

  .من التخصص و اقتصاديات اإلنتاج املوسع

لقد اختذت عدة بلدان نامية خطوات مهمة حنو حترير أنظمتها التجارية مرتبطة بتبين برامج التكييف 

اهليكلي، و يف العديد من احلاالت، كان حترير التجارة عنصرا مهما ضمن جهود التكيف املدعومة من برامج 

فعلى سبيل املثال، قلصت الكثري من البلدان النامية احلواجز غري اجلمركية و أزالت . نك الدولينيالصندوق و الب

و من جهتها قامت بلدان أخرى بتخفيض . احلماية عن الصناعات احمللية و قامت برتشيد هيكل التعريفات

  .احلواجز اجلمركية و غري اجلمركية على السواء

هليكلي البلدان النامية إىل تبين سياسة اإلنتاج املوجهة للتصدير بدال من و عموما دفعت برامج التكييف ا 

إحالل الواردات مرفقة بتبين سياسات جتارية و مالية مساندة و ذلك رغبة منها يف االستفادة  من رفع نصيبها يف 

  .�االتجارة الدولية و جلب االستثمارات األجنبية و ما يرتتب عنها من منو و تنمية القتصاديا

طريق حترير التجارة  عنو على وجه العموم، فإن برامج االستقرار و التكيف اهليكلي دفعت بالبلدان النامية 

إىل مدى أبعد بكثري مما هي مطالبة و ملتزمة به يف إطار النظام التجاري العاملي و االتفاقيات اجلديدة عقب جولة 

  .األوروغواي

 للضغط من أجل حترير نظم جتار�ا الدولية، يف حني تطبق الدول و املفارقة هي أن هذه البلدان تتعرض

  .الصناعية املتقدمة احلماية ضد منتجات البلدان النامية املصدرة إليها

  

                                                             
  .201، ص 2006االجتاهات اجلديدة للتجارة الدولية يف ظل العوملة االقتصادية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائر، حشماوي حممد،  1
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  الدولية  ارةاالتجاهات الجديدة للتج: ثالثا

ش التجارة ، أشار إىل تباطؤ يف انتعا2012يف تقرير لألمم املتحدة حول حالة و أفاق اقتصاد العامل لسنة 

، بينما سجل معدل %6.6، حيث تناقص معدل النمو يف التجارة السلعية إىل 2011الدولية خالل عام 

، كما توقع التقرير استمرار منو التجارة السلعية يف التباطؤ وفقا لتصور خط األساس 2010يف عام  12.6%

  .ى التوايلعل 2013و 2012خالل عامي  %5.7و  %4.4ليصل إىل معدالت ترتاوح بني 

ن معدل النمو اهلزيل لالقتصاد الدويل وخاصة بني االقتصاديات العاملية إو من وجهة نظر معدي التقرير ف

  .املتقدمة يبقى العامل الرئيسي لذلك

وكانت الدول النامية أكثر مرونة يف مواجهة األزمة األخرية، ويتوقع استمرار تزايد أمهية تلك الدول يف 

سنة  %41.2إىل  1995سنة  %28.5أين ارتفع حجم حصتها يف املبادالت الدولية من التجارة الدولية، 

االنتعاش يف الطلب اخلارجي بنسبة تصل إىل حوايل نصف النمو  2011وقادت تلك الدول يف عام  .2010

على مدى السنوات الثالث  %43يف الواردات على املستوى الدويل، وذلك مقارنة مبتوسط تصل نسبته إىل 

  .لسابقة لالزمة املاليةا

إذ زادت ، سارع لدى الدول النامية الرئيسيةويرتبط التغيري احلادث يف أمناط التجارة بالنمو الصناعي املت

              مبعدل سنوي قارب  2011و  1995معدالت التجارة بني دول اجلنوب يف الفرتة بني عامي 

ي يف التجارة الدولية �امش كبري والذي بلغ يف املتوسط ، وهو معدل يفوق متوسط النمو السنو %13.7نسبة 

  .سنويا 8.7%

غري متساوين ( تفاقيات التجارة احلرة الثنائية بني شركاء إجه جديد يتمثل يف تكاثر كما أشار التقرير إىل تو 

ارة يف إطار ، و ذلك يف ضوء حالة اجلمود القائمة يف املفاوضات الدولية متعددة األطراف لتحرير التج)أحيانا

  .جولة الدوحة

    يف العاشر من أفريل من سنة  ويف بيان منشور يف املوقع الرمسي للمنظمة العاملية للتجارة و صادر

 2013، أوضح أن مجيع املؤشرات تبني أن التجارة العاملية ستبقى يف مستويات دنيا من النمو يف سنة 2013

ساس إىل الصعوبات اليت تتلقاها خمتلف االقتصاديات وهو راجع باأل 2012بعد منو ضعيف سجل يف سنة 

  1:وقد جاءت أهم النقاط يف البيان السالف الذكر كمايلي .األوروبية

                                                             
  .07/06/2013: بيان منشور يف املوقع الرمسي للمنظمة العاملية للتجارة، تاريخ االطالع 1

  http://www.wto.org/french/news_f/pres13_f/pr688_f.htm 
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أين سجلت نسبة  2011مقارنة بسنة وبالتايل فهو ضعيف  %2كان   2012منو التجارة العاملية لسنة  -

 ؛ 5.2%

يف العشرين سنة  قل من املعدل املسجلأوهي  2013يف سنة  %3.3من املتوقع أن تسجل نسبة منو تقارب  -

           1990ما بني  %6 (قل كذلك من املعدل املسجل يف سنوات قبل األزمةأو  %5.3 بــاألخرية املقدر 

 ؛) 2008و 

ما تعيشه خمتلف االقتصاديات األوروبية وحالة الشك اليت دخلت فيها الكثري من دول االحتاد األورويب يف سنة  -

 ؛حتادالبالغ على صادرات أهم شركاء اإل ن له األثركا  2012

يف  األورويبحتاد نظرا لوزن اإل 2012على نتائج سنة حتاد األورويب أثرت تراجع احلركة التجارية يف دول اإلإن  -

ركود كرب املصدرين يف العامل ستتأثر نسبيا بالأرات دولة مثل الصني واليت تعترب ن صادإوبالتايل ف .التجارة العاملية

جتاه األكرب حنو يتوقع أن تعوض هذه الصادرات باإل املسجل يف بعض الدول األوروبية ولكن يف نفس الوقت

 .الواليات املتحدة األمريكية اليت تعترب الشريك التجاري رقم واحد للصني

عودة طفيفة  ن اخلرباء االقتصاديني للمنظمة العاملية للتجارة يتوقعونإبالتايل ومن خالل هذه العناصر، فو 

 .2012سجلت يف سنة  %2، مقارنة بـ 2013سنة % 3.3لنمو حجم التجارة العاملية، املنتظر أن يسجل 

و أن تسجل الدول النامية معدل منو  %1.4كما يتوقع يف نفس الشأن أن تنمو صادرات الدول املتقدمة بـ 

 %1.4ملنظمة العاملية للتجارة منو بـ ، بينما فيما خيص الواردات، فتنتظر ا2013لصادرا�ا يف سنة  5.3%

   .للدول النامية %5.9لالقتصاديات املتقدمة، و 

 

  

 

  

  :األولخالصة الفصل 

هم النظريات أة اخلارجية من دوافع قيامها إىل من خالل هذا الفصل الذي تناولنا فيه األسس النظرية للتجار       

هم ما مييز أنظم االقتصادية املختلفة، و كذا ا و عالقتها بالاليت حتكمها وصوال إىل السياسات التجارية وأنواعه
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 أووفرة  إىل باألساسن قيام التجارة الدولية عائد أنه ميكن القول بإوقتنا الراهن، ف جتاها�ا يفإالتجارة الدولية و 

تفاوت وال األذواقالتعدد الذي خيلقه اختالف  إىل إضافة، خرآلواختالفها من بلد  اإلنتاجندرة عوامل 

 قيام التجارة يف أساسيانقل اليت تعد حمددا لتكاليف ا إغفالالبلدان، دون  و بني خمتلف ا�تمعات التكنولوجي

الرئيسية لوجود  افع الدو  إبرازو كذا  األسبابوقد سعت النظريات املتعاقبة لتفسري وشرح هذه  .الدولية من عدمها

    ث مرورا بامليزة النسبية لريكاردوا واليت تشرح كيفية و دوافع دم مسيادل الدويل، من امليزة املطلقة آلالتب

وكذا الفجوة التكنولوجية ودورة حياة املنتوج اليت توضح ما تلعبه  اإلنتاجنظرية توافر عوامل  إىلالتخصص، وصوال 

املنتوج  إلنتاجون سواه د صاحب التقنية بلدإعطاء السبق لل، وبالتايل اإلنتاجيةالتقنيات احلديثة من دور يف العملية 

  .وهو ما يعين بالضرورة قيام التجارة فيه

على السياسة التجارية اليت ينتهجها البلد واليت ختتلف من  باألساسن تنظيم التجارة اخلارجية يعتمد كما أ     

قتصادية حرية، حسب نظرة البلد وتوجهه االقتصادي الذي حيكمه النظام السائد، وكذا الظروف اال إىلمحائية 

 إىلضرائب ورسوم الفنية لتنظيم هذا القطاع من  األساليبهم ألعامة له، و بالتايل ختتلف معها واالجتماعية ا

احلديثة من املنافسة األجنبية، وكذا  اوالدعم الذي تقدمه احلكومات، خاصة حلماية منتجا�ا وصناعا� اإلعانات

جليا  تأثريهقطاع التجارة اخلارجية، والذي يف الغالب ما يكون و تراخيص االسترياد لتنظيم نظام احلصص انتهاج 

  .على املعروض من السلع بصفة عامة

كثر من أالشركات املتعددة اجلنسيات على  سيطرة هو هم ما مييز التجارة الدولية يف الوقت الراهن،أولعل      

منح  أواملباشر  األجنيبريق االستثمار ارها الواسع والسريع عن طو الواردات العاملية، وانتش ثلث الصادرات

هذه املؤسسات مع التجارة العاملية، فمن خالل فروعها املختلفة يف الدول املتخلفة تراخيص اإلنتاج، وكذا تكامل 

أو األقاليم الصناعية، تدمج ما بني نشاطات االستثمار األجنيب املباشر والتجارة الدولية إذ أ�ا تتوجه حنو 

النمو الصناعي املتسارع لدى الدول النامية لتغيري احلادث يف أمناط التجارة من خالل ا إىل ةإضاف. التصدير

تفوق متوسط النمو السنوي يف التجارة  مبعدالت األخريةالرئيسية، واليت زادت معدالت التجارة بينها يف الفرتات 

  .الدولية بفارق كبري

 



  

  

  

  :الفصل الثاني

 التنمية المستدامة التجارة الخارجية و 
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  :مقدمة الفصل

جتاها�م، فكان إو تعدد املنظرين و  باختالفالرؤى حول مفهوم التنمية املستدامة  اختلفتلقد 

املؤشرات االقتصادية الكلية، و علماء االجتماع التحسن الطارئ على االقتصاديون يرون العملية التنموية مبنظار 

يرو�ا من خالل أهم التغريات اليت حتدث يف بنية ا�تمع و ثقافته، و كان السائد التفسري الكمي املعرب عنه 

، من ات املستقبلية على البيئة من جهةاالنعكاسيف احلسبان  األخذكأداة لقياس العملية التنموية دون   باألرقام

ة أخرى، من من جه اإلنسانالناجتة عن التصنيع الضخم، و على  اإلفرازاتالستغالل املفرط ملواردها و خالل ا

فكانت . عقالين للموارد املتاحةأجيال املستقبل و االستغالل الالمام مبتطلبات و حاجيات هتالء اإلخالل عدم إي

فربزت  ،اإلنساناحلاجة ماسة إىل ظهور مفهوم جديد للتنمية يأخذ يف احلسبان مجيع املقاربات ذات الصلة برفاه 

اليت بدأت تأخذ صداها أكثر فأكثر  يف �اية الثمانينات من القرن املاضي و كانت بالفعل التنمية املستدامة 

  . اإلنسانيةجتماعية بالبيئية و متس خمتلف النشاطات  االقتصادية بااليفة جتمع املصاحلأفضل تول

    ية املستدامة االقتصادية يف راهننا، فهي تؤثر يف التنم األنشطةو التجارة اخلارجية باعتبارها إحدى أهم 

انت للتبادالت ك  إذا، و ال توجد يف احلقيقة إجابة حمددة و بسيطة  ما هذه االخريةو تتأثر بتبين ضوابط و معايري 

يف هذا الفصل من  إبرازهسنحاول  يب أو اجيايب على خمتلف جوانب التنمية املستدامة، و هو ماالتجارية أثر سل

  :ثالثة مباحث إىلخالل تقسيمه 

  ؛أبعادهاالتنمية املستدامة و  ي التنمية االقتصادية وفسنتناول فيه تطور مفهوم األولأما  -

  اري الدويل، تطوره و أهم مؤسساته؛للحديث عن النظام التجاملبحث الثاين سنخصصه  -

 اآلثارفسنتناول فيه العالقة بني التجارة اخلارجية و التنمية املستدامة من خالل احلديث عن أما املبحث الثالث  -

  .اخلارجية  االقتصادية، االجتماعية و البيئية للتجارة
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  التنمية المستدامة من التنمية االقتصادية إلى  :المبحث األول 

على مر التاريخ، تعددت األفكار املنادية باحلفاظ على املوارد الطبيعية، منذ فالسفة الطبيعة عند اليونان 

مرورا بأصحاب النظرية االقتصادية يف الفكر الكالسيكي كمالتوس وريكاردو، وصوال إىل العقود األخرية أين 

ن النظريات االقتصادية اليت تقرتح سبال تنموية تأخذ بعني االعتبار اجلوانب البيئية، ومن بينها ظهرت العديد م

أعطيت األولوية فيه لكيفية املوازنة بني اجلوانب البيئية الذي ديث احلتوجه النظرية التنمية املستدامة وهو 

  .واالقتصادية واالجتماعية

  دي و التنمية االقتصاديةمفاهيم حول النمو االقتصا: المطلب االول

ليت أخذت هتمت مبفاهيم النمو االقتصادي و التنمية االقتصادية من أكثر املواضيع اتعترب املواضيع اليت إ

     هتمام من قبل الباحثني االقتصاديني، نظرا ملا يوىل هلما من أمهية من خمتلف الدول نصيبها من الدراسة و اإل

  .العادة عن مستوى رفاهها و تقدمهاو الشعوب، و اليت تعرب يف 

  النمو االقتصادي :أوال

  :النمو االقتصادي تعريف -1

فكار، فمنهم من يربطه بالزيادة املستمرة يف الناتج ف النمو االقتصادي بتعدد األراء و األتعددت تعاري

نالك من يربطه ه، ىل ذلكإ ت اهليكلية الطارئة على اآللة اإلنتاجية، باإلضافةاحمللي، و منه من يربطه بالتحوال

اليت تدرها، و على العموم  نتاجية املتاحة و املتوفرة و استغالل القيمة املضافةمبدى االستغالل األمثل للطاقة اإل

  :جياز أهم التعاريف اليت تطرقت اىل النمو االقتصادي يف مايليميكن إ

الناتج احمللي أو إمجايل الناتج الوطين، مبا حدوث زيادة مستمرة يف إمجايل أنه : "يعرف النمو االقتصادي

".                                                                                  1احلقيقي زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطين حيقق

تصل بالتغريات عرب وقابل للقياس، م نه يعود ملفهوم ضيق، كميأ : "يعرف النمو االقتصادي أيضاكما 

هناك عوامل اقتصادية  ومع ذلك ،وطين يف شكله اإلمجايل أو الفرديالوقت يف حجم الناتج الوطين و الدخل ال

فالنمو الفعلي ميكن حتقيقه بدون حتوالت أساسية يف هيكلية وموقع  ؛وغري اقتصادية تكمن وراء هذه التغريات

تبدل جذري يف القوى غري االقتصادية  دوني ، أةيجهات والنظم الثقافالقوى االجتماعية والسياسية أو القيم والتو 

  2".ذات العالقة بالنشاط االقتصادي

                                                             
  .73.، ص2007عجمية وآخرون، التنمية االقتصادية بني النظرية والتطبيق، الدار اجلامعية، مصر،  حممد عبد العزيز1
  .31 ، ص2006نهل اللبناين، لبنان، الطبعة األوىل، دار امل مشروب إبراهيم، إشكالية التنمية يف العامل الثالث،2
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  دولة ما خالل فرتة زمنية عبارة عن معدل زيادة اإلنتاج أو الدخل احلقيقي يف: "ويعرف أيضا بأنه   

ويعكس النمو االقتصادي التغريات الكمية يف الطاقة اإلنتاجية، ومدى استغالل هذه الطاقة، فكلما  ،معينة

ارتفعت نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية املتاحة يف مجيع القطاعات االقتصادية، ازدادت معدالت النمو يف الدخل 

  ".  1الوطين والعكس صحيح يف حال اخنفاضها

  :أن النمو االقتصادي هون نقول يف، ميكن أمن خالل ما سبق من تعار 

 ؛سيب يف حجم الناتج احلقيقي اخلاممتغري كمي يقيس التغري الن -

رة االقتصادية رتبط تعريفه بالناتج احلقيقي اخلام الذي يعرب فعال عن املقدإتغري يعرب عن التوسع االقتصادي، م -

 ؛والتوسع االقتصادي

يركز النمو االقتصادي على الكم الذي حيصل عليه الفرد من الدخل يف املتوسط وال يهتم بنوعية ما حيصل  -

عليه من السلع واخلدمات وال بتوزيع الدخل بني فئات ا�تمع، وبذلك فالنمو االقتصادي ال يهتم بنوعية التغيري 

.                                     ما يقابلها من السلع االستهالكية الفانيةيف اإلنتاج وال يراعي زيادة اإلنتاج من السلع االستثمارية و 

  : عناصر النمو االقتصادي -2

  :هم عناصر النمو االقتصادي فيمايليميكن إبراز أ

والذي يتمثل يف جمموع القدرات الفيزيائية والثقافية اليت ميكن لإلنسان استخدامها يف إنتاج  :العمل عنصر -أ

، كما استمرار التدريب والتعليم يزيد من التطور النوعي للعمالة و ،السلع واخلدمات الضرورية لتلبية حاجياته

 التأهيل التكنولوجيمدى  خلربة، وتتحدد إنتاجية عنصر العمل بنسب كبرية حسب العمر والتعليم والتدريب وا

  .2)قدرة استخدام التكنولوجيا و التقنيات احلديثة(

سواء  تحسن الناتج يعتمد بدرجة كبرية على الزيادة يف كمية ونوعية املعدات الرأمساليةف :س المالأعنصر ر  - ب

إنتاج سلع وخدمات أخرى وهي  تستخدم يفو التقنيات اليت السلع املالية منها أو املادية املعرب عنها مبجموعة 

 ساعد على حتقيق التقدم التقين، وعلى توسيع اإلنتاج بواسطةتتعترب أيضا كعنصر أساسي للنمو االقتصادي و 

  .3االستثمارات املختلفة مسامهتها يف

                                                             
  .268 ، ص2006األردن،  ،دار وائل للنشر، عمان الطبعةاألوىل،، )التحليل الكلي(عريقات حريب حممد موسى، مبادئ االقتصاد  1
  .34، ص 2001االقتصادي النظرية واملفهوم، دار القاهرة، القاهرة،  حممد ناجي حسن خليفة، النمو2

.306ص  د ت، العربية للرتمجة، بريوت، الطبعة الثانية،سولو روبرت، نظرية النمو، ترمجة ليلى عبود، املنظمة   3 
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طريقة هو تنظيم جيد لإلنتاج يسمح باالستخدام األكثر فاعلية للموارد املتاحة واليت توظف ب: التقدم التقني -ج

نتاج على حاهلا وحدث تقدم تقين ن بقيت كمية اإلإديدة يف العملية اإلنتاجية حىت و أكثر كفاءة، أو بطريقة ج

نه من الصعب القياس الدقيق للناتج أقيق النمو االقتصادي، وبالرغم ن ذلك سيؤدي حتما إىل زيادة اإلنتاج وحتإف

  .1البحث والتطوير ميثل مؤشر واسع القبولن اإلنفاق الكلي على إ، فلدولة ماالعلمي للعلماء 

 التنمية االقتصادية: ثانيا

تبيان أهم  برازه من خالللنمو االقتصادي، و هو ما سنحاول إخيتلف تعريف التنمية االقتصادية عن ا

  :ة االقتصادية، خصائصها و عناصرهاىل مفهوم التنميالتعاريف اليت تطرقت إ

  :مية االقتصاديةنتعريف الت -1

للنظام االقتصادي  الدخل القومي احلقيقي بواسطتهاهي عملية يزداد "  :أ�ا االقتصادية عرفت التنمية

  2".خالل فرتة زمنية طويلة من الزمن

  :و هو التعربف الذي نستشف منه ثالث مؤشرات أساسية دالة على عملية التنمية االقتصادية

  ؛القوميالدخل  رتفاعإ -

  ؛هذا االرتفاع استمرارية -

  .مواصلة االرتفاع لفرتة زمنية طويلة -

تعين التوسع االقتصادي القومي وخلق احتياطي نقدي يف يد االقتصادية التنمية "  :كما عرفت أيضا

الدولة، للقيام مبختلف الربامج االجتماعية كالتأمينات االجتماعية والصحة ورعاية العجزة واألطفال، وملواجهة 

  3".تصاالت الدوليةوحتقيق التعاقدات واإل داء الدولةأع

    ن التنمية االقتصادية ال يعىن �ا فقط ما حتققه من توسع اقتصادي و هو التعريف الذي حييلنا، على أ

فوائض عادة استغالل ما تدره من إمنا تتعداها إىل خمتلف اآلثار اليت قد تكون إلو زيادة الدخل القومي للبلد، 

ثار جتماعية و الرعاية الصحية، و اآلثار االجتماعية املتمثلة أساس يف التأمينات االقدية، كاآلمالية احتياطات ن

  . السياسية اليت حتقق للدولة مواصلة القيام مبختلف املهام املنوطة �ا

                                                             
1
  .58محمد ناجي حسن خلیفة، مرجع سابق، ص   
  .83. ص، 1981طالل الباب، قضايا التخلف والتنمية يف العامل الثالث، الطبعة االوىل، دار الطليعة، لبنان،  2

  .16. ، صاحلديث، مصر، د تحممد شفيق، دراسات يف التنمية االقتصادية، املكتب اجلامعي  3
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 العمليات اليت" :ساسا يف، فقد أشار إىل أن التنمية االقتصادية تتمثل أأما عن تعريف هيئة األمم املتحدة

توحيد جهود املواطنني و احلكومة لتحسني األحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف ا�تمعات  من كنمت

  1".احمللية، وملساعد�ا على االندماج يف حياة األمة واملسامهة يف تقدمها بأقصى قدر مستطاع

  :خصائص التنمية االقتصادية وعناصرها -2

 2:براز أمهها فيمايليلناجحة مبجموعة من اخلصائص ميكن إاالقتصادية اتتصف العملية التنموية  

  .و جمموعة أهداف تسعى إىل حتقيقهاأي أ�ا تنطلق من هدف أ :هادفةعملية  - أ 

تقوم على أسس علمية ونظرية مدروسة بعناية، وال تكون و املقصود �ا أ�ا عملية  :منظمة علمية وعملية  - ب

  .منظمة من طرف جهات ومؤسسات خمتصةو بطريقة عشوائية بل بشكل نظامي دقيق 

  .بصفة دائمة ومتواصلة�ا لتحسني األوضاع واالرتقاء ساسا وجدت أي أ�ا أ :إيجابية ومستمرةعملية  - ت

  .ما بينها لتفعيل جمهودا�اعات وامليادين اليت تتكامل فيقطاختص مجيع الفهي  :شاملة ومتكاملةعملية  - ث

حيث جيب أن يعىن �ا كافة األفراد واملناطق اعتمادا على  :المشاركة واالعتماد على الذاتعملية تتطلب  -ج

  .املوارد احمللية البشرية واملادية

  3:العناصر ميكن اجيازها فيمايليىل هذا، فالتنمية االقتصادية تتطلب جمموعة من املستلزمات و إضافة إ

جما معتربا وذلك ما يتم حتقيقه من خالل عملية االستثمار املكثف الذي يتطلب بدوره ح ،تراكم رأس املال -

 ؛من املدخرات احلقيقية

العملية عنصر يف مثلة يف القدرات واملواهب واملهارات واملعارف اليت ميتلكها األفراد وتدخل كتاملاملوارد البشرية  -

 ؛اإلنتاجية

الطبيعية أي شيء جيده اإلنسان يف بيئته  و خمزو�ا الباطين و هو ثل يف هبات األرضتتم اليت املوارد الطبيعية -

 ؛ويتسىن له أن ينتفع منه

 حيث أن التكنولوجيا هي املعرفة الفنية لإلنتاج واملستندة على املعرفة العلمية، واليت تعترب ،التقدم التكنولوجي -

 ؛اإلنتاج ومستوى التقدم االقتصاديعنصرا حامسا يف منو 

                                                             
  .18 ، صنفس املرجع 1
  .73. ، ص2009اجتماعيا، ثقافيا، سياسيا، إداريا وبشريا، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، :حسن عبد احلميد أمحد رشوان، التنمية  2

  .135.، ص2007دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،  ،نظريات وسياسات وموضوعات، الطبعة األوىل: مدحت القريشي، التنمية االقتصادية 3
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، وختص هذه العناصر مسامها كبريا يف العملية التنموية و اليت يعترب وجودها ،العناصر املؤسسية واالجتماعية -

   .تنظيم عملية التنمية ورعاية احلوافز املتعلقة بالنمو

  مفهوم التنمية المستدامة و تطوره: الثانيالمطلب 

  مفهوم التنمية المستدامة :أوال

نه بالنسبة للكثريين يعترب غامضا وغري معرف ، فرغم أحياتنامن  اءجز  أصبحمصطلح التنمية املستدامة  إن       

  1:أساسيةحتديات  ألربعتعرفها جمتمعاتنا املواجهة حاليا  نه يرتجم حقيقة التحوالت العميقة اليتأ إالبدقة، 

 1960ملياري نسمة يف سنة (صغر مما كان عليه، متسم بزيادة مضطردة يف عدد سكانه أ أصبحكوكب  -1

 األمممنظمة  حسب 2050لول سنة ماليري حب 9يبلغ العدد حوايل  أنماليري حاليا، ويتوقع  7وحوايل 

 .، وكذا مبوارد تتناقص وتتضاءل يوما بعد يوم مع تغريات جلية مست النظام البيئي)املتحدة

البيئية البحرية  األنظمةخاصة فيما خيص (من الثروات الطبيعية تدهورت  1/3، 1972سنة مؤمتر ستوكهومل فمنذ 

  .)واملياه العذبة، وكذالك الغطاء النبايت 

 دراك املعنوي اإلكرب، ولكن لوجي مذهل، أتاحت لألفراد قدرات أستمرار مرافقة لتقدم تكنو معارف تتطور بإ -2

 .)ال يتحسس الكثريون مساوئها و حماسنها بدقة(   مستواهاال يرقى إىل هلا للكثريين

طموح إنساين متزايد يوما بعد يوم، معرب عنه بالرغبة واإلرادة الكبريتني لالستفادة من املعارف وامليزات اليت  -3

 .مينحها له جمتمع التقنيات اجلديدة، لدفع األخطار احملدقة بتلبية اإلنسان حلاجاته األساسية

سوء  للضعفاء، فقر،م اجتماعي، �ميش انقسإ( ا�تمعي الذي ال يتوقف عن االتساع الالتوازن -4

 .نفصام داخل ا�تمع الواحدولد الصراعات واإلالذي  و  )اخل...تغذية

فأكثر منذ �اية الثمانينات من القرن املاضي، بعد ظهوره  أكثرمفهوم التنمية املستدامة بدأ يأخذ صداه  إن

  .بتقرير برونتالند أيضانا املشرتك، والذي يسمى يف وثيقة مستقبل

  

  

                                                             
1 Yvette Lazzeri, le développement durable du concept à la mesure, édition l’Harmattan, Paris, 

2008, pp 11-12. 
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 أساساقرتاح برنامج شامل للتغيري، يعىن من أجل إ املتحدة األممهيئة ا �هذا التقرير كان مثرة جلنة عقد        

:   اجليدة للموارد من أجل اإلدارة والنظر يف طرق العيش  إعادة إىل باألساسوقد دعى . بقضايا التنمية يف العامل

 .1 » اإلنسانية وأمال ألهدافاالستجابة وبطريقة مسؤولة  « 

فكانت اللجنة العاملية . طرق جديدة ملعاجلة املشاكل وللتعاون والتنسيق الدوليني إجيادفكان من الضروري 

واملوارد الطبيعية وما نتباه العامل حول التدهور املتسارع للبيئة إ أثارتللبيئة والتنمية، وهي التسمية الرمسية هلا، واليت 

  .ينجر عنه من عواقب وخيمة على التنمية االقتصادية واالجتماعية يف العامل بأسره

 2:رئيسيتنيوضعت اإلصبع على فكرتني املتحدة  لألممن اجلمعية العامة ه اللجنة، فإوبتنصيبها هلذ

ارتباطها بشكل ال يدع جماال ن التنمية االقتصادية واحلفاظ على البيئة ورفاهية ا�تمع هي ثالثة عناصر وجب أ -

 للشك؛

  .األصعدةاملستدامة تتطلب وتستوجب تعاونا وثيقا على املستوى الدويل ويف كافة  التنمية -

 تعريف التنمية المستدامة :ثانيا

 وثيقة مستقبلنا املشرتك، أو ما يعرف جاء يفلعل التعريف األشهر و املتعارف عليه للتنمية املستدامة هو ما 

لتنمية املستدامة على أ�ا التنمية اليت تسعى باألساس إىل تلبية حاجيات يرى االذي و برونتالند  جلنة تقريرب

  .ة حاجيا�اة على تلبياحلاضر دون املساس بقدرات األجيال املستقبلي

ا معلى احلفاظ على كوكبنا يف حدود  القائمة اإلسرتاتيجيةأ�ا :" اريف، نأخذ منهاا العديد من التعهلكما 

     ظ على الطبيعة و مواردهااعموما و ذلك بالتحكيم و التوفيق بني وجوب احلف اإلنسانيةرفاهية  بتنميةيسمح 

  . 3"بعني االعتبار العوائق االقتصادية و أمهية تقوية الروابط االجتماعية و االختالفات الثقافية األخذضرورة و 

ميكن فصلها عن رفاهية الشعوب و التنمية  من خالل هذا التعريف ميكن القول أن املشاكل البيئية ال

و جب األخذ بعني االعتبار ميكن حصرها فقط يف اجلانب االقتصادي بل  االقتصادية عموما، فهذه التنمية ال

من خالل توسيع نطاق التحليل االقتصادي ليأخذمها يف  ،اجلانبني االجتماعي و البيئي الذين مشلهما هذا املفهوم

  .ختاذ القرارات االقتصادية و اليت تتأثر بل تتحدد من خالهلماثناء إاحلسبان أ

  

                                                             
1 Tracey Strange et Anne Bayley, le développement durable à la croisée de l’économie de la 

société et de l’environnement, édition de l’OCDE, Paris, 2008, p26. 
2 Tracey Strange et Anne Bayley, IBID, p26. 
3 Hervé Devillé, économie et politiques de l’environnement, l’Harmattan, Paris, 2010, P15. 
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 1نظرية برونتالند التنموية: ثالثا

على  أنه نقلة نوعية  ،غالبية املفكرين االقتصاديني هو اعتبار ماجاء به تقرير برونتالندلعل املتفق عليه عند 

ككل من خالل تبين مفهوم التنمية املستدامة كإطار شامل جلميع اجلوانب اليت   لعملية التنمويةيف جمال تعريف ا

   :على باألساسختص احلياة البشرية بصفة عامة، و القائم 

  Reviving growth: إحياء النمو -1

مسامهة اإلمكانيات املادية و كذا الطاقوية يف العملية التنموية، و  تقليص نسبةمن خالل  تغيري نوعية النمو -

   ؛تأثريهاجعلها أكثر عدال يف 

  ؛ت من عمل، غذاء، طاقة، ماء و صحةتلبية أهم احلاجا -

  .القرارتطوير اجلوانب البيئية و االقتصادية يف عمليات اختاذ  -

  Population and human resources: السكان و الموارد البشرية -2

  ؛منو السكان إىل مستويات الدميومةتقليص  -

  ؛ر من مواردتثبيت حجم السكان مقارنة مبا توف -

  .التعامل مع املشكل الدميوغرايف يف سياق التعليم و القضاء على الفقر -

  Food Security: األمن الغذائي -3

  ؛ليت تتسبب فيها الزراعات الكثيفةمعاجلة املشاكل البيئية ا -

  ؛ات الزراعية و احلماية يف الشمالتقليص املساعد -

  ؛دعم بقاء و استقرار الفالحني -

  ؛نتاج الزراعي باجلوانب الوقائيةربط اإل -

  ؛عد التجارة لصاحل صغار املزارعنيتغيري قوا -

  .هوتوزيع الغذاءمشكل الالعدالة يف الوصول إىل  معاجلة -

  Loss of species and genetic resources :فقدان الكائنات و الموارد الجينية -4

   ؛القية، ثقافية، علمية و حىت صحيةاحلفاظ على التنوع البيولوجي العتبارات معنوية، أخ -

  ؛النهب وتدمري الغابات االستوائيةوقف  -

                                                             
1 Suan Baker, Sustainable Development, Routledge, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, 

Oxon, UK, 2006, PP 23-24. 
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  ؛للمناطق احملمية تصميم شبكة -

  ؛تفاقية عاملية حلماية األنساقإع وض -

  ؛م احملافظة على التنوع البيولوجيإنشاء صندوق لدع -

  .محاية و تطوير قاعدة املورد الطبيعي -

  Energy: الطاقة -5

  ؛الستخدام الطاقةو طرق آمنة و مستدامة  وضع سبل-

 Providing for substantially ؛الالزمة و املستعملة يف دول العامل الثالث األوليةتوفري الطاقات  -

increased primary energy use by the Third World.  

  ؛منو اقتصادي بأقل استخدام للطاقةتأمني  -

  ؛تطوير أنظمة الطاقات البديلة -

  .السياسات السعريةزيادة جناعة الطاقة من خالل استخدام التطور التكنولوجي و  -

  Industry: الصناعة -6

  ؛إنتاج أكرب مبدخالت أقل -

  ؛تأخذ يف احلسبان اجلوانب البيئيةترقية و عصرنة الصناعات اليت  -

  ؛صة من الشركات املتعددة اجلنسياتضرورة حتمل املسؤولية البيئية خا -

  ؛النفاياتن املواد اخلطرية و كذا اعتماد مراقبة شديدة للصادرات م -

  ؛لصناعة لتلبية احلاجيات املختلفةضمان التدفقات املستمرة من ا -

  .إعادة توجيه التكنولوجيا و طرق تسيري و إدارة األخطار -

   Human settlement and land use :استقرار اإلنسان و استخدامات األرض -7

  ؛ رهان النمو احلضريالوصول إىل -

  ؛معاجلة مشكلة النزوح الريفي -

  ؛نتطوير سياسات اإلسكان لتوجيه التمد -

  .مةضمان إرفاق تطور املدن بتوفري اخلدمات الالز   -
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  مبادئ التنمية المستدامة :رابعا

        تعلق مفهوم التنمية املستدامة منذ ظهوره مبجموعة من املبادئ، و اليت عرب عنها يف عديد الندوات 

  1:فيمايليو املؤمترات الدولية، نذكر أمهها 

ففي حالة وجود خطر معني، وجب وضع حيز التنفيذ جمموعة من التدابري و االجراءات  :مبدأ الحماية - 1

 .احلمائية، باستعمال أفضل التقنيات املتوفرة و بتكاليف اقتصادية مقبولة

تفادي وقوع غية جراءات مؤقتة و نسبية بس إىل تبين إفبتطبيق هذا املبدأ، تسعى الدول باألسا :مبدأ الحيطة - 2

 .خطار الواقعةالضرر، باإلضافة إىل وضع إجراءات تقييم األ

 جراءاتل من أشكال التلويث حتمل تكاليف إشخاص املتسببني يف أي شكفعلى األ :مبدأ الملوث الدافع - 3

و حيدد سعر السلع و اخلدمات باألخذ بعني االعتبار كل التكاليف اليت قد  الوقاية، ختفيف و مكافحة التلوث،

 .نتاج أو االستهالكخيلفها املنتوج سواء يف مرحلة اإل

ماية و احملافظة على البيئة ضمن مسار احلدراج للوصول إىل التنمية املستدامة، وجب إ :مبدأ حماية البيئة - 4

 .العملية التنموية ككل

ملواطنني و مشاركة  ترتتكز التنمية املستدامة أساسا على التزام اجلميع، فمسامهة ا :مبدأ المساهمة و االلتزام - 5

 .امة االجتماعية، االقتصادية و البيئية للتنميةللمجتمع هي ضرورية لتحقيق االستدكل ا�موعات املكونة 

ول فيتعلق بالتضامن بني الدول، خصوصا العالقات بني هذا املبدأ يشمل مستويني، أما األ :مبدأ التضامن - 6

 .جيال داخل الدولة الواحدةبني األ و الثاين يقصد به التضامندول اجلنوب و الشمال، 

نتاج أن تتماشى و النظرة القائلة بتخفيف فعلى أمناط االستهالك و اإل :نتاج و االستهالك مبدأ رشادة اإل  - 7

  .االنعكاسات غري املرغوبة على اجلانبني البيئي و االجتماعي، و تفادي باخلصوص تبذير و استنفاذ املوارد

  التنمية المستدامةأبعاد : الثالثالمطلب 

، يف إن احلديث عن التنمية املستدامة يدفعنا إىل إعادة النظر يف حياتنا اليومية، يف ممارساتنا و سلوكياتنا

املشاريع اليت نتبناها و ذلك بالبحث دوما عن أفضل توليفة جتمع املصاحل االقتصادية  يف كل بل عاداتنا

الكامنة أساسا يف األخذ بعني االعتبار  لتنمية املستدامة وا ى �ا مفهوميت أتلاباالجتماعية بالبيئية وهي احملاور 

  :اليت ميكن توضيحها يف الشكل املوايل األقطاب الثالثة الرئيسية اليت متس خمتلف النشاطات اإلنسانية، و

 
                                                             

1 Yevette Lazzeri, op.cit, pp 22 et 23. 
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  ترابط ابعاد التنمية المستدامة: 04الشكل رقم 

  
                                 

Source:mesurer le développement durable, Cahiers statistiques, OCDE, N 10, Mars 2006, P 1. 

 :و تشري أرقام االسهم يف الشكل أعاله اىل مايلي

  ؛)اخل...استغالل املوارد الطبيعية، التلوث، النفايات(أثار األنشطة االقتصادية على البيئة   -1

  االقتصادية؛مة من البيئة لألنشطة اخلدمات املقد  -2

      املوارد، املسامهة يف حتسني الظروف العامة للحياة  إىلالوصول  (مات املقدمة من البيئة للمجتمع اخلد  -3

  ؛)و شروط العمل

النظام ، التغريات الدميغرافية، أمناط االستهالك، التعليم و البيئة(تأثري املتغريات االجتماعية على البيئة   -4

  ؛)اخل... التشريعي و املؤسسايت

هيكل اليد العاملة، التعليم و التدريب، مستويات (االقتصادية  األنشطةتأثري املتغريات االجتماعية على   -5

  ؛)اخل...ام التشريعي و املؤسسايت النظاالستهالك، 

  ).اخل...لةادالعاألجور مستويات الدخول، التشغيل، (تأثري األنشطة االقتصادية على ا�تمع   -6
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  األبعاد االقتصادية: أوال

على تقليص حصة االستهالك باألساس العمل احلديث عن البعد االقتصادي للتنمية املستدامة معناه  إن

، وتقليص تبعية البلدان النامية، و املساواة يف تبديدها، و معاجلة التلوث إيقافالفردي من املوارد الطبيعية، و 

نه ميكن احلديث عن مستويني من ع، و بالتايل فإتفاوت املداخيل بني خمتلف شرائح ا�تم منتوزيع املوارد و احلد 

  :ة للبعد االقتصادي للتنمية املستدامةامراع

يستدعي حبق إعادة النظر  للتنمية املستدامة على املستوى اجلزئي البعد االقتصادي :على المستوى الجزئي -1

  1:يف كافة مراحل النشاط االقتصادي و اليت ميكن تلخيص أمهها فيمايلي

 .مرحلة توزيع و استخدام مصادر الثروة توزيعا يراعي حقوق االجيال احلالية و املستقبلية   - أ

بالعمليات ين جيب مراعاة معايري التنمية املستدامة يف دراسات اجلدوى املتعلقة مرحلة االستثمار، ا  -  ب

 .االستثمارية املختلفة

كثر اقتصادية، خاصة ما تعلق منها ن الطرق التكنولوجية و الفنية األخذ يف احلسبامرحلة اإلنتاج، باأل  -  ت

 .باستعمال املدخالت االكثر صداقة للبيئة و االمثل هلا

  اليت هلا آثار اقتصادية مرحلة االستهالك، و اليت تتطلب الرشادة و البعد كلية عن أشكال التبذير املختلفة   -  ث

 ن تتسبب يف خمرجات مضرة بالبيئة عن طرق االستهالك اليت من شأ�ا أىل االبتعاد و اجتماعية مجة، باإلضافة إ

 . و احمليط الذي نعيش به

اعلة يف نتاج توزيعا عادال بني خمتلف شرائح ا�تمع و القوى املتفة توزيع الدخول و عوائد عوامل اإلمرحل  - ج

ي من ن يساهم يف استدامة العملية االستثمارية من جهة و يرشد السلوك االستهالكو هو ما من شأنه أ السوق،

ستمرارية و تتعدى اجليل احلايل إىل ىل استدامة اقتصادية و اجتماعية تضمن االجهة أخرى و بالتايل الوصول إ

    .جيال املستقبليةاأل

أظهرت العقود  فقد، وانب الكلية و ما حيدث يف العاملذا ما حتدثنا عن اجليف حني إ :المستوى الكلي -2

و الفروقات جد جلية  فقري مشال غين و جنوب إىلتمثل بشكل واضح يف انقسام  العامل ي ،تنمويا مأزقا األخرية

                                                             
أفريل  7/8عقد أيام صاحل صاحلي، التنمية الشاملة املستدامة و الكفاءة االستخدامية للثروة البرتولية يف اجلزائر، حبوث و أوراق عمل امللتقى الدويل املن  1

  .871، ص 1، كلية العلوم االقتصادية، جامعة سطيف2008
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يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة، يف استغالل املوارد املتاحة من جهة و يف حتديد بني هذه الدول 

      1:براز أهم معاملها فيمايليؤوليات من جهة أخرى و اليت ميكن إاملس

 أناالقتصادية للتنمية املستدامة يالحظ  لألبعادفالبنسبة  :الك الفردي من الموارد الطبيعيةحصة االسته  - أ

ا م أضعافسكان الدول املتقدمة يستغلون قياسا على مستوى نصيب الفرد من املوارد الطبيعية يف العامل 

يستخدمه سكان البلدان النامية، فمثال استهالك الطاقة النامجة عن النفط و الغاز و الفحم أعلى منه يف اهلند بـ 

مرات يف املتوسط منه يف  10أعلى بـ  OCDEمرة، و هو يف بلدان منظمة التعاون و التنمية االقتصادية  33

 .البلدان النامية جمتمعة

من  %84من الناتج الصناعي العاملي و متتلك حوايل  %90الدول املتقدمة تتحكم حبوايل  أنكما 

، و هي األرضيةمن سكان الكرة  %25النشاط التجاري العاملي يف حني يبلغ وز�ا السكاين حبدود  إمجايل

ف من ثنيت عشرة ضعف مما تستهلكه دول اجلنوب، و يبلغ متوسط دخل الفرد فيها عشرون ضعتستهلك إ

  .متوسط دخل الفرد يف دول اجلنوب

ختفيضات  إجراءفالتنمية املستدامة بالنسبة للبلدان الغنية تتلخص يف  :تبديد الموارد الطبيعية إيقاف   -  ب

 أسلوبحدث تغيري جذري يف ة و املوارد الطبيعية و ذلك عرب إمتواصلة يف مستويات االستهالك املبددة للطاق

 .البلدان النامية إىلو ال بد يف هذه العملية من التأكد من عدم تصدير الضغوط البيئية  احلياة،

ة يف بلدان الصناعية مسؤولية خاصتقع على ال: مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث و عن معالجته   -  ت

       احملروقات كان كبريا ن استهالكها املرتاكم يف املاضي من املوارد الطبيعية مثل قيادة التنمية املستدامة، أل

الية التقنية و البشرية الكفيلة بأن تضطلع بالصدارة يف ذلك أن الدول الغنية هلا من املوارد امل إىلاف جدا، يض

توفري املوارد التقنية و املالية  إمكانية إىل باإلضافةاستخدام تكنولوجيات أنظف و تستخدم املوارد بكثافة أقل، 

 .األرضيةأن ذلك استثمار يف مستقبل الكرة  باعتبار، األخرىلتعزيز التنمية املستدامة يف البلدان 

      إىلو مثة جوانب الرتابط بني البلدان الغنية و الفقرية و اليت حتتاج : تقليص تبعية البلدان النامية   -  ث

نخفض به استهالك املوارد الطبيعية يف البلدان الصناعية تتباطأ به صادرات الدول التنويه، ذلك أنه بالقدر الذي ي

هذه الدول، و مما يساعد على  إيراداتالنامية من هذه املنتجات و بالتايل تنخفض أسعارها مما يقلل يف قيمة 

رات الذاتية و تأمني نمية القدتعويض هذه اخلسائر، االنطالق من منط تنموي يقوم على االعتماد على الذات لت

                                                             
،  2008أفريل  7/8املفاهيم و األبعاد، حبوث و أوراق عمل امللتقى الدويل املنعقد أيام بوعشة مبارك، التنمية املستدامة مقاربة اقتصادية يف إشكالية   1

  .60و  59و  58، ص ص 1كلية العلوم االقتصادية، جامعة سطيف
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يف التجارة فيما بني البلدان النامية و ختصيص استثمارات  اإلقليميكتفاء الذايت و بالتايل التوسع يف التعاون اإل 

 .بالتكنولوجيات احملسنة األخذو التوسع يف أكرب يف رأس املال البشري 

التحسني املستمر يف  ألغراضو اليت تعين تكريس املوارد الطبيعية  :التنمية المستدامة لدى البلدان الفقيرة  - ج

من سكان  %20من  ألكثربالنسبة  مستويات املعيشة، و يعترب التحسني السريع، كقضية أخالقية أمر حاسم

 و حيقق التخفيف من حدة الفقر نتائج هامة بالنسبة للتنمية املستدامة، الن. العامل املعدمني يف الوقت احلايل

هناك روابط وثيقة بني الفقر و التدهور البيئي و النمو السريع للسكان و التخلف الناجم عن التاريخ االستعماري 

 .و التبعية املطلقة للقوى الرأمسالية

الفرص غري املتساوية يف احلصول على  إن :المساواة في توزيع الموارد و الحد من التفاوت في المداخيل  - ح

و غري ذلك من ار ، و على حرية االختياألخرىو املوارد الطبيعية  األراضيالتعليم و اخلدمات االجتماعية و على 

مية و النمو االقتصادي احلقوق السياسية، تشكل حاجزا هاما أمام التنمية، فهذه املساواة تساعد على تنشيط التن

احلد من التفاوت املتنامي يف الدخل و يف فرص  إذااملستدامة تعين  فالتنميةعيشة،  مستويات املتحسنيل الضروريني

الواسعة و غري املنتجة  األراضي إتاحةاحلصول على الرعاية الصحية يف البلدن الصناعية مثل الواليات املتحدة و 

 ألغلبلزراعيني العاطلني كما هو الشأن بالنسبة للفقراء الذين ال ميلكون أرضا يف أمريكا اجلنوبية أو املهندسني ا

الشرعية، و حتسني فرص  إكسا�االقطاعات االقتصادية غري الرمسية و  إىلالدول النامية، و كذا تقدمي قروض 

  .التعليم و الرعاية الصحية بالنسبة للمرأة يف كل مكان

 االجتماعية األبعاد :ثانيا

ن املكون املفتاح للجانب البشري يف تعريف برونتالند للتنمية املستدامة هو مصطلح العدالة داخل وبني إ

 التوزيع العادل للموارد إىل باألساس، و الذي يدعو )intra- and inter- generational( األجيال

البشرية يف التنمية  اآلمال قةإعاحاضرا، دون املساس أو  األرضالذين يقطنون هذه  األفرادالفرص بني خمتلف و 

رسم  إال، ما هو يف الواقع يف جانبها االجتماعي أن احلديث عن التنمية املستدامة إذ 1.املستقبل ألجيالاملستقبلية 

        2:لقيم جديدة عرب العامل، فنحن بصدد

  جاوز جمرد إنتاج السلع و اخلدمات؛تعريف للثروة من خالل أسس و قواعد تت إعادة -

                                                             
1 Shawkat Alam, Sustainable development and free trade, Routledge, Oxon, UK, 2006,P 6. 
2 Solange Tremblay, développement durable et communications, Presses de l’université du 

Québec, Canada, 2007, P 17. 
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  تقاسم للحكم و السلطة؛ إىلتأخذ يف احلسبان طريقة املشاركة الفعالة اليت تؤدي  أصبحتفكرة الدميقراطية  -

و حميط اندماجي و مشجع على نوعية حياة أفضل، من خالل توفري شروط عدة من غذاء صحي،  إىلالدعوة  -

  .حمرتمة و بأجور عادلةالتعليم، و فرص عمل  إىلالولوج 

و السعي وراء إجياد احللول املناسبة  عاجلةاملهلدف  إاللذلك ميكن القول بأن التنمية املستدامة ما جاءت 

  1:تستدعي الوقوف عندهااليت  املعيشة يف عاملنا احلايل و جتماعيةالا شاكل�موعة من امل

احلاجات  العديد منيف عاملنا، خاصة ما تعلق منه بتلبية  األولوياتكثري من وجود تعارض يف  ف

رغم التحسن و على جوانبها البيئية فقط، لتحدث عن التنمية املستدامة الرتكيز يف احقيقة أعاق االجتماعية، 

يف الدخول بني الدول  الفروقأن  إال، )العاملي حتدثنا عن املتوسط إن(الكبري يف الرفاهية االقتصادية و االجتماعية 

دول مناطق كأفريقيا مثال الدخول فيها ففي العديد من  .ضوحا من ذي قبلو  أكثرأصبحت  الفقريةالغنية و 

الدخل احلقيقي الفردي هو أقل منه مما كان عليه قبل و ، يف املطلق ضعيفةليست ضعيفة نسبيا فحسب بل هي 

 باألساسمليون نسمة، فهذه الفروقات االقتصادية تنعكس  165دولة يقطن �ا أكثر من  16عاما يف  30

شتداد هذه الفروقات بني الدول فإ .احلكومات من أجل معاجلة املشاكل املشرتكة إرادةالوطنية و  األولوياتعلى 

يف الدخول بني األفراد حىت داخل الدول املتقدمة و الناشئة، مما يتسبب يف عجز الغنية و الفقرية رافقه اختالفات 

 .األساسيةعن تلبية حاجا�م  األفرادالعديد من 

، وفرد دوالر لليوم1 بـ أنه يوجد فرد من مخسة أفراد من جمموع سكان العامل يعيش إىلتشري  اإلحصائياتف 

سبعة أفراد يعاين من سوء التغذية، و فرد  دوالر لليوم، و فرد من جمموع  2من جمموع ثالثة أفراد يعيش مبستوى 

و فرد من جمموع  ،حةمستويات خطرية على الصمن جمموع أربعة أفراد يعيش يف مدينة بلغ مستوى التلوث �ا 

ثالثة أفراد ال يستفيد من خدمة الكهرباء، ونتائج سوء التغذية و املعاملة اليت تتلقاها املرأة احلامل أصبحت وخيمة 

، ومعدالت الفقر الكبرية اليت أضحت تعانيها غالبية شعوب العامل باتت حقيقة تشكل على حيا�ا و حياة جنينها

  . األكرب للمسؤولني يف الدول و يف املنظمات الدولية على حد السواء اهلاجس

و ملعاجلة مجلة هذه املشاكل االجتماعية عقدت العديد من املؤمترات و امللتقيات الدولية برعاية األمم 

 لفيةوقد خرجت بنتيجة مفادها وضع مثانية أهداف مسيت باألهداف اإلمنائية لأل ،املتحدة يف سنوات التسعينات

                                                             
1 Marco Mira et Lars Mortensen, le développement durable les grandes questions, éditions de 

l’OCDE, Paris, France, 2001, PP 23 et 24. 
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أهم املسامهات اليت تعترب كخطة عمل رئيسية جلميع دول العامل ومجيع املنظمات العاملة يف  إحدىتشكل و اليت 

  2015:1 حبلول عام حتقيقها على أرض الواقع يف العامل إىلاملتحدة  األممجمال العمل التنموي و اليت  تسعى 

 القضاء على الفقر املدقع واجلوع :1الهدف 

ختفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر وربع إىل النصف يف الفرتة ما بني  :ألف - 1الغاية 

  . 2015و  1990

فعلى الصعيد ، النساء والشباب توفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع، مبن فيهم   :باء -  1الغاية 

، 2011الر يف اليوم والذي ميثل خط الفقر يف عام دو  1.25مليون عامل على أقل من  384العاملي، عاش 

 .2001مليون شخص منذ عام  294وهو ما ميثل اخنفاضا مبعدل 

            1990الفرتة ما بني  ختفيض نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع إىل النصف يف  :جيم - 1الغاية 

 . 2015و 

  حتقيق تعميم التعليم االبتدائي  :2الهدف 

  إمتام مرحلة التعليم  كفالة متكن األطفال يف كل مكان، سواء الذكور أو اإلناث، من   :ألف - 2الغاية 

 . 2015االبتدائي، حبلول عام 

 .تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  :3الهدف 

أن يكون ذلك حبلول عام  إزالة التفاوت بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي ويفضل   :ألف -  3الغاية 

 . 2015التعليم يف موعد ال يتجاوز عام  ، وبالنسبة جلميع مراحل 2005

  تقليل وفيات األطفال  :4الهدف 

       1990الفرتة ما بني  ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثني يف   :ألف -  4الغاية 

  .2015و 

على الرغم من النمو السكاين، اخنفض عدد وفيات األطفال دون سن اخلامسة يف مجيع أحناء العامل من 

، مما يعين أن حاالت وفيات األطفال اخنفضت بزهاء 2011مليون يف  6.9إىل  1990مليون يف  12.4

  .حالة يوميا 14000

 

                                                             

  .02/12/2013: ، تاريخ االطالع http://www.un.org/ar/millenniumgoals: املوقع علىمتوفر ، أهداف االلفية،األمم املتحدة 1 
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 .فاسيةحتسني الصحة الن  :5الهدف 

 . 2015و  1990بني  ختفيض معدل الوفيات النفاسية مبقدار ثالثة أرباع يف الفرتة ما   :ألف - 5الغاية 

  . 2015تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلجنابية حبلول عام   :باء - 5الغاية 

  .اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  :6الهدف 

وبدء احنساره اعتبارا من  2015  اإليدز حبلول عام /وقف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية   :ألف - 6الغاية 

 .ذلك التاريخ

جلميع من  2010حبلول عام  اإليدز /تعميم إتاحة العالج من فريوس نقص املناعة البشرية    :باء - 6الغاية 

  .حيتاجونه

وبدء احنسارها اعتبارا من  2015  وقف انتشار املالريا وغريها من األمراض الرئيسية حبلول عام     :جيم - 6الغاية 

  . ذلك التاريخ

  .كفالة االستدامة البيئية   :7الهدف 

   .واحنسار فقدان املوارد البيئية إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات والربامج القطرية   :ألف - 7الغاية 

املستقبل "، مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، وافق زعماء العامل على اتفاقية معنونة 20+ في ريو ف

مليار  513إىل أكثر من ) املخصصة ملبادرات التنمية املستدامة(، ووصلت قيمة التعهدات املالية "الذي نبتغيه

 .دوالر 

  . 2010  احلد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي حبلول عام   :باء - 7الغاية 

مياه الشرب املأمونة  ختفيض نسبة األشخاص الذين ال ميكنهم احلصول باستمرار على   :جيم -  7الغاية 

  . 2015النصف حبلول عام  وخدمات الصرف الصحي األساسية إىل 

مليون من سكان األحياء   100ملعيشة ما ال يقل عن  2020عام حتقيق حتسني كبري حبلول   :دال -  7الغاية 

  .الفقرية

  إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية  :8الهدف 

بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم  املضي يف إقامة نظام جتاري ومايل يتسم باالنفتاح والتقيد   :ألف - 8الغاية 

  .التمييز

      .معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا :باء - 8الغاية 
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  .اجلزرية الصغرية النامية معاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية غري الساحلية والدول     :جيم - 8الغاية 

  .املعاجلة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية     :دال - 8الغاية 

اخنفضت نسبة  2011وعام  ،2008لعام  االقتصاديةجنت البلدان النامية يف هذا الوقت من األزمة فقد 

 . الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل للعديد من البلدان النامية

األساسية بأسعار ميسورة يف  التعاون مع شركات املستحضرات الصيدالنية إلتاحة العقاقري    :هاء - 8الغاية 

  .الناميةالبلدان 

وخباصة تكنولوجيا املعلومات  التعاون مع القطاع اخلاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات اجلديدة،     :واو – 8الغاية 

  .تصاالتواإل

  البيئية األبعاد: ثالثا

لقد أضحت املشكالت البيئية إحدى أهم املشكالت اليت تؤرق العامل برمته، و لعل من أهم أسباب تنامي 

 إىل باإلضافةالتدهور البيئي هو الزيادة السكانية املضطردة و جتمع البشر يف جتمعات سكانية كبرية يف مدن العامل، 

يف احلسبان النتائج املتأتية  األخذاملوارد و دون  النمو االقتصادي احملقق يف عديد البلدان على حساب استنزاف

وضع  إىل باألساسو التنمية املستدامة يف مكو�ا البيئي تسعى  .عن التصنيع الضخم الضار بالبيئة و مكونا�ا

صحة أفضل، حياة أحسن و حتكم أكرب يف مدخالت  هتماماتنا من أجل الوصول إىللب إاجلوانب البيئية يف ص

  .و يف تكاليفه و بالتايل يف قدراتنا الشرائية إنتاجناو خمرجات 

  1:يلي لتنمية املستدامة على الصعيد الكلي فيماالبيئية ل هتماماتإلو ميكن تلخيص أهم ا 

 التغريات املناخية؛ -

 تدهور نوعية اهلواء؛ -

 تدهور نوعية املياه؛ -

 تلوث املدن و الفضاءات الطبيعية؛ -

 .حمدودية املوارد الطبيعية -

  

                                                             
1 Farid Baddache, le développement durable tout simplement, édition Eyrolles, Paris, France, 

2008, P1. 
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   و قد ختتلف أسباب املشكالت البيئية بني بلدان اقتصاد السوق و بلدان اقتصاديات التخطيط املركزي 

   1:و تدمري بيئي يف كال ا�موعتني أضرارو لكن النتيجة واحدة و هي 

اخلاصة  املنشآتاملشكلة البيئية يف هذه البلدان هو سعي  فأسبابيف تنظيم اقتصاديات السوق، 

   يسعون لتخفيض التكلفة  األعمالب احد ممكن، فأصح أقصى إىلللموارد و تعظيم الربح  األوسع لالستغالل

الذي  على البيئة وحد ممكن و ما ينتج عنها من نتائج و خيمة  أقصى إىلو تعظيم الربح و ذلك باستغالل البيئة 

  .يتحمل تبعاته كل ا�تمع

نظريا أن تكون النتائج أفضل على اجلوانب البيئية باملقارنة  و يف النظم االقتصادية املخططة مركزيا، يفرتض

ووسائله و بالتايل على  اإلنتاجسيطرة الدولة على  إىل، بالنظر الرأمساليةمع ما هو عليه احلال يف البلدان 

أخذ البيئة يف احلسبان أثناء رسم السياسات االقتصادية، غري أن الواقع يقول  إمكانية، و أمناطهاالستهالك و 

معدل النمو هو مقياس و باعتبار أن  ،أعلى ما ميكن اإلمجايلبسعي هذه البلدان جاهدة جلعل منو الناتج احمللي 

ص من أثر يتمثل يف التخل يو يكون كل ذلك على حساب البيئة، و هلذه الدول حتدي حقيق لنجاح اخلطة

، و هي بذلك مل تضع يف احلسبان اآلثار السلبية املستقبلية التبعية االقتصادية و استغالل الدول الصناعية ملواردها

  .هتماما�ار إفان محاية البيئة و احلد من التلوث هو آخ بالتايلللتصنيع و 

  البعد السياسي و المؤسساتي: رابعا

العامة  البيئة السياسية ايت للتنمية املستدامة يقودنا إىل احلديث عنإن احلديث عن البعد السياسي و املؤسس

نظام احلكم الذي يضم املؤسسات احلكومية، والذي حيدد السياسة العامة للمجتمع ويوفر  و النظام السياسي أو

هناك من يرى أن النظام السياسي هو السياسات وفقا للفلسفة السياسية، ف هلا األدوات الالزمة لتنفيذ تلك

و اليت يوكل لكل منها ) التنفيذية، التشريعية، القضائية ( جمموعة مؤسسات سياسية وبالذات املؤسسات احلكومية 

جمموعة من املهام تقوم �ا يف حدود استقاللية معينة، يف حني و يف عاملنا الراهن، خاصة يف املتقدم منه، فقد 

من حيث اجلانب ( يشري إىل جمموعة التفاعالت والعالقات اليت ترتبط بظاهرة السلطة  سيالنظام السياأصبح 

  ).اجلوانب املؤسسية ( إضافة إىل اإلطار املنظم هلا ) النخبة ( و القائمون على ممارستها ) اإليديولوجي

  

 

                                                             
أفريل  7/8 سنوسي زوليخة و بوزيان الرمحاين هاجر، البعد البيئي السرتاتيجية التنمية املستدامة، حبوث و أوراق عمل امللتقى الدويل املنعقد أيام  1

  .133و  132، ص ص 1، كلية العلوم االقتصادية، جامعة سطيف2008
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    )السلطات األربع ( أسس الدول الحديثة  - 1

وك اآلخرين برضاهم أو رغما أو مجاعة على التأـثري يف سلإن أبسط تعريف للسلطة هو أ�ا قدرة فرد 

أما السلطة السياسية فيتم تعريفها على أ�ا جمموعة العمليات واألدوار االجتماعية اليت بواسطتها ميكن ، 1عنهم

   2:ختاذ القرارات اجلماعية وتنفيذها، و عادة ما تقسم هذه السلطات إىل أربع سلطات أساسيةا

يقصد �ا تلك اهليئة اليت هلا حق إصدار القواعد العامة امللزمة اليت حتكم تصرفات الناس  :التشريعيةالسلطة   - أ

داخل كيان الدولة وتتجه أنظمة احلكم الدميقراطية إىل إعطاء حق التشريع لنواب الشعب الذين ميثلون السلطة 

 .التشريعية وتنظيم العالقات سواء كانت داخلية أو دولية

هي اليت تسري أمور الدولة ضمن حدود الدستور والتشريعات والقوانني، وهلا صالحيات  :لتنفيذيةالسلطة ا  -  ب

هذه العالقة بني التشريع والتنفيذ . اقرتاح مسودة قوانني جديدة لدراستها من قبل السلطة التشريعية واملوافقة عليها

 على األغلبيةاحلكومة إن حصلت الواقع ال تصح بشكلها األفضل إال باستقاللية األول عن الثاين، لكن يف 

للخروج من هذه اإلشكالية، جيب تفعيل آليات قانونية ، و ف من مزايا الدميقراطيةاضعؤدي إىل اإلهذا يف ،ةالربملاني

 .حلضور فعلي للمعارضة وعرض سياسا�ا  أمام الرأي العام

استقاللية هذه السلطة حلماية الدميقراطية، على القضاء أن يكون  تقتضي ضرورةال :السلطة القضائية  -  ت

، فهدف القضاء األساسي هو ...مستقال يف مستوياته كافة عن أي ضغوط سياسية أو اجتماعية أو مالية أو دينية

دارة حلسن ا. ومن األفضل أن يكون اختيارهم بعيدا كل البعد عن اللعبة السياسية الضيقة. العدل تبعا للقانون

الدولة الدميقراطية احلديثة جيب وضع رقابة قضائية تضاف إىل الرقابة االدارية العادية على املؤسسات املتعددة يف 

 .نظمة الداخلية هلالدولة لكي ال ختالف القوانني واألا

 الذي اعرتف بنفوذ الصحافة ومساها" ادموند بروك"االجنليزي ضافة الفيلسوف هي من إ :السلطة الرابعة  -  ث

ثالث سلطات جتتمع هنا حتت سقف الربملان، ولكن يف قاعة املراسلني جتلس السلطة " السلطة الرابعة حيث قال 

وتتقدم أمهية السلطة الرابعة على السلطات الثالث لسبب واضح هو أن السلطة ". الرابعة وهي أهم منكم مجيعا 

بية أنظمة حافة تعترب مفهوما شديد اإلشكالية لغالالرابعة متثل الشعب ومتارس دورها يف استقالل تام وحرية الص

ن لإلنسان كل احلق يف احلديثة احلد من حرية التفكري، أل ال جيوز يف الدميقراطية احلكم غري الدميقراطية، يف حني

                                                             
االكادميية العربية املفتوحة يف /يب، أطروحة دكتوراة غري منشورة، كلية االدارة و االقتصادفارس رشيد البيايت، التنمية االقتصادية سياسيا يف الوطن العر   1

  .110، ص 2008الدمنارك، 
  .114و  113فارس رشيد البيايت، نفس املرجع، ص ص   2
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االت ا�هذه العقلية االنفتاحية إذا دخلت يف . حتكيم عقله دون خوف أو حماسبة عشوائية من احلاكم أو ا�تمع

السياسية، النشر، الصحة، الفنون وغريها ستكون املفتاح للشعوب لتجاوز احلدود الضيقة للتفكري وإجياد احللول 

 .لكل املشاكل

 :الحكم الراشد كآلية للتنمية المستدامة - 2

ربع اليت ذكرت آنفا، و ضرورة الفصل يبتغى من خالل جمموعة السلطات األإن الشيء األساسي الذي 

حكم الوصول إىل هو ، يعين أنه جيوز لكل سلطة جتاوز صالحيا�ا دون تدخل السلطات األخرىال الذي و بينها 

وتطبيق القوانني على  مثال، الدستور قانون جامع وعام، قد يكون باالعتماد على وليس حكم األفراد املؤسسات

  .وحياد اجلميع بنزاهة

وعة من األفكار و التصورات اليت ميكن هلا أن و قد ظهر يف هذا اإلطار جمموعة من املفاهيم احلاملة �م

  ، و لعل أمهها احلوكمة و احلكم الراشد، فما املقصود �ما؟حتقق هذا املبتغى

        ممارسة السلطات السياسية و االقتصادية : " عرف برنامج االمم املتحدة االمنائي احلوكمة على أ�ا

االصعدة و يف خمتلف املستويات، و هي جمموعة اآلليات و القنوات و االدارية قصد تسيري أمور الدولة على مجيع 

      و املؤسسات اليت من خالهلا ميكن للمواطن و كل اهليئات الدفاع عن مصاحلهم و ممارسة حقوقهم املشروعة 

  .1"و القيام بواجبا�م و تسوية خمتلف املشاكل و الصعوبات اليت تعرتضهم

هي الطريقة اليت متارس �ا السلطات من أجل إدارة : " حلوكمة على أ�اكما عرف البنك الدويل أيضا ا

  .2"املوارد االقتصادية و االجتماعية للبلد

  3:أما احلكم الراشد، و حسب البنك الدويل فإنه يتصف أساسا بــ

 التسيري الراشد للقطاع العام؛ -

 املسؤولية؛ -

 إليها؛توفر فضاءات التبادل احلر للمعلومة و شفافية الوصول  -

                                                             
1 Programme des Nations Unies pour le développement, Gouvernance et développement 

humain durable, New York, document d’orientation du PNUD, 1997. 

2 Fonds international de développement agricole, la bonne gouvernance : une mise au point, 

document du soixaante-septième session du conseil d’administration, Rome, 8-9 septembre 

1999, P1. 

3 Rapport des Nations Unies, définition des concepts et terminologies de base de la 

gouvernance et de l’administration publique, New York, 27-31 Mars 2006, P4. 
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 .وجود إطار قانوين يضمن العدالة و احرتام احلريات -

  :يتواجد بوجود حكومة جيدة أي عند توفر العناصر التالية الراشدن احلكم ميكن القول بأمن خالل ما سبق 

 ؛وحماسبة احلكومةيف صناعة مشاركة الشعب دميقراطية حقيقية توفر  -

  ومية تتسم باالحرتافية واحليادية؛العامة ووجود إدارة حكإدارة حكومية سليمة مبا يف ذلك إدارة األموال  -

  ومبشاركة تامة من قبل املواطنني؛ سلطات غري ممركزة حلكومة حملية فعالة، -

 حقوق اإلنسان؛احلريات و إطالقها و محاية تشجيع  -

 ؛)تقاضي، استقاللية القضاة حق ال( احرتام حكم القانون وإدارة العدالة  -

  .لضمان فعاليتهمجتمع املدين لوجود استقاللية ل -

البنك و برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  احلكم الراشد خبصائصه املختلفة من خالل نظريت و ميكن توضيح

  1:كمايلي  العاملي

  نظرة البنك العالمي  نظرة برنامج األمم المتحدة االنمائي

  املشاركة الشعبية الفاعلة  -

  حكم القانون ودولة املؤسسات  -

  الشفافية  -

  اجلاهزية واالستجابة  -

  التوجه حنو االجتماعية  -

  العدل االجتماعي  -

  الفعالية والكفاءة  -

  املساءلة  -

  الرؤية اإلسرتاتيجية  -

  الشرعية  -

  احلرص يف التعامل مع املواد  -

  البيئة السليمة  -

  التمكني واالقتدار  -

  الشراكة  -

  الالمركزية  -

  تسيري دائمالتسيري باملشاركة،  -

  شرعي ومقبول من طرف السكان  -

  يشجع العدالة تسيري شفاف  -

  قادر على تطوير املوارد من طرف التسيري اجليد -

  يشجع التوازن بني االجناس  -

  متسامح ويقبل االراء املختلفة  -

قادر على تعبئة املوارد من اجل حتقيق األهداف  -

  االجتماعية

  يدعم اآلليات الذاتية  -

  يتطابق مع القانون  -

  عقالين وفعال للموارداستعمال  -

  خيلق وحيفز االحرتام والثقة املتبادلة  -

  قادر على حتقيق حلول وطنية والتكامل �ا  -

  يضبط أكثر مما يراقب  -

  قادر على معاجلة املسائل املؤقتة -

                                                             
  .130، ص رشید البیاتي، مرجع سابقفارس   1
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فافية، الشاملشاركة، هو  راشدمن خالل هذا اجلدول يتضح أن اخلصائص اجلوهرية ملفهوم احلكم ال

كما ميكن القول بأن البعد السياسي للتنمية املستدامة هو البعد   .، الالمركزية والتنسيقالقانون املسؤولية، دولة

بل ال ميكن احلديث عن االبعاد السالفة و هو املؤطر هلا، اجلامع لبقية االبعاد االقتصادية و االجتماعية و البيئية، 

يف ظلها فقط تتضح  املتعارف عليها، و اليت يف ظل نظام حكم مبهم و بعيد عن اآلليات الدميقراطيةالذكر 

للفاعلني، و هو االسرتاتيجيات و السياسات الواجب اتباعها من خالل الشفافية يف التعامل و املشاركة اجلماعية 

  .و الوصول يف غالب االحيان إىل أفضل االختيارات املمكنة رتتيب األولوياتب ما سيسمح 
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  النظام التجاري الدولي و تطوره: الثانيالمبحث 

 نشأة النظام التجاري الدويل كان ضرورة فرضتها ظروف �اية احلرب العاملية الثانية اليت شهدت ميالد  إن

، فكان ال بد من الضلع 1944تفاقيات برينت وودز عام ة الدولية الكربى اليت متخضت عن إاملؤسسات املالي

أ و اململكة .م.يف الو باألساسالثالث الذي حيقق التنمية العاملية املنشودة مبنظور القوى الكربى آنذاك اليت تتمثل 

  .املتحدة

  نشأة النظام التجاري الدولي :المطلب األول 

  ظروف نشأة النظام التجاري الدولي:  أوال

أ بعض االقرتاحات اخلاصة بتطوير و توسيع نطاق التجارة العاملية و كذا .م.نشرت الو 1945يف عام 

دولة حلضور جلسات للنقاش حول ختفيض الرسوم اجلمركية و خمتلف احلواجز  15التشغيل، وقد قامت بدعوة 

دولة ما عدا رفض االحتاد السوفيايت احلضور و قد كان  14ة بصفة عامة، و قد قبلت الدعوة ر اليت تعرتض التجا

.international trade organisationاهلدف املنشود نشأة منظمة التجارة الدولية 
1

 

 أ.م.املتحدة بناء على مقرتح من الو لألممأصدر ا�لس االقتصادي و االجتماعي   1946يف عام و 

، أين 1947املتحدة و مت عقد املؤمتر يف هافانا عام  األممد مؤمتر دويل للتجارة و التوظيف حتت رعاية توصية بعق

  2.املتحدة هذا وثيقة مسيت مبيثاق هافانا أو ميثاق التجارة الدولية  األممصدر عن مؤمتر 

أكتوبر  30جنيف "  (اتاجل" تفاق إىل توقيع إ 1947و 1946و أدت اجتماعات عدة  بني عامي 

         من  التجارة  ةيف املائ 80 ـــتستأثر يومها ب تالذي وافقت عليه ثالث وعشرون دولة كان) 1947

و يهدف االتفاق إىل إلغاء إجراءات احلماية اليت سادت غداة احلرب و العودة إىل التبادل احلر و كل ما  الدولية،

  ضات بني الدول املوقعة  ومراقبة تطبيق االتفاقات التجارية يشجع املنافسة االقتصادية املشروعة و تشجيع املفاو 

  3.و التحكيم بني األعضاء يف حال وجود خالفات

  

  

                                                             
1 Alice Landau, The International Trading System, Routledge Taylor & Francis Group, 

2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, UK, 2005, P8.  

.60، ص 2011 دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، األردن، ،2طسهيل حسني الفتالوي، العوملة وآثارها يف الوطن العريب،   2  
  .123، ص مرجع سابقحشماوي حممد،  3
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  GATTات الج: ثانيا

       General Agreement on Tariffs and Tradeلـ اختصارو  جنليزيةإهي كلمة  GATTاجلات 

  .و اليت تعين االتفاقية العامة للتعريفات و التجارة

تفاقية العامة للتعريفات و التجارة إسم إتفاقيته من اإل 1947ملؤمتر الذي عقد جبنيف عام وقد اقتبس ا

تفاقية ى عليها التعديالت و أطلق عليها إسم اجلات لتمييزها عن إ، فأجر 1947املتحدة يف هافانا عام  لألمم

رأمسالية، وبذلك استطاعت الدول الغربية تفاقية تنسجم و التوجهات الغربية ال، حيث أصبحت اإلاألمم املتحدة

املتحدة على الرغم  األممعقد هذا املؤمتر خارج حدود  عن النظام االقتصادي الدويل، ومتعزل الدول االشرتاكية 

  1.املتحدة األممتفاقية مقتبسة من وثائق من أن أصول اإل

      و قد أنشئت اجلات بغرض تسهيل التجارة العاملية عن طريق توفري اإلطار األمثل للتشاور و املناقشة 

منها هو  األساسيو التنسيق أثناء وضع الرسوم و خمتلف احلواجز اجلمركية املعيقة للتجارة الدولية، و كان اهلدف 

و اإلنقاص من احلواجز غري اجلمركية و ضبط و مراقبة  عن طريق التخفيض التدرجيي للرسوم حترير التجارة الدولية

  2.السياسات التجارية الوطنية

األعضاء، بل الدول األطراف يف و رغم  أن اجلات ليست منظمة حيث ال يسمى املنتسبون إليها بالدول 

  . ة الدوليةتفاقية، إال أ�ا لعبت ملدة قاربت النصف قرن دور املنظمة  غري املعلنة و املنظمة للتجار اإل

  :تفاقية اجلات على مبدأين رئيسني ينطوي حتتهما عدة مبادئ فرعيةقامت إ كما

يهدف هذا املبدأ إىل حتقيق املنافسة العادلة اليت تعترب من متطلبات  :مبدأ عدم التمييز في التجارة الدولية - 1

وبدوره يتضمن مبدأ عدم  االمتيازات النسبية،حترير التجارة الدولية والتقسيم الفعال للعمل الدويل القائم على 

  3.التمييز شرطني أساسني يعرف األول بشرط الدولة األوىل بالرعاية ويعرف الثاين بشرط املعاملة الوطنية

عة الوطنية سواء ما األخرى معاملة السل الدول لسلعو يعين أن تتم معاملة كل دولة  4:ملة الوطنيةاشرط المع  - أ

 .املعمول �ا األنظمةاحمللية أم يتعلق بالضرائب 

   

                                                             

.62سهيل حسني الفتالوي، مرجع سابق ص    1 
2 John J. McCusker, History of world trade since 1450, Thomson Gale, USA, 2006, P 411. 

ري منشورة، مداين خلضر، تطور سياسة التعريفة اجلمركية يف ظـل النظام التجاري متعدد األطراف والتكتالت االقتصادية اإلقليمية، مذكرة ماجيستري غ  3

  . 48، ص2006جامعة اجلزائر، 

  .63سهيل حسني الفتالوي، مرجع سابق،  ص   4
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تفاقية تقدمي امتيازات يكون من شأ�ا و تعين أن ال جيوز ألي طرف يف اإل 1:شرط الدولة األولى بالرعاية - ب

يلتزم البلد العضو مبوجب هذا املبدأ مبنح و  .التمييز بني موردي السلع و اخلدمات من الدول األطراف األخرى

مجيع الدول نفس املعاملة التفضيلية اليت مينحها ألي من الدول املتعاقدة، و ذلك فيما يتعلق بتطبيق و إدارة 

  :هلذا املبدأ نيو الصادرات، إال أن هناك استثنائالضرائب و الرسوم املفروضة على املستوردات 

الطابع اإلقليمي اليت تقوم الدول املنظمة إليها بإلغاء الرسوم اجلمركية و بقية احلواجز تفاقيات التجارية ذات اإل -

فيما بينها و اعتماد تعريفة مجركية موحدة تطبق على الدول األخرى، و منطقة التبادل احلر اليت تقوم الدول 

اجلمركية  اتبقى كل دولة على تعريفا� األعضاء فيها بإلغاء الرسوم اجلمركية و بقية احلواجز التجارية فيما بينها و

  .اخلاصة مع الدول األخرى

االمتيازات و األفضليات التجارية اليت متنحها بعض الدول املتقدمة للدول النامية مبوجب النظام املعمم  -

 .)G.S.P(.لألفضليات 

       لعل الرغبة اليت دفعت الدول الغربية إىل السعي إلنشاء نظام جتاري  :مبدأ تحرير التجارة الدولية - 2

احلركة  إعاقةدويل، تكمن أساسا يف حترير التجارة الدولية و إزالة كافة القيود الكمية اليت من شأ�ا تعطيل و 

يت ما هي إال خطوة أولية لصناعة احمللية و الحلماية ا خدم الرسوم اجلمركية كآلية وحيدة، وتستالتجارية العاملية

  .تتبعها خطوات خلفض الرسوم اجلمركية ومن مث إلغاؤها �ائيا بغرض حتفيز التجارة الدولية

  جوالت المفاوضات ما بعد إنشاء الجات: المطلب الثاني

و كان آخرها دورة  اإلطرافتفاقية اجلات انعقاد مثاين دورات من املفاوضات الدولية متعددة شهدت إ

  2:ميكن تلخيص أهم ما جاء يف هذه اجلوالت كمايلي  ، و1993يف �اية عام  اختتمتاالورجواي اليت 

   1947 األولىجولة جنيف :أوال

تفاقية العامة إلل )دولة ناشئة 11دولة متقدمة و  12( دولة 23إمضاء  عرف  30/10/1947يوم 

متيازات االجمموعة من  تفاقيةاإل ذهو قد مشلت هجبنيف،  األممبقصر   التعريفات اجلمركية و التجارة حول

محاية هذه فاوضات التجارية املتعددة األطراف وجمموعة من القواعد الرامية إىل امل أثناء أوىل اليت ستناقشاجلمركية 

   .التدابري التجارية التقييدية االمتيازات من

                                                             
  .126حشماوي حممد، مرجع سابق، ص  1

2 GATT/WTO chronology, available on: 

http://www.wto.org/english/news_e/pres98_e/pr88_e.htm , seen on 03/12/2013. 

. 
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   1949جولة أنيسي :ثانيا

يف  1949من عام  الثانية من مفاوضات التجارة اليت عقدت بني شهري أفريل و أوتخالل اجلولة 

 10از مجركي، و قد عرفت هذه اجلولة إنضمام امتي 5000املتعاقدة تبادلت حوايل  األطرافن أنيسي بفرنسا، فإ

  .تفاقيةدول جديدة لإل

   1951جولة توركي :ثالثا

جنليزية، وقد تبادلت يف املدينة اإل 1951ر أفريل و شه 1950عقدت هذه اجلولة بني شهر سبتمرب 

مما   %25امتياز مجركي، و قد اخنفضت التعريفات اجلمركية حبوايل  8700املتعاقدة ما يربو عن  األطرافخالهلا 

  . تفاقيةدول جديدة لإل 4، و قد إنضمت 1948كانت عليه سنة 

   1956جولة جنيف الثانية :رابعا

  .مليار دوالر 2.5و عرفت ختفيضا للتعريفة اجلمركية حبوايل  1956م اختتمت يف شهر ماي من عا

   1961-1960جولة دايلون :خامسا

  : مرحلتني إىل، و قسمت 1960و قد افتتحت هذه اجلولة يف شهر سبتمرب من عام 

من أجل  EEC األوروبيةا�موعة االقتصادية يف  األعضاءفكانت متعلقة باملفاوضات مع الدول  األوىلأما 

ريفة اخلارجية املشرتكة الدول ا�موعة بالرتكيز على التعجدول زمين موحد لالمتيازات اجلمركية بني  إنشاء

  .للمجموعة

أما املرحلة الثانية فقد كانت جولة عامة ملفاوضات التعريفة اجلمركية، و قد مسيت جبولة دايلون تكرميا  

هذه اجلولة من املفاوضات، و اختتمت يف شهر إقامة لون الذي اقرتح لوكيل وزارة اخلارجية االمركية دوغالس داي

مليار دوالر  4.9تغطي ما يقارب  من االمتيازات اجلمركية و اليت 4400و أسفرت عن  1962أوت من عام 

  .من التبادالت التجارية

خاصة بني الدول  األخرىاحلدودية  اإلجراءاتحول التعريفات اجلمركية و  األوىلوقد ركزت هذه اجلوالت         

يف  األهم قبل تأسيس منظمة التجارة العاملية األخرية، وميكن اعتبار اجلوالت الثالثة األولالصناعية يف املقام 

  1:، واليت ميكن تلخيصها فيمايليسلسلة هذه املفاوضات

  

                                                             
ثاين املنعقد علي لطفي، التوجهات املستقبلية ملنظمة التجارة العاملية الفرص و التحديات أمام الدول العربية، حبوث و أوراق عمل املؤمتر العريب ال.د.أ 1

  . 8و  7، ص ص 2007، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة 2007مبسقط يف مارس 
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   1967-1964جولة كينيدي :سادسا

تفاق على القضايا الزراعية ، لكنها فشلت يف اإلاإلغراقتفاق اجلات ملكافحة متخض عن جولة كينيدي إ

. أ.م.مركية يف الوغري اجل األخرىاالتفاقات  رفضتغري اجلمركية، كما  يف أول حماولة للتفاوض على التدابري

وسع يف اخلاص بالت 1962و تقدير اجلمارك، ألن قانون عام  اإلغراقتفاقات حول مكافحة كذلك فشلت اإل

  .تفاقاتغرس إقرار تشريع لإل، و رفض الكونغري اجلمركية باإلجراءاتالتجارة مل يرد فيه ما يتعلق 

  1979- 1973جولة طوكيو :سابعا

 إلدارةتعترب جولة طوكيو حماولة جادة لتوسيع و حتسني اجلات، فقد صاغت أول جمموعة مبادئ غري مجركية 

تقدمي الدعم و الرسوم التعويضية و املشرتيات احلكومية و تقييم اجلمارك و تراخيص االسترياد و رسوم مكافحة 

  .و اللحوم األلبانو الطريان املدين و منتجات  اإلغراق

  1994-1986جولة أورجواي :ثامنا

اعية، و أدخلت قطاع مرة التفاوض حول السلع الزر  ألولدشنت  إذتعترب أهم اجلوالت و أكثرها طموحا  

  . أخرى، ومحاية امللكية الفكرية إىلمن دولة  األموالاخلدمات، وحترير انتقال رؤوس 

غربية و بالتحديد يف دولة يف مدينة مراكش امل 117سنوات وقع ممثلو  7و بعد مفاوضات دامت 

املنظمة العاملية  إنشاءعن  اإلعالنكما مت تفاق مراكش،  فاقا عامليا للتجارة أصبح يعرف بإتإ 15/04/1994

تفاقية اجلات اليت لعبت دور املراقب منذ العام لتحل حمل إ 01/12/1995أعماهلا يف للتجارة و اليت بدأت 

1947.  

 WTOمنظمة التجارة العالمية : المطلب الثالث

  نشأتها: أوال

هو ميالد ) 1993-1986(لعل أحد أهم إفرازات جوالت االرجواي اليت دامت أكثر من سبعة سنوات 

تفق وإ دولة، 117من طرف وزراء مالية واقتصاد  مبدينة مراكش املغربية 1994املنظمة العاملية للتجارة يف أفريل 

أما اعتمادها ومباشرة العمل يف مهامها اليت أنشئت من أجلها فكان أول . على تسميتها باملنظمة العاملية للتجارة

  .تفاقية اجلات لتحل حملها هذه املنظمة اجلديدةاختفت إ، ومنذ ذلك التاريخ 1995ر يناي

ذات شخصية قانونية مستقلة و تعمل ضمن وتعترب املنظمة العاملية للتجارة منظمة اقتصادية عاملية النشاط 

دة دعائم النظام التجاري العاملي و تقويته يف جمال حترير التجارة و زيا إقامةو  إدارةمنظومة االقتصاد العاملي على 

يف رسم التبادل و النشاط االقتصادي العاملي، و تقف على قدم املساواة مع صندوق النقد الدويل و البنك العاملي 
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و توجيه السياسات االقتصادية املؤثرة على األطراف املختلفة يف العامل للوصول إىل إدارة أكثر كفاءة و أفضل 

التجارة العاملية من القيود اجلمركية و غري اجلمركية، كما تعمل  للنظام االقتصادي العاملي، و تسعى املنظمة لتحرير

على رفع مستويات املعيشة و حتقيق التوظيف الكامل بتحقيق تنمية متواصلة مع تأمني حصول الدول النامية على 

   1.نصيب متنامي يف التجارة العاملية

  العالمية للتجارةللمنظمة  األساسيةالوظائف  :ثانيا 

  2:املنظمة العاملية للتجارة مهامها ووظائفها، واليت ميكن تلخيصها فيمايلي إنشاءاتفاقية  تحدد

ضمنها يف املنظمة، و من  األعضاءتفاقات املنظمة للعالقات التجارية بني الدول على تنفيذ اإل اإلشراف -1

 .ات اليت تتم بصورة مجاعيةيتفاقاإل

الحقا خبصوص اجلوانب اليت مت تعليقها نتيجة عدم  األعضاءاملفاوضات اليت تتم بني الدول  إجراءتنظيم  -2

ما يتم  إىل إضافةاملتفق عليها اليت تضمنتها االتفاقية،  األخرىو كذلك خبصوص بعض اجلوانب االتفاق عليها، 

 .من مفاوضات تستهدف زيادة حترير التجارة العاملية عموما إجراءه

يف املنظمة بصدد تنفيذ االتفاقيات التجارية، و  األعضاءلدول حسم املنازعات و اخلالفات اليت تقوم بني ا -3

 .من تفاهم يف جولة االرجواي خبصوص ذلك إليهعلى أساس ما مت التوصل 

 اآلليةمن سياسات جتارية و اليت نبغي أن تتم حسب  األعضاءالقيام مبهمة مراقبة و متابعة ما تتخذه الدول  -4

   ذي يتم من خالله حتقيق اتساق هذه السياسات مع القواعد و الضوابط اليت تتضمنها االتفاقية، و بالشكل ال

 .و االلتزامات الواردة فيها

التعاون مع كل من صندوق النقد الدويل و البنك الدويل و املؤسسات التابعة هلا من أجل ضمان االنسجام  -5

  .و عدم التعارض يف عملية صنع السياسات االقتصادية على النطاق العاملي

   الهيكل  التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة :ثالثا

  3:املنظمة و هي إنشاءتفاق للتجارة عدة هيئات كما نص عليها إاملنظمة العاملية  إدارةتتوىل 

 األعضاءو اليت ميثلها ا�لس الوزاري املتكون من ممثلني لكل الدول  :الهيئة العامة للمنظمة العالمية للتجارة - 1

فيها، و تكون مهمة هذا ا�لس العمل على القيام مبا يقتضي الجناز وظائفها و مهامها املذكورة آنفا، و ذلك 

                                                             
، ص 2011ر، إكرام مياسي، االندماج يف االقتصاد العاملي و انعكاساته على القطاع اخلاص يف اجلزائر، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائ  1

224.  
  .272، ص2010عامل الكتاب احلديث للنشر و التوزيع، اربد األردن،  ،1طفليح حسن خلف، العوملة االقتصادية،   2
  .273فليح حسن خلف، نفس املرجع، ص   3
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تفاقات اخلاصة بكل ما يرتبط باإل اإلجراءاتختاذ و كذلك إ اليت تضمن حتقق ذلك، اإلجراءاتختاذ كل بإ

 .اعدة و يف كل سنتني كحد أدىنو جيتمع يف فرتات متب فيها، األعضاءووفقا لطلب  األطرافمتعددة 

يتوىل مهمة  أن، من أجل األعضاءو الذي يتكون من ممثلني لكل الدول  :المجلس العام للمنظمة - 2

جناز وظائف املنظمة، و يقوم مبهام ا�لس الوزاري خالل الفرتة اليت تفصل بني فرتات على تنفيذ و إ اإلشراف

املنظمة، و يعقد اجتماعاته  ألعضاءو مراجعة السياسات التجارية  انعقاده، و كذلك يقوم مبهمة حسم املنازعات،

هذه االجتماعات، و تتشكل فيه جمالس فرعية ميثلها جملس جتارة السلع، و جملس جتارة  إىلحسب احلاجة 

         يف  األعضاءاخلدمات، و جملس حقوق امللكية الفكرية، و هذه ا�الس مفتوحة لعضوية كل الدول 

 .انب املهمة للتجارة و حتريرهاو ، و ترتبط مهامها باجلاملنظمة

ليت منها اللجنة اخلاصة بالتجارة       و اليت يتم تشكيلها بعلم ا�لس الوزاري، و ا :اللجان الفرعية - 3

 .و املالية اإلداريةالتنمية، و جلنة موازين املدفوعات، و جلنة امليزانية، و جلنة الشؤون و 

الواجبات الوزاري، و حيدد له الصالحيات واملهام و  و يرأسها سكريتري عام يعينه ا�لس :سكريتارية المنظمة - 4

ووفقا ملا حيدده  ،و حيدد مهامهم وواجبا�م و صالحيا�م اليت عليه القيام �ا، و الذي يعني موظفي السكريتارية

 .ا�لس الوزاري من قواعد عامة ذات الصلة بذلك
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  على التنمية المستدامةالخارجية أثر التجارة : المبحث الثالث

عتبار التجارة إحدى أهم األنشطة االقتصادية، فهي تؤثر بشكل كبري يف العملية التنموية ككل من خالل با

على حتفيز النمو و زيادة اإلنتاج و تنشيط خمتلف العمليات االقتصادية، و تتأثر بالسياسات املوضوعة املسامهة يف 

ن احلديث عن عالقة التجارة بالتنمية التنموية و توجيهها، و بالتايل فإشكل معايري و ضوابط لتنظيم العملية 

  .هلذه األخريةاملستدامة، يقودنا إىل التساؤل عن أثار التجارة على أهم اجلوانب و األبعاد املشكلة 

  الخارجية االقتصادية للتجارة اآلثار :األولب المطل

حتقيق أرباح  إىلمما أدى  اإلنتاجأهم الوسائل اليت حسنت طرق  إحدىتزال  التجارة كانت و ال إمكانية إن

ككل و الذي فرضه احمليط التنافسي   اإلنتاجيمن أهم التغيريات و التحسينات يف اهليكل  باألساستأت  ،أكرب

و خمتلف التكاليف  تكاليف النقلو   الذي خلقته التجارة و الذي يتأثر بدوره بشروطها مثل احلواجز اجلمركية

 1.األخرىالتجارية 

  التجارة و النمو: أوال

  2:فيمايليميكن أن نعدد أهم املسامهات اليت ميكن أن تقدمها التجارة لتحقيق النمو االقتصادي 

ميكن للدولة أن تتنتقل من االستغالل الكامل للموارد احمللية غري املستغلة، فعن طريق التجارة  إىلالتجارة تؤدي  -

   اإلنتاجنقطة  إىل إقليمهاالضعيف و عدم االستغالل الكامل ملواردها بسبب نقص الطلب داخل  اإلنتاجنقطة 

 ارجي على منتجا�ا؛بفضل الطلب اخلملواردها  األكربو االستغالل 

 خصص، وهو ما فتئ يتعزز من عام آلخرن ذلك سيساعد يف تعزيز التن خالل توسيع احلجم السوقي فإم  -

 نكونغ و سنغافورة؛و ، هكتايوانقتصاديات الناشئة  الخاصة يف ميدان الصناعات اخلفيفة و الدقيقة يف ا

 ؛املتقدمة التكنولوجيات اجلديدة، و الطرق التسرييةالتجارة الدولية هي وسيلة النتقال األفكار و  -

       االقتصاديات الناشئة  إىلالتجارة الدولية حتفز و تسهل تدفق االستثمارات األجنبية من الدول املتقدمة  -

نمو و التقدم ، و اليت تسهم يف حتفيز الو الصغرية و اليت تكون مرفوقة بطرق التسيري املتقدمة و املهارات

 صادي و البشري؛االقت

                                                             
1 Irene Fiege, transport, trade and economic growth-coupled or decoupled, IFMO, Berlin, 

Germany, 2007, P38. 
2 Dominick Salvatore, introduction to international economics, OP-CIT, P 198. 
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يف كثري من الدول الناشئة كالربازيل و اهلند مثال، فقد سامهت املنتجات الصناعية املستوردة يف تشجيع الطلب  -

 ؛احمللي هلذه املنتجات االنتقال إىل مرحلة اإلنتاج مثمن احمللي و 

        أل�ا تعترب مشجعا للمنتجني احملليني قصد تطوير إنتاجهم تعترب التجارة سالحا فعاال ضد االحتكار،  -

و مواجهة املنافسة األجنبية، و هو ما يساهم يف إبقاء أسعار و تكاليف السلع الوسيطة و نصف املصنعة 

       .املستعملة يف اإلنتاج احمللي منخفضة نوعا ما

  1:تعزيز التخصصوسيلة لنقل التكنولوجيا و التبادالت التجارية ثانيا 

   ن التبادالت التجارية تسهل انتقال املعارف احملتواة أصال يف السلع املتبادلة، فعندما تشرتي حاسوبا إ

من البحث و املعرفة اليت سامهت يف صناعة وبيع املنتوج النهائي و خمتلف  اءمثال، فإنك تشرتي بذلك جز 

اجلهاز  أصيبن فإ .عن مهارات و معارف األصليف  خمتلف املنتوجات و اخلدمات هي عبارة نأل ،مكوناته

الذي اشرتيته بعطب ما و كان املصلح للعطب هو نفسه الصانع املتواجد باخلارج فأنت بذلك تستورد خدمة ملا 

  .بعد البيع

      احمللي  اإلنتاجاملستوردة عماد  األجنبيةففي وقتنا الراهن و يف غالبية بلدان العامل تعترب التكنولوجيات 

  .النمو من أهم حمفزات و بالتايل

سمح للشركات الكربى بالتطوير األسواق و يزيد يف أحجام تجارية ين حترير املبادالت المن جهة أخرى، فإ

منها ليست يف منأى عن  األصغرأكرب، و الشركات  بأرباحيدر عليها و هو ما  إنتاجها أساليبأكثر يف طرق و 

أن تلعب دور كما يقال هي استغلت اجلو التنافسي الذي ختلقه الشركات الكربى، فيمكن هلا   إنهذا التطور 

، و تستغل أهم elle peut mettre la clé sous la porte لباب من أبواب الشركات الكربىفتاح امل

  .الفرص املتوفرة هلا خاصة يف ميدان املناولة

جع التخصص و تقسيم العمل، و مها العمليتان اللتان تبدآن ن التبادالت التجارية تشذلك فإ إىل باإلضافة

أصال يف املؤسسات فالدول، ففي صناعة السيارات مثال كانت كربيات الشركات يف هذا ا�ال هي ذا�ا من 

 بقي هذا النهج نسبيا عايل عند كربيات املاركات العاملية أما يف الوقت الراهن فقد. تصنع قطع الغيار الذي حتتاجه

    عند الوكيل احلصري  إىلو بيع سيارا�ا ال يكون يف الغالب  BMWحمركها هو  BMWفمثال سيارات (فقط 

 700قطعة، مقابل حوايل  30000حتتوي على أكثر من احلالية ، بينما جند السيارات العصرية )BMWلـ 

                                                             
1  Patrick Love et Ralph Lattimore, le commerce international, libre, équitable et ouvert ?, 

éditions de l’OCDE, Paris, 2009, PP165, 166 et 167. 
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على أننا بصدد مصنع  إال، فمن الناحية االقتصادية هذا ال يدل  FORD إلحدى سياراتقطعة بالنسبة 

  .يطور بنفسه كل قطع الغيار امليكانيكية و االلكرتونية اليت حيتاجها أنحياول 

فالتخصص يكون بني املؤسسات أكثر منه داخل املؤسسة حبد ذا�ا، و للتبادالت التجارية دور كبري يف 

يف التخصص و تقسيم العمل  تشجيعه من خالل أحجام األسواق األكرب اليت ختلقها، و بالتايل مسامهة أكرب

  .األكثرو عدد الزبائن  األكرببفضل حجم السوق 

  تنجح  نأدولة حجمها السوقي صغري و حمدود  إىلشركة تنتمي  أي بإمكاننه كل ما قيل يدل على أ  إن

بفضل االنتقال  اإلنتاجتسمح بتقليص تكاليف بفضل التخصص و التبادالت التجارية، اليت  أنشطتهاو تطور 

   .و بالتايل الرفع من قيمة مبيعا�ا و حصصها السوقية اإلنتاجالسلس لوسائل 

  تقدما األقل دول المتقدمة و الدولاالنفتاح التجاري بين ال: اثالث

من القيود الكمية    إعفائهاحرية حركة السلع و انتقاهلا عرب العامل من خالل حترير التجارة الدولية، و  إن 

  1:إىلميكن أن يؤدي اليت حتد من حركة انتقاهلا  اإلجراءاتو التعريفة اجلمركية، و كافة 

و استهالكها و من خالل اجلهات  إنتاجهاأن الدول املتقدمة حتصل على ما يليب احتياجا�ا من مستلزمات  - 1

، و منها الدول النامية، و يف الغالب حتصل على األخرىاليت تعمل فيها و عن طريق االسترياد من الدول 

مركية و كافة أشكال القيود اليت التعريفة اجل إلغاءنتيجة حترير التجارة و  األسعاراستريادها بأفضل الشروط و أقل 

و ثروات و بالذات الطبيعية  إمكاناتموارد و تستنزف ما هو موجود من  فإ�اعيق حرية االسترياد، و بذلك ت

يف االعتبار ضعف الدول  األخذمت  إذاخاصة  ،التطور فيها استمرار لصاحل تلبية احتياجا�ا، و تلبية متطلباتمنها 

منتجات أخرى نتيجة ضعف تطور الصناعة التحويلية  إىل األوليةتقدما على حتويل منتجا�ا الطبيعية  األقلالنامية 

هذه يف عملية التطوير اليت ميكن  األوليةتخدام املنتجات اس إمكانيةالدول هذه من الذي حيرم  األمر، و هو فيها

 . الذي يؤثر سلبا على تطورها و تنميتها األمرأن تتحقق الحقا، و هو 

الدول النامية و الذي يتسع يف ظل العوملة  إىلانتقال السلع و حركتها بتصديرها من الدول املتقدمة  إن - 2

توفر السلع املنتجة يف الدول املتقدمة مما يعين  ،كافة ما يقيد التصدير  إزالةو االقتصادية بتحرير التجارة اخلارجية 

ع املنتجة يف الدول املتقدمة إىل تفوق السلالذي يؤدي  األمر، و هو األسواقنتيجة عوملة  الدول النامية  أسواقيف 

تقدما حبكم امتالك منتجات  قلاأليف أسواق هذه الدول  ، وبالتايل منافستهاالناميةعلى السلع املنتجة يف الدول 

  .إنتاجها، و الكفاءة اليت ترافق إلنتاجهاالكبرية  األحجامبسبب  األفضلو النوعية  األدىنالدول املتقدمة للسعر 

                                                             
  .352و  351فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص ص   1
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 إزالةتقدما هو  األقلالذي يزيد من قدرة منتجات الدول املتقدمة على املنافسة يف أسواق الدول  األمرو 

القيود على حركتها و انتقاهلا بتحريرها من ناحية، و نتيجة االخنفاض امللموس يف تكاليف عقد الصفقات و يف 

الذي تضعف معه قدرة   األمرتكاليف النقل بسبب التطور املتسارع يف االتصاالت و املعلومات و النقل، و هو 

 .ات الدول املتقدمةتقدما على املنافسة يف أسواقها مع منتج األقلمنتجات الدول 

وبسبب ارتفاع تكاليف  األدىنضعف القدرة التنافسية ملنتجات الدول النامية، أسعارها املرتفعة و نوعيتها  إن - 3

الذي ال  األمر، و هو اإلنتاج، و اخنفاض الكفاءة من هذا إنتاجهاالصغرية يف  األحجامو النامجة عن  إنتاجها

حملي بسبب  إنتاج إقامةيقضي حىت على جمرد التفكري يف  إمنا، و ليحم إنتاجيقضي فقط على ما هو قائم من 

 ، ليساحمللي قدرة على املنافسة مع منتجات الدول املتقدمة إلنتاجهااليت ال تتيح  اإلمكاناتضعف القدرات و 

 .احمللية أسواقهاالعاملية فحسب بل حىت يف  األسواقيف 

عن طريق االسترياد  إنتاجها، يتيح للدول املتقدمة احلصول على مستلزمات ةو غري املقيد ةاحلر  التجارة إن - 4

يف السوق املعوملة اليت تغطي العامل كله، و هو ما يتيح هلا استمرار عملية  إنتاجهاتصريف  إمكانيةاحلر و توفر هلا 

املتقدمة و سيطر�ا ، خاصة و أن هيمنة الدول تقدما األقللية التطور يف الدول إعاقة عمالتطور على حساب 

على التجارة اخلارجية استريادا و تصديرا و خدمات ومن خالل شركا�ا العمالقة دولية النشاط، يتيح هلا احلصول 

على ما تصدره، و هو  أسعار، و تفرض ما تراه من شروط و األسعارعلى ما تستورده بأفضل الشروط و أقل 

ضرر أكرب بالدول النامية  إحلاقتقدمة من حترير التجارة الدولية، و الذي ينجم عنه انتفاع أكرب للدول امل األمر

   .تقدما نتيجة لذلك األقل

  على البعد االجتماعي للتنمية المستدامةالخارجية أثر التجارة : المطلب الثاني

رغم ما حتققه التجارة من مكاسب للدول يف اجلوانب االجتماعية من مسامهة يف خلق مناصب شغل 

جديدة، و تراكمات مالية أكرب تزيد يف معدالت األجور وتسهم يف متويل العمليات التنموية املختلفة و حتسن 

القائم على حترير للتجارة و انفتاح رفاهية الشعوب، إال أن االجتاه العام الذي تشهده التجارة العاملية حاليا و 

 .التنمية االجتماعية خاصة يف الدول النامية و الضعيفةاقتصادي أكرب من شأنه أن تكون له عواقب سلبية على 

، إىل القلق املتصاعد لدى الدول 20121فقد أشار تقرير األمم املتحدة حول التجارة و التنمية لسنة 

و خاصة منها املنتمية إىل قاريت إفريقيا و أمريكا الالتينية جراء اآلثار السلبية اليت النامية و السائرة يف طريق النم

                                                             
1Rapport du secrétariat de la conférence des Nations unies sur le commerce et le 

développement, Genève, 2012, P 93.   
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باتت تشكلها العوملة من خالل التحرير التجاري على صناعا�ا الناشئة و هو ما يتسبب يف موجات من اإلفالس 

ر عنها مشاكل اجتماعية يصعب و اليت ينج لشركات هذه الدول و بالتايل تسريح لعماهلا و تفاقم لظاهرة البطالة

  .حلها

  اآلثار االجتماعية لبرامج التحرير: أوال

  :االجتماعية لربامج التحرير التجاري فيمايلي اآلثار إبرازميكن 

ختالف كثافة العمالة خيتلف التأثري على الشركات با  :الصناعات الناشئة و بالتايل على العمالة اآلثار على - 1

سياسة التحرير على الشركات يف بعض القطاعات يف املدى القصري فتضطر إىل تسريح يف تلك الشركات، وتؤثر 

لعل ضرورة محاية وجود   و. 1بعض العمال نتيجة لعدم قدر�ا على املنافسة و عدم استجابتها ملتطلبات السوق

    النشأة حديثة الصناعات هذه فكون التجارة، حرية تقييد لتربير االقتصادية احلجج أبرز من هيهذه الشركات 

 حتتاج فإ�ا املستقبل، يف الصناعات بتلك قالاالنط من االقتصاد هذا متكن قدرات و مميزات على تتوفر و

 ءيسا ال حىت للحماية املطلوبة الزمنية الفرتة حتديد من البد لكن معينة، مرحلة يف األجنبية املنافسة من للحماية

 االقتصادية الرفاهية مستوى اخنفاض بالتايل و احملليني، املنتجني قبل من االحتكار بغرض احلجة هذه استخدام

  2.للمجتمع

إن رفع احلماية و تبين سياسة حتريرية : حصة األجور يف الدخل القومي و برامج النهوض بالطبقات الفقرية - 2

تسطري برامج  إىل ري من الدولمؤداه كما قلنا آنفا تسرحيا للعمال و معدالت بطالة أكرب، و هو ما يلزم الكث

خاصة للنهوض بالطبقات الفقرية، ولعل جمرد وجود مثل هذه الربامج و الرتكيز عليها هو يف حد ذاته اعرتاف 

   3.السلبية للتحرير التجاري باآلثارضمين 

  التجارة العادلة كأداة لتحقيق العدالة و التنمية االجتماعية: ثانيا

، يقودنا للحديث عن للتنمية املستدامة احلديث عن تأثري التجارة الدولية على اجلوانب االجتماعية إن       

  التجارة العادلة، فماذا نعين بالتجارة العادلة و من أي زاوية ميكن هلا املسامهة يف تعزيز التنمية املستدامة؟

تبنيه من أهم الفاعلني و املهتمني بالتجارة  التعريف املتعارف عليه و الذي مت إن تعريف التجارة العادلة -1

االحرتام، و اهلدف ، املؤسس على احلوار، الشفافية و أن التجارة العادلة هي مبثابة الشريك التجاري:"العادلة مفاده

                                                             
  .141، ص 2011-2010بن سيد أمحد مليكة، االنفتاح االقتصادي اجلزائري يف ظل العوملة، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة مستغامن،   1
  .43ص ، 2012-2011زائر، رة، جامعة اجلطيبة عبد العزيز، أثر االنفتاح االقتصادي على النمو االقتصادي املستدمي، أطروحة دكتوراة غري منشو   2
  .141بن سيد أمحد مليكة، مرجع سابق، ص   3
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حتقيق عدل أكرب يف التجارة العاملية، فهي تساهم يف التنمية املستدامة من  إىلالرئيس من خالهلا هو الوصول 

نوبية من  توفري أحسن الشروط التجارية و ضمان حقوق املنتجني و العمال املهمشني خاصة يف اجلهة اجلخالل 

فمنظمات التجارة العادلة تلتزم بدعم املستهلكني عن طريق دعم املنتجني و حتسيس الرأي العام بتبين  كوكبنا؛

  .1"محالت لصاحل تغيري القواعد و املمارسات اليت حتكم التجارة الدولية

: ويراد من التجارة العادلة أن تكون جزءا من التنمية املستدامة من خالل وقوفها على ثالثة أبعاد رئيسية

  .العدالة و التنمية االجتماعية، احلفاظ على البيئة، الفعالية و العقالنية االقتصادية

  2  التجارة العادلة من خالل العدالة و التنمية االجتماعية -2

، فاحلقيقة تقول بعدم وصول التجارة )au niveau macrosocial( االجتماعي الكليمن الجانب   - أ

    االقتصادية، السياسية و حىت الرمزية األخالقية بني دول الشمال  العالقاتأهدافها يف جانب  إىلالعادلة بعد 

اليت خلقت الفروقات و دول اجلنوب، فهي مل تتمكن من القضاء على اآلليات املكونة باألساس لالمساواة و 

، فالتجارة إلزالتهاأرض الواقع  يفاإلجراءات املوجودة فمسألة التبعية و القوة، مل تكفي  .على املستوى الدويل

 األوليةو فائض رهيب من املواد  بإنتاجالعادلة حيكمها هي كذلك قانون العرض و الطلب، و يف سوق يتميز 

ن التجارة العادلة قد املشرتين من الشمال، و بالتايل فإلقوة هنا هي يف صاحل املنتجة يف اجلنوب، و بالتايل فعالقة ا

 .فشلت يف مهمتها السياسية

ن منظمات و دول اجلنوب هي فإ ،)au niveau microsocial( جزئيفي المستوى االجتماعي ال   -  ب

     سوقت بعض هذه الدول منتجا�ا يف شروط  إنأكثر فرقة فيما خيص قدرا�ا التفاوضية التجارية، فحىت 

حتقيق ذلك حبكم العرض الزائد عن اللزوم الذي يعترب العدو الرئيس لنجاح  إىلن الكثري منها لن تصل عادلة، فإ

الكبرية يف دخول  الفروقاتالتجارة العادلة و هو يفقد القدرة التنافسية لكثري من دول اجلنوب، و بالتايل تظهر 

 .ل و حىت شركا�ا مما ينعكس بالسلب على دخول أفرادهاهذه الدو 

  

  

  

                                                             
1 Revue Développement Durable et Territoires, dossier 5, 2006, sans page, disponible sur site : 

http://developpementdurable.revues.org, vu le : 06/12/2013. 
2 Revue Développement Durable et Territoires, IBID. sans page. 
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  على البعد البيئي للتنمية المستدامة التجارةأثر : لثالمطلب الثا

  1لجنة التجارة و البيئة :أوال

تفاقيات التجارة العاملية معنية أساسا بتحرير التجارة الدولية، كان هناك أراء تنادي على الرغم من أن إ

توافق �ذا الشأن، فعمد  إىلبتضمني موضوعات البيئة يف مفاوضات جولة االرجواي، ولكن مل يتم التوصل 

جلنة خاصة للتجارة و البيئة، تعىن مبناقشة و حتليل و تقدمي تقارير بشأن العالقة  إنشاء إىللك بدال من ذ األعضاء

  : جارة و البيئة، و يعتمد عمل اللجنة على مبدأين أساسيني مهاتبني ال

 إثارةيف حالة  أي، األطرافالتجاري املتعدد  اإلطاريهتم بدراسة موضوعات البيئة يف  :األولالمبدأ  - 1

السياسات البيئية يف التجارة، حيث أن املنظمة ليست معنية بقضايا البيئة، و أعضاؤها  تأثريتساؤالت بشان 

  .ليسوا معنيني بوضع معايري أو سياسات بيئية

أنه يف حالة حتديد اللجنة مشكلة ما جيب أن تكون احللول املطروحة متماشية مع  إىليشري  :المبدأ الثاني - 2

 . مبادئ املنظمة العاملية للتجارة

  2العالقة بين التجارة و البيئة: ياثان

االقتصادية، و التجارة جزء  ألنشطةبالنمو الكبري  باألساسمما ال شك فيه فإن املشاكل البيئية مرتبطة  

خمتلف املنتوجات ميكن استقدامها من دول  إلنتاج األساسيةن العناصر يف الوقت الراهن فإ .األنشطةمهم يف هذه 

االقتصادية  األنشطةمنو التجارة يتسارع أكثر من  إنيف االقتصاد بل تعاظمت خمتلفة، وبالتايل فأمهية التجارة 

  .األخرى

اجيايب على اجلوانب البيئية و يف  أوثر سليب كان للتبادالت التجارية أ  إذاما حمددة و بسيطة  إجابةال توجد 

و التجارية سيساهم بدون شك يف املشاكل االقتصادية  األنشطةن ب سياسات بيئية فعالة و ناجعة، فإياظل غ

ن للتجارة آثار اجيابية من خالل حتسني توزيع املوارد، تشجيع النمو من جهة أخرى فإ. نها العامل بأسرهاليت يعاين م

 أحسنأوروبا له آثار  إىلفزراعة املوز مثال يف أمريكا الالتينية و من مث تصديره . االقتصادي و زيادة الرفاهية عامة

  .اجلو املناسب لهمن زراعته يف بيوت بالستيكية يف اسكتلندا و استعمال غازات أو حرق بقايا معينة لتوفري 

  

                                                             
يف  54و  53 حممد قويدري، إشكالية حترير التجارة الدولية و قضايا البيئة و التنمية املستدامة، حبث منشور يف جملة حبوث اقتصادية عربية، العددان  1

  .16، ص 2011شتاء و ربيع 
2 Patrick Love et Ralph Lattimore, op.cit, PP 129 et 130. 
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   بين المدافعين عن البيئة و المدافعين عن االنفتاح التجاري: لثاثا

 1:التجاري و االقتصادي على البيئة التحرير تأثرياملتضادة فيما خيص  اآلراءهنالك العديد من 

، و الذي "winner-looser"خاسر  - رابح فأدلة املدافعني على البيئة مبنية باألساس على مبدأ 

ن التحرير التجاري حيفز النمو و يرفع اإلنتاج، و هو ما من شأنه أن يؤدي إىل مستويات مرتفعة من من خالله فإ

ن األسعار السوقية الناجتة عن باإلضافة إىل ذلك فإ. رد الطبيعيةالتلوث و يسرع أيضا االستغالل املفرط للموا

 ف البيئية و كذا التناقص املستمر للموارد الطبيعية يعينالتحرير التجاري و اليت ال تأخذ بعني االعتبار التكالي

فهذه العملية متس بصفة مباشرة البيئة من خالل االستعمال املفرط ملا هو . بالضرورة التوزيع غري العادل للموارد

ئمة متاح من موارد بل قد تؤدي حىت إىل استعمال املواد امللوثة للطبيعة و بالتايل التخصص يف منتجات غري مال

 Une perte du(للبيئة و هو ما من شأنه أن يساهم يف تدهور نوعية الطبيعة و بالتايل احلياة االجتماعية 

bien être social .(  

 إىلن بعض التطورات اليت تعرفها بعض االقتصاديات الناشئة يف ا�ال البيئي مرده ميكن القول بأيف املقابل 

االقتصادية اليت تتبناها هذه الدول، و اليت تواصل بدورها يف املسامهة االجيابية يف جمال حتسني نوعية  اإلصالحات

فاملدافعون عن االنفتاح االقتصادي يؤكدون بأن هذه العملية من شأ�ا أن تتم دون أن تكون هلا آثار سلبية  .البيئة

، فمن أهم أدلتهم على ذلك هو اعتبار "winner-winner"رابح  -رابح على البيئة، و هو سيناريو 

   االنفتاح التجاري احملرك الرئيس للنمو االقتصادي، و يعتربون التجارة الدولية أحد أهم مصادر الدخل و الثروة 

  .و هو ما من شأنه أن خيلق موارد أكرب تساهم يف احلفاظ على البيئة

  و التجارة الدولية 20+مؤتمر ريو : رابعا

 اآلن حىت احملرز التقدم وتقييم املستدامة، بالتنمية املتجدد السياسي االلتزام لضمان 20+  يور  مؤمتر نُظم

 وجوهانسربغ 1992 ريو( املستدامة بالتنمية املعنية الرئيسية املؤمترات نتائج تنفيذ يف املتبقية الفجوات وسد

 املالية األزمة أعقاب يف وتعافيه االقتصاد منو حث إىل وسعًيا . والناشئة اجلديدة للتحديات والتصدي ) 2002

 اإلطار حتسني وعلى الفقر على والقضاء املستدامة التنمية سياق يف األخضر االقتصاد على املؤمتر ركز العاملية،

 اليت اعتمدت و " إليه نصبو الذي املستقبل" حتت عنوان اخلتامية الوثيقة صيغت وقد. املستدامة للتنمية املؤسسي

  .جانريو دي ريو يف 2012 جوان 22 يف

                                                             
1 Natalia Zugravu, croissance, commerce, IDE et leurs impacts sur l’environnement, thèse 

de Doctorat, université Paris 1, Novembre 2009, PP 31 et 32.  
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 اجتماعات بتنظيم املستدامة، بالتجارة املؤمتر يف املعنية الوصل مهزة بصفته األونكتاد، قاميف هذا السياق  و

 the road to 20+  ريو إىل الطريق" سلسة من أعداد ثالثة يف الصادرة كتلك حتليلية تقارير وإعداد خرباء،

Rio +20 املعين املتحدة األمم ملؤمتر حتضريية اجتماعات وعقد ؛" التنمية توجهه أخضر اقتصاد أجل من 

سيكون مبثابة الفرصة املثلى للدول املتقدمة و النامية على  20+، و قد بينت االونكتاد أن ريو املستدامة بالتنمية

 جتارية مهمة للدولحد السواء للوصول إىل االتفاق على كيفية االنتقال إىل االقتصاد األخضر و سيوفر فرصا 

       و أن املؤمتر سيضع خارطة طريق حتدد بدقة املسؤوليات و أهم الفاعلني مهما اختلفت مستويات تقدمها، 

  1.و اإلطار املؤسسايت األفضل إلرساء القواعد التنموية األساسية املؤدية إىل الوصول إىل االقتصاد األخضر

  2:التجارة، ميكن إبراز أمهها فيمايلي عدة نقاط متس 20 + ريو مؤمتر و قد تناول

 شامل جتاري نظام إقامة وأن االقتصادي املطرد، والنمو للتنمية حمرك الدولية التجارة أن جديد من أكد املؤمتر - 1

 أن ميكن هادف حنو على التجارة حترير وكذلك ومتعدد األطراف ومنصف متييزي وغري ومنفتح قواعد على وقائم

 مجيع يف البلدان مجيع على بالنفع يعود مبا العامل أحناء مجيع يف والتنمية النمو االقتصادي حفز يف حامسًا دورًا يؤديا

 واخلدمات جتارة السلع ويف للتجارة املشوهة اإلعانات مسألة يف تقدم إحراز إىل أيضاً  املؤمتر ويدعو .ةمراحل التنمي

 .التنمية حنو متوازنة وموجهة بنتيجة اإلمنائي الدوحة برنامج اختتام إىل يدعو كما البيئية،

 يف مسائل ذلك التجارة، ويشمل على مهمة تأثريات ذات كثرية مسائل للمؤمتر اخلتامية الوثيقة تناولت - 2

   قطاع وإىل األمساك مصائد إىل اإلعانات املقدمة ختفيض مثل استدامة، واألكثر األخضر االقتصاد صميم

  . املستدامة واإلنتاج االستهالك وأمناط ونقل التكنولوجيا، األدوية، على حلصول ا من اجلميع ومتكني الطاقة،

االقتصادي  النموّ  ويف حتقيق الفقر، على القضاء يف يسهم أن ينبغي األخضر االقتصاد أن على املؤمتر شدد - 3

 على واحلرص للجميع، الالئق العمل وتوفري العمل وخلق فرص اإلنسان، رفاه وحتسني االجتماعي، اإلدماج وتعزيز

 من القليل سوى يقدم ال لكنه سليم، حنو على وظائفها تأدية يف األرض اإليكولوجية لكوكب النظم استمرار

 مجيع البلدان تشجيع عن وعوًضا. األهداف هذه جلميع األخضر االقتصاد حتقيق كيفية بشأن التوجيهات العملية

 ختتلف اليت وأدواته ومناذجه بلد رؤاه لكل أن بقوة املؤمتر يؤكد األخضر، االقتصاد حنو واحًدا مسارا تسلك أن على

 .املستدامة بتحقيق التنمية يتعلق فيما الوطنية وأولوياته تبعا لظروفه

                                                             
1 Engaging in the Transition to a Green Economy is available on : 

www.unctad.org/meetings/greeneconomy, seen on December 25th, 2013. 
  .25-24ص ، ص 2012سبتمرب  28-17تطور النظام التجاري الدويل و توجهاته من منظور إمنائي، مذكرة من إعداد أمانة االونكتاد، جنيف،  2
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 األخضر االقتصاد سياسات على جيب واقتصاديًا وبيئًيا معيارًا اجتماعًيا 16 تضم كبرية جمموعة حدد املؤمتر - 4

  :املثال سبيل فعلى بالتجارة،معايري  عدة وترتبط. استيفاؤها

  الطبيعية؛ موارده على بلد لكل الوطنية السيادة مراعاة األخضر االقتصاد لسياسات ينبغي  -أ

 يف الدويل التعاون تعزز وأن النامية؛ البلدان احتياجات تراعي أن و جيد وحن على وظائفها تؤّدي مؤّسسات - ب

   إليها؛ التكنولوجيا ونقل اتهقدرا وبناء النامية للبلدان املالية املوارد توفري

   .املستدامة واإلنتاج االستهالك أمناط تشجع أن و النامية البلدان يف اإلنتاجية األنشطة تعزز أن -ج

 األخضر االقتصاد سياسات إىل بالنسبة املؤمتر اعتمدها اليت  املعايري من بالتجارة متصل معيار أهم لكن

     للتجارة مقنّـًعاا تقييد أو املربَّر، غري أو التعّسفي للتمييز وسيلة تشكل أال ينبغي السياسات هذه أن هو

 البلد والية نطاق عن اخلارجة البيئية التحّديات مع للتعامل اجلانب األحادية اإلجراءات تتجنب وأن الدولية،

 العابرة أو العاملية البيئية املشاكل ملعاجلة بيئية تدابري هو السند فيما يتخذ من الدويل التوافق يكون وأن املستورد؛

 معايري اعتماد إىل األخضر االقتصاد سياسات تؤدي أن ميكن انهدو فمن عنها؛ غىن ال املعايري وهذه. للحدود

 أن وميكن. احلاضر الوقت يف النامية البلدان تصدرها كثرية سلع استرياد تقّيد أن ميكن صارمة واجتماعية بيئية

 الواردات على احلدود عند الكربون " ضريبة" فرض عن أو املطابقة غري املنتجات حظر عن القيود هذه تنشأ

 للسياسات ميكن احملليني، للمنتجني التنافسية القدرة وبزيادة. البيئة على ونقلها إنتاجها عمليات تأثري حبسب

 جمال يف املميزة واملعاملة واإلعانات املنح توفري خالل من األخضر، االقتصاد تشجيع إىل الرامية الوطنية الصناعية

 هذا مثل فيها فريتو  ال أخرى بلدان يف منتجني قبل من أسواقها دخول من حتدّ  أن احلكومية، واملشرتيات الضرائب

 البلدان لتمكني ضروريًا والتجارية، االقتصادية لآلثار بتحليل امدعوم الدويل، التعاون وسيكون. الصناعي الدعم

 جوهرها يف" اخلضراء" واخلدمات بالسلع ذلك يتعلق وال العاملية، التجارة يف مشاركتها وتعميق تدعيم من النامية

 .تدرجيًيا" ختضرّ " فتئت ما اليت واخلدمات السلع مجيع أعم بصفة يشمل بل فقط
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  :خالصة الفصل

   ، مفهوم التنمية املستدامة و بروزه بشكل الفت يف وقتنا إليه يف هذا الفصللعل أهم ما مت التطرق 

اليت فرضتها التحوالت العميقة  لإلنسانيةالراهن، فأصبح حبق جزء من حياتنا و ترمجة حقيقية لالنشغاالت الكربى 

التناقص من خالل التزايد السكاين املضطرد مبقابل  ،اليت تعيشها جمتمعاتنا بفضل التحديات الكربى اليت نواجهها

البيئية من  األنظمةسلبية على  انعكاساتاملستمر للموارد غري املتجددة و االستعمال الالعقالين هلا و ما له من 

يف توزيع املوارد مما خلق نوعا من التقسيم املتمثلة أساسا يف الالعدالة  و على اجلوانب االجتماعية ،جهة

الصراعات اليت تعيشها الكثري  األحيانو الذي مآله يف كثري من  االجتماعي بسبب �ميش الضعفاء والفقر املتزايد

ستدعي التغيري من خالل إعادة ت الضرورة تفقد كان .من ا�تمعات و اليت تنتهي مبآسي كربى، من جهة أخرى

 هذااألصعدة، و اجليدة للموارد و التنسيق الوثيق على املستوى الدويل يف كافة  اإلدارةالنظر يف طرق العيش و 

  . اإلنسانيةو آمال  ألهدافقصد االستجابة و بطريقة مسؤولة 

اللجان املنصبة من خالل املنظمات املسرية للنظام التجاري الدويل، رغم قلتها، إحدى مثرات هذا  تعتربو 

اليت و  خرية، هذه األة الوثيقة بني التجارة الدولية و العالق إبرازالتنسيق الذي فرضه تبين مفهوم التنمية املستدامة و 

بالنسبة للتجارة الدولية من  20+ نذكر منها على سبيل املثال جلنة التجارة و البيئة، و كذلك ما جاء به مؤمتر ريو

 جتاري نظام إقامةتوضيح لالرتباط و التأثري املتبادل بني التجارة الدولية و التنمية املستدامة، فقد شدد على ضرورة 

و هو ما من شأنه أن حيفز النمو و التنمية يف مجيع  متييزي وغري ومنفتح ،حمددة قواعد على وقائم شاملدويل 

و يعود بالنفع على مجيع البلدان، كما ركز أيضا على حق الشعوب يف احلصول مراحلها  يف مجيع أحناء العامل، 

 ساسيات اليت متكنهم من تنمية أوطا�م، خاصة ما تعلق منها بنقل التكنولوجيا و تبين أمناط االستهالك األعلى 

كوسيلة للتمييز    األخضرسياسات االقتصاد  استغاللاملستدامة، دون إغفال التذكري بأنه ال جيب  اإلنتاجو 

اجلانب للتعامل مع  األحادية اإلجراءاتنب التعسفي و غري املربر أو كتقييد مقنع للتجارة الدولية، من خالل جت

التحديات البيئية اخلارجة عن نطاق البلد املستورد، على أن يكون التنسيق الدويل هو السند فيما يتخذ من تدابري 

 .بيئية ملعاجلة املشاكل البيئية العاملية



  

  

  :الفصل الثالث

ة و أثاره على احتكار الدولة للتجارة الخارجي

التنمية االقتصادية المستدامة في الجزائر 

 1989-1970خالل الفترة 
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  :تمهيد

بالعودة إىل املسار التارخيي لالقتصاد اجلزائري منذ االستقالل، نتبني كيف كانت النظرة التخطيطية ذات 

الصبغة االشرتاكية، هي السائدة يف البدايات، و اليت ترمجت مبجموعة من املخططات الثالثية و الرباعية يف 

نينات، أين كانت النظرة و التطلع لتحقيق سنوات الستينات و السبعينات، تلتها املخططات اخلماسية يف الثما

 قفزة نوعية من خالل ايالء األمهية للصناعات املصنعة و اعتبارها مبثابة القاطرة اليت سوف تقود االقتصاد الوطين 

و لتحقيق جمموعة األهداف . و تعطي الدفعة الالزمة لبقية القطاعات، لكي حتقق هي بدورها القفزة املنشودة

يف مجيع  اإلجراءاتطرف املخططني آنذاك، كان من الوجوب أن يتبع هذا التوجه جمموعة من املوضوعة من 

قطاع التجارة اخلارجية إحدى أمهها، فهذا القطاع عاش خالل عشرييت القطاعات االقتصادية، و اليت يعترب 

ثابة العمود الذي تعتمد جمموعة من التحوالت متيزت خاصة باحتكار الدولة له، و كان مبو الثمانينات   السبعينات

تسمت إية، من خالل وظيفة التصدير اليت عليه الدولة يف متويل خمتلف الربامج و العمليات االستثمارية التنمو 

 بسيطرة القطاع النفطي عليها، و االسترياد لتموين خمتلف الصناعات باملواد املصنعة و نصف مصنعة اليت 

و قد كان �موعة . مبختلف السلع االستهالكية اليت حيتاجها األفراد حتتاجها، و كذا متوين السوق الداخلية

    على خمتلف اجلوانب االقتصادية و االجتماعية السياسات املتبعة يف هذا القطاع عديد االنعكاسات و اآلثار 

و هو ما سنحاول إبرازه يف هذا الفصل من خالل تقسيمه إىل  .1989-1970و البيئية يف اجلزائر خالل الفرتة 

  :ثالثة مباحث رئيسية

أما األول فسنتناول فيه تطور االقتصاد اجلزائري خالل هذه الفرتة، بتوضيح النموذج املتبع و إبراز أهم 

  .هذه املخططات إلجناحصيصات املالية اليت رصدت املخططات اليت طبقت و التخ

تبيان أهم املراحل اليت عاشها قطاع التجارة اخلارجية اجلزائرية خالل الفرتة  سنحاول فيه املبحث الثاين،

      دون صدور  دارية له مرورا باحتكار الدولة مناملذكورة، و كيف تطور هذا القطاع من مرحلة الرقابة اإل

  .قانونه، وصوال إىل فرتة االحتكار بالقانون املنظم له

االقتصادية و االجتماعية و البيئية للتجارة اخلارجية  اآلثارفسوف خنصصه إلبراز أهم أما املبحث الثالث، 

 .اجلزائرية خالل الفرتة السالفة الذكر
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  1988 -1970االقتصاد الجزائري خالل الفترة : األولالمبحث 

تبعته سلسلة  جتاه حنو تبين االشرتاكية كنموذج اقتصادي للبالد،ا إن استقلت اجلزائر، حىت كان اإلم

، و الذي كان متبوعا مبنهج 1965التصحيحات اليت أتت بعد ما يسمى بالتصحيح الثوري الذي وقع يف جوان 

الثورات باعتبار أن اجلزائر كانت على حافة اال�يار يف اعتقاد من قاموا بذلك التصحيح، فكانت الثورة الصناعية 

د املخطط االقتصادي لربنامج طرابلس و الذي يرتكز على سيطرة الدولة و الثورة الزراعية و الثورة الثقافية مع اعتما

، فكان املخطط 1على االقتصاد الوطين و اعتبار ذلك مبثابة القاطرة اليت تقوده عن طريق الشركات الوطنية الكربى

ة سنيت ، مرورا بفرتة انتقالي77-74و  73-70األول و الثاين  وتبعه املخططني الرباعيني 69-67الثالثي 

، لكن مل يتحقق كل 1980أين كان األمل القائم الوصول إىل يابان إفريقيا يف غضون عام  1979و  1978

بغية تصحيح الثغرات اليت كانت  89- 85و  84-80 آخريناسيني خمططني مخما كان يبتغى، فتلى هذه الفرتة 

     .يف السابق و استدراك ما فات

   أسباب االختيار االقتصاد الموجه و:  األولالمطلب 

 2أي نموذج نختار؟: أوال

 عرفت دول العامل الثالث تطبيق العديد من النماذج التنموية من أجل تقليص الفجوة بينها و بني الدول      

الصناعية و القضاء على مظاهر التبعية االقتصادية لدول الشمال، و من بني هذه النماذج ميكن اإلشارة إىل جتربة 

حجم استرياد املواد  تقليصأمريكا الالتينية اليت اعتمدت يف تصنيعها على منوذج إحالل الواردات من أجل 

األجنيب، و من أشهر التجارب اليت اعتمدت هذا  املصنعة و إنتاجها حمليا باالعتماد على الرأمسال الوطين و

  ...النموذج جند الربازيل، األرجنتني، املكسيك

وان و كوريا و قد عرفته دول جنوب شرق آسيا كتايأما النموذج الثاين فيعرف بالنموذج املوجه حنو التصدير        

ى السوق الدويل و االستثمار األجنيب، و قد ، حيث متيزت بانفتاحها الكلي علإخل...اجلنوبية، ماليزيا، تايالندا

لعبت الشركات املتعددة اجلنسيات دورا هاما يف اندماج اقتصاديات هذه الدول يف االقتصاد العاملي، و كانت  

كأداة فعالة يف نقل التكنولوجيا من الشمال إىل اجلنوب، و بالتايل نقل مراكز النشاط الصناعي من دول املركز إىل 

تايالندا، و أصبحت مراكز للنشاط الصناعي يف العامل و  ورت دول كتايوان، كوريا اجلنوبية، و بذلك تطدول احمليط

متجاوزة حىت العديد من الدول الصناعية يف أوروبا، و أعطت بذلك مثاال حيا و ناجحا عن منـوذج التصنيع 

                                                             
1 le développement économique de l’Algérie expériences et perspectives, ouvrage collectif sous 

la direction de Taieb Hafsi, Casbah éditions, Alger, Algérie, 2011, P 47. 
زائر، عبد اهللا بلوناس، االقتصاد اجلزائري االنتقال من اخلطة إىل السوق و مدى اجناز أهداف السياسة االقتصادية، أطروحة دكتوراة، جامعة اجل  2

  .25و  24، ص ص 2005 -2004
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ي و التكنولوجي أن تكون تقسيما السريع و االندماج يف االقتصاد العاملي، و استطاعت بفضل جناحها الصناع

ـــة أن تتخصص يف الصناعات ل أو ما يعـــرف بالتخصص الدولــدوليا جديدا للعم ـي الذي يفرض على الدول النامي

سرتاليا، نيوزيلندا أـدول مشال أمريكا و غرب أوروبا، االستخراجية و يبقى التخصص يف صناعــــة املنتجات النهائية لـ

ـــة فإنــها مل تقض على الفقــــر و الفوارق االجتماعية    و اليابان، و رغم ما حققتــه من جناح يف ا�االت االقتصادي

  .و رفع مستوى املعيشة للسكان و حتقيق رفاهية الفرد

مصر، كوريا، فيتنام، والذي يستمد  تبعته دول مثل اجلزائر، اهلند، إا النموذج التنموي املستقل الذي أم        

الذي يعمــل على توجيه و  ، و غريهمHirshman ،Feldman ،Perrou مبادئـــه األساسيـــة من أعمال

ــالل الواردات ألمريكا الالتينية ألنه يف  اجلهاز اإلنتاجي حنو السوق الداخلـــي، و األمر هنا ال يعنــي منوذج إحــــ

ـــة موجهــة فـــي املرحلة األوىل حنو إنتاج سلع التجهيز و ليس سلع االستهالك                                                                                            .          اجلزائـــر معظم االستثمارات الصناعي

ــذه        هذا النموذج يؤكد على ضرورة إعطاء األمهية القصوى للصناعة الثقيلة يف برنامج التنمية املتبع، ألن هـ

صناعات الكيماويـة تتميز عن غــريها من األخرية كالصناعات امليكانيكية، صناعة احلديد و الصلب، و ال

، أي أنــه ( Effets d’entraînement)الصناعـــات بكونــها تولــــد آثار فاعلــة أو مؤثــرة و حتريضـية 

و لقد شكلت فكرة الصناعات املصنعة و أقطاب  .باستطاعتـــها أن ختلـــق يف حميطـــها املباشر صناعات أخرى

 ، و يعترب كل من)79 -66(ما بني  ركزية يف التفكري التنموي يف اجلزائر يف كل الفرتة املمتدةالنمو األطروحة امل

François Perrou  وتلميذهG.Destanne de Bernis  التصنيع  إلسرتاتيجيةمبثابة املنظرين الرئيسني

 .ىف اجلزائر

التنموية اليت تبنتها اجلزائر عقب استقالهلا كانت  اإلسرتاتيجية إن  SADللتنمية الجزائرية  ستراتيجيةاال :ثانيا

  احمللي عن طريق الصناعات الثقيلة اإلنتاجاستثمارها لتنمية  إعادةمرتكزة على استغالل موارد النفط و  باألساس

 1:يف أربعة حماور أساسية اإلسرتاتيجيةاملتوخاة من هذه  األهدافو ميكن تلخيص أهم 

 .للسوق احمللية باألساسموجهة  إنتاجيةآلة املوروث االستعماري و خلق  القطع التام مع - 

اندماج للنشاطات ببعضها البعض عن طريق تكثيف و تنويع العالقات التبادلية بني خمتلف  إىلالوصول  - 

ر استثما إعادةالقطاعات، و مبعىن آخر خلق ارتباط كثيف بني خمتلف الصناعات بغية الوصول اىل تشغيل أكرب و 

 .أفضل

 .الصناعة انطالقا منالرتاكمات و تعميم نتائجها على بقية القطاعات حجم زيادة  - 

                                                             
1 Mourad Ouchichi, l’obstacle politique aux réformes économiques en Algérie,  thèse de 

doctorat en sciences politiques, Université Lumière Lyon 2, 2011, P43. 
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 .عدالة اجتماعية أكرب إىلتغيري هيكل توزيع الدخول بغية الوصول  - 

الصناعات املصنعة  اليت تبنتها اجلزائر كانت منطلقة من املفهوم الذي وضعه فرنسوا بريو يف  إسرتاتيجية إن

حتقيق  إىلبالوصول النمو و اليت تدعي بأنه وحده االستثمار املكثف يف الصناعات الثقيلة الكفيل   أقطابنظرية 

مستويات الدول  إىلمستويات طيبة يف النمو االقتصادي و خيلق تراكمات تسمح للدول النامية بالوصول 

اليت وضعها  األسسنطلق من ملا و يعترب الوجه النظري للنموذج اجلزائري و قد اعتمد ديربنيس، الذي  1.املتقدمة

 إىلبريو، على حتليل الدراسات اليت قامت �ا الدول املتقدمة فيما خيص الصناعات الرائدة أو احملركة اليت أدت 

، و دفعها لصناعات تستخدم منتجات اإلنتاجتصنيع هذه الدول بواسطة جذ�ا الصناعات اليت متدها مبستلزمات 

صناعات تعمل على حتديث  إقامةو يعرف ديربنيس التصنيع على أنه عبارة عن  2.كمواد أولية  األوىلالصناعات 

موجهة لتغطية حاجات  إنتاجيةمنتجات و سلع استهالكية أو  إىلالزراعة و مكننتها و حتويل الثروة الوطنية 

   3.السوق الوطنية

  4:حو التايلو قد حدد ديربنيس شروط تطبيق منوذج الصناعات املصنعة على الن

 .ذو الكثافة العالية لرأس املال اإلنتاجمتصاص إواسعة قادرة على ضرورة توفري سوق حملية  - 

 .مبراقبة و متابعة تنفيذ توجهات املخططات ألجهز�اضرورة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي للسماح  - 

 إىلحني يكون االقتصاد ضعيف  األوىلجتاه يف املراحل دخار احمللي و اإل موارد مالية و مادية لتنمية اإلتوفري - 

 .استرياد املعدات و التجهيزات الضرورية لعملية التصنيع

       اإلصالحالزراعي لوجود عالقة وثيقة بني  اإلصالحضرورة وجود جهاز للتخطيط االقتصادي و مباشرة  - 

 ).عالقة تكاملية( ليت يوفرها قطاع الصناعةالفالحي ا اإلنتاجو التصنيع مبوجب عمليات التموين مبستلزمات 

إن ترقية قطاع الصناعة مبوجب منوذج الصناعات املصنعة املشار إليه سلفا تطلب من الدولة رصد مبالغ 

املخططات املختلفة، بالنسبة ملرحلة التخطيط  إطارمالية معتربة يف شكل استثمارات عمومية مت اعتمادها يف 

 .1979- 1978مرحلة تكميلية خصت الفرتة  إىل باإلضافةاملركزي مث اعتماد و تنفيذ ثالثة خمططات تنموية 

 

 
                                                             

1 Mourad Ouchichi, IBID, PP 43 et 44. 
أطروحة دكتوراة غري مشورة، جامعة سطيف، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، رضوان سليم، السياسة االقتصادية و افاق التنمية يف اجلزائر،   2

  .25، ص 2009-2010
، ص 2006-2005روابح عبد الباقي، املديونية اخلارجية و اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر، دكتوراة دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة باتنة،   3

92.  
  .26بق، ص رضوان سليم، مرجع سا  4
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  1978-1970المخططات التنموية خالل الفترة : المطلب الثاني

، و الذي يعترب أول 69-67ي لقد سبق املخططات الرباعية اليت انتهجت يف السبعينات، خمطط ثالث

 اإلنتاجعلى التصنيع، ذلك أن  باألساسنصب هذا املخطط إعرفتها اجلزائر املستقلة، و قد  خطة تنموية اقتصادية

الصناعي هو حمرك كل تنمية، و قد وزعت االستثمارات املخصصة خالل فرتة املخطط على ثالث جمموعات 

  1:متجانسة و هي

 1.88 بـة مليار دج موزعة على الزراع 6.79) الصناعيةكاملنتجات الزراعية و (مباشرة  اإلنتاجيةاالستثمارات  - 

 .مليار دج 4.91مليار دج و الصناعة بـ 

 .مليار دج 0.36) خلإ...كالتجارة و املواصالت( إنتاجيةاالستثمارات الشبه  - 

 .مليار دج 4.02) كاملدارس و البنية التحتية االجتماعية( اإلنتاجيةاالستثمارات غري  - 

     الذي كان يعاين من الضعف  اإلنتاجيتطوير جهازها  إىلجتاه كانت �دف الدولة من وراء هذا اإلو  

 .و التبعية االقتصادية، و من مث حتقيق التنمية االقتصادية و االستقالل االقتصادي

  1973-1970المخطط الرباعي : أوال

الستكمال مجلة ما جاء به املخطط الثالثي، و بغية ذلك وضعت له  باألساسوقد وضع هذا املخطط 

  2:ميكن مجلها يف األهدافالدولة جمموعة من 

 .تدعيم و تطوير القاعدة املادية لالقتصاد الوطين - 

 .تطوير الصناعات القائدة لعملية النمو كالصناعات امليكانيكية و الكيماوية - 

 .اعتماد الالمركزية لتحقيق التوازن اجلهوي - 

، بكو�ا تشكل األولويةالصناعة  إعطاءيف ترسيخ اخليارات املتمثلة يف  األولويةهذا املخطط ملا له  إن

ن حجم االستثمارات يف هذا املخطط قد ارتفعت عما  إذلك ففضال عن  ،العامل احلاسم يف العملية التنموية

 إىلكانت عليه يف املخطط الثالثي، و يظهر ذلك بوضوح يف الربامج االستثمارية احملددة اليت ارتفعت تكاليفها 

احملروقات و الفروع  مليار دج، و السبب يف ذلك هو أن الدولة قررت إنشاء صناعات جديدة ختص  68.56

ك لتقوية الصناعات الثقيلة اليت انتهجتها اجلزائر و اليت توفر شروط التكامل االقتصادي الداخلي و ذل امليكانيكية

جاء يف الوقت الذي  األولأن املخطط الرباعي  إىل أيضا اإلشارةكما جتب   3.بني القطاعات املختلفة و فروعها

                                                             
-2005، أطروحة دكتوراة، جامعة اجلزائر 2004-1990درواسي مسعود، السياسة املالية و دورها يف حتقيق التوازن االقتصادي حالة اجلزائر   1

  .342، ص 2006
  .27رضوان سليم، مرجع سابق، ص   2
  .342مسعود درواسي، مرجع سابق، ص   3
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ا حلركة التنمية يف اجلزائر من منطلق أن شهدت فيه اجلزائر عمليات التأميم للثروات الوطنية مما أعطى دفعا قوي

جيايب إعمليات التأميم هذه مكنت اجلزائر من االستفادة أكثر من مواردها االقتصادية و هذا ما كان له انعكاس 

  1.الذي عرف ارتفاعا ملحوظا اإلنتاجيعلى االستثمار 

  1977-1974المخطط الرباعي الثاني : ثانيا

، ويعد من املخططات الضخمة األوليعترب املخطط الرباعي الثاين استمرارا للمخططني الثالثي و الرباعي 

 12و حوايل  األولأي بزيادة تعادل ثالثة أضعاف املخطط الرباعي  ،2دج مليار 120اليت رصدت هلا ما يفوق 

مرة ما خصص للمخطط الثالثي مما يؤكد تسارع وترية االستثمار يف اجلزائر و اليت تعود أسبا�ا باألساس  إىل 

و قد حددت جمموعة من األهداف وراء هذا املخطط ميكن إبراز أمهها  1973.3ارتفاع أسعار النفط سنة 

  4:فيمايلي

من املعدل  و هو أعلى %11.5أي مبعدل سنوي يبلغ   %46 حتقيق معدل منو للناتج الداخلي اخلام حبوايل - 

  ؛السابق للخطة السابقة

مل تزيد رص العمل، لذا مت ختطيط إجناز وحدات توفر مناصب عة بشكل أوسع يف إجياد املزيد من فاملسامه - 

  ؛منصب عمل سنويا100000عن 

  ؛مت الرتكيز على صناعة احملروقات لية لذاتنمية و توسيع إمكانيات الرتاكم لضمان التمويل باملصادر املالية احمل - 

إنتاج (تلبية الطلب احمللي للمواد األولية الصناعية أكثر فأكثر �دف حتقيق االندماج و التكامل االقتصادي  - 

  ؛)إخل...الفوالذ، أدوات البناء

الصناعات صناعة النسيج، (وحدة صناعية يف هذه الفرتة �دف إحالل الواردات  500برجمة إجناز حوايل  -

 .)إخل...الكهربائية و االلكرتونية

    1967مليار دج  للفرتة املمتدة بني 170بغية حتقيق هذه االستثمارات فقد خصص هلا ما يقارب و 

املالية املرصودة  ميكن إمجال األغلفة، و باإلنتاجيةللقطاعات املسماة  األكربكانت التخصيصات   أين 1977و 

  :الثالثة املذكورة سلفا ضمن اجلدول التايل للربامج

                                                             
  .27رضوان سليم، مرجع سابق، ص   1

2 Djamila Kasmi, diagnostique économique et financier des programmes de stabilisation et 

d’adjustement structurel de l’économie Algérienne, thèse de doctorat, Université lumière 

Lyon2, 2008, P 31. 
  .27، ص مرجع سابقرضوان سليم   3
  .33عبد اهللا بلوناس، مرجع سابق، ص   4
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  مليار دج: الوحدة             77-67املبالغ املرصودة للمخططات الثالثة خالل الفرتة  :01الجدول رقم 

  الربامج

  القطاعات

-1967الثالثي  الربنامج

1969  

 األول الربنامج الرباعي

1970 -1973  

الثاين الربنامج الرباعي 

1974 -1977  

  8.2  4.3  1.9  الفالحة

  74.1  20.8  4.9  احملروقات و الصناعة

  38.2  11.15  2.3  بقية القطاعات

  120.5  36.25  9.1  ا�موع

Source : Djamila Kasmi, op.cit., P 31.  

  1979-1978المرحلة االنتقالية : ثالثا

املسجل  التأخرساسية هلذه املرحلة متثلت باألساس يف القضاء على وقد حددت احلكومة اجلزائرية أهدافا أ

متدادا إاخلصوص مت اعتماد خمططني سنويني يف وترية إجناز مشاريع املخططني الرباعي األول و الثاين، و يف هذا 

مليار دج، و  52.650بلغ فيه حجم االستثمار الفعلي  1978للمخططات السابقة، خمطط سنوي لعام 

كان نصيب الصناعة و قطاع   أين 1.مليار دج 34.78بلغ فيه االستثمار الفعلي  1979سنوي لعام خمطط 

جنازه يف املخططات الثالثة السابقة، أين إتربت هذه الفرتة تقييمية ملا مت و قد اع ،%7.6و % 60.2احملروقات 

ه قبل حتقيق ذلك، وقد ملوت باغتاإلصالح االقتصادي، لكن اأسر بومدين قبل وفاته ملرافقيه بضرورة و حتمية 

لالقتصاد  )un bilan de l’économie algérienne(أخذ املسريين اجلدد بفكرة التقييم الشامل 

   2.مسار التنمية االقتصادية و االجتماعية بغية مواصلة، بعد التصحيح يف حالة الضرورة، 1979اجلزائري يف سنة 

   1989-1980المخططات الخماسية : المطلب الثالث

ظهور حتوالت يف  إىلاالقتصادي خالل فرتة السبعينات  األداءلقد أدت املشكالت اليت سامهت يف تراجع 

اليت عرفتها فرتة الثمانينات معربا عنها خاصة  اإلصالحاتجمموعة  إىلا�تمع اجلزائري، و اليت دفعت بدورها 

  .89- 85و  84-80باملخططني اخلماسيني 

اإلعالن عن إصالحات : و لعل اجلديد يف اإلجراءات اإلصالحية و املعرب عنها يف هذين املخططني هو 

املؤسسات و تشجيع  لتحسني التسيري االقتصادي يف القطاع العام بواسطة إعادة اهليكلة وإعطاء االستقاللية هلذه

                                                             
  .28رضوان سليم، مرجع سابق، ص   1

2 Hocine Benissad, Algérie : restructurations et réformes économiques 1979-1993, OPU, Alger, 

1994, p 5. 
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شهدت هذه الفرتة انتهاج سياسة تنموية جديدة، حيث سعت اجلزائر إىل تدعيم االقتصاد و  1.لقطاع اخلاصا

هلا األولوية من قبل، باإلضافة إىل معاجلة االختالفات اليت ميزت  ىين و إنعاش القطاعات اليت مل تعطالوط

          هتمام باهلياكل القاعدية كالطرقات جانب اإل نوات السبعينات، هذا إىلاالقتصاد الوطين طيلة س

  1984.2 -1980، و مت كل هذا من خالل املخطط اخلماسي األول إخل...السريعة، اجلسور

  1984- 1980أوال المخطط الخماسي 

 يف الفالحة، الصحة، السكان باألساسو قد كان هذا املخطط بداية لوضع أولويات جديدة تتمثل 

       .اعية بغية ضمان حياة أفضل للسكانالتكوين املهين و التقين، وقد كان الرتكيز على تلبية احلاجيات االجتم

عن التوجه اجلديد الذي يضع حد  اإلعالناالكتفاء الذايت الغذائي كان مبثابة  إىلو لعل الرتكيز على الوصول 

     3.لالستثمارات الصناعية البحتة

  4:املخطط كانت يف ا�مل تنصب حول خالل هذا األهدافو قد وضعت جمموعة من 

  إصالحات )1981سنة ( ، فقد شهدت هذه الفرتةاألوقاتللمجتمع يف أقرب  األساسيةتغطية احلاجيات  - 

 ؛اإلنتاجكربى يف قطاع الفالحة قصد تشجيع 

النظر يف العديد من عقود  إعادةكانت   أينتقليص التبعية اخلارجية يف ميادين التكنولوجيا، التمويل و التموين،  - 

تسديد  1985-1980، كما عرفت الفرتة contrats d’assistance techniqueاملساعدة التقنية 

 ؛رجيةامراقبة صارمة للتجارة اخل إجراءاتمسبق جلزء من الديون اخلارجية و 

عايري إلعادة هيكلة تطوير قطاع احملروقات و اعتباره مصدر متويل خارجي، هذا فيما معناه إرساء ضوابط و م  - 

 ؛شركات الدولة

  .التكفل بانشغاالت القطاع اخلاص احمللي - 

مليار دينار  154.5، بتخصيص دينارمليار  400ىل حوايل إان حجم االستثمارات املتوقع يصل و قد ك

% 15.7ي بنسبة أمليار دينار لقطاع احملروقات  63% ( 38.6بنسبة تقارب  أيلقطاع احملروقات و الصناعة 

  %).22.9همة تقارب مليار دينار لقطاع الصناعة أي بنسبة م 91.5لالستثمارات و  اإلمجايلمن احلجم 

                                                             

، ص 2006 -2005زرنوح يامسينة، إشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائر، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،   1

160.  

  .161زرنوح يامسينة، نفس املرجع، ص   2
3 Zakia Belokbi, Adaptation du modèle macroéconométrique de Haque et alii à l’économie 

algérienne thèse de doctorat, université d’Alger, 2004-2005, P 26. 
4 Hocine Benissad, la réforme économique en Algérie, OPU, Alger, 1991, P 22. 
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يف املخطط الرباعي % 60.1مقابل %) 38.6(أن هذه النسبة قلصت حبوايل النصف  من و بالرغم

أما  .إال أن الصناعة و قطاع احملروقات بقيت تستحوذ على نسبة مهمة من حجم االستثمارات 77-74الثاين 

من احلجم اإلمجايل % 11.7مليار دينار أي بنسبة حوايل  47.1قطاع الفالحة فقد خصص له ما قيمته 

و قد كانت املبالغ املرصودة خالل هذا املخطط  1.مليار دينار 23حوايل منها الستثمارات، كان نصيب الري ل

  :موزعة كمايلي

  املبالغ املرصودة خالل املخطط اخلماسي األول موزعة حسب القطاعات :02الجدول رقم 

  )مباليري الدينارات( املبالغ املرصودة   القطاعات االقتصادية

  47.1  الفالحة

  154.5  الصناعة

  67.2  القاعدة املادية

  42.2  الرتبية و التكوين

  89  قطاعات أخرى

  400  ا�موع

، أطروحة دكتوراة، جامعة 1999-1967طاهر بوشلوش، التحوالت االجتماعية و االقتصادية و أثارها على القيم يف ا�تمع اجلزائري  :المصدر

الستقالل اجلزائر، اجلزائر  25حتاد االجتماعيني و االقتصاديني اجلزائريني، نشرة خاصة مبناسبة الذكرى إ، نقال عن 135، ص 2006اجلزائر، 

1987.   

  1989-1985المخطط الخماسي  :ثانيا

يعد املخطط اخلماسي الثاين آخر املخططات اليت شهد�ا الفرتة االشرتاكية، و قد عول عليه القائمون على 

وقد وضعت جمموعة من . جل استدراك النقائص اليت شابت تنفيذ املخططات السابقةالدولة أنذاك كثريا من أ

  2:السياسات و الربامج خالل هذا املخطط و اليت حددت هلا غايتان أساسيتان

 ؛األنشطة التنموية و مواصلة النموتنظيم خمتلف  - 

 .احملافظة على االستقالل االقتصادي و تلبية احلاجيات األساسية للسكان - 

مليار دج   550اخلماسي الثاين  املخطط خصص فقد ،املرحلة هذه خالل باالستثمارات يتعلق فيما أما

 هازاجل الفرتة، إن متتع هذه خالل األهداف األساسيةإىل  كان اهلدف منه الوصول املخطط هذا يف كاستثمار

                                                             
1 Zakia Belokbi, OP.CIT, P 28. 

  .34سليم رضوان، مرجع سابق، ص   2
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        حتقيقاملتمثلة يف  ، وخاصة بصفةاملخططة فعال  االستثمارات أجنزت و عامة بصفة أكرب ي بفعاليةاإلنتاج

 1.التنمية متويل جمال يف احملروقات حمل حتل أن شأ�ا موارد أخرى من توفري و التنمية قاعدة تدعيم و توسيع و

 :وقد وزعت االستثمارات املخططة خالل هذه الفرتة كمايلي

  1989 - 1985االستثمارات املخصصة خالل املخطط اخلماسي الثاين : 03 الجدول رقم

املبالغ املرصودة مباليري   األنشطة

  الدينارات

  % النسبة

  6.84  37  و الغابات الزراعة

  7.77  42  البحري و الصيد الري

 14.62 79  المجموع

 7.37 39.8  احملروقات

 7.29 39.41  البرتوكمياء و الكهرباء

 3.88 21  الصلب و و احلديد املعادن

 3.07 16.6  البناء امليكانيكي

 8.77 47.4  أخرى صناعات

 30.4 164.21  الصناعات مجموع

 6.28 34  و وسائل النقل جنازوسائل اإل

 2.93 15.85  التخزين و التوزيع

 1.48 8  الربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية

 8.42 45.5  املرافق االقتصادية

 15.55 84  و الصحة السكن

  3.78  20.45  مرافق اجتماعية أخرى

  8.14  44  التجهيزات اجلماعية

  8.33  45  الرتبية و التكوين

  100  540.01  المجموع العام

 .230، ص 1989-1985، نقال عن تقرير عام املخطط اخلماسي الثاين 171زرنوح يامسينة، مرجع سابق، ص  :المصدر

 

 

 

 

                                                             
  .170زرنوح يامسينة، مرجع سابق، ص   1
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   تطور سياسة التجارة الخارجية الجزائرية خالل فترة االحتكار: المبحث الثاني

املرحلة  متيزت مرت سياسة التجارة اخلارجية اجلزائرية أثناء انتهاج منط االقتصاد املخطط مبرحلتني أساسيتني،

إىل أسلوب  للتجارة اخلارجية، فيما تطورت السياسة التجارية يف املرحلة الثانية اإلداريةاألوىل باالكتفاء باملراقبة 

   .دولة هلااحتكار ال

  راقبة الدولة للتجارة الخارجيةمرحلة م: المطلب األول

كما كانت عليه خالل الفرتة  1967-1962يف الفرتة يف هذه املرحلة استمرت حركة التبادل التجاري 

تفاقيات إوقد تعززت هذه احلالة بإمضاء  املستعمرة على هذه املبادالت، االستعمارية و قد طبعها سيطرة الدولة

أين حدثت مشكلة مقاطعة  1971امتياز هذه األخرية إىل غاية سنة واستمر  ،1965 ون مع فرنسا سنةتعا

 1.الكروم اجلزائرية بعد تأميم احملروقات يف هذه السنة  فرنسا لصادرات

ما  املمتدة الفرتة يف اجلزائر ختذتإ تبعت سياسات تنموية مستقلة،إاليت   كأغلب االقتصاديات الناميةو  

     التجارة على حكومية رقابة فرض إىل ترمي اليت التقييدية اإلجراءات من جمموعة 1970-1962بني 

 التعريفات من والرفع للحصص، نظام يف وضع اإلجراءات هذه متثلت الواردات، على وباخلصوص اخلارجية،

متيزت هذه املرحلة و  GPA.2 للشراء التجمعات املهنية خالل من الرقابة وكذلك الصرف، على والرقابة اجلمركية

مبجموعة من التدابري واإلجراءات التقييدية حلماية االقتصاد الوطين من املنافسة اخلارجية متثلت يف مراقبة الدولة 

   3:التاليةة يتجار الللتجارة اخلارجية، من خالل تطبيق األساليب 

       أسلوب األدوات السعرية، والذي يؤثر على الصادرات والواردات يف عملية التبادل كالرقابة على  - 

   ؛ود اجلمركيةالصرف، والقي

   ؛االستريادأسلوب األدوات الكمية، ويتضمن إجراءات املنع، نظام احلصص، تراخيص  - 

  دولة تقوم بعمليات التجارة أسلوب األدوات التنظيمية، من خالل إنشاء هيئات ومؤسسات تابعة لل -

اجلزائري  ، والديوان)ONACO(، والديوان الوطين للتسويق )GPA(اخلارجية، مثل ا�موعات املهنية للشراء 

 ).OFLA( للخضر و الفواكه 

  

 

                                                             
  . 131ص مرجع سابق، مداين خلضر،   1
 11/2012، عدد فيصل �لويل، التجارة اخلارجية اجلزائرية بني اتفاق الشراكة االورو متوسطية و االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، جملة الباحث  2

  .112ص 
  .229عبد الرشيد بن ديب، مرجع سابق، ص   3
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  نظام حصص االستيراد و تحديد حجم الواردات :أوال

 األداة، و فحوى هذه 25/50/1963يف  املؤرخ 188-63مبوجب املرسوم رقم  اإلجراءو قد طبق هذا 

   هو حتديد طبيعة و كمية السلع املستوردة مسبقا، مع املكانية حتديد الناحية و املنطقة اجلغرافية مصدر 

و لكن بصفة حمدودة  االستريادالرقابة احلكومية على  أشكالاالسترياد، و يعترب حتديد حجم الواردات شكل من 

نظام احلصص ال خيص إال بعض السلع، فيما تبقى باقي السلع غري الواردة يف إطار نظام احلصص من منطلق أن 

  1.االستريادخاضعة حلرية 

  2:و قد مس التحديد مباشرة عند االسترياد مايلي

 ؛ة الثانية سلع االستهالك الصناعيالسلع االستهالكية مثل املواد الغذائية بدرجة أوىل مث تأيت يف الدرج  - 

 .السلع الوسيطية املتمثلة يف املواد املستخدمة يف البناء و املواد الكميائية أو املوجهة للتحويل الصناعي - 

عليه من  مصادقسنوي  استريادو يعتمد يف حتديد السلع على نوعية السلع و أصنافها يف إطار برنامج 

طرف احلكومة على أن يقوم البنك املركزي اجلزائري بتوفري العملة الصعبة الالزمة هلذا الغرض و بعدها تسلم 

  .سندات االسترياد املتضمنة طبيعة و قيمة السلع مع وضعها التسعريي و كذا أجلها و مقصدها باألمرللمعنيني 

  التعريفية السياسات: ثانيا

      دخوالد الوطنية و على أ�ا ضريبة تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها احلدتعرف الرسوم اجلمركية 

لتطبيق  ، و يف الغالب أن تفرض هذه الرسوم على الواردات كوسيلة أساسية)صادرات و وواردات(و خروجا 

        إيراداتاملتخلفة للحصول على  الدولاحلماية التجارية، ونادرا ما تفرض على الصادرات، و يتم ذلك يف 

   3.األجنبية األرصدةأو ملكافحة التضخم و تراكم  األساسيةأو �دف توفري السلع التموينية و املنتجات 

    28/10/1963املؤرخ يف  441-63رقم  األمرتعريفة مجركية يف اجلزائر مبوجب  لو قد تأسست أو 

التعريفة بني السلع املستوردة حسب طبيعتها   ه، و متيز هذ1963نوفمرب  1و اليت دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 

 4:كاأليت

  

                                                             
ياسا�ا اجلبائية يف ظل التحوالت االقتصادية اجلديدة للجزائر، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة اجلزائر، حراق مصباح، التجارة اخلارجية و س  1

  .3، ص 2000-2001
  .4حراق مصباح، نفس املرجع، ص   2
  .297، ص 1998زينب حسني عوض اهللا، االقتصاد الدويل، الدار اجلامعية للطباعة و النشر،   3
، 2012-2011، مذكرة ماجسرت غري منشورة، جامعة اجلزائر، 2010-2000يعلى زينب، تطور التجارة اخلارجية للجزائر خالل الفرتة   4

  .167ص
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 ؛%10ختضع لتعريفة مجركية بنسبة  األوليةسلع التجهيز و املواد  - 

 ؛%20و % 5ضع لتعريفة مجركية بني نتجات نصف مصنعة ختامل - 

  %.20و % 15املنتجات تامة الصنع ختضع لتعريفة مجركية ما بني  - 

املستوردة من  السلعكما متيز هذه التعريفة بني السلع املستوردة حسب مصدرها اجلغرايف بني تعريفة على 

اليت متنح  فرنسا، و تعريفة للحقوق املشرتكة تطبق على الدول باستثناء األوروبيةو أخرى ختص البلدان  فرنسا،

  1.اجلزائر حق الدولة األكثر رعاية

سوم  اجلمركية مناقضا للتوجه املعلن من طرف قادة اجلزائر بعد يف فرض الر  عتبار هذا التمييزو ميكن ا

االستقالل و القاضي بتنويع مصادر املبادالت التجارية و القطع التام مع املوروث االستعماري يف اجلوانب 

  . االقتصادية، و بالتايل رهن لالستقالل التجاري اجلزائري

  لقطاع التجارة الخارجية فترة احتكار الدولة: المطلب الثاني

بعد فرتة الرقابة اليت مارستها الدولة على قطاع التجارة خالل الستينات، أين عرفت حرية نسبية رافقها 

عملية  إىلبعض املشاكل يف عمليات االسترياد خاصة ما تعلق منها بنوعية املواد املستوردة، جلأت الدولة 

صدرت سلسلة من التعليمات منحت  1971في جويلية من عام ف ،االحتكار عن طريق الشركات التابعة هلا

  .احتكار املنتوج لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة حسب النشاط الذي متارسه

  تنظيم الدولة الحتكار التجارة الخارجية :أوال

العمليات التجارية، إذ تستطيع كل  ، منحت املؤسسات العمومية صالحيات احتكار1971يف جويلية 

مؤسسة حسب نشاطها استرياد السلع اخلاصة �ا و بالفروع التابعة هلا يف هذا ا�ال، فشركة 

SONACOME  مواد البناء لشركة بكل فروعهاو تقوم باسترياد املواد امليكانيكية الالزمة هلا ،SNMC ،

�ها للشركة الوطنية لألروقة اجلزائرية اجلديدة اما ش، املواد الغذائية و SNSو املواد احلديدية لشركة 

SNNGA...توجيه حسن و عقالين للتدفقات التجارية و ربطها  إىلخل، هذه العمليات االحتكارية �دف إ

عن االحتكار بإصدار أوامر  اإلعالنو اكتفت الدولة غداة  2.بالتخطيط املركزي للتنمية االقتصادية و االجتماعية

من إنشاء هذه املؤسسات العمومية املزودة بصالحية احتكار املبادالت اخلارجية، و استمر هذا الوضع متفرقة تتض

                                                             
  .168يعلى زينب، نفس املرجع، ص   1
ة، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة اجلزائر، دمحاين خالد، اآلثار احملتملة النضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة على قطاع التجارة اخلارجي  2

  .117، ص 2011-2012
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، حيث مل تشهد هذه الفرتة صدور تشريع موحد يتناول تنظيم التجارة اخلارجية، بل على 1973إىل غاية سنة 

  1.العكس واصلت العمل بآليات الرقابة رغم إعالن االحتكار

املتعلقة بقطاع التجارة اخلارجية و اليت متثلت  األهدافجمموعة من  األولحدد املخطط الرباعي وقد 

املتوفرة أو اليت سيتم توفريها من  اإلنتاجيف زيادة حجم الصادرات و الرفع من قيمتها باستخدام قدرات  باألساس

حددت  األهدافقيق هذه خالل املخطط، و كذلك فتح أسواق جديدة و توسيع حجم الرتاكمات، و لتح

سياسة إحالل الواردات و اختيار أسواق التموين  إجناحتفاقيات التجارية، ع على اإلجمموعة من الوسائل كالتوقي

الرتاخيص  و تأكد توجه الدولة الحتكار التجارة اخلارجية من خالل نظام. تكلفة لعملية التنمية الوطنية األقل

، الذي دخل حيز )2AGI )autorisations globales des importations اإلمجالية لالسترياد

الصادر عن وزارة التجارة و املتضمن منح  20/02/1973املؤرخ يف  01-73التنفيذ مبوجب املنشور 

    GPAللتجمعات املهنية للمشرتيات  إلغائهاملؤسسات العمومية حق االمتياز يف احتكار التجارة اخلارجية و 

املتعلق بشروط استرياد  12-74املتعلق بتحرير جتارة التصدير و  11-74 األمرينده بصدور و الذي مت تأكي

 3.البضائع

  4:و ميكن يف ا�مل احلديث عن نوعني من االحتكارات اليت ظهرت يف هذه الفرتة

 يكون أن على توزيعي، أو إنتاجي نشاطها كان أيا الوطنية للمؤسسات عادة ومينح  :الرسمي االحتكار - 1

  .املستوردة بالسلع املتاجرة دون فقط املؤسسة لتشغيل االحتكار ختصص اإلنتاجية للمؤسسة بالنسبة

 يف وتقوم ، زبائنها لفائدة تأمينها عن احملتكرة املؤسسة تعجز اليت السلع بقائمة ويتعلق  :بالتأشيرة االحتكار - 2

  صالحيا�ا تتعدى ال عنها صادرة تأشرية شكل يف خواص أو عموميني مستوردين إىل امتياز بتفويض الشأن هذا

 هذا ومثل املستوردة، السلع قيمة من %5.6 إىل %1 بني يرتاوح الذي االحتكار رسم اقتطاع مقابل أشهر  06

 .االسترياد يف جمهود بذل دون االحتكار على احلائزة املؤسسات منه تستفيد ريع مبثابة يعترب االقتطاع

 

  

                                                             
دار اخللدونية للنشر و التوزيع، القبة  ،1ط عجة جياليل، التجربة اجلزائرية يف تنظيم التجارة اخلارجية من احتكار الدولة إىل احتكار اخلواص،  1

  .45، ص 2007اجلزائر،  - القدمية
2  AGI  مع هي سند استرياد سنوي صادر عن وزارة التجارة، يغطي كافة واردات املؤسسة  و حيدد الغالف املايل األقصى احملدد هلا لتسديد املبادالت

  .اخلارج
ماجستري غري منشورة،  �لويل فيصل، التجارة اخلارجية للجزائر بني اتفاق الشراكة االورومتوسطية و االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، مذكرة  3

  .45، ص 2008/2009جامعة اجلزائر، 
  .76ص  مرجع سابق،زيرمي نعيمة،   4
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  مضمون إجراءات االحتكار :ثانيا

  :ثالثة أنواع هي  إىل اإلجراءات هذهتنقسم 

 ألخرىمن شركة وطنية  اإلجراءاتختتلف هذه  1:إجراءات تكوين و تسيير البرنامج العام لالستيراد - 1

مصلحة داخل نظامها الداخلي تدعى  بإنشاءخصوصية كل قطاع و كل منتوج، حيث تقوم كل شركة  إىلبالنظر 

خمتلف الطلبات الربنامج، و جتمع  إعدادمن مرحلة  ابتداءمبصلحة االحتكار تتوىل تسيري كافة عمليات االسترياد 

 األكثرعن الوحدات االقتصادية التابعة للمؤسسة مث تتبعها مبرحلة فرز هذه الطلبات أين ختتار املؤسسة الطلبات 

فرز الطلبات  إعادة لى القطاع، اليت تتوىل هي األخرىالوزارة الوصية ع إىلأمهية، و انتهاء بتقدمي الطلبات املفرزة 

حسب أولويتها املخططة، و مىت انتهت من ذلك تعدها يف شكل برنامج يعرض على جملس احلكومة بعد أخذ 

 العام ما جتاوز الغالف املايل املخصص لتغطية الربنامج إذارأي وزارة التجارة اليت هلا احلق يف تعديل هذا الربنامج، 

هلا دور حاسم يف رفض أو قبول هذه الطلبات، و عادة ما تلجأ  املالية كراهاتللواردات، و انطالقا من ذلك فاإل 

التقليص من حجمها ظنا منها أن املؤسسات املعنية �ا قد ضخمت هذه الطلبات لالستحواذ  إىلوزارة التجارة 

 .على أكرب قدر ممكن من العملة الصعبة و ليس من أجل ضرورات التشغيل

عدة رقابات  إىلالسلطة عملية االسترياد  أخضعت :المتعلقة بالرقابة على عمليات االستيراد اإلجراءات - 2

بكيفيات املالية واليت �تم متارسها أجهزة خارج املؤسسة احلائزة على امتياز االحتكار، و تتمثل يف رقابة وزارة 

املستوردين باحرتام شكليات التجارة اخلارجية، و رقابة  إلزامالتمويل و الصرف، و رقابة وزارة التجارة و تعمل على 

و أضافت السلطة املركزية هلذه الرقابات، الرقابة  ،كيفيات إبرام عقود التموينالوزارة الوصية على القطاع و تتناول  

املتعلق بالتوطني البنكي، و الذي  08/03/1970املؤرخ يف  01املصرفية اليت متارسها البنوك مبوجب الرأي رقم 

يعين مترير كافة العمليات املالية للمؤسسة عرب حساب مصريف وحيد مفتوح لدى بنك جتاري معتمد لدى بنك 

أن إجراءات التوطني املتميزة بالبطء و التعقيد أدت إىل عرقلة وظيفة االسترياد، حيث جنم عنها  اجلزائر، غري

مضاعفة كلفة العقد نتيجة بطء معاجلة امللفات، و اليت ال تتالءم مع سرعة و مرونة السوق الدولية، الشيء الذي 

    السلع املستوردة من هذه السوق  ألسعاريؤثر على التوازن املايل ملؤسسات االحتكار بسبب االرتفاع املفاجئ 

 2.هذه الفرص اغتنامنظرا جلمود آليات الرقابة اليت ال تساعدها على  األحيانو قد تنخفض يف بعض 

                                                             
  .51عجة جياليل، مرجع سابق، ص   1
  .52عجة جياليل، نفس املرجع، ص   2
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جتاه التحرير وتدعيمها من إاعد قصد تسيري الصادرات يف و قد مت إنشاء قو  :إجراءات خاصة بالتصدير - 3

نشاط املؤسسات االقتصادية العامة واخلاصة، وذلك وفق النصني خالل فرض برنامج سنوي للصادرات يف 

  1:التشريعيني التاليني

  ؛املتضمن حترير الصادرات 1974نفي جا 30الصادر يف  11 – 74األمر رقم  -

  .املتضمن إجراءات تصدير السلع وبرجمة الصادرات 1974الصادر يف  13 – 74املرسوم  -

تصدير، ويلغى االحتكار على التصدير من قبل الشركات الوطنية ما عدا يؤكد هذان التشريعان على حرية ال

يف بعض املنتوجات املبينة يف شكل قائمة، وأن حرية التصدير ختص املنتوجات احمللية، وتلك املشرتاة بغرض إعادة 

تصدير  تصديرها، بعد إجراء بعض التحويالت عليها، أما بالنسبة إلعادة تصدير املنتوجات على حاهلا، أو

تفرض رقابة مالية على  املنتوجات األساسية كاألمسدة والعجائن، فإ�ا ختضع لرخصة من قبل وزارة التجارة، كما

   .املصدرين

لكن ابتداء من سنة . كانت حرة غري خاضعة لالحتكارعلى أ�ا  و بالتايل ميكن اعتبار جتارة التصدير 

و  ،لصادرات و الواردات كالمها خيضع الحتكار الدولةنص على أن االذي  02-78مبقتضى األمر رقم  1978

املصدرين اخلواص و الوسطاء من ممارسة نشاطا�م  إقصاءمنه إضفاء طابع الدولة على التصدير، وبالتايل 

ال و بالتايل . فحسب الدولة لسلطة وختضع تقتصر واخلدمات التموين ونشاطات السلع تصدير أن أي .التجارية

         الصناعية، التجارية ( تفاق مع املؤسسات األجنبية إال بالدولة و مؤسسا�ا العمومية االشرتاكية إيتم أي  أنميكن 

نه حيل كل املؤسسات اخلاصة اليت تزاول أنشطة االسترياد و التصدير، و يعيق أ، ومعىن هذا القانون )و اإلداريةأ

قتناء حاجيا�ا أو بيع منتجا�ا و اليت كانت أصال قبل املؤسسات الصناعية اخلاصة يف عملية مفاوضا�ا من أجل ا

 2.ذلك تعاين من تضييق التصنيف

   التجاريةالتبعية  تكريس :ثالثا

لقد عرف عقد السبعينات الذي متيز باملخططات الرباعية و تبين سياسة الصناعات املصنعة تبعية جتارية  

زيادة يف حجم  إىلفزيادة الواردات من التكنولوجيا يؤدي آليا . كبرية، كانت باألساس نتيجة للتبعية التكنولوجية

من جهة أخرى . ا الوحدات اإلنتاجية املنشأةالواردات من سلع التجهيز، و املواد النصف مصنعة اليت حتتاجه

للقدرات  األمثل االستغاللعدم  إىلفتمديد آجال حتقيق االستثمارات و الدراسات التقنية السيئة تؤدي بالتأكيد 

                                                             
 .265عبد الرشيد بن ديب، مرجع سابق، ص   1
، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة ورقلة، 2001-1970للفرتة  مسغوين مىن، عالقة سياسة الواردات بالنمو الداخلي لالقتصاد الوطين 2

 .35، ص 2004-2005
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االستهالكية الصناعية املوضوعة حيز التنفيذ و هو ما من شأنه أن يزيد يف حجم الواردات من السلع  اإلنتاجية

املنجزة و اليت بقي استغالهلا جزئي فقط، أو حىت تلك  اإلنتاجيةيف الوحدات املفروض أن تنتج حمليا اليت هي من 

األمسدة الفوسفاتية رزيو و مركب زوتية يف أاألمسدة األكما كان الشأن بالنسبة ملركب ( املغلقة  اإلنتاجيةالوحدات 

 األثر األجنبيةي و اختيار الشركات جانبه التكنولوججلزائري خاصة يف وقد كان للتوجه الصناعي ا 1...).عنابةيف 

 :يوضحه اجلدول التايل البالغ يف تركيبة التجارة اخلارجية اجلزائرية و توزيعها اجلغرايف، و هو ما

  1978 – 1967خالل الفرتة  الواردات اجلزائرية موزعة حسب طبيعة السلع : 04 الجدول رقم

  ماليني الدينارات: الوحدة                                                                                         

  السنوات

  السلع

1967  1970  1973  1976  1978  

  824  املنتجات الغذائية و املشروبات

27.7%  

680  

10.95%  

1218  

2.45%  

3595  

16.17%  

5029  

14.60%  

  1047  ةصناعيات متوين

36.11%  

2422  

39.03%  

3325  

37.46%  

6527  

29.36%  

10655  

30.93%  

  546  آالت و بعض سلع التجهيز

18.35%  

1813  

29.21%  

2377  

26.78%  

6670  

30%  

11501  

33.39%  

  40  وقود و زيوت

1.34%  

112  

1.8%  

118  

1.32%  

381  

1.71%  

422  

1.22%  

  268  وسائل النقل و جتهيزا�ا

9.01%  

691  

11.13%  

1155  

13.01%  

3919  

17.63%  

5026  

14.59%  

  NDA 249سلع استهالكية 

8.37%  

484  

7.8%  

678  

7.63%  

1114  

5.01%  

1798  

5.22%  

  -  أخرىسلع 

-  

3  

0.048%  

5  

0.056%  

21  

0.094%  

8  

0.023%  

  34439  22227  8876  6205  2974  ا�موع

Source : Abdelhamid Brahimi, l’économie Algérienne, OPU, Alger, P 201. 

 

 

                                                             
1 Abdelhamid Brahimi, opcit, P 200. 
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السلع املوجهة للتصنيع على الواردات اجلزائرية ، هو سيطرة من خالل معطيات اجلدولنتباه لعل ما يثري اال

و اليت تعترب فرتة انطالقة السياسة الصناعية اجلزائرية و هو ما يفسر النسبة الكبرية  1970 - 1967خالل الفرتة 

و العتاد املستورد املوجه للصناعة، أين قاربت النسبة  و نصف مصنعة و اآلالت و سلع التجهيز  األوليةللمواد 

بقيت مرتفعة خالل  اآلالتكانت نسبة الواردات من   إذالكن  .املذكورةمن جمموع الواردات خالل الفرتة % 70

الصناعية خالل  ستثماراتو ارتفاع حجم االالصناعية  اإلسرتاتيجيةو هي مربرة حبكم  1978-1973الفرتة 

تكون  أنن نسبة الواردات من املواد نصف مصنعة املوجهة للتصنيع، و اليت من املفروض إفرتة املخططات، ف

االقتصادية الوطنية يف االندماج بني بعضها  األنشطةعدم قدرة  1:منتجة حمليا، تبقى غري مربرة و ال تعين سوى

  . جهة أخرى العاملية من لألسواقاملضطردة للقطاع الصناعي اجلزائري البعض من جهة، و كذا زيادة التبعية 

  الجزائرية  اإلصالحات الهيكلية و التجارة الخارجية: المطلب الثالث

مع وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين، وتسلم فريق جديد  1978تزامن صدور قانون االحتكار لسنة 

حد كبري مع بنود االحتكار، و   إىلمقاليد احلكم و هو حيمل يف جدول أعماله بذور سياسية و اقتصادية تتعارض 

ن له احلظ يف البقاء أن ال يكو  ألكثر من ستة عشرة سنة،كأن القدر كتب على هذا النظام الذي تأخر تقنينه 

 2.اهليكلة عن عدم ارتياحها لقانون االحتكار إعادةسلطة  أعربت أنما لبث  إذلزوال السلطة اليت أصدرته، 

  1985- 1980التجارة الخارجية خالل الفترة  :أوال

  احتكار الدولة للتجارة الخارجية و تكريس 02- 78القانون  - 1

 الصادرات من السلع، اللوازم " من هذا القانون على احتكار الدولة للتجارة اخلارجية  األوىلنصت الفقرة 

عقد مع  أن أي صراحة ، و هو ما يعين"صاصات احلصرية للدولة ختمهما كانت طبيعتها هي من اإل و اخلدمات

 02- 78القانون رقم  اعتبارو ميكن  3.ال ميكن له أن يتم إال عن طريق الدولة أو أحد مؤسسا�امؤسسة أجنبية 

إحدى احملاوالت الرامية إىل تنظيم قطاع التجارة اخلارجية بغية حتقيق جمموعة من  11/02/1978الصادر بتاريخ 

  4:األهداف لعل أبرزها

الذي يعترب األساس يف حتسني وظيفة احتكار و حتكم أكرب يف جمال ختطيط الواردات، السعي من أجل  - 

وهو ما من شأنه أن يسمح  ،وضات الدولة مع األطراف األجنبيةاإلنتاج الوطين، وحتسني قدرة مفاالدولة، ومحاية 

                                                             
1 Abdelhamid Brahimi, OP CIT, P 202. 

  .117عجة جياليل، مرجع سابق، ص   2
3 Hocine Benissad, Op-cit, p 84. 

  .299عبد الرشيد بن ديب، مرجع سابق، ص   4
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اليت ميكن أن يتحملها االقتصاد الوطين، عند تدخل و بتجنب التكاليف الزائدة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 

  ؛يف جمال عمليات التجارة اخلارجيةنشاطات الوسطاء 

عترب جماال اسرتاتيجيا يف ميدان التبادل اخلارجي، ويعد من االحتكارات السياسية إن تطبيق هذا القانون ي - 

  .األساسية لبناء اقتصاد وطين مستقل له آفاق حتقيق مشروع جمتمع اشرتاكي يف نظر السلطات السياسية

 الجزائرية  و التجارة الخارجية 84- 80المخطط الخماسي  -2

الضرورات للتحضري ملرحلة ما  كإحدى خارج احملروقاتج تشجيع الصادرات كان �  1981-1980منذ 

رض الواقع ما مل أمل تتجسد على  اإلطاربعد النفط، لكن جممل اخلطابات الدمياغوجية اليت كانت تصب يف هذا 

اليت وضعت يف املخطط  األساسيةو قد كانت التوجهات  .1النفط العاملية بأسعارمتس القدرة االستريادية 

انطالقا من تقييم  1980املؤمتر غري العادي جلبهة التحرير يف جوان ، و النابعة عن 84- 80 األولاخلماسي 

تفاق ، أين كان اإل1979كزية يف ديسمرب السياسة التنموية لعشرية السبعينات و الذي مت خالل أشغال اللجنة املر 

و أكثر تنظيما، يأخذ يف احلسبان التوازن بني خمتلف القطاعات خاصة ما تعلق  على ضرورة وضع خمطط متوازن

يف لعل أول خطوة قامت �ا سلطة إعادة اهليكلة  و  2.منها بالتوفيق ما بني ما هو اقتصادي و ما هو اجتماعي

، و الذي 1980املصادق عليه سنة  P.A.P، تتمثل دون شك يف الربنامج الوطين ملكافحة الندرة جتاههذا اإل

يهدف إىل االسترياد املكثف للسلع االستهالكية النادرة حمليا، و خصصت له الدولة مبلغ مايل يقدر بأكثر من 

دوالر للربميل  40مليون دوالر سنويا، مغتنمة يف ذلك ارتفاع أسعار احملروقات، و اليت بلغت أكثر من  500

قد كان ألسعار النفط العالية اليت شهد�ا هذه و  3.والرمليار د 13الواحد و بإيرادات إمجالية جتاوزت سقف 

الفوائض اليت حققها امليزان التجاري، و اليت مل يسبق هلا مثيل منذ  منالفرتة األثر البالغ يف حتقيق مستوايات عالية 

 :االستقالل و هو ما يبينه اجلدول التايل

 

 

 

 

  

                                                             
1 Hocine Benissad, opcit, 1991, P 85. 
2 Abdelhamid Brahimi, opcit, p 349. 

  .126عجة اجلياليل، مرجع سابق، ص   3
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  الدينارات مباليني   1985- 1979اخلدمات خالل الفرتة املبادالت اخلارجية من السلع و : 05 الجدول رقم

  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  السنوات        البيان  

  49.491  51.257  49.782  49.384  48.780  40.519  32.378  الواردات من السلع

  64.564  63.758  60.722  60.478  62.837  52.648  36.754  الصادرات من السلع

  15.073  12.501  10.940  11.094  14.057  12.129  4.376  التجاري للسلعالميزان 

  -5.1  -5.3  -5.4  -6.7  -6.3  -5.0  -5.2  ميزان الخدمات

  9.973  7.201  5.540  4.394  7.757  7.129  -0.824  الخدماتميزان السلع و 

Source : Abdelhamid Brahimi, l’économie Algérienne, OPU, Alger, P 355. 

انتقل  أينمن خالل اجلدول تتبني سلسلة الفوائض اليت سجلها امليزان التجاري للسلع طيلة الفرتة املذكورة، 

دج و هو ما يعين أن الفوائض  ونملي 15.073فائض بـ  إىل 1979دج سنة  ونملي 4.376من فائض بـ 

ن إ، يف املقابل ف1)سنوات متتالية 7فائضا ألول مرة منذ امليزان التجاري للسلع  سجل أين( مرة  3.4تضاعفت بـ 

ميزان اخلدمات سجل عجزا طيلة الفرتة املذكورة و هذا راجع باألساس إىل املساعدات التقنية و االستنجاد 

     فيما كان ميزان السلع . باخلربات األجنبية اليت كانت تتلقاها اجلزائر من شركائها التجاريني خالل نفس الفرتة

و قد قاربت . مليون دج 824سجل عجزا بـ  أين 1979و اخلدمات موجبا على طول اخلط ما عدا يف سنة 

من معدالت أسعار النفط  باألساس، مستفيدة مليار دج 42 حوايل 85-80ة خالل الفرتة الفوائض املسجل

  . 1981سنة  2دوالر للربميل 40فقد بلغ سعر النفط  ،العالية اليت سجلت خالل هذه الفرتة

  1989-1986التجارة الخارجية الجزائرية خالل الفترة  :ثانيا

سياسة  إطارترقية الصادرات خارج احملروقات يف  أهدافهقد وضع من بني  األولاملخطط اخلماسي  كان  إذا

عجلت مبتطلبات هاته الرتقية و اليت  األخريأسعار هذا  �يارإن إد الوطين ملرحلة ما بعد النفط، فحتضري االقتصا

و التدابري اجلديدة اليت فرضتها تداعيات  اإلجراءاتة قطاع التجارة اخلارجية من خالل جمموعة من مست مباشر 

  :األزمة

  :اإلجراءات التي مست وظيفتي التصدير و االستيراد -1

 إجراءاتتبين  إىلسارعت السلطة  1986سنة  فمع بداية األزمة :ة بوظيفة التصديرخاص إجراءات  - أ

يف منح  اإلسراعجلنة خمتلطة تتوىل مهمة  بإنشاءاالعتبار هلذه الوظيفة حيث قامت  إعادة إىلترمي  ةاستعجالي

الذي مينع اخلواص  02-78من القانون  األوىلتراخيص التصدير للمؤسسات اخلاصة منتهكة يف ذلك نص املادة 

                                                             
1  Abdelhamid Brahimi, OPCIT, p 354.  

   .89ص  ،2009اجلزائر،لباين يسمينة، انعكاسات تغري أسعار البرتول العاملية على االقتصاد اجلزائري، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة   2
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مؤقتة  إعفاءاتيف  باألساس، اليت متثلت اعتماد سياسة احلث اجلبائي إىل باإلضافةمن ممارسة وظيفة التصدير، 

عشرة سنوات، و استفادت املؤسسة  إىلمن دفع الرسم على النشاطات الصناعية و التجارية لفرتة قد تصل 

 إىل باإلضافة، و 1986قانون املالية لسنة الوارد يف مؤقت بشأن ضريبة الدفع اجلزايف  إعفاءاملصدرة أيضا من 

 إىلالصناعية و التجارية ملدة ترتاوح من ثالث  األرباحذلك أعفى هذا القانون املصدرين من دفع الضريبة على 

تستفيد هي   إذالسلع املستوردة و املعاد تصديرها،  إىل اإلعفاءمخس سنوات و مت توسيع نطاق االستفادة من هذا 

على اخلدمات  اإلمجايلاملؤقت من دفع الرسم الوحيد  اإلعفاءيازات اجلبائية، و باخلصوص كذلك من االمت

TUGPS.1 

االسترياد دون  آليةيف  باألساستتمثل  اإلطارالضبط يف هذا  أداةو  :خاصة بوظيفة االستيراد إجراءات  -  ب

، واليت عوضت نظام الرتاخيص اإلمجالية لالسترياد، و تعترب هذه األداة اجلديدة مكسبا مهما للمؤسسات الدفع

و االستثمارية املرتبطة أساسا  اإلنتاجيةارد املخصصة هلا و أهدافها و امليساعدها يف حتقيق نوع من التنسيق بني 

مرونة يف تسيري العمليات االستريادية اخلاصة  أكثر ليةاآلبالعملية االستريادية و التصديرية، كما ميكن اعتبار هذه 

و رغم التعارض بني اآللية اجلديدة، اليت متنح األهلية للمستورد الوطين ملباشرة عمليات التبادالت  2.باملؤسسات

التعارض بأنه مل نه ميكن تربير هذا ألالسترياد، إال  دون اللجوء للموارد املالية للدولة، و بني الرتاخيص اإلمجالية

 3.يعد مبقدور ميزانية الدولة بعد الرتاجع الرهيب ألسعار النفط جتنيد الرساميل الكافية لتمويل الواردات

 :جديد تنظيمي نظام احتكار 29- 88القانون  -2

يتعلق باحتكار الدولة للتجارة  1988/  07/  19بتاريخ  29 – 88أصدرت الدولة القانون رقم 

    ، ووهو قانون يعترب متطورا من حيث الدقة 02 – 78اخلارجية، والذي جاء على أساس إلغاء القانون رقم 

فإن الدولة اجلزائرية متارس احتكار التجارة اخلارجية، عن طريق منح امتياز للمؤسسات  حسب التنظيم اجلديد

 Groupements d’intérêts" مية أو إىل اهليئات العمومية أو إىل جمموعات املصاحل املشرتكة العمو 

communs   " وهو امتياز يتم الرتاضي عنه من خالل دفرت الشروط الذي حيدد حقوق وواجبات صاحب

Le concessionnaire ."4" االمتياز 
حمددة مسبقا  ن الدولة مل تعد متنح حق االسترياد ملؤسسةإف التايلوب 

أو حىت حصرها لدى مؤسسة معينة، باإلضافة إىل فتح ا�ال للمنافسة بني املؤسسات العمومية يف جمال املبادالت 

                                                             
  .170عجة اجلياليل، مرجع سابق، ص   1

2 Abdelhamid Brahimi, op.cit, p 424. 
  .166عجة اجلياليل، مرجع سابق، ص   3
  .309عبد الرشيد بن الديب، مرجع سابق، ص   4
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  1990-1988التجارية الدولية، و يف احلقيقة فقد تواصلت سياسة احتكار الدولة لقطاع التجارة اخلارجية بني 

 1.ذلكص الصرف الذي عاشته اجلزائر خالل هذه الفرتة يف و قد ساهم، بدون شك، نق  كما كان يف السابق،

 :89- 86نظرة على الميزان التجاري و تأثره بتداعيات األزمة خالل الفترة  -3

و هذا نظرا العتماد  1986تأثر امليزان التجاري اجلزائري بعد األزمة اليت عرفتها أسعار النفط العاملية سنة 

         اجلزائر على املنتوج الوحيد يف التصدير مبقابل ارتفاع فاتورة الواردات خاصة ما تعلق منها بالسلع الغذائية 

اجلدول املوايل الذي يشمل املبادالت اخلارجية اجلزائرية من و النصف مصنعة و سلع التجهيز، و هو ما يبينه 

  :89-86السلع و اخلدمات خالل الفرتة 

مباليني الدينارات 89-86تطور املبادالت التجارية من السلع و اخلدمات خالل الفرتة  :06 الجدول رقم  

 السنوات 1986 1987 1988 1989

 البيان

 الواردات 

 السلع الغذائية 8704 8463 10695 22100

 سلع االستهالك الصناعي 6266 4420 5186 7520

 سلع وسيطة 14708 12029 15910 22677

 سلع التجهيز 13707 9179 11636 17774

 سلع خمتلفة 9 62 - -

 خدمات 7486 5850 7700 6600

 مجموع الواردات من السلع و الخدمات 50880 40003 51127 76671

 الصادرات 

 احملروقات 34248 41324 43623 69052

 سلع أخرى 935 1035 2489 3008

 خدمات 4200 3800 3700 4000

 مجموع الصادرات من السلع و الخدمات 39383 46159 49812 76060

611-  1315-  6156 11497 -  رصيد الميزان التجاري 

Source : Abdelhamid Brahimi, l’économie Algérienne, OPU, Alger, P 448. 

 

                                                             
1 Hocine Benissad, op.cit, P 92. 
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من خالل معطيات اجلدول نالحظ تنوع سلة الواردات اجلزائرية، و هو ما يعين التبعية الكبرية للخارج يف 

استريادها بأكثر من مرتني  اجيات احمللية خاصة ما تعلق منها بالسلع الغذائية و اليت تضاعفت نسبةجمال تلبية احل

السلع الوسيطة و املوجهة لالستهالك الصناعي، و هو ما يعين أن خمتلف املخططات  و نصف املرة، باإلضافة إىل

يف . رياد مل تؤت أكلهاالتقليص من فاتورة االست إىل باألساسالتنموية املتبناة يف السابق و اليت كانت �دف 

ارتفعت حصتها يف الصادرات ن الصادرات بقيت رهينة املنتوج أو املادة الوحيدة و هي احملروقات و اليت إاملقابل ف

النهج الذي كان  أن، و هو ما يعين أيضا 1989سنة % 90.8لتسجل نسبة  1989سنة % 86.9من نسبة 

مل يتجسد على أرض الواقع رغم  لعهد السبعينات القادة السياسيون يف بداية الثمانينات يتبنونه كخطاب بديل

مليار  540.01مليار دج و  400 ،و الثاين األولاسيني ضخامة االستثمارات اليت كانت خالل املخططني اخلم

باستثناء سنة  89- 86العجز املسجل يف امليزان التجاري على طول الفرتة  ،هذا إىلأضف . دج على التوايل

بارتفاع نسيب و  1986ب تداعيات أزمة ص يف فاتورة االسترياد من جهة بسبو اليت استفادت من التقلي 1987

  1989و  1988ت من احملروقات، لكن ما لبثت قيمة الواردات أن ارتفعت مرة أخرى يف سنيت يف قيمة الصادرا

و هو ما دوالر للربميل، 18دوالر للربميل و  16.2مقابل بقاء أسعار النفط يف مستويات منخفضة نوعا ما، 

 .ساهم يف العجز املسجل يف امليزان التجاري للسنتني املذكورتني على التوايل
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  تحليل أثار التجارة الخارجية على التنمية االقتصادية المستدامة في الجزائر : المبحث الثالث

  1989- 1970خالل الفترة                                

سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق إىل أهم اآلثار اليت خلفها قطاع التجارة اخلارجية على خمتلف 

، و املتمثلة باألساس يف إبراز أهم اآلثار 1989-1970أبعاد التنمية املستدامة يف اجلزائر خالل الفرتة 

و بالرتكيز خصوصا على اجلوانب االقتصادية االقتصادية و االجتماعية و البيئية هلذا القطاع خالل الفرتة املذكورة، 

  و اليت تعترب صراحة آثارها واضحة، بل من خالهلا ميكن إبراز أهم االنعكاسات على اجلانبني االجتماعي منها 

  .و البيئي

                                    1989-1970االقتصادية للتجارة الخارجية الجزائرية خالل الفترة  اآلثار: األولالمطلب 

زوايا  مخسة، سوف نقوم بتحليلها من 89-70لتحليل اآلثار االقتصادية للتجارة اخلارجية خالل الفرتة 

خرية بتطور الناتج احمللي جم التجارة اخلارجية من خالل ارتباط هذه األحبأساسية، عالقة النمو االقتصادي نراها 

ادي من خالل حتليل هيكل التنوع االقتصلتجاري و رصيده، تطور أحجام الدين اخلارجي، تطور امليزان ا، اخلام

    .التبعية االقتصادية من خالل حتليل هيكل الواردات و توزيعها اجلغرايف و الصادرات

  1989- 1970خالل الفترة  الناتج المحلي الخامتطور حجم التجارة الخارجية و  :أوال

اجلدول املوايل يوضح تطور إمجايل التجارة اخلارجية إىل الناتج احمللي اإلمجايل و معدل منوه السنوي خالل 

  : 1979-1970الفرتة 
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  1979 – 1970تطور التجارة اخلارجية بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة : 07 جدول رقمال

  مليون دج: الوحدة                                                                                          
الناتج المحلي   السنة

اإلجمالي 

*)PIB(  

معدل نمو الناتج 

المحلي 

اإلجمالي 

  السنوي

%  

إجمالي  M الواردات   Xالصادرات 

التجارة 

الخارجية 

(M+X)  

  الخارجيةمعدل نمو التجارة 

100
)(

2

1





PIB

XM
 

%  

X  100قيمة 
PIB

X

%  

M  100قيمة 
PIB

M

%  

1970  22900  -  4980  
21,75 

6205  
27,10 11185 24,42 

1971  23500  2,62  4208  
17,91 

6028  
25,65 10236 21,78 

1972  27400  16,60  5854  
21,36 

6694  
24,43 12548 22,90 

1973  27700  1,09  7479  
27,00 

8876  
32,04 16355 29,52 

1974  49295  77,96  17803  
36,12 

16822  
36,02 34625 35,12 

1975  53646  08,83  16952  
31,60 

23673  
44,26 40625 37,86 

1976  65252  21,63  20704  
31,73 

22123  
34,08 42827 32,82 

1977  76887  17,83  24090  
31,33 

29474  
38,34 53564 34,83 

1978  92080  19,16  24284  
26,37 

34439  
37,40 58723 31,89 

1979  112804  22,51  38011  
33,70 

32378  
28,70 70389 31,20 

  :اجلمارك اجلزائرية حتت عنوان إحصائيةمعطيات : الطالب اعتمادا على إعدادمن 

 les réalisations des échanges extérieur de l’Algérie dans la période 1963-2010.                         

عبد الرشيد بن ديب، تنظيم وتطور التجارة اخلارجية، دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه غري منشورة جامعة بالنسبة للناتج احمللي اخلام نقال عن *

  .274، ص 2003-2002 اجلزائر،

 

من خالل معطيات اجلدول أعاله نالحظ التطور املضطرد يف حجم الناتج احمللي اخلام الذي انتقل من 

و هو ما يعين تضاعف  1979مليار دج حبلول عام  113ليبلغ أكثر من  1970مليار دج سنة  23حوايل 

 11مرات، و نفس الشيء نالحظه على تطور حجم التجارة اخلارجية الذي انتقل من أكثر من  5قيمته حبوايل 

 تطور حجم و هو العائد باألساس إىل 1979مليار دج سنة  70إىل أكثر من  1970مليار دج سنة 

الصادرات بفضل الزيادة املضطردة يف أسعار النفط العاملية، و الزيادة املسجلة يف حجم الواردات بسبب سياسة 

الصناعات املصنعة اليت انتهجتها اجلزائر خالل هذه الفرتة و اليت سامهت يف زيادة قيمة الواردات من السلع 

ولعل معدالت منو التجارة اخلارجية أو ما يسمى . تصنيع املختلفةالوسيطة و كذا اآلالت  املستعملة يف عمليات ال

الناتج احمللي اخلام و هي معدالت مرتفعة  إىل%  37.86و % 22.9بدرجة االنفتاح و الذي كان يرتاوح بني 

ارتباط تركيبة الناتج احمللي مبتغريات التجارة اخلارجية خالل هذه الفرتة و العائد باألساس إىل ب ، تنبئنوعا ما

حاجيات التصنيع من جهة و على السياسة اليت انتهجتها اجلزائر كما قلنا آنفا و ضرورة االسترياد من أجل تلبية 

  .تفاع أسعارها يف زيادة اإليرادات التصديريةالسياسة التصديرية املعتمدة على النفط بصفة كبرية و اليت ساعد ار 
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  1989 – 1980تطور التجارة اخلارجية بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة : 08 جدول رقمال

  مليون دج: الوحدة                                                                                         

المحلي الناتج   السنة

اإلجمالي 

)*PIB(  

معدل نمو الناتج 

المحلي 

اإلجمالي 

  السنوي

         %  

إجمالي  Mالواردات    Xالصادرات 

التجارة 

الخارجية 

(M+X)  

  معدل نمو التجارة الخارجية

 

%  

  Xقيمة 

%  

    Mقيمة 

%  

1980  143343 -  59953  41,82 40519  28,27 100472 35,05 

1981  169035 17,92 57383  33,95 48639  28,77 106022 31,36 

1982  181076 7,12 52698  29,10 49310  27,23 102008 28,17 

1983  203580 12,43 53455  26,26 49784  24,45 103239 25,36 

1984  231010 13,47 59108  25,59 51254  22,19 110362 23,89 

1985  252836 9,45 51029  20,18 49495  19,58 100524 19,88 

1986  250465  -0,94 36832  14,71 43393  17,32 80225 16,02 

1987  260754  4,11 39848  15,28 34151  13,10 73999 14,19 

1988  290039  11,23 48057  16,57 43425  14,97 91482 15,77 

1989  355184  22,46 68246  19,21 70073  19,73 138319 19,47 

  :جمارك اجلزائرية حتت عنوانلل معطيات إحصائية: من إعداد الطالب اعتمادا على

 Les réalisations des échanges extérieurs de l’Algérie dans la période 1963-2010.                         

جامعة  ،أطروحة دكتوراه غري منشورة عبد الرشيد بن ديب، تنظيم وتطور التجارة اخلارجية، دراسة حالة اجلزائر،بالنسبة للناتج احمللي اخلام نقال عن *

  .345و  332ص ، ص 2003-2002 اجلزائر،

  

بالنظر إىل معطيات اجلدول نالحظ تطور حجم الناتج احمللي اجلزائري مقارنة بالعشرية السابقة، و هو عائد 

     400و الثاين باألساس إىل ضخامة املبالغ املالية املرصودة لالستثمار خالل فرتة املخططني اخلماسيني األول 

 85-80مليار دج على التوايل، باإلضافة إىل التطور املسجل يف قيمة الصادرات خاصة يف الفرتة األوىل  550و 

  1981دوالر للربميل سنة  41و هذا مرده باألساس إىل االرتفاع الكبري يف أسعار النفط العاملية اليت وصلت حد 

كما عرفت الواردات اجلزائرية  نفس النهج التصاعدي خالل هذه الفرتة بفضل السياسة اجلديدة اليت تبنتها الدولة 

تلبية  إىلو هذا بالسعي " من أجل حياة أفضل"كان الشعار السائد   أينخالل املخططات السالفة الذكر 

لصادرات يتقلص بعد األزمة اليت عرفها ، لكن ما فتئ حجم احاجيات السكان من خالل استرياد خمتلف السلع

 1986و هو ما انعكس كذلك على نسبة منو الناتج احمللي اخلام الذي تراجع سنة  1986القطاع النفطي سنة 

، و قد تأثرت أيضا قيمة الواردات خالل نفس الفرتة ، فرتاجعت من 1985مقارنة باحملقق سنة % 0.94بنسبة 

100
)(

2

1





PIB

XM
100

PIB

X
100

PIB

M
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، و هو ما يبني أن الدولة كانت تعتمد باألساس على 1986ليار دج سنة م 43إىل  1984مليار دج سنة  51

 .صادرا�ا النفطية لتمويل واردا�ا من جهة و خمتلف العمليات التنموية من جهة أخرى

  معدل تطور الميزان التجاري و تغطية الواردات: ثانيا

ية يف معظم سنواته و هو ما بالسلب 1979-1970تصف رصيد امليزان التجاري اجلزائري خالل الفرتة إ

  :اجلدول املوايلتبينه أرقام 

  1979 – 1970تطور امليزان التجاري ونسبة تغطية الواردات خالل الفرتة : 09م جدول رقال

  الوحدة مليون دج                                                                                                 

  

  

  السنة

 رصيد الميزان التجاري Mالواردات  Xالصادرات 

X - M  

 مؤشر تغطية الواردات

X/M x 100  

%  
 Xقيمة 

 

لـ   معدل النمو السنوي

X %  

لـ  معدل النمو السنوي M  قيمة

M % 

1970  4980  
-  

6205  
-  -1225 80,26 

1971  4208  -15,50 6028  -2,85 -1820 69,81 

1972  5854  39,12 6694  11,05 -840 87,45 

1973  7479  27,76 8876  32,60 -1397 84,26 

1974  17803  138,04 16822  89,52 981 105,83 

1975  16952  -4,78 23673  40,73 -6721 71,61 

1976  20704  22,13 22123  -6,55 -1419 93,59 

1977  24090  16,35 29474  33,23 -5384 81,73 

1978  24284  0,81 34439  16,85 -10155 70,51 

1979  38011  56,53 32378  -5,98 5633 117,40 

  :معطيات إحصائية للجمارك اجلزائرية حتت عنوان: من إعداد الطالب اعتمادا على

.Les réalisations des échanges extérieurs de l’Algérie dans la période 1963-2010 

خالل معظم سنوات عشرية  امليزان التجاريمن خالل معطيات اجلدول أعاله، نالحظ سلبية الرصيد يف 

         % 105.83أين بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات  1979و  1974السبعينات، ما عدا سنيت 

على التوايل و هو عائد باألساس إىل االرتفاع الذي شهدته أسعار النفط يف السنتني املذكورتني، و % 117.4و 

لسالبة يف امليزان التجاري هو االعتماد الكلي للجزائر على املنتوج الوحيد يف لعل ما ساهم يف هذه األرصدة ا

 1979يف سنة  %98لتبلغ نسبة  1970سنة  1%69التصدير الذي انتقلت نسبته يف الصادرات الكلية من 

ر و هو ما سنعرف عنه أكثر الحقا، هذا من جهة، و من جهة أخرى السياسة الصناعية اليت انتهجتها اجلزائ

                                                             
1
 Abdelhamid Brahimi, Opcit, P 145. 
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خالل هذه الفرتة و اليت حتدثنا عنها يف السابق، و اليت تعتمد بنسبة كبرية يف متوينها من ما هو مستورد من آالت 

  .و جتهيزات و كذا مواد نصف مصنعة موجهة لقطاع التصنيع

  1989 – 1980تطور امليزان التجاري ونسبة تغطية الواردات خالل الفرتة  :10م جدول رقال

  الوحدة مليون دج                                                                                                  

  

  

  السنة

 رصيد الميزان التجاري Mالواردات  Xالصادرات 

X - M  

 مؤشر تغطية الواردات

X/M x 100  

%  
 Xقيمة 

 

لـ   معدل النمو السنوي

X %  

لـ  النمو السنويمعدل  M  قيمة

M % 

1980  59953  
- 

40519  
- 

19434 147,96 

1981  57383  
-4,29 

48639  
20,04 

8744 117,98 

1982  52698  
-8,16 

49310  
1,38 

3388 106,87 

1983  53455  
1,44 

49784  
0,96 

3671 107,37 

1984  59108  
10,58 

51254  
2,95 

7854 115,32 

1985  51029  
-13,67 

49495  
-3,43 

1534 103,10 

1986  36832  
-27,82 

43393  
-12,33 

-6561 84,88 

1987  39848  
8,19 

34151  
-21,30 

5697 116,68 

1988  48057  
20,60 

43425  
27,16 

4632 110,67 

1989  68246  
42,01 

70073  
61,37 

-1827 97,39 

  :معطيات إحصائية للجمارك اجلزائرية حتت عنوان: من إعداد الطالب اعتمادا على

 Les réalisations des échanges extérieurs de l’Algérie dans la période 1963-2010  

ما يالحظ يف اجلدول هو الرصيد االجيايب للميزان التجاري خالل معظم سنوات عشرية الثمانيات  أهملعل 

و الدليل على ذلك  ،ةحتسن يف البنية االقتصادية اجلزائري إىلمقارنة بفرتة السبعينات، لكن مرد هذا التحسن ليس 

لتبلغ  1979مليار دج سنة  32هو قيمة الواردات اليت بقيت يف ارتفاع مضطرد لتسجل أرقاما قياسية من حوايل 

املتأتية من الصادرات النفطية  اإليرادات، و الذي ساهم يف هذه الوضعية هو حجم 1989مليار دج سنة  70

و رغبة الساسة يف كسب ود الشعب من  العاملية خالل هذه الفرتة األسواقاليت عرفت أسعاره ارتفاعا كبريا يف 

خالل اللجوء إىل تلبية خمتلف االحتياجات و لو بفاتورة استريادية ضخمة مستغلني يف ذلك الوفرة املالية املتأتية 

البرتول و بالتايل  أسعاربسبب أزمة  1986هو العجز املسجل سنة  ا، و الدليل على كالمنمن اإليرادات النفطية

، و هذا رغم تقلص قيمة الواردات 1985من القيمة املسجلة يف سنة % 27الصادرات مبعدل  إيراداتاحنصار 

مليار دج خالل نفس الفرتة، و قد انتهت هذه العشرية  43حوايل  إىلمليار دج  49و اخنفاضها من حوايل 



1989 - 1970على التنمية االقتصادية المستدامة في الجزائر خالل الفترة احتكار الدولة للتجارة الخارجية و أثاره : الفصل الثالث   

 

 

108 

دج بسبب بلوغ حجم الواردات رقما قياسيا جديدا  مليار 1.8بتسجيل عجز يف امليزان التجاري بلغ حوايل 

     من طرف الدولة اسرتضاء ملطالب الشارع  أتتو هي خطوة  اإليراداتمليار دج رغم احنصار  70تعدى الــ 

حتجاجات إ إىلاحمللية لتتحول  األسواقخالل هذه الفرتة بسبب الندرة الكبرية اليت شهد�ا و اليت تصاعدت 

      فرضتها التحوالت االجتماعية من جهة  اإلصالحات، تلتها جمموعة من 1988أكتوبر  عارمة انفجرت يف

 .أخرى إىلما فتئت ترتفع من سنة أحجام املديونية اليت املؤسسات املالية الدولية من جهة أخرى بسبب و 

  1989-1970خالل الفترة  و رصيد الميزان التجاري تطور المديونية الخارجيةتحليل : ثالثا

�موعة من األسباب، لعل  1989- 1970تطورت أحجام املديونية اجلزائرية بشكل واضح خالل الفرتة 

أبرزها واقع قطاع التجارة اخلارجية اجلزائرية خالل هذه الفرتة و هو ما سنحاول حتليله من خالل األرقام الواردة يف 

  :على التوايل 12و  11اجلدولني 

  1979- 1970 صيد امليزان التجاري خالل الفرتةر خ و ن م  إىلتطور حجم الدين اخلارجي : 11 رقم الجدول

  مليون دوالر: الوحدة                                                                                         

 إلىالدين الخارجي نسبة   الدين الخارجي  السنة

  % ن م خ

الميزان  تطور رصيد

  *التجاري

1970  -  -  -248  

1971  1.260,811  25,03  -371  

1972  1.549,797  22,9  -187  

1973  2.991,380  34,62  -353  

1974  3.365,978  25,62  235  

1975  4.632,813  30,12  -1702  

1976  6.114,380  35,1  -341  

1977  8.912,950  51,42  -1297  

1978  13.748,603  61,01  -2558  

1979  16.572,558  57,55  1463  

  .من إعداد الطالب باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل :المصدر

  :اجلمارك اجلزائرية حتت عنوان إحصائيةباالعتماد على : رصيد امليزان التجاري إىلبالنسبة *

Les réalisations des échanges extérieurs de l’Algérie dans la période 1963-2010.  
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   من خالل معطيات اجلدول، يتبني جليا تطور املديونية اخلارجية للجزائر بشكل كبري خالل فرتة و جيزة 

مليار دوالر مع �اية  16إىل أكثر من  1971مليار دوالر سنة  1.26و هي عشرة سنوات فقد انتقلت من 

من % 61مسجلة بذلك معدالت كبرية من الناتج احمللي اخلام أين بلغ حجم املديونية أكثر من  1979سنة 

اجيات االستثمارية الصناعية خاصة  زيادة أحجام الواردات بغية تغطية احل، و لعل 1978الناتج احمللي اخلام سنة 

األرصدة السلبية اليت سجلها امليزان التجاري على مدار العشر خالل هذه الفرتة سامهت و بشكل الفت يف 

، أضف إىل ذلك زيادة الواردات من املواد االستهالكية األخرى و هو ما سنربزه الحقا، و اليت مل تتمكن سنوات 

ن املنتوجات النفطية من تغطيتها، و بالتايل كان اللجوء إىل االستدانة هو احلل الصادرات املكونة باألساس م

الوضع على ما عليه يف العشرية  تتزايد من سنة إىل أخرى، و استمرما فتئت  لتغطية أحجام هذه الواردات اليت

  :اليت تلت عشرية السبعينات و هو ما تبينه أرقام اجلدول املوايل

  1989-1980تطور حجم الدين اخلارجي إىل الناتج احمللي اخلام و رصيد امليزان التجاري خالل الفرتة : 12 الجدول رقم

  مليون دوالر: الوحدة                                                                                           

نسبة الدين الخارجي إلى   الدين الخارجي  السنة

  %ن م خ 

تطور رصيد الميزان 

  *التجاري

1980  17.038,274  47,05  5061  

1981  16.063,310  42,62  2024  

1982  14.888,482  40,18  738  

1983  14.410,460  34,4  768  

1984  14.131,301  30,42  1577  

1985  16.398,736  32,39  305  

1986  19.497,653  36,37  -1393  

1987  23.133,428  37,49  1177  

1988  24.480,828  45,72  781  

1989  24.789,969  50,7  -240  

  .من إعداد الطالب باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل :المصدر

  :حتت عنوانباالعتماد على إحصائية اجلمارك اجلزائرية: بالنسبة إىل رصيد امليزان التجاري*

Les réalisations des échanges extérieurs de l’Algérie dans la période 1963-2010 

مقارنة بالسنة اليت سبقتها إال أ�ا بدأت تسجل اخنفاضا  1980رغم استمرار ارتفاع املديونية سنة 

الناتج احمللي اخلام بقيت  إىللكن نسبتها  1984مليار دوالر سنة  14.13ملحوظا إىل أن وصلت إىل حوايل 

ابية املسجلة يف امليزان التجاري خالل الفرتة األوىل ، و لعل األرصدة االجي%50و % 30مرتفعة مرتاوحة بني 
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     مرفوقة باخنفاض يف أحجام املديونية يؤكد ارتباط املديونية مبا هو حمقق يف التجارة اخلارجية  1984- 1980

و جلوء الدولة إىل الدين اخلارجي لتمويل من خالل سداد جزء منها من الفوائض احملققة يف امليزان التجاري، 

ارتفاعا كبريا يف حجم  1989-1985اردا�ا يف حاالت العجز، لتعرف الفرتة الثانية من عشرية الثمانينات و 

 إىل و مرد ذلك باألساس ،مليار دوالر 24.79مببلغ أكثر من  1989املديونية بلغ رقما قياسيا مع �اية سنة 

بسبب عدم قدرة اإليرادات من و جلوء اجلزائر إىل املؤسسات النقدية الدولية لالقرتاض  1986األزمة النفطية لعام 

و لو على حساب االجتماعية اليت ما فتئت تزيد لبية احلاجيات و بالتايل ت واردا�االصادرات يف تغطية 

   .ي الحقااالختالالت اهليكلية اليت ستظهر يف بنية االقتصاد اجلزائر 

  1989-1970خالل الفترة الصادرات  هيكل التنويع االقتصادي من خالل: رابعا

يعترب هيكل و بنية الصادرات بالنسبة ألي دولة إحدى أهم مؤشرات التنويع اليت يتمتع �ا اقتصاد تلك 

اجلزائري خالل الفرتة الدولة من عدمه، و سنحاول من خالل اجلدولني املواليني حتليل مدى تنوع االقتصاد 

   :من خالل بنية صادرا�ا خالل هذه الفرتة 1989- 1970

  مليون دج: الوحدة       1979-1970الفرتة  تركيبة الصادرات اجلزائرية خالل: 13 الجدول رقم

مواد أولية  محروقات سلع التجهيز سلع استهالكية السنوات

 أخرى

سلع غير 

 محددة

1970 957 

)19.2(%  

97 

)1.9(%  

3456 

)69.3(%  

427 

)8.65(%  

1 

1971 486 

)11.5(%  

199 

)4.7(%  

3150 

)82.5(%  

328 

)7.88(%  

1 

1972 516 

)8.8(%  

129 

)2.2(%  

4816 

)82.2(%  

349 

)6.01(%  

1 

1973 872 

)11.6(%  

78 

 )1(%  

6206 

 )82.9(%  

277 

)3.72(%  

5 

1974 650 

)3.3(%  

83 

)0.4(%  

18261 

)93.2(%  

558 

)2.85(%  

- 

1975 669 

)3.6(%  

139 

)0.75(%  

17273 

)93(%  

454 

)2.45(%  

- 

1976 602 

)2.7(%  

12 

)0.05(%  

21097 

)95(%  

473 

)2.13(%  

- 

1977 526 

)2.1(%  

19 

)0.08(%  

23445 

)96(%  

405 

)1.66(%  

- 

1978 562 

)2.3(%  

8 

)0.03(%  

23279 

)96(%  

370 

)1.53(%  

- 

1979 401 

)1(%  

3 

)0.01(%  

35859 

)97.5(%  

473 

)1.29(%  

- 

  .281، ص 2003تنظيم وتطور التجارة اخلارجية، دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه غري منشورة جامعة اجلزائر، عبد الرشيد بن ديب،  :المصدر
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من خالل أرقام و نسب اجلدول أعاله، و كمالحظة أوىل تشد االنتباه هو نسبة السلع االستهالكية، و 

اليت يف جمملها غذائية، من النسبة اإلمجالية للصادرات و اليت عرفت تناقصا كبريا و مستمرا خالل هذه العشرية، 

هو مؤشر سليب يبني عدم  ، و1979سنة % 1من قيمة الصادرات الكلية انتقلت لتبلغ % 19.2فمن 

إقامة  و اليت كانت ستجرها إىلاستغالل اجلزائر إلحدى أهم خصائصها و املتمثلة يف اإلمكانيات الزراعية الكبرية 

صناعات خفيفة رغم السياسة الصناعية اليت كانت خالل هذه الفرتة، كما يتبني جليا الرتكز الكبري يف صادرات 

اجلزائر من خالل سيطرة املنتوج الوحيد املتمثل يف احملروقات على جممل الصادرات اجلزائرية و اليت عرفت قفزة كبرية 

جتاه اجلزائري فكان اإل ،فاع الذي شهدته أسعار النفط العامليةمستغلة بذلك االرت 1974خاصة بداية من سنة 

السائد هو تصدير هذا املنتوج من أجل تغطية الواردات الصناعية و توفري موارد مالية لتمويل العمليات التنموية 

    در لتبلغ رقما قياسيا يق 1970سنة % 69املتبناة خالل املخططات الرباعية املختلفة، فانتقلت النسبة من 

تبعية اجلزائر هلذا القطاع و جعلها عرضة  باألساس، و هو ما يبني 1979سنة  من إمجايل الصادرات% 97.5بــ 

االقتصاد الوطين رهينة هلذه التقلبات اخلارجية، و هو ما من  بقاءالعاملية للنفط و بالتايل  األسعارللهزات اليت متس 

احللول  إجياديت متس هذا القطاع، يف دوامة املديونية و صعوبة ال األزماتشأنه أن يدخل البالد، يف حالة 

 .  1986للمشكالت االقتصادية الداخلية، و هو ما كان بالفعل بعد أزمة أسعار النفط سنة 

  1989-1980تركيبة الصادرات اجلزائرية خالل الفرتة : 14 الجدول رقم

  من جمموع صادرات السلع% : الوحدة                                                                         

 سلع غير محددة مصنوعات معادن محروقات غذائيةسلع  السنوات

1980 0,77 98,45 0,46 0,32 0,005 

1981  0,93 97,98 0,58 0,51 0,006 

1982 0,62 97,94 0,66 0,77 0,001 

1983 0,34 98,32 0,60 0,73 0,002 

1984 0,41 97,53 0,51 1,55 0,006 

1985 0,55 97,52 0,40 1,51 0,016 

1986 0,34 97,51 0,78 1,37 0,011 

1987 0,36 97,40 0,49 1,73 0,014 

1988 0,38 94,82 0,88 3,90 0,018 

1989 0,39 95,59 0,64 3,37 0,010 

  .الطالب باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويلمن إعداد : المصدر
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رغم أن السياسة  العامة اليت أعلنها الساسة اجلزائريون كانت تسعى باألساس إىل التحكم يف توجيه 

و كانت الغاية  ترقية وتنويع الصادرات خارج  1989 – 1980املبادالت اخلارجية اجلزائرية خالل املرحلة 

احملروقات، قصد التحضري للمرحلة ما بعد البرتول من خالل تطوير ومتثني الصادرات و زيادة فعالية اجلهاز 

اإلنتاجي والتوزيعي، إال أن معطيات اجلدول أعاله تدل على عكس ذلك متاما، فقد زادت سيطرة و هيمنة قطاع 

ى اهليكل العام للصادرات اجلزائرية، فانتقلت نسبة مسامهتها يف حجم الصادرات اإلمجايل من احملروقات عل

و هو رقم ضخم جدا لدولة حبجم و إمكانيات اجلزائر  1983سنة % 98.32لتبلغ  1979سنة % 97.5

تقليص هذه يف  1986األزمة سنة النفط يف مرحلة  ألسعارالدنيا  األرقام، و مل تفلح حىت يف شىت القطاعات

، وبقيت مسامهة بقية املنتوجات سواء املصنوعة 1989مع �اية سنة % 95.6النسبة، بل بقيت مرتفعة لتسجل 

ن كان هيكل الصادرات لوحده إو و حىت  .مل نقل تكاد تكون منعدمة نإأو الغذائية أو حىت املعادن جد ضعيفة 

نه يبقى كايف لتحليل طبيعة االقتصاد اجلزائري أ إالطين، كن اعتباره املؤشر الوحيد على تنويع االقتصاد الو ال مي

   كل ما مت تبنيه من برامج   أننه ميكن القول إيد و هو قطاع النفط، و بالتايل فالريعية و املعتمد على املورد الوح

عات املصنعة مل تؤيت أكلها و خمططات خالل العشرين سنة من االقتصاد املخطط، و جمموعة سياسات الصنا

، و قد جتلت نتائج هذه التبعية يف و تنويع هيكل صادرا�ا يف تقليص تبعية اجلزائر للقطاع النفطي األقلعلى 

باالنتقال إىل مرحلة و ما تبعها من حتوالت اجتماعية و بروز مطالب شعبية، عجلت  1986تداعيات أزمة 

  .االنفتاح بدال من االحتكار

  االستهالك المحلي  إلىالتبعية االقتصادية و التجارية من خالل نسبة الواردات  :خامسا

  1989-1970خالل الفترة  و التوزيع الجغرافي لها                       

     Taux de pénétration à l'importation :معدل اختراق الواردات - 1

مبعرفة ما هي نسبة الطلب الداخلي للجزائر ميكن قياس املنافسة من خالل السوق الداخلية، وذلك 

فمعدل اخرتاق السوق الداخلية هو عبارة عن .املضمونة من السلع املستوردة أو تلك النسبة من السلع املنتجة حمليا

على استهالك السوق الداخلي، املعرب عنها باإلنتاج احمللي زائد ) الواردات ( نصيب املشرتيات من اخلارج 

  1:حا منها الصادرات، هذا يسمى بالطلب الداخلي وحيسب كما يليالواردات مطرو 

  الواردات                                             

  =معدل اخرتاق الواردات 

   الصادرات                                    –الواردات + اإلنتاج                                    

                                                             
 .404عبد الرشيد بن ديب، مرجع سابق، ص   1
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من  1989-1970رتاق الواردات، حناول استعراض تركيبة الواردات اجلزائرية خالل الفرتة قبل قياس معدل اخ   

       :خالل اجلدول التايل

 من جمموع واردات السلع: % الوحدة  -     1970/1989تركيبة الواردات اجلزائرية خالل الفرتة : 15 الجدول رقم

  السنة          

  البيان

1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  

 2,22 1,95 2,66 1,96 2,08 4,31 3,14 5.9 3,99 3,85  واردات زراعية خامة

 18,52 16,61 17,18 17,74 21,70 19,82 16,09 17 15,63 12,74  واردات غذائية

 1,96 1,49 1,36 1,60 1,70 1,48 1,61 1.8 3,49 2,12  واردات الوقود

 75,69 78,65 77,34 77,47 72,86 72,69 77,42 75.1 75,11 79,33  واردات املصنوعات

 1,61 1,29 1,46 1,23 1,67 1,71 1,74  1,79 1,97  واردات أخرى

  السنة        

  البيان

1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  

 4,91 5,02 3,66 3,35 3,60 3,92 3,74 3,03 2,90 3,15  واردات زراعية خامة

 35,24 27,50 27,35 21,95 25,42 19,20 21,22 20,69 20,74 20,96  واردات غذائية

 1,38 2,31 2,28 2,97 1,88 2,06 2,07 1,55 2,04 2,46  واردات الوقود

 56,10 62,61 63,77 69,51 67,02 73,17 71,30 73,54 72,60 71,71  واردات املصنوعات

 2,37 2,56 2,94 2,22 2,08 1,65 1,67 1,19 1,72 1,72  واردات أخرى

  .من إعداد الطالب اعتمادا على قاعدة بيانات البنك الدويل :المصدر

من خالل حتليل تركيبة الواردات اجلزائرية يتبني سيطرة السلع املوجهة لالستهالك الصناعي على الواردات 

- الثمانينات- و العشرية الثانية -السبعينات-األوىلاجلزائرية خالل الفرتة املذكورة، لكن بتفاوت معني بني العشرية 

خالل الفرتة األوىل و هو أمر مربر مقارنة حبجم االستثمارات املرصودة للقطاع % 75و % 79منتقلة بني 

من  %56خالل املرحلة الثانية لتبلغ  الصناعي خالل مرحلة املخططات الرباعية، كما عرفت بعض االخنفاض

بب تغري يف األولويات اليت بدأت تفرضها الظروف اجلديدة اليت طرأت على بس 1989حجم واردات السلع سنة 

، لتدخل على اخلط الواردات السلع املوجهة لالستهالك الغذائي و اليت الرتكيبة االجتماعية و االقتصادية اجلزائرية

جلديدة اليت عرفتها عرفت ارتفاعا كبريا خاصة خالل عشرية الثمانينات متماشية و مجلة السياسات االجتماعية ا

و لو على حساب اإلنفاق الكبري لإليرادات املتأتية من الصادرات " من أجل حياة أفضل"اجلزائر تطبيقا لشعار 

النفطية من جهة، و تشجيع اإلنتاج الوطين من خالل خلق صناعات تغنينا عن االسترياد من جهة أخرى، و هو 

 .  عدل اخرتاق الواردات إىل االستهالك احملليما سنحاول التفصيل فيه أكثر من خالل قياس م
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 إىل 1970، كان معدل اخرتاق الواردات من سنة 08و رقم  07رقم  نيانطالقا من معطيات اجلدول

  :كمايلي  1989

  1989-1970معدل اخرتاق الواردات اجلزائرية خالل الفرتة : 16 الجدول رقم

  %الواردات  معدل اخرتاق  السنة  %معدل اخرتاق الواردات   السنة

1970 25,72 1980 32,70 

1971 23,81 1981 30,34 

1972 23,70 1982 27,75 

1973 30,50 1983 24,90 

1974 34,82 1984 22,97 

1975 39,22 1985 19,70 

1976 33,18 1986 16,88 

1977 35,83 1987 13,39 

1978 33,69 1988 15,22 

1979 30,21 1989 19,63 

  .اول السابقةانطالقا من معطيات اجلد الطالبمن إعداد 

 1970من سنة  األوىلمرحلتني أساسيتني، متتد  إىلمن خالل أرقام اجلدول أعاله ميكن تقسيم هذه الفرتة 

، أين عرفت املرحلة األوىل معدالت كبرية، تدل على 1989سنة  إىل 1985، و الثانية من سنة 1984سنة  إىل

مدى اعتماد الدولة خالل هذه الفرتة على الواردات يف تلبية خمتلف احلاجيات االستهالكية و الصناعية، و قد 

، و إن كانت املعدالت املسجلة يف الفرتة األوىل من سنوات %39.22بــ  1975سجل أعلى معدل سنة 

ربرة نوعا ما بسبب ما مت انتهاجه من سياسات صناعية كانت نسبة السلع املوجهة للصناعة فيها  السبعينات م

كبرية، إال أن استمرار هذه املعدالت يف االرتفاع خالل بداية سنوات الثمانينات لدليل واقع على عدم قدرة اآللة 

حاجيات السكان، و عدم جناعة خمتلف  تلبية خمتلف يف صاديةاإلنتاجية الوطنية و معها خمتلف القطاعات االقت

السياسات و الربامج املتمثلة يف املخططات الرباعية و اخلماسية يف تنويع االقتصاد الوطين و هو ما سبق اإلشارة 

أما املرحلة الثانية فتمتد من . إليه سابقا من خالل هيكل الصادرات اليت سيطر عليها بصفة مطلقة القطاع النفطي

يف معدل اخرتاق الواردات و هو عائد باألساس إىل  ملحوظاو اليت عرفت اخنفاضا  1989غاية إىل  1985سنة 

  1986تقلص حجم الصادرات النفطية اليت انعكست على الواردات و اخنفاض حجمها بسبب تداعيات أزمة 

 1989الرتفاع سنة من آثار ، واليت كان من أبرزها إعادة النظر يف حجم الواردات رغم عود�ا ل او ما كان هل
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ليت حدثت القرارات السياسية اليت فرضتها األحداث االجتماعية اإىل و الذي مرده  مليار دج 70لتبلغ حجم الـــ 

 .، و اليت كانت انطالقتها بسبب الندرة الكبرية اليت ميزت السوق احملليةخالل السنة اليت سبقتها

 :1979-1970خالل الفترة  التوزيع الجغرافي للواردات الجزائرية -2

     اتسم التوزيع اجلغرايف للواردات اجلزائرية خالل عشرية السبعينات بنوع من التنوع مع السيطرة الفرنسية 

 :اجلدول املوايلو األوروبية و هو ما تبينه أرقام 

  .مليون دج: الوحدة               1979-1970التوزيع اجلغرايف للواردات اجلزائرية خالل الفرتة : 17 الجدول رقم

 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 البيان

 5863 6054 4276 3246 2702 2298 1220 865 568 620 املانيا

 18,11 17,58 14,51 14,60 11,37 12,94 13,74 12,92 9,42 10,24 النسبة

 5971 6599 7115 6019 8292 4952 2844 2020 2273 2631 فرنسا

 18,44 19,16 24,14 27,08 34,91 27,89 32,04 30,18 37,71 43,47 النسبة

 CEE 808 847 1227 1873 3083 3853 4026 5648 7695 8514باقي دول 

 26,30 22,34 19,16 18,11 16,22 17,37 21,10 18,33 14,05 13,35 النسبة

 باقي دول األوروبية
668 782 1064 819 1697 1951 2021 3087 3485 3769 

 11,64 10,12 10,47 9,09 8,21 9,56 9,23 15,89 12,97 11,04 النسبة

 االحتاد السوفيايت 

225  

 

242 229 265 488 283 468 362 282 154 

 1401 1324 1096 603 621 463 278 200 155 125 باقي الدول االشرتاكية

 4,80 4,66 4,95 4,82 3,81 5,36 6,12 6,41 6,59 5,78 النسبة

 الواليات املتحدة
498 503 468 

730 
2130 3571 2632 2562 2325 2091 

 6,46 6,75 8,69 11,84 15,03 12,00 8,22 6,99 8,34 8,23 النسبة

 باقي دول أمريكا الشمالية
79 166 123 118 490 131 416 1100 868 937 

 دول أمريكا اجلنوبية
184 65 100 193 933 942 997 1413 1456 956 

 655 720 396 208 138 204 80 61 47 55 الدول اإلفريقية

 7,87 8,84 9,87 7,29 5,10 9,16 4,41 4,24 4,61 5,25 النسبة

 135 127 101 69 86 81 52 51 40 61 الصني

 1642 3093 1805 1188 872 533 130 86 169 71 اليابان

 132 159 205 97 90 128 43 23 23 24 باقي دول أسيا

 5,90 9,81 7,16 6,09 4,41 4,18 2,53 2,39 3,85 2,58 النسبة

 158 252 308 237 223 274 231 177 148 3 باقي دول العامل

 32378 34439 29474 22227 23755 17754 8876 6694 6028 6052 إمجايل الواردات

  .289، ص 2003تنظيم وتطور التجارة اخلارجية، دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه غري منشورة جامعة اجلزائر، عبد الرشيد بن ديب،  :المصدر
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لعل أهم ما يالحظ خالل فرتة السبعينات فيما خيص مصدر الواردات اجلزائرية، هو سيطرة فرنسا على 

أين كانت  1973-1970اجلزائرية خاصة خالل املرحلة األوىل من هذه الفرتة  نسبة معتربة من حجم الواردات

تفاقيات اليت كانت بني موعة اإلو هي نسبة كبرية جدا ولو أ�ا مربرة حبكم جم% 32و % 43النسبة ترتاوح بني 

سنة % 18بلغت  أينالبلدين بعد االستقالل، لتشهد هذه النسبة فرتة تراجع خالل �اية عشرية السبعينات 

، و هو ما كان لصاحل دولة مثل أملانيا اليت عرفت خالل هذه الفرتة انتعاشة معتربة لصادرا�ا حنو اجلزائر 1979

االقتصادية ا�موعة  بقية دول ، باإلضافة إىل1979سنة % 18اىل أكثر من 1970سنة % 10منتقلة من 

لنظام االقتصاد املخطط إال أن ذلك مل ينعكس على خاصة منها ايطاليا، ورغم انتهاج اجلزائر   CEEاألوروبية 

نسبة واردا�ا من الدول االشرتاكية و االحتاد السوفيايت اليت سجلت جمتمعة نسبة ضئيلة نوعا ما خالل طول الفرتة 

       اآلالتاسترياد  إىلجتاه اجلزائر خالل هذه الفرتة ، و هو أمر مربر نوعا ما نظرا إل%3و % 6املذكورة بني 

و السلع املوجهة للتصنيع و اليت كانت تنتج يف الغالب يف الدول الغربية املتقدمة، يف املقابل سجلت الواليات 

من جمموع الواردات % 15نسبة الــ  1975املتحدة نسب صادرات حنو اجلزائر البأس �ا فقد بلغت سنة 

نسب  إالاجلنوبية و بقية دول أمريكا الشمالية ، بينما مل تسجل الدول اإلفريقية جمتمعة و دول أمريكا اجلزائرية

    مبا فيها الصني  األسيويةيقال على الدول  على أقصى تقدير، ونفس الشيء %9و % 5تراوحت بني  ضئيلة

من % 9.81نسبة  1978و لو أن اليابان سجلت مع �اية السبعينات نسب الباس �ا بلغت سنة  ،و اليابان

ن ابرز ما يقال على هذه الفرتة هو أن العامل اجلغرايف لعب إخالل هذه السنة، وبالتايل ف ئريةجمموع الواردات اجلزا

 إىلأضف  جعلها تسيطر على معظم واردا�ادورا كبريا يف حتديد مصدر الواردات اجلزائرية و قرب أوروبا من اجلزائر 

فرنسا   ملختلفة، كما أن سيطرةالسياسة و التوجه الصناعي الذي تبنته اجلزائر من خالل املخططات ا ذلك

اليت وضعت مباشرة بعد  األهدافللجزائر خالل هذه الفرتة كان دليال واضحا على أن أهم  األولكالشريك 

الدولة  إىلاالستقالل و هو القطع التام مع املوروث االستعماري مل يتحقق بالكامل، بل كان امليل يف الغالب 

تنويع  ائر مل تتمكن خالل هذه الفرتة منن اجلز إ، و بالتايل فاخلارجية للبلد مالت التجاريةااالستعمارية يف املع

   .مصادر واردا�ا و بقيت تابعة بنسبة كبرية ألوروبا خاصة منها الدول املتقدمة فرنسا، أملانيا و حىت إيطاليا
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  .مليون دج: الوحدة          1989-1980التوزيع اجلغرايف للواردات اجلزائرية خالل الفرتة : 18 الجدول رقم
 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 البيان

 6754 5752 3586 4797 5565 5478 5581 6841 6631 5542 املانيا

 9,64 13,25 10,50 11,05 11,24 10,69 11,21 13,85 13,59 13,68 النسبة

 12159 8196 7820 10404 12851 12063 11681 10360 9016 9381 فرنسا

 17,35 18,87 22,90 23,98 25,97 23,53 23,46 20,98 18,48 23,15 النسبة

 9292 4322 3817 5607 5414 4501 4079 3335 6417 4801 ايطاليا

 13,26 9,95 11,18 12,92 10,94 8,78 8,19 6,75 13,15 11,85 النسبة

 CEE 5377 5437 5238 5342 6125 5616 3995 3466 4313 6340باقي دول 

 9,05 9,93 10,15 9,21 11,35 11,95 10,73 10,61 11,15 13,27 النسبة

 باقي دول االوروبية
4602 6024 6907 7461 6696 5346 6405 4836 7141 9600 

 13,70 16,44 14,16 14,76 10,80 13,06 14,99 13,99 12,35 11,36 النسبة

 االحتاد السوفيايت
1654 2334 3176 3138 2663 2248 105 141 323 1249 

 1,78 0,74 0,41 0,24 4,54 5,20 6,30 6,43 4,78 4,08 النسبة

 1682 732 858 765 672 581 496 421 632 483 الدول العربية جمموعة

 2,40 1,69 2,51 1,76 1,36 1,13 1,00 0,85 1,30 1,19 النسبة

 اليات املتحدةالو 
2879 3936 3746 2994 2894 3231 3345 2399 4684 8385 

 11,97 10,79 7,02 7,71 6,53 5,65 6,01 7,59 8,07 7,11 النسبة

 الشمالية أمريكاباقي دول 
1209 1677 1973 1841 1985 2024 957 646 1044 2476 

 اجلنوبية ريكاأمدول 
1452 2443 2143 2060 2364 2054 1774 1739 1593 2663 

 جمموعة الدول اإلفريقية
868 796 577 552 403 207 336 384 382 561 

 8,13 6,95 8,11 7,07 8,66 9,27 8,95 9,50 10,08 8,71 النسبة

 224 143 102 138 194 570 848 650 418 183 الصني

 2646 1883 1330 1976 2867 4177 2989 3607 2527 1744 ناليابا

 1825 463 1044 548 602 525 604 383 441 284 أسياباقي دول 

 6,70 5,73 7,25 6,13 7,40 10,29 8,92 9,40 6,94 5,46 النسبة

 4216 2456 1985 2242 600 232 116 27 51 60 باقي دول العامل

 إمجايل الواردات
40519 48780 49384 49782 51257 49491 43394 34153 43427 70072 

ص ص ، 2003تنظيم وتطور التجارة اخلارجية، دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه غري منشورة جامعة اجلزائر، عبد الرشيد بن ديب، : المصدر

  .352و  340
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الفرتة السابقة يقال على عشرية الثمانينات، و هو بقاء سيطرة دول ا�موعة االقتصادية  عنما قيل 

اجلزائر من جمموع  إىلعلى أغلب الواردات اجلزائرية، خاصة منها فرنسا واليت تراوحت نسب صادرا�ا  األوروبية

هذه الفرتة، و بقيت نسب أملانيا و ايطاليا ثابتة نوعا خالل جممل سنوات % 17و % 25الواردات اجلزائرية بني 

 أينلكال البلدين، بينما دخل على اخلط هذه املرة اليابان و الواليات املتحدة ، % 9و % 13ما مرتاوحة بني 

س سجلت الواليات املتحدة نسبة ال بأمن إمجايل الواردات، بينما % 8حد الـــ  1984بلغت نسبة اليابان سنة 

تنويع مصادر الواردات وبدء زوال  إىلو هي دليل على بداية اللجوء % 11بلغت الــ  1989ع �اية سنة �ا م

     األسيويةحاجز البعد اجلغرايف بني هذه البلدان و بني اجلزائر، لكن بقيت باقي دول العامل خاصة منها الدول 

ذلك  إىلصدرا مهما للواردات اجلزائرية، أضف و دول أمريكا اجلنوبية بعيدة متاما عن تشكيلها م اإلفريقيةو 

من جمموع الواردات اجلزائرية، ولو أنه أمر مربر نظرا لنوعية جمموعة الدول العربية و اليت متثل نسبة ضئيلة جدا 

الواردات اجلزائرية من جهة و اليت تتمثل يف معظمها يف السلع الصناعية و الغذائية، و وضعية االقتصاديات العربية 

  .الل هذه الفرتة من جهة أخرى و اليت تعترب يف غالبيتها من نوعية االقتصاد اجلزائري الريعيخ

  1989-1970آثار التجارة الخارجية على الجوانب االجتماعية خالل فترة االحتكار : المطلب الثاني

على ثالثة مؤشرات سنعتمد يف حتليل اآلثار االجتماعية للتجارة اخلارجية اجلزائرية خالل فرتة االحتكار 

رئيسية تتمثل باألساس يف تطور نسب التشغيل مقارنة ببنية الصادرات و الواردات، التبعية الغذائية للخارج و هو 

ما يتسبب يف عدم القدرة على التحكم يف ما ينجر عن حاالت الندرة من انعكاسات اجتماعية خطرية، و يف 

  .ر االستهالكية و تأثره بقطاع التجارة اخلارجيةاألخري القدرة الشرائية من خالل إنفاق األس

  التجارة الخارجية و تأثره بقطاع 1989-1970لفترة تطور التشغيل خالل ا: أوال

، بأحجام االستثمارات اليت كانت 1989-1970ارتبط تطور نسب التشغيل يف اجلزائر خالل الفرتة 

الفرتة، و اليت ارتبطت بدورها باإليرادات املتأتية من ختصصها الدولة خالل خمتلف املخططات اليت عرفتها هذه 

قطاع التجارة اخلارجية خاصة منها إيرادات القطاع النفطي، و اختلفت نسبة مسامهة القطاعات االقتصادية 

املختلفة يف التشغيل من فرتة إىل أخرى، بل وكانت مؤشرا واضحا على الوضعية االقتصادية السائدة يف البلد، و 

كما هو موضح   1989-1970رت نسب مناصب الشغل املستحدثة  حسب القطاعات خالل الفرتة قد تطو 

  :يف اجلدول املوايل
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  89 -70مناصب الشغل املستحدثة حسب القطاعات خالل الفرتة  عددتطور : 19 الجدول رقم

  89-86  85-80  79-74  73-70  السنوات/القطاعات

  20000  30000  **  **  *الزراعة

  66000  135000  156000  84000  الصناعة

  56000  224000  247000  108000  البناء و األشغال العمومية

  61000  27000  45000  21000  النقل

  ***  142000  115000  21000  التجارة و اخلدمات

  409000  285000  181000  116000  االدارة

  .فصل التشغيل للديوان الوطين لإلحصائيات، 2011-1962اعتمادا على احلوصلة اإلحصائية :المصدر

بن طاجني حممد عبد الرمحان، دراسة قياسية لسوق العمل يف اجلزائر خالل الفرتة  -:نقال عن 1979-1970لسنوات   لزراعةبالنسبة لقطاع ا*

  .48، ص 2011-2010، ، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة ورقلة1970-2008

- pour les années 1980-1989 du : Abderrahmane Brahimi, l’économie Algérienne, opcit, P453.  

  .1977عامل سنة  800000 إىلو  1973سنة  873000إىل  1969سنة  934000بقطاع الزراعة من  العاملنياخنفض عدد  **

  .1989عامل سنة  600000حوايل  إىل 1985عامل سنة  612000اخنفض عدد العاملني بقطاع التجارة و اخلدمات من  ***

  

ما قارنا أرقام اجلدول أعاله مبا قدمناه سابقا من نسب تطور الصادرات و الواردات اجلزائرية، أين كانت  إذا

 إىلو  1979سنة % 1 إىللتنخفض النسبة  1970سنة % 19.2نسبة الصادرات من املواد االستهالكية متثل 

النسبة للواردات الغذائية اليت عرفت ارتفاعا مضطردا خالل نفس ، بينما كان العكس ب1989سنة % 0.39

بينما ارتفعت لتسجل  1970للواردات سنة  اإلمجاليةمن النسبة % 12.74الفرتة، حيث سجلت ما نسبته 

، و هو ما يفسر حقيقة الصريورة املنطقية لواقع 1989سنة % 35و بلغت  1979بسنة % 18.75نسبة 

عامل يف  934000كان أكثر من   أينعة الذي عرف تدهورا كبريا خالل فرتة السبعينات، التشغيل يف قطاع الزرا

، بينما 1977عامل سنة  800000و  1973عامل سنة  873000 إىللينخفض  1969هذا القطاع سنة 

 50000متواضعة من مناصب العمل يف هذا القطاع مل تتجاوز عتبة الـــ  أعدادعرفت فرتة الثمانينات استحداث 

فتقلص  ،تكون رائدة يف هذا القطاع أنزراعية ضخمة تؤهلها  إمكانياترغم ما تتوفر عليه اجلزائر من  منصب،

االستثمار  من جهة و توفر نسبة معتربة من العملة الصعبة اليت متكنها من األساسيةاملواد من نسبة الواردات من 

تطورا   إليهن قطاع الصناعة الذي عرفت نسبة الواردات املوجهة إ، يف حني فمن جهة أخرىقطاعات باقي اليف 

و هو ما قابله رقم معترب من عدد املناصب املستحدثة اليت بلغت  1973سنة % 77.42كبريا بلغت 

كانت نسبة الواردات املوجهة    ينأ 79-74منصب خالل هذه الفرتة، و نفس الشيء بالنسبة للفرتة  84000

 156000كان عدد املناصب املستحدثة حوايل كمتوسط من جمموع الواردات و  % 77لقطاع الصناعة حوايل 
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اهليكلية اليت عرفتها  اإلصالحاتمنصب شغل، بينما بدأ يعرف االخنفاض خالل فرتة الثمانينات مع موجة 

 أينعرفت بدورها اخنفاض نسبة الواردات املوجهة للقطاع الصناعي  و اليت املؤسسات اجلزائرية خالل هذه الفرتة

، و هو ما يفسر االرتباط من جمموع الواردات 1989سنة % 56و حوايل  1985سنة % 67بلغت حوايل 

ن هذه أاحلقيقة تقول ب أنهذا القطاع و نسب الشغل املستحدثة، غري  إىلاملوجود بني نسب الواردات املوجهة 

ما قارناها حبجم االستثمارات املخصصة هلذا القطاع خالل الفرتة  إذامن نسب الشغل تبقى جد متواضعة  األرقام

، نسب اإلدارةالعمومية، النقل، التجارة و اخلدمات و  األشغالو  البناءيف حني عرفت بقية القطاعات  .املذكورة

        بىن حتتية  إىلئر خالل هذه الفرتة س �ا من مناصب شغل مستحدثة و هو مفسر أساسا حباجة اجلزاأال ب

املسجل خالل فرتة الثمانينات و هو ما  ،نوعا ما االجتماعي،التطور  إىل باإلضافةو هياكل قاعدية من جهة، 

، ما قارنا الفرتات املذكورة يف اجلدول إذابينما . انعكس على زيادة املتطلبات يف هذه القطاعات من جهة أخرى

اليت استحدث فيها مناصب الشغل و هو عائد  األقلكانت الفرتة   1989-1986الفرتة  أن نالحظ جليا كيف

و تقلص  1986النفطية لسنة  األزمةاالقتصادية اليت عرفتها اجلزائر خالل هذه الفرتة بسبب  األزمة إىل باألساس

 .على قطاع التشغيلو حجم صادرا�ا من احملروقات خاصة و هو ما انعكس بوضوح اجلزائرية  اإليرادات

  الغذائي و مصدر لالهتزازات االجتماعية لألمنلغذائية رهن االتبعية : ثانيا

مبالغ مهمة من مواردها من العملة الصعبة لتمويل  1980-1970لقد كرست اجلزائر خالل الفرتة 

هذه  إنتاجاخللل املوجود بني  إىل باألساس، اليت عرفت تزايدا مستمرا، عائد األساسيةواردا�ا من املواد الغذائية 

و بني االستهالك املتزايد بسبب الزيادة ، املواد املتناقص بسبب املشاكل اليت عرفها القطاع الفالحي اجلزائري

  .من جهة أخرىمنط االستهالك للفرد اجلزائري  تطورو  الدميغرافية من جهة

  :ير املواد الغذائية و استريادهاو اجلدول املوايل يوضح و بدقة الالتوازن املتنامي بني تصد 

   دجمباليني  1979-1970زائرية خالل الفرتة تطور الصادرات و الواردات الغذائية اجل: 20 الجدول رقم

  1979  1977  1975  1973  1970  البيان

  401  526  669  872  957  الصادرات من املواد الغذائية

  5174  4488  4633  1218  680  الواردات من املواد الغذائية

  7.75  11.72  14.44  71.59  140.74  %نسبة التغطية 

  36754  24410  18563  7479  4981  جمموع الصادرات

  1.09  2.15  3.6  11.66  19.21  %جمموع ص /الصادرات الغذائية

Source : Abdelhamid Brahimi, l’économie Algérienne, OPU, Alger, P 268. 
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كيف أن صادرات اجلزائر من املواد الغذائية كانت تسري بثبات حنو من خالل أرقام اجلدول، يتبني جليا  

مليون دج سنة  957لتنتقل من  ،1979-1970خالل الفرتة % 50االخنفاض املستمر، فاخنفضت بأكثر من 

، على عكس الواردات من املواد الغذائية اليت عرفت ارتفاعا مضطردا 1979دج سنة  مليون 401إىل  1970

مليون دج سنة  5174 إىلمليون دج 680، من 1970أضعاف ما كانت عليه سنة  7الـــ  1979جتاوزت سنة 

بالصادرات من املواد الغذائية و اليت عرفت نسبا ، و هو ما انعكس على نسبة تغطية الواردات الغذائية 1979

واد الغذائية يقال على نسبة الصادرات من امل الشيء، و نفس 1979مع �اية سنة % 7.75ضئيلة جدا بلغت 

 1970سنة % 19.21للصادرات و اليت عرفت اخنفاضا رهيبا على طول الفرتة املذكورة من  اإلمجاليةالنسبة  إىل

و بالتايل ميكن القول بأن هذا الالتوازن يف . 1979مع �اية سنة % 1.09و  1975سنة % 3.6لتبلغ نسبة 

درات متجهة حنو االخنفاض بقوة، وواردات شهدت ارتفاعا  عالقة الصادرات و الواردات الغذائية اجلزائرية، بصا

حالة األزمة اليت كان مير �ا قطاع الفالحة اجلزائرية بسبب التوجهات العامة  إىليعزى  أن إالكبريا، ال ميكن 

املرسومة من طرف الدولة، و اليت كانت تتجه حنو سياسة الصناعات املصنعة، على حساب رهن قوت اجلزائريني 

رغم أن الدولة كانت تدعم أسعار املنتوجات ذات االستهالك رج و  للتقلبات  اليت تشهدها األسعار العاملية للخا

الواسع، فكانت الدولة ختصص كل عام مبالغ مالية هامة لكي تعزل السوق الداخلي عن اآلثار التضخمية اليت 

ة احلاجيات األساسية للسكان عن طريق فهذه السياسة املعتمدة على تلبي .1تكون هذه املنتجات حمملة �ا

    تثقل كاهل الدولة بسبب النفقات الزائدة اليت تتحملها اخلزينة العامة للدولة من جهة ا أن من شأ�االسترياد، 

سبب تتو اليت ميكن توفريها و استثمارها يف جوانب اجتماعية أخرى كتحسني الصحة و التعليم،كما ميكن هلا أن 

خاصة يف حاالت الندرة و هو ما كان فعال يف �اية الثمانينات من من جهة أخرى يف أزمات اجتماعية حادة 

 .القرن املاضي و ما كان له من تداعيات سياسية و أمنية شارفت أن تأيت على األخضر و اليابس

  1989-1980 تطور الواردات و الصادرات الغذائية اجلزائرية خالل الفرتة: 21 الجدول رقم

  %مليون دج و : الوحدة                                                                              

  1989  1987  1985  1983  1980  البيان

 24693 9341 12581 10564 8493  واردات غذائية

 35,24 27,35 25,42 21,22 20,96  نسبة الواردات الغذائية إىل جمموع الواردات

 266 143 281 182 462  صادرات غذائية

 0,39 0,36 0,55 0,34 0,77  صنسبة الصادرات الغذائية إىل جمموع 

  .السابقة اجلداولمن إعداد الطالب انطالقا من  :المصدر

                                                             
1 Abdelhamid Brahimi, opcit, P 266. 
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إن ما قيل عن فرتة السبعينات يقال عن فرتة الثمانينات، بل أكثر، فأرقام اجلدول أعاله تبني و بوضوح 

، خالل الفرتة مقابل اخنفاض حجم الصادرات منها االرتفاع املضطرد الذي عرفته الواردات الغذائية اجلزائرية

املذكورة، رغم ما مت تبنيه من سياسات يف بداية الثمانينات من وجوب اخلروج من مرحلة احملروقات و حتضري ما 

 إىل، فارتفعت نسبة الواردات الغذائية من عام بعدها من مراحل، إال أن حقيقة األرقام تقول عكس ذلك متاما

للواردات  اإلمجايلمن احلجم % 35.24رقم كبري جدا و هو  إىللتصل  1985سنة %  25آخر لتبلغ حوايل 

و هو ما يعترب  ،مليار دج 70عرفت الواردات الكلية بدورها ارتفاعا كبريا تعدى حجم الـــ  أين 1989سنة 

 1986الغذائي اجلزائري و الذي كانت له انعكاسات خطرية بعد األزمة النفطية لسنة حقيقة رهنا حقيقيا لألمن 

و اليت بدأت  1988و اليت تبعتها فرتة ندرة كبرية من هذه املواد، ما أدى إىل اندالع احتجاجات كبرية يف �اية 

ت أخطر مما كان متوقعا اجتماعية حبتة لتنتهي سياسية أمنية، كادت أن تعصف بالبلد ككل، و كانت االنعكاسا

   .و دخلت البالد يف أزمة مل تكد خترج منها حىت دفعت غايل األمثان

  القدرة الشرائية  تأثير التجارة الخارجية على: اثالث

، بفضل تغري منط 1989-1970اجلزائرية تطورا ملحوظا خالل الفرتة  لألسرعرفت النفقات االستهالكية 

يف ذلك قطاع  األسباباالستهالك للفرد اجلزائري من جهة و زيادة املداخيل من جهة أخرى، و لعل من أهم 

و بالتايل التجارة اخلارجية الذي يعترب تأثريه بالغا يف هذا اجلانب، فهو يساهم يف زيادة منو الناتج احمللي من جهة 

، كما حتدث الواردات من السلع و اخلدمات األسر إنفاقيرفع يف زيادة املداخيل و هو ما ينعكس بالضرورة على 

تغريات كبرية يف منط و سلوك املستهلك مما ينعكس على زيادة حاجياته و بالتايل استهالكه و كذا نفقاته، و 

اجلزائرية مقارنة بتطور نصيب الفرد  لألسرالكية ت االستهملوايل توضيح تطور النفقاسنحاول من خالل اجلدول ا

  :1989- 1970من الناتج احمللي اخلام و الصادرات و الواردات خالل الفرتة 
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  تطور النفقات االستهالكية لألسر مقارنة بتطور نصيب الفرد من الناتج احمللي اخلام   : 22 الجدول رقم

  1989-1970الفرتة خالل   الصادرات و الوارداتو 

  .           دج، نسمة: الوحدة                                                                                             

عدد   السنوات

  *السكان

نصيب الفرد 

  من الصادرات

نصيب الفرد 

من الناتج 

  احمللي اخلام

النفقات النهائية 

الستهالك األسر 

  **املعيشية

نصيب الفرد من 

النفقات النهائية 

  الستهالك األسر

نصيب الفرد 

  من الواردات

1970 13309000 374,18 1720,64 12941,88 972,42 466,23 

1973 14649000 510,55 1890,91 17191,45 1173,56 605,91 

1975 15768000 1075,09 3402,21 30423,08 1929,42 1501,33 

1977 17058000 1412,24 4507,39 43075,22 2525,22 1727,87 

1979 18120000 2097,74 6225,39 56500,00 3118,10 1786,87 

1980 18666000 3211,88 7679,36 67800 3632,27 2170,74 

1983 20522000 2604,77 9920,09 103000 5019,00 2425,88 

1985 21863000 2334,03 11564,56 151100 6911,22 2263,87 

1987 23139000 1722,11 11269,03 185000 7995,16 1475,91 

1989 24409000 2795,94 14551,35 261600 10717,36 2870,79 

  .من إعداد الطالب انطالقا من معطيات اجلداول السابقة :المصدر

  .، فصل السكانالوطين لإلحصائياتللديوان  2011-1962احلوصلة اإلحصائية عدد السكان مأخوذ من *               

  .بالنسبة لنفقات استهالك األسر املعيشية، انطالقا من قاعدة بيانات البنك الدويل**        

  

من خالل معطيات اجلدول نالحظ كيف كان تطور نصيب الفرد من الصادرات خالل فرتة الدراسة، فقد 

مقارنة مبا سجل  1975سنة % 110بــ  سجلت زيادة أينأخرى و مبعدالت متفاوتة  إىلمن سنة عرفت زيادة 

، و نفس 1975دج سنة  1075.09لتبلغ  1973دج للفرد سنة  510.55ارتفعت من  أين 1973سنة 

 عرفت اخنفاضات أ�او رغم  1979مقارنة مبا مت تسجيله سنة % 58بارتفاع مقدر بـــ  1980الشيء كان سنة 

مقارنة % 62.36بــ  مبعدل قدر 1989عاودت االرتفاع سنة  أ�ا إال 1987و  1985و  1983يف سنوات 

ارتفع عدد  أين، هذا رغم التطور السكاين الذي عرفته اجلزائر خالل هذه الفرتة 1987مبا مت تسجيله سنة 

السكان بأكثر من عشرة ماليني نسمة خالل نفس الفرتة، و قد أثرت هذه الزيادات املعتربة يف نصيب الفرد من 

، الذي عرف هو بدوره تطورا ملحوظا اإلمجايلات املسجلة يف نصيب الفرد من الناتج احمللي ددرات يف الزياالصا

ر و تطو ، 1973مقارنة مبا مت تسجيله سنة  1975سنة % 79.92سجلنا زيادة مبعدل  أينأخرى،  إىلمن فرتة 

 مبعدل طفيف بـ 1987 فاضه يف سنةورغم اخن 1980مقارنة مبا مت تسجيله سنة  1983سنة % 29 بـ
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 %29نه شهد ارتفاعا حبوايل أ إال، 1986بسبب تداعيات أزمة  1985مقارنة مبا مت تسجيله سنة % 2.56

هو ما انعكس على نفقات األسر االستهالكية اليت عرفت ، و 1987مقارنة مبا مت تسجيله سنة  1989سنة 

مقارنة مبا مت تسجيله سنة  1975سنة % 64سجلت زيادة قدرها حوايل  أينارتفاعا من سنة إىل أخرى 

و ختمت هذه الفرتة  1980مقارنة مبا مت تسجيله سنة  1983سنة % 38و معدل ارتفاع قدر حبوايل  1973

كل ما مت ذكره كان له انعكاس كبري . 1987مقارنة مبا مت تسجيله سنة  1989سنة % 34بارتفاع قدر حبوايل 

ة الواردات و نصيب الفرد منها و اليت ارتفعت بشكل ملفت لالنتباه خاصة يف فرتة الثمانينات متأثرة على نسب

أكثر من  1989بذلك باالرتفاع املسجل يف فاتورة الواردات الغذائية و اليت عرفت أرقاما كبرية أين بلغت سنة 

املعروضة يف اجلدول،  األرقامكن قوله من خالل ن ما ميإو بالتايل ف. للواردات اجلزائرية من النسبة اإلمجالية% 35

فتأثري الصادرات كان جليا على منو الناتج احمللي  ،كان واضحا بني خمتلف املؤشرات املعروضة  التأثريالتأثر و  أن

و هو ما أدى االستهالكية نفقا�ا و بالتايل املسامهة يف زيادة  األسرو  األفراداخلام الذي يعين زيادة يف دخول 

   . املسجل يف الواردات من سنة إىل أخرىرتفاع الإىل ابدوره 

 1989-1970اآلثار البيئية للتجارة الخارجية الجزائرية خالل الفترة : المطلب الثالث

رة املنتوج يومنا هذا من خالل سيط إىلالرتكز الكبري الذي تعاين منه الصادرات اجلزائرية منذ االستقالل  نإ

مكانة إلنتاج هذا األخري من مضار بيئية مجة جيعلنا بدون أدىن شك نتساءل عن و ما  النفط، عليها الوحيد،

أثار  حجمو  ،اجلوانب البيئية لدى السلطات اجلزائرية خالل فرتة احتكار هذه األخرية لقطاع التجارة اخلارجية

من خالل االستغالل األمثل له  ،ة أخرىاستغالل هذا املورد على البيئة من جهة و مدى كفاءة استخدامه من جه

و إعادة  تصديره خامامن  البدمنه تفي بغرضي االستهالك الداخلي و اخلارجي من مشتقات  إنتاجهو ما ميكن 

  . تثقل كاهل ميزانية الدولة استرياد مشتقاته بأمثان باهضة

  1989-1970البيئة في الجزائر بين التشريع و الحماية خالل الفترة :  أوال

، استحدثت 1972سنة  بستوكهوملاملتحدة حول البيئة املنعقدة  األمماخلتامي لندوة  اإلعالنمتاشيا مع 

و الذي نص على  19741يوليو سنة  12سوم املؤرخ يف مبوجب املر  1974وطنية للبيئة سنة اجلزائر اللجنة ال

     املشاكل لتحسني إطار و ظروف احلياة، ووقاية  تنظر يف" منه األوىلهذه اللجنة  اليت مبقتضى املادة  إحداث

و إعادة تأسيس املوارد البيولوجية و التلوث و املضرات بشىت أنواعها، و بصفة عامة مجيع العناصر االجيابية أو 

 تقريبا كون من ممثلني عن مجيع الوزارات و هذه اللجنة يرتأسها وزير الدولة و تت "اإلنسانالسلبية اليت تكون بيئة 

تنظيمي يتعلق بتحسني  أومشروع قانوين  أيو يؤخذ برأيها يف  نون حسب االختصاص،يجامعيون يع أساتذةو 

                                                             
  .1974يوليو سنة  23الصادرة بتاريخ  59اجلريدة الرمسية اجلزائرية عدد   1
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 مجيع الدراسات اليت متس البيئة، و تساهم يف مجيع نشاطات اجلزائر الدولية يف ميدان البيئة كما تديل برأيها يف

سنوات حىت  3سوى  او نشاطه إنشائهاكن مل ميضي عن ، و لحسب نص املادة الثانية من هذا املرسوم 1البيئة

حلق حسب ، و أ2مهام هذه اللجنة بإ�اءو القاضي  1977 أوت 15املؤرخ يف  119-77صدر املرسوم رقم 

لك وسائلها املادية بوزارة الري دائمة للجنة الوطنية للبيئة و كذنص املادة الثانية من هذا املرسوم موظفو الكتابة ال

      أحدثت كتابة الدولة للغابات  1979و بعد التعديل احلكومي لسنة . و محاية البيئة األراضيو استصالح 

و التشجري و اليت مل تعمر سنة واحدة مما يؤكد عدم وضوح مهمة محاية البيئة اليت كانت تتقاذفها خمتلف اهلياكل 

  3.املركزية

و املتعلق حبماية  1983فرباير  05املؤرخ يف  03-83ه اإلجراءات صدور القانون رقم و قد تلت هذ

  التلوث املضار  شكالأالقيمة عليها، و اتقاء كل شكل من  إضفاءو حلماية املوارد الطبيعية  أتى، و الذي 4البيئة

، و الذي نص 5من أحكام عامة األوليف الباب  أتىحسب ما  املعيشي و نوعيته اإلطارو مكافحته و حتسني 

التنمية الوطنية تقتضي تحقيق التوازن الضروري بين متطلبات النمو  أنصراحة يف نص مادته الثالثة على 

 ألهمواضحة  إشارة، و هو ما يعترب المعيشي للسكان اإلطاراالقتصادي و حماية البيئة و المحافظة على 

عدة نقاط تتعلق باسترياد بعض  أورد، و قد 1987التنمية املستدامة حىت قبل صدور تقرير برونتالند يف  أبعاد

نه جيب على أ إىلمن هذا القانون، حيث تشري  111السلع خاصة منها املضرة بالصحة العامة كما كان يف املادة 

جتارية أو استرياد مادة كيماوية  ألغراضيصنع  أنقبل يوجه للوزير املكلف بالبيئة تصرحيا  نأمنتج أو مستورد أي 

ــأ 113اجلزائرية، و قد نصت املادة مل يسبق عرضها يف السوق  مكونات : نه على املستورد التصريح بــ

املمزوجة اليت  أواملستحضرات املعروضة يف السوق، و كذا معطيات رقمية دقيقة حول الكميات من املادة اخلالصة 

 اإلضافيةتوزيعها حسب خمتلف االستعماالت، و كذا عرض مجيع املعلومات  أونشرها  أو مت عرضها يف السوق

  .و البيئة اإلنسانحول تأثريها على 

غاية  إىلالبيئة بوزارة الري و الغابات و اليت استمرت  إحلاقمت  1984ثر التعديل احلكومي لسنة إو على 

الطابع العلمي و التقين  إىل باألساسجمددا بوزارة البحث و التكنولوجيا و يعود سبب ذلك  أحلقت أين، 1988

                                                             
  .1974يوليو  12املؤرخ يف  156- 74من املرسوم  2املادة   1
  .1977أوت  21الصادرة بتاريخ  64ر عدد .ج  2
  .13، ص 2007وناس حيي، اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، أطروحة دكتوراة غري منشورة، جامعة تلمسان ، جويلية   3
  .1983فرباير سنة  8الصادرة بتاريخ  6ر عدد .ج  4
  .املتعلق حبماية البيئة 1983فيفري  05املؤرخ يف  03-83القانون رقم   5
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و ميكن تلخيص أهم القوانني و املراسيم اليت نصت على احملافظة على البيئة و املوارد الطبيعية  1.ملواضيع البيئة

  :فيمايلي

صادقة على الربوتوكول اخلاص حبماية و املتضمن امل 1981يناير سنة  17مؤرخ يف  02-81املرسوم رقم  - 1

 16املتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفايات من السفن و الطائرات، و املوقع يف برشلونة يوم  األبيضالبحر 

 1976.2فرباير 

جملس وطين للطاقة و الذي يعىن  إنشاءاملتضمن  1982أفريل سنة  24املؤرخ يف  155-82املرسوم رقم  - 2

جبمع املعطيات الضرورية للسياسة الوطنية يف جمال الوقود السائل أو الغازي و تنسيق تطبيقها و مراقبة  باألساس

 3.تنفيذها

حول  اإلفريقيةتفاقية يتضمن املصادقة على اإل 1982سنة  ديسمرب 11مؤرخ يف  440-82مرسوم رقم  - 3

    4.مبدينة اجلزائر 1968نة سبتمرب س 15احملافظة على الطبيعة و املوارد الطبيعية املوقعة يف 

   CO2صادرات المحروقات مصدر النبعاثات الـــ : ثانيا

جية للبلد منذ االستقالل، يل اخلار تعترب صادرات احملروقات اجلزائرية موردا يكاد يكون األوحد من املداخ

ن غالبية ما ينتج يكون لغرض التصدير بغية متويل خمتلف الربامج و املخططات احلكومية، و هلذه العملية إلذلك ف

تأثري بالغ على البيئة بسبب االنبعاثات الغازية اليت ترافقها، خاصة ما تعلق منها بغاز ثاين أكسيد الكربون و ميكن 

   :اليت رافقتها فيمايلي CO2 الـــ أحجامتوضيح تطور صادرات احملروقات اجلزائرية و 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .15و  14ص  وناس حيي، مرجع سابق، ص  1
  .1981يناير سنة  20الصادرة بتاريخ  3ر عدد رقم .ج  2
  .1982أفريل سنة  27الصادرة بتاريخ  17ر عدد رقم .ج  3
  .1982ديسمرب سنة  11الصادرة بتاريخ  51ر عدد .ج  4
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             1989-1970خالل الفرتة  CO2تطور صادرات احملروقات اجلزائرية و انبعاثات الـــ  :23 الجدول رقم

  مليون طن: الوحدة                                                                                        

  م طن  *CO2انبعاثات  صادرات احملروقات الغازية احملروقات السائلة صادرات السنوات

1970 50,596 1,503 8,7 

1973 53,23 2,381 12,4 

1975 49,423 3,86 16,7 

1977 54,153 4,216 21,6 

1979 57,924 11,942 34,8 

1980 49,438 6,906 41,0 

1983 42,469 18,021 63,2 

1985 44,753 23,278 61,2 

1987 45,431 28,509 66,8 

1989 47,113 31,625 70,0 

    .، فصل التجارة اخلارجيةللديوان الوطين لإلحصائيات 2011-1962احلوصلة اإلحصائية الطالب اعتمادا على  إعدادمن  :المصدر

    BPلــ  إحصائيةاعتمادا على  CO2بالنسبة النبعاثات *     

statistical_review_of_world_energy_2013_workbook. 

  

وقات درات النفطية اجلزائرية من احملر من خالل معطيات اجلدول يتبني جليا كيف كان تأثري زيادة الصا

فقد يف أغلب سنوات الفرتة املذكورة،  CO2سائلة على الزيادة يف حجم االنبعاثات من الـــ لالغازية و احملروقات ا

 أين، CO2يف انبعاث غازات  أيضازيادة  1973سنة رافق الزيادة يف الصادرات اجلزائرية من احملروقات خالل 

مليون طن لالنبعاثات، كما كانت نفس املالحظة  3.1مليون طن رافقته زيادة بـــ  3.5ارتفع حجم التصدير بــ 

      مليون طن  5.086التوايل بــ  قات علىاحملرو كان حجم االرتفاع يف تصدير   أين 1979و  1977لسنيت 

مليون طن و  4.9مليون طن، رافقه ارتفاع يف حجم االنبعاثات خالل هاتني السنتني على التوايل بـــ  11.49و 

يف سنوات سجلنا  أينمليون طن، و ما قيل على سنوات السبعينات يقال على معظم سنوات الثمانينات  13.2

مليون طن  4.79و  5.9و  4.14ى التوايل ارتفاعات يف أحجام التصدير بـــ عل 1989و  1987و  1983

مليون طن، كما  3.1و  5.6و  22.2رافقه ارتفاع يف أحجام االنبعاثات خالل هذه السنوات على التوايل بـــــ 

     الثمانيناتبداية السائلة  بقاء االنبعاثات يف ارتفاع رغم اخنفاض حجم الصادرات من احملروقات أيضايالحظ 

مصدر هذه  أن إىل باألساس، و هذا عائد و لكن مع ارتفاع معترب يف حجم الصادرات من احملروقات الغازية
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ما ينتج بغرض االستهالك احمللي خاصة بالنسبة  أيضااالنبعاثات ليس فقط ما ينتج بغية التصدير و لكن 

و هو ما يبينه اجلدول التايل و اخلاص ) هلذه االنبعاثات مصدرا رئيسيااليت تعترب (  املنتجات البرتولية املكررة

      :باخنفاض اإلنتاج النفطي اجلزائري يف بداية الثمانينات مقارنة مبا كان عليه يف السابق

  الوحدة مليون طن              .1983-1979احملروقات اجلزائرية خالل الفرتة إنتاجتطور  :24 الجدول رقم

  اخلامالنفط  السنوات

 و املكثفات

املنتجات املكرر خارج الغاز البرتويل  الغاز البرتويل املميع

 املميع

 الغاز الطبيعي

1979 62,588 0,942 6,108 19,591 

1980 56,692 1,143 10,628 13,25 

1981 51,196 1,538 14,156 15,361 

1982 50,442 1,835 20,96 20,0043 

1983 49,493 1,749 18,437 28,7 

  .للديوان الوطين لإلحصائيات، فصل الطاقة 2011-1962احلوصلة اإلحصائية اعتمادا على  :المصدر

  

 الكفاءة االستخدامية للموارد الطبيعية : ثانيا

ىل كيفية استغالل اجلزائر خالل الفرتة السابقة الذكر إساس معاجلة هذا العنوان بالتطرق باأل سنحاول

املتجددة من خالل توضيح التوافق بني ما ينتج من معادن و ما يصدر منها، و كذا ما ملواردها الطبيعية غري 

  :يصدر من حمروقات خامة و من مشتقا�ا و ما يستورد منها

 :   1989- 1970إنتاج و تصدير أهم المعادن في الجزائر خالل الفترة  -1

ملعادن يف اجلزائر خالل الفرتة حناول من خالل اجلدول املوايل توضيح و مقارنة إنتاج و تصدير أهم ا

  :بغية الوقوف عند حقيقة استغالهلا األمثل من عدمه 1989- 1970
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  1989-1970تطور إنتاج و تصدير أهم املعادن يف اجلزائر خالل الفرتة : 25 الجدول رقم

  طن 310: الوحدة                                                                                                 

 السنوات
 الفوسفات النحاس الزنك الرصاص الحديد

 التصدير اإلنتاج التصدير اإلنتاج التصدير اإلنتاج التصدير اإلنتاج التصدير اإلنتاج

1970 2,9 1,9 9,9 6 33,2 28 2,4 - 491 418 

1973 3,2 2 5,6 5 25,5 15,7 1,3 1 613 285 

1975 3,2 1,6 4,4 4,8 23,8 1,3 1,6 1,7 669 285 

1977 3,2 1,6 3,5 1 5,8 - 1,5 1 1173 697 

1979 2,9 2,7 3,6 5,4 8,8 - 0,8 1 1082 980 

1983 3,7 1,3 4,8 3,7 21 - 0,6 1,1 876 670 

1985 3,4 3,3 6 4,9 26,2 - 1 1,1 1250 820 

1987 3,4 0,013 3,2 3 17,2 - - - 1200 850 

1989 2,7 0,022 2,7 3,3 11,6 - - - 1230 890 

  .، فصل الطاقة2011-1962وان الوطين لإلحصائيات حوصلة إحصائية للدي :المصدر

جتاه الكلي حنو سياسة تصديرية كبرية تساهم يف استنزاف املوارد الطبيعية املتاحة يتضح من أرقام اجلدول اإل

سواء بتقليص التصدير من أجل احلفاظ على هذه املوارد غري املتجددة لألجيال ، األمثلدون استغالهلا االستغالل 

ى االقتصاد و ا�تمع، الالحقة أو االستغالل الداخلي من خالل اإلنتاج لصناعات داخلية تعود بالفائدة عل

يف تلك السنة و هو ما يدل  اإلنتاجنسبة التصدير فاقت  أنفنالحظ يف عديد السنوات املعروضة أمامنا كيف 

  1975تصدير الرصاص يف سنوات  أرقامسابقا و مل يستهلك داخليا، و هو ما تبينه  أنتجعلى تصدير حىت ما 

، كما  1985و  1983و  1975و تصدير النحاس يف سنوات  إنتاج، ونفس الشيء يقال على 1979و 

كان تقريبا كل ما ينتج من   أين 1985و  1979و  1970كانت الصورة تشا�ها بالنسبة للحديد يف سنوات 

من  هذه املادة يصدر خاما، و هو ما يوضح غياب رؤية واضحة خالل هذه الفرتة لتسيري مواردنا غري املتجددة

ة على االستغالل املفرط ملا هو متاح لالستجابة ملتطلبات خمتلف الربامج و املخططات اليت جهة و تركيز الدول

  .وضعت حيز التنفيذ و لو على حساب مواردنا الطبيعية

  :1989- 1970خالل الفترة  و الوردات منها ابالمقارنة مع مشتقاته المحروقاتتطور صادرات  -2

دير ال من استغالهلا داخليا يف إنشاء صناعات خاصة �ا و تصإن إشكالية تصدير املوارد الطبيعية خامة بد

قتصاديات الريعية  ستهالك املباشر تبقى إحدى أهم املشاكل اليت تعاين منها االما ينتج منها على شكل مواد لال

و هي تعترب من املساوئ اليت تدخل يف إطار االستخدام غري األمثل للموارد الطبيعية اليت يتوفر  كحالة اجلزائر،

افتقار اجلزائر  إىل باألساسخاصة يف فرتة السبعينات و العائد  اإلشكالعليها البلد، و قد عانت اجلزائر من هذا 
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صناعات برتوكيماوية تكون عوائدها  إقامةر و التكري بإعادةالصناعية اليت تسمح هلا  لإلمكانياتيف تلك الفرتة 

  :أكرب و أفضل من تصدير البرتول خاما و هو ما يوضحه الشكل املوايل

  طن 610الوحدة     1989-1970الصادرات اجلزائرية من احملروقات خالل الفرتة  :05الشكل رقم

  
Source : ministère de l’énergie et des mines, évolution du secteur de l’énergie et des mines 

1962-2007. 

   

زائرية خالل ت احملروقات اجلما يالحظ من خالل الشكل هو سيطرة البرتول اخلام على صادرا أهملعل 

ما قلناه يف السابق من النقص الذي كانت تعاين منه اجلزائر يف  إىل باألساسو هو عائد  1979-1970الفرتة 

النفط العاملية يف  أسعارو ارتفاع  ،بصفة عامة من جهة البرتوكيماويةالتكرير و الصناعات  إعادةو  التكريرجمال 

 أطلقتهااملخططات التنموية اليت  ئر ملوارد مالية لتمويل الربامج افقة حلاجة اجلزامر  ،هة أخرىهذه الفرتة من ج

نظرا لتكاليفها العالية و اليت قد جتعل  هذه التكنولوجيات ماديا و ماليا إىلذلك صعوبة الولوج  إىل أضف ،آنذاك

االستدانة لتمويل هذه التكاليف، و هو ما كان فعال فيما بعد، و قد انعكست هذه الرتكيبة  إىلالبلد يف حاجة 

 شتقات النفطية لتلبية حاجيات السوق الداخلية املالواردات من اإلنفاق على من الصادرات النفطية على حجم 

 :دول التايلو هو ما يوضحه اجل
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  1979-1970واردات اجلزائر من احملروقات خالل الفرتة  :26الجدول رقم 

  مليون دج: الوحدة                                                                                         

  1979  1978  1976  1973  1970  السنوات

  634  422  381  118  112  الواردات من المحروقات

Source : Abdelhamid Brahimi, l’économie Algérienne, OPU, Alger, p 201. 

الواردات اجلزائرية من احملروقات النفقات على بالنظر إىل معطيات اجلدول أعاله و اليت تبني بوضوح تطور 

عية غري املتجددة  املوارد الطبي ميكن القول بأن هذه الفرتة متيزت باستنزاف ملورد من ،املتمثلة أساسا يف مشتقا�ا

 و اللجوء إىل اخلارج الستريادها  بالنظر إىل عدم قدرة البلد حىت على تلبية حاجياته من مادة تعترب أهم ما ينتج فيه

حلداثة استقالل دولة  نظرا  ،اءة استخدامية هلذا املوردنه مل تكن هنالك كفأنه ال ميكن احلكم �ائيا على أرغم 

ها افتقار البلد للصناعات و التكنولوجيا اليت متكنألسباب السابقة الذكر من يف هذه الفرتة، و خمتلف اكاجلزائر 

خمتلف إضافة إىل  نتاج احمللي هلذه املواد البرتولية بغرض االستهالك احمللي خالل نفس الفرتة،من التكرير و اإل

الصناعة النفطية لتقليص حجم الصادرات اخلامة من  تطويراملشاريع اليت أطلقتها اجلزائر و اليت تدخل يف إطار 

 خاللمن  هميكن توضيح أعطت نوعا من مثارها خالل الفرتة الالحقة، وهو ما إمجايل الصادرات النفطية و اليت

 :سنوات الثمانينات كمايليتطور تنوع الصادرات النفطية اجلزائرية يف 

  1989-1980تطور الصادرات النفطية و الواردات منها خالل الفرتة : 27 الجدول رقم

  طن 310الوحدة                                                                                                   

 السنوات

 الواردات الصادرات

برتول خام و 

 مكثفات

مشتقات 

 برتولية

غاز طبيعي  غاز طبيعي

 مميع 

غاز البرتول 

 املميع

مشتقات  برتول خام

 برتولية

غاز البرتول 

 املميع

1980 43666 5772 69 6340 497 156 681 190 

1983 29862 12607 2113 15239 669 355 265 90 

1985 30932 13821 8476 12303 2499 364 227 0 

1987 30592 14839 10916 13608 3985 448 147 0 

1989 32372 14741 11429 16826 4024 517 114 0 

Source : évolution rétrospective du bilan énergétique national algérien 1980-2004, ministère de 

, consulté le 12/02/2014. Algeria.org-www.memsur le site web  mines, disponiblel’énergie et des  

  

بالنظر إىل معطيات اجلدول نتبني كيف تغريت الصورة نوعا ما يف فرتة الثمانينات مقارنة مبا كان عليه احلال 

 1983سنة % 29يف السبعينات فقد ارتفعت الصادرات من املشتقات البرتولية بنسب البأس �ا، أين شكلت 
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و هو مؤشر يوحي  1987سنة % 32من جمموع الصادرات من البرتول و مشتقاته و ارتفعت النسبة إىل 

مبحاولة اجلزائر تنويع صادرا�ا من احملروقات و تثمني أكرب هلذا املورد من خالل استغالله استغالال أفضل، و نفس 

زع منه ثاين أوكسيد الكربون ليكون قابال الشيء يقال على الغاز الطبيعي و الغاز الطبيعي املميع و الذي ينت

فيما بقيت  ، %0.3السترياد نظرا للمعايري األوروبية اليت تفرض على أن ال تتعدى نسبته يف الغاز املصدر 

اخنفضت نسبة استرياد املشتقات البرتولية يف حني الواردات من البرتول اخلام مرتفعة و لو بشكل طفيف نوعا ما، 

مقارنة بسنة  1987سنة % 35و بنسبة  1980مقارنة بسنة  1983سنة % 61وبنسبة خالل طول الفرتة 

، و هذا مرده باألساس إىل دخول معامل التكرير املنشأة يف اإلنتاج و اليت كانت آثارها اجيابية نوعا ما 1985

 .على االستخدام األمثل هلذا املورد الطبيعي و لو أ�ا غري مرضية بالكامل
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  :خالصة الفصل

عدة حتوالت متيزت أساسا بانتهاج  1989- 1970ميكن القول بأن االقتصاد اجلزائري عرف خالل الفرتة 

صد هلا مبالغ مالية هامة، كان لقطاع الصناعة نصيب األسد منها سياسة املخططات الرباعية و اخلماسية اليت رُ 

خالل هذه الفرتة، و كان االعتماد كليا على  السلطات اجلزائريةباعتبار �ج الصناعات املصنعة املتبع من طرف 

قطاع التجارة اخلارجية كمورد متويلي و متويين ملختلف العمليات التنموية املنتهجة من خالل تصدير احملروقات 

الثمانيات بداية  لتوفري اإليرادات الالزمة لتمويل العملية االستريادية اليت طغت عليها خالل فرتة السبعينات و

، لتدخل السلع الغذائية يف �اية السبعينات و سنوات الثمانينات على اخلط، أين لصناعةالسلع املوجهة لقطاع ا

ولعل حتليلنا �موعة األرقام اليت قدمت من خالل ، 1989سنة % 35عرفت مستويات قياسية بلغت أكثر من 

 ب االقتصادية و االجتماعية و البيئية يف اجلزائر، أينهذا الفصل بينت كيف أثر هذا القطاع على خمتلف اجلوان

تقلبات اليت عرضة لل هشاشة االقتصاد اجلزائري و جعلهساهم االعتماد الكلي على تصدير احملروقات يف زيادة 

التبعية املطلقة يف استرياد العديد من السلع خاصة منها االستهالكية و ما  العاملية، و يف تكريس احتدث يف أسعاره

هلذا اجلانب من انعكاسات خطرية على ا�تمع و بالتايل فقدان التحكم يف متطلبات السوق احمللية، و هو ما 

ليت تبنتها و ما كانت هلا من تداعيات متثلت أساسا يف سياسة شد احلزام ا 1986جتلى أكثر بعد أزمة  سنة 

جنر عنها من ندرة تسببت يف سلسلة من االحتجاجات أفضت اىل أزمة أكتوبر إجلزائر يف العامني األولني و ما ا

       .و ما جاء بعدها من حتوالت سياسية انتهت بأزمة أمنية كادت تعصف بالبالد و مستقبلها 1988



  

  

  :الفصل الرابع

سياسات التحرير و أثارها على التنمية 

المستدامة في الجزائر خالل الفترة 

1990-2012 
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  : تمهيد

ىل غاية �اية الثمانينات إل لقد كان للنهج االقتصادي املتبع من طرف اجلزائر خالل الفرتة ما بعد االستقال

خاصة منها خملفات أزمة  ثر البالغ على الوضعية االقتصادية للبلد، و اليت أثرت بدورها اجتماعيا و سياسيا،األ

اليت تسبب فيها ا�يار أسعار النفط و ما صاحبها من اضطرابات متويلية و متوينية، و ما كان ذلك ليحدث  1986

ر اخلارجية مقابل زيادة لوال االفراط يف االعتماد شبه الكلي على تصدير احملروقات كمصدر أساسي إليرادات اجلزائ

ىل االنفتاح إلى اجلزائر تغيري النهج و السعي ارج يف متوين السوق احمللية، فكان لزاما عىل الواردات من اخلإالتبعية 

   جراءات مست عديد ختاذ جمموعة من اإلإىل املؤسسات النقدية الدولية و إاالقتصادي من خالل التوجه 

صوص جمموعة من القوانني و الن صدارإبها منها و اليت استلزم حتريرها ا�االت، و كان لقطاع التجارة اخلارجية نصي

  .عادة تنظيم هذا القطاع و جعله يتالءم و التوجه االنفتاحي اجلديد الذي تبنته اجلزائرإالتشريعية و التنظيمية بغية 

بعاد املستدامة يف اجلزائر من خالل األثار على التنمية و التحرير التجاري جمموعة من اآل و قد كان لالنفتاح

ده يف هذا الفصل ة هلا اقتصاديا و اجتماعيا و بيئيا، و هو ما سنحاول التعرف عليه و الوقوف عناملختلفة املكون

  :ىل ثالث مباحث رئيسيةإمن خالل تقسيمه 

  .املبحث األول، فسنتناول فيه االنفتاح االقتصادي و استقاللية التجارة اخلارجية اجلزائرية -

زائر باملنظمات االقتصادية الدولية يف جمال التجارة اخلارجية املبحث الثاين، سيخصص للحديث عن عالقة اجل -

  .خالل فرتة االنفتاح

خالل  يئية للتجارة اخلارجية اجلزائريةثار االقتصادية و االجتماعية و الببحث الثالث، فسنتناول فيه أهم اآلأما امل -

  .2012-1990الفرتة 
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  استقاللية التجارة الخارجيةاالنفتاح االقتصادي و : المبحث االول

و الذي تضمن  1989ىل صدور دستور إ 1988يت شهد�ا اجلزائر يف خريف دت االحتجاجات الألقد 

نشاء االحزاب السياسية و اجلمعيات، و فتح ا�ال لالعالم إاالصالحات السياسية اليت مسحت ب جمموعة من

كان من الضروري اتباعها مبجموعة من االصالحات   اخلاص و احلر للنشاط، وهي كلها جمموعة من املمارسات

  .االقتصادية

  االنفتاح االقتصادي و تجليات دوافع: المطلب االول

زمة اليت كادت تعصف �ا مع �اية ات االقتصادية بغية اخلروج من األتبنت اجلزائر جمموعة من االصالح  

  :فيمايليساسية دوافعها و جتليتها األ أهم متثلت الثمانينات، و اليت

   أوال دوافع االنفتاح االقتصادي

الوقوف عند حقيقتها من �لهل التوزازنات الكربى لالقتصاد الوطين، استدعت  1986لعل ما خلفته أزمة 

         هاىل فرتة ما قبلإساس زمة تعود باألجذور األال أن إ من السياسات اليت كانت متبعة، عادة النظر يف كثريإو 

أين  شلها يف الواقع،مل نقل ف نإرقام قصور نتائجها ثبتت حقيقة األأاملخططات املتبعة و اليت و الربامج  و جمموعة

  1:ميكن إمجال أهم مسببات ذلك فيمايلي

ىل إساس و السبب يف ذلك يعود باأل نتاجية الوطنية و اليت بقيت غري كافية من الزاوية املاليةداة اإلعدم فعالية األ -

 .االقتصادي و إغفاله الدماج مستلزمات النجاعة نظام التسيري

 .رتفاع التكاليف و كثرة التبذيرا -

ىل تدهور اهليكل املايل للمؤسسات العمومية الصناعية و الفالحية إدى أستعمال القدرات املتوفرة مما اضعف نسب  -

 .مثل لالمكانيات املتاحةية مما فاقم من عجز االستغالل األاالشرتاك

ثر نظام قروض أكلبية املؤسسات العمومية، أججها غاسعار إداري، ساهم يف دميومة صفة املدينية على وجود نظام أ -

 .بنكية متسامح و نظام جبائي غري مالئم

كرب يف النصف الثاين ضعف منط تسيري االقتصاد الوطين الذي ترجم بظهور عالمات، يف بداية الثمانينات و جالء أ -

    . تيجية التنمية اليت كانت مطبقة يف السبعيناتىل تراجع اسرتاإمنها، تشري 

سعار النفط و معها قيمة الدوالر و اليت كانت و ا�يار أ 1986زمة البرتولية لسنة كما أن لتداعيات األ

االقتصادية اجلزائرية يف تلك  اتالعملة الرئيسية للكثري من االقتصاديات النفطية انعكاسات على كثري من املؤشر 
                                                             

  . 16و  15، ص ص 1999عبد ا�يد بوزيدي، تسعينيات االقتصاد اجلزائري، ترمجة جربيب أم احلسن، موفم للنشر و التوزيع، اجلزائر،   1
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ىل االصالح، و ميكن تلخيص هذه االنعكاسات على أهم املؤشرات يف اجلدول إضت ضرورة اللجوء الفرتة فر 

  :املوايل

  1991-1986تطور بعض املؤشرات االقتصادية خالل الفرتة  :28 الجدول رقم

  1991  1990  1989  1988  1987  1986  السنوات/البيان

  1.2-  0.8  4.4  1-  0.7-  0.4  معدل منو الناتج الداخلي اخلام

  8.44+  0.76-  11.9-  10.9-  0.3+  15-  ملياردج  رصيد ميزان املدفوعات

  80.1  14.5  1.8-  4.6  5.6  6.5-  رصيد امليزان التجاري مليار دج

  26.25  26.69  24.78  24.48  23.13  19.49  الدين اخلارجي مليار دوالر

  18.46  8.9  7.6  5.9  4.8  4.7  دأ1/ قيمة العملة الوطنية دج

  :من إعداد الطالب انطالقا من :المصدر

  .قاعدة بيانات البنك الدويل -

 : إحصائية للجمارك اجلزائرية -

les réalisations des échanges exterieurs de l’algérie, période 1963-2010.                      

  .98، ص 2011- 2010التجارة اخلارجية اجلزائرية، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة تلمسان،  زيرمي نعيمة،-

- serie rétrospéctive de l’ONS 1962-2011, chapitres comptes economiques, 2eme partie. 

 

بعامله اخلارجي  مؤشرات االقتصاد الوطين و ما يربطه هم أن أعاله يتضح جليا كيف أول رقام اجلدأمن خالل 

مع  91و  88، 87ور مستمر، أين سجلت معدالت منو سلبية للناتج احمللي اخلام خالل سنوات كانت يف تده

ين كان عاجزا خالل سنوات أبالنسبة لرصيد ميزان املدفوعات  ، و نفس الشيء كان1990معدل منو طفيف سنة 

ىل إساس و هو عائد باأل 1991سنة يف حني عاد ليعرف بعض االستقرار خالل 1990و  89، 88، 86

مليار دينار مقابل  80.1امليزان التجاري الذي عرف خالل هذه السنة رصيدا اجيابيا بــ رصيد االرتفاع املسجل يف 

ين وصلت حد أدرات اجلزائرية خالل هذا العام اما مت تسجيله يف السنة اليت سبقته، و هذا بفضل ارتفاع حجم الص

خالل نفس  رغم تسجيل ارتفاع يف حجم الواردات 1990مليار دينار يف سنة  101ار مقابل مليار دين 219الــ 

ل هذه مليار دينار، كما عرفت قيمة العملة الوطنية تدهورا خال 139مليار دينار اىل حوايل  86الفرتة من حوايل 

ر للدوالر الواحد، دينا 18.46ين سجلت أ 1991ت أكرب قيمة اخنفاض يف سنة ين كانأالفرتة مقارنة بالدوالر، 

       1989ىل بداية تطبيق تعليمات صندوق النقد الدويل اليت أوصى �ا يف اتفاقييت مايو إساس و هو عائد باأل

و اليت نصت على ضرورة ختفيض قيمة العملة و اعطائها قيمتها احلقيقية، و هو ما انعكس على  1991و يونيو 
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ىل زيادة أحجام املديونية اليت إ ميزان املدفوعات، و هو ما دفع ات املسجلة يفارتفاع أسعار بعض السلع و العجوز 

  .مليار دوالر 26.69أين بلغت حوايل  1990عرفت أقصى حدودها سنة 

  تجليات االنفتاح االقتصادي :ثانيا

املمتدة ما بني سنة وىل يف تنفيذ اجلزائر و بصفة سرية وغري معلنة خالل الفرتة ح األلقد جتلت بوادر االنفتا 

ين احتويا على توجهات أحتت إشراف صندوق النقد الدويل،  لربناجمني للتصحيح اهليكلي 1991و  1989

تفاق إتفاقني للدعم، إبرام إ، و انتهت املفاوضات بزمةدارة األإسة االقتصادية غايتها الرئيسة جديدة يف السيا

تفاقني الذين مت ، و مها اإل1991يو يون 03 بتاريخ تفاق ثاينإو  1989 مايو 30استعدادي أول بتاريخ 

التفاوض بشأ�ما يف سرية تامة و نفذا يف ظل ظروف سياسية و اجتماعية استثنائية جدا، و يف هذا اخلصوص مت 

  1:اعتماد مايلي

 ؛االقتصادية و ترك املبادرة للسوقبعاد الدولة عن الدائرة إالعمل على  -

  .سعار و النقدتطلب ترشيد االستهالك و حترير األزمة اليت تو التدابري الالجراءات زيد من اإلختاذ املإ -

  2:أما عن اقرتاحات الصندوق فكان أمها

، أين مت 1991ريف من خ امنح الدينار اجلزائري قيمته احلقيقية من خالل حترير و تعومي العملة الوطنية ابتداء -

 ؛1991يف يونيو من عام ابرامها وىل اليت مت تفاقية السند األإالتخفيض مبوجب 

جانب بذلك، و االمتيازات لثروة النفطية و كيفية السماح لألت خاصة باستغالل ايضا ترتيباأالربنامج تضمن  -

   .املمنوحة هلم خاصة يف جماالت التنقيب و االستكشاف

كمدخل لالنفتاح جراءات اليت أتت �ا هذه السياسات االصالحية  و على العموم ميكن تلخيص أهم اإل

  :االقتصادي خالل فرتة التسعينات فيمايلي

ىل تطبيق إو الذي يرمي  1989يف جويلية  سعاراألضبط صدور قانون التحرير اجلزئي لالقتصاد، من خالل  -

الصادر  12-89( و قد أشار هذا القانون 3.سعار احلقيقية، مع ختلي الدولة التدرجيي عن دعمها لبعض السلعاأل

حالة العرض  4:سعار خيضع �موعة من املقاييس لعل أمههان نظام األأيف مادته الثالثة  )1989يوليو  05بتاريخ 

سعار السلع و اخلدمات االسرتاتيجية، أالشرائية للمستهلك و التحكم يف  أو الطلب، شروط احملافظة على القدرة

                                                             
  .43رضوان سليم، مرجع سابق، ص   1
  .44رضوان سليم، نفس املرجع، ص   2
  . 2005لوم االنسانية، جامعة بسكرة،العدد الثامن جانفي كربايل بغداد، نظرة عامة عن التحوالت االقتصادية يف اجلزائر، جملة الع   3
  .1989يوليو  19، االدرة بتاريخ 29اجلريدة الرمسية عدد رقم   4
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سواق الدولية فيما خيص السلع و اخلدمات املعنية سعار املعمول �ا يف االنتاج و التسويق، و األالشروط العامة لإل

 .أو املشا�ة هلا

و الذي يعترب كقطيعة مع  ،1املتعلق بالقرض و النقد 1990أفريل  14بتاريخ  10- 90صدور القانون رقم  -

املمنوحة هم االمتيازات طين أمام املبادرة اخلاصة نظرا ألالسياسات االقتصادية السابقة و بداية لفتح االقتصاد الو 

 2.يز الذي كان سائدا بني القطاعني اخلاص و العاميملغاء التإص و للقطاع اخلا

  ، 1993أكتوبر  05املؤرخ يف  12- 93املرسوم التشريعي رقم  مبوجب 1993صدور قانون االستثمار لسنة  -

الوطين، و تضمن س املال االجنيب و االسواق لرأو الذي متثل هدفه الرئيسي يف التحرير االقتصادي عن طريق فتح 

احلق يف االستثمار حبرية و جعلها مضمونة متارس يف إطار  3:جراءات منهاالعام هلذا القانون جمموعة من اإلطار اإل

جانب منهم أمام القانون، و ينحصر تدخل السلطات املتعاملني اخلواص الوطنيني و األالقانون، املساواة بني 

  . التحفيزات للمستثمرين أساسا عرب التخفيضات اجلبائيةالعمومية يف تقدمي 

انتقلت نظرة برنامج اإلصالح االقتصادي للخوصصة من  صة املؤسسات العمومية االقتصادية، أينخوص -

 التخلص منها جزئيا أو  مثلعامة إىل تأجري هذه املشروعات، التخلص من االحتكار احلكومي يف إدارة املشروعات ا

و�دف هذه العملية إىل تكثيف النسيج الصناعي، إعادة التوازن للقطاعات، وختليص الدولة من الثقل املايل  .كليا

الذي يتسبب دائما يف اخلسائر الدائمة للقطاع العام، ومن هنا تأيت وصفة صندوق النقد الدويل حيث يوصي 

الية التكميلي اجلزائر ألول مرة يف قانون امل اخلاص وقد ظهرت فكرة اخلوصصة يفبتصفية الوحدات أو بيعها للقطاع 

على إمكانية فتح رأمسال املؤسسة للمسامهني اخلواص، باإلضافة إىل إمكانية التنازل عن  الذي نص 1994لسنة 

ختصاص السلطة التشريعية يف إعلى  الذي نص 1996دستور  صدر أصول املؤسسات العامة لفائدة اخلواص مث

قل امللكية من القطاع العام إىل القطاع اخلاص و بذلك انطلقت عملية اخلوصصة منذ سنة وضع القواعد اخلاصة لن

 1995.4سنة  يف اخلوصصة برنامج على بعد املصادقة وذلك املؤسسات، من مبجموعة 1996

ين نص صراحة على أن أ، 37يف مادته الــ  1996صناعة و الذي أتى به دستور إرساء مبدأ حرية التجارة و ال -

 .5"حرية التجارة و الصناعة مضمونة، ومتارس يف إطار القانون"

                                                             
  .1990أفريل  18الصادرة بتاريخ  16اجلريدة الرمسية عدد رقم   1
  .117ص مرجع سابق، إكرام مياسي،  2
  .119إكرام مياسي، نفس املرجع، ص   3
  .115زيرمي نعيمة، مرجع سابق، ص   4
  .1996ديسمرب  08املؤرخة يف  76اجلريدة الرمسية رقم   5
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  1999 -  1990التجارة الخارجية الجزائرية خالل الفترة تنظيم : المطلب الثاني

جراءات تنظيمية لقطاع التجارة اخلارجية بغية حتضريه لضرورات االنفتاح اليت باتت إعرفت هذه الفرتة عدة 

  .صبحت تطبع يوميات البلدأاليت ها الظروف السياسية و االقتصادية و االجتماعية متلي

  جراءات التنظيميةاإل: أوال

هم القوانني و املراسيم اجلديدة الصادرة بغية أىل احلديث عن إجراءات التنظيمية يقودنا إن احلديث عن اإل

  :تنظيم هذا القطاع

و الذي يعترب نقلة نوعية يف بداية  1990:1أبريل  14المؤرخ في  10- 90قانون النقد و القرض  - 1

شارات الكثرية ملهام البنك املركزي و الصالحيات املوسعة اليت منحت له، ح لالقتصاد اجلزائري، خاصة يف اإلاالنفتا 

ين نص القانون على ضرورة استشارة أ 56و  55ما جاء يف املواد و اليت من بينها على سبيل املثال ال احلصر، 

كومة للبنك املركزي يف كل مشروع قرار أو نص خيص العمليات املالية و النقدية، كما أن للبنك املركزي مهمة احل

   تنظيم عمليات الصرف و السهر على االستقرار الداخلي و اخلارجي للنقد، وله أن يطلب من مجيع املؤسسات 

 . حصائيات اليت يراها تفيد يف معرفة الوضعية االقتصادية و املالية للبلددارات املالية املعلومات و اإلو اهليئات و اإل

قد كان أول إجراء رمسي يؤكد  و: 1990وت أ 07الصادر بتاريخ  1990يلي لسنة قانون المالية التكم - 2

ن أانون الفقرة الثالثة من هذا الق -41حيث أشار يف نص املادة الدولة يف إجراءات حترير التجارة اخلارجية،  مضي

ن قبل وكالء معتمدين مقيمني شخاص ميارسون نشاطات باجلملة أو مأائع يكون من قبل القيام باسترياد البض

كما ىل فقدان قانون االحتكار ملفعوله،  إشارة صرحية إو هي ، 2ن يكتسي ذلك طابع االحتكارأاب الوطين دون بالرت 

ين نصت أ ،من نص املادة السابقة الذكر 05خالل الفقرة من خول هلم احلق يف فتح حسابات بالعملة األجنبية 

شخاص اعتباريني أو معنويني أو من قبل  ن عملية التسوية للبضائع تتم من حسابات مفتوحة بالعملة الصعبةأعلى 

   .دتسهيل عملية االستريالدى بنك اجلزائر طبقا للتشريع املعمول به، و هذا قصد 

وط التدخل يف و حيدد هذا املرسوم شر  1991:3فبراير  13المؤرخ في  37- 91المرسوم التنفيذي رقم  - 3

           ين نص صراحة يف مادته الثانية على عدم التمييز بني املؤسسات العمومية أو اخلاصة أالتجارة اخلارجية، 

لغاء صفة االحتكار إلتجارة اخلارجية، و هو  ما يعين شخاص الطبيعني الذين حيملون صفة التاجر يف ممارسة او األ

 .هلذا القطاع من طرف املؤسسات العمومية لوحدها
                                                             

  .1990أبريل  18املؤرخة يف  16اجلريدة الرمسية رقم   1
  .1990غشت  15الصادرة بتاريخ  34ر عدد .، ج1990املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  16-90من القانون رقم  41املادة   2
  .1991مارس  20املؤرخة يف  12اجلريدة الرمسية رقم   3
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 91/12، 8/09/1990الصادرة بتاريخ  90/02أرقام  سلسلة التنظيمات الصادرة عن بنك الجزائر - 4

و اليت نصت على الشروط  14/08/1991الصادرة بتاريخ  91/13، و 14/08/1991الصادرة بتاريخ 

   شخاص الطبيعيني و املعنويني، و توطني الواردات بات بالعملة الصعبة بالنسبة لألسااخلاصة بفتح و استعمال احل

 . 1و كذا التوطني و التنظيم املايل للصادرات خارج قطاع احملروقات

، واليت أعادت االعتبار للبنك 19942أفريل  12الصادرة عن بنك الجزائر بتاريخ  20-94التعليمة رقم  - 5

لتمويل التجارة اخلارجية، و بالتايل مت جتسيد حرية احلصول على العملة الصعبة لكل التجاري كمصدر رئيسي 

املتعاملني االقتصاديني احلاملني لسجل جتاري، يف حدود االحرتام التام للتنظيم املتعلق بالتجارة اخلارجية و الصرف، 

افية أو ضمانات مالئمة تسمح بتسديد املالية الك حيث جيب على البنوك املعتمدة التأكد من أن للمستورد القدرة

 .الواردات مع خدمة الدين الذي قد مت التعاقد عليه حلسابه

  تنظيم عمليات االستيراد: ثانيا

تعترب جمموعة القوانني و املراسيم التنظيمية و التنفيذية املذكورة سالفا، و اليت نصت على كيفية تنظيم 

و الوكالء عطاء احلق لتجار اجلملة إالدولة عن احتكار هذه العملية و عمليات االسترياد خاصة فيما يتعلق بتنازل 

تى أو قد  للعمليات االستريادية، ا، حترير 1990سنة القانون التكميلي للمالية ل املعتمدين، و هو ما نص عليه

على توضيح من حيق هلم التدخل يف جمال التجارة  1991فيفري  13املؤرخ يف  91/37املرسوم التنفيذي رقم 

  :شخاص الذين حيق هلم التدخل يف التجارة اخلارجيةن األأخالل نصه يف املادة الثانية منه اخلارجية من 

 ؛و خدمات مسجلة يف السجل التجاري كل مؤسسة تنتج سلع -

 ؛كل مؤسسة عمومية -

به أو حلساب الغري كل شخص طبيعي أو معنوي ميارس وظيفة تاجر مسجلة يف السجل التجاري، يعمل حلسا -

 .دارةمبا يف ذلك اإل

                                                             
1 Bilan des actions du secteur du commerce rèalisées durant la période 1962-2012, ministere du 

commerce, disponible sur le site http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers12/bilan62-12fr.pd, 

consulté le 23/01/2014.  
- 2008، بلقلة ابراهيم، آليات تنويع و تنمية الصادرات خارج احملروقات و اثرها على النمو االقتصادي، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة الشلف  2

  . 164، ص 2009
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املؤرخ  90/04شروط املتعلقة �م ضمن أحكام النظام رقم الأما بالنسبة للوكالء املعتمدين، فقد مت تنظيم 

 عدة آثار ميكن تلخيصها يف كان ملنح االعتماد للوكالء املعتمدين و جتار اجلملة  و قد ،1990سبتمرب  08يف 

  1:جمموعة احلقوق و االلتزامات اليت ترتبت عنها

حق التدخل احلر يف النشاط التجاري و احملدد يف االعتماد املمنوح هلم من طرف جملس النقد و القرض، و  -

تجارة اخلارجية، و اليت ني املعتمدين و جتار اجلملة و بقية املتعاملني االقتصاديني الذين يتدخلون يف جمال الاملساواة ب

 ؛لغاء االحتكارإجنيب و ساواة بني املتعامل الوطين و األساس يف املتظهر باأل

يف اختيار الشركاء، و كذا  جانب، ووض احلر مع املوردين األيف التعاقد مع الغري، و اليت تتجلى يف التفا احلرية -

 ؛يف أي جهة أراد من الرتاب الوطينقامة املشروع إتوطني الذي يتعاملون معه، و حمل بنك ال

احلق يف استعمال الرصيد املايل املوجود يف حسابه، و املودع لدى بنك التوطني بشرط احرتام التنظيمات   -

 ؛ئرالصادرة عن بنك اجلزا

حكام القانونية املنظمة و اجلبائية و األ ملفعول و املتعلقة بالتجارة اخلارجية، املاليةاحرتام التشريعات السارية ا -

 ؛سعار و النوعيةلأل

 ؛الشروط الصادر عن وزارة االقتصاداخلضوع لدفرت  -

 ؛السلع و حتديد نوعيتهااحرتام املعايري التقنية السارية املفعول يف بلد املنشأ و اليت تستعمل لتقييس  -

 ؛خدمات ما بعد البيعتنمية  -

عمال لتمويل االستثمارات من رقم األ% 15و ذلك بتخصيص نسبة نتاج يف عني املكان، االلتزام برتقية اإل -

  .طار ما يسمى بالتجارة املصنعةإاملنتجة و يدخل هذا االلتزام يف 

التعليمة  صدرت حيث اخلارجية، التجارة لتحرير واسعة تدابري تنفيذ يف 1994بدأت الدولة منذ سنة كما 

  2:على تنص اجلزائر بنك طرف من 1994يف أفريل  20رقم 

 التجاري و ميلك السجل يف قانونيا مسجل معنوي، أو طبيعي شخص لكل اخلارجية التجارة ممارسة حرية -

 ؛املايل الضمانات

 ؛التجهيزات استرياد عمليات باستثناء التعديل إىل باللجوء اإللزام عدم -

  .السيارات ماعدا للواردات بالنسبة الصعبة العملة مدين حسابات بواسطة بالدفع اإللزام عدم -

                                                             
  .242اىل  239، ص ص عجة جياليل، مرجع سابق  1
  .41مسغوين مىن، مرجع سابق، ص   2
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مت حترير الواردات من املعدات الصناعية واملهنية املستعملة، وأزيلت جراءات أين أختذت جمموعة من اإلكما 

خفضت  اإلقليميتكامل ولزيادة االنفتاح وتعزيز ال. احلدود األدىن املفروضة على آجال سداد ائتمانات املستوردين

 1992سنة % 60لينتقل املعدل من  ،1احلماية اجلمركية وكذلك احلدود القصوى للتعريفة اجلمركية على الواردات

 .19972 سنة% 45ليستقر عند حدود  1996سنة % 50اىل 

  ترقية الصادرات خارج المحروقات: ثالثا

لطاملا أعتربت ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات اهلدف املنشود ملختلف احلكومات املتعاقبة على اجلزائر 

يف سنوات طار ختذ يف هذا اإلأمنذ استقالهلا، و لكن دوما ما كان الفرق شاسعا بني املأمول و الواقع، و قد 

  :ميكن أن جنمل أمهها يف روقاتجراءات لرتقية الصادرات خارج احملالتسعينات جمموعة من اإل

تفاقيات االستعداد االئتماين مع صندوق النقد إجراءات اليت فرضتها لعل من أهم اإلتخفيض قيمة الدينار  - 1

عطاءه قيمته احلقيقية إمل على حترير سعر صرف الدينار و هو الع 91و  89الدويل و اجلزائر يف بداية التسعينات 

عطاء دفعة للصادرات اجلزائرية خارج احملروقات من جهة أخرى و اليت إهة و بغرض تقليص حجم الواردات من ج

مت فعال أين خفضت قيمة  جراء من خالل رفع تنافسيتها، و هو ماتشجيعية بفضل هذا اإلسوف تعطى دفعة 

ىل إل و بقيت أسعار الدينار مستقرة يف هذا ا�ا .1991دج للدوالر الواحد يف خريف  22.5ىل مستوى إالدينار 

أصبح ين أ% 40فيض قيمة الدينار بأكثر من ختعلن جملس النقد و القرض عن ين أأ، 1994أفريل  10غاية 

تفاق الذي مت ويل قبل اإلأجراء إفيما بعد، و هذا ك دج للدوالر 40ىل إدج للدوالر الواحد ليصل  36ينار سعر الد

 اجلزائر بنك متيزت بنجاح و اليت 1995ىل غاية إالتسعري واستمر العمل بآلية جلسات  .مع صندوق النقد الدويل

 .3اضطرابات دون واحد جانب من الصرف سعر توجيه يف

 للتأمني اجلزائرية الشركة ( متخصصة غري تأمني طريق شركات عن تتم كانت فبعدماتأمين و ضمان الصادرات  - 2

بداية  مع الصادرات وضمان لتأمني نظام جديد إنشاء مت ،) الشاملة للتأمينات اجلزائرية والشركة وإعادة التأمني،

 تأمني النظام هذا مبوجب يتم حيث، CAGEXالصادرات  وضمان لتأمني اجلزائرية تديره الشركة 1996

 املعارض يف للمشاركة الطبيعية، إضافة الكوارث وأخطار التجارية وغري التجارية من األخطار املصدرة الشركات

 .4جديدة أسواق واستكشاف الدولية

                                                             
  مسغوين مىن، نفس املرجع، ص   1
  .74سليم رضوان، مرجع سابق، ص   2
  .165بلقلة ابراهيم، مرجع سابق، ص   3
  .11، ص 01/2002وصاف سعيدي، تنمية الصادرات و النمو االقتصادي يف اجلزائر، الواقع و التحديات، جملة الباحث، عدد   4
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جراءات بغية تنظيم هذا القطاع ختاذ جمموعة من اإلإطار مت و يف هذا اإلطار المؤسساتي لترقية الصادرات اإل - 3

 :و تطويره نذكر منها

تعديل اهليكلي مبوجب فقد أعادت سلطات ال: إعادة تنظيم دور وزارة التجارة في مجال التجارة الخارجية  - أ

تنظيم دور وزارة التجارة يف جمال التجارة اخلارجية،  16/07/1994املؤرخ يف  94/207املرسوم التنفيذي رقم 

زارة يف وضع التصورات بادل التجاري مع اخلارج و لتحقيق هذه املهمة تساهم الو تحيث مت تكليفها مبهمة ترقية ال

طار ط هذا القطاع يف اإلدوات التنظيمية و اهليكلية املتعلقة بالتجارة اخلارجية، كما تعمل على تنشياجلديدة لأل

تفاقات التجارية مع حول اإلساسي يف التحضري و التفاوض أىل كو�ا شريك إضافة طراف، باإلو متعدد األأالثنائي 

جانب، كما تظم الوزارة مديرية عامة للتجارة اخلارجية مت تنظيمها مبوجب املرسوم السالف الذكر تتألف الشركاء األ

خرى �تم بالعالقات أل العربية و أمريكا الالتينية و فريقيا، الدو إأوروبا، أمريكا، آسيا، من مديريات فرعية لكل من 

ىل مديرية لرتقية التبادل التجاري إضافة املنظمات الدولية املتخصصة، باإل التجارية مع دول املغرب العريب و

 .1راتخرى لدعم الصادأيرية فرعية للتنظيم و التأطري و اخلارجي، و تتكون من مد

و اليت مت انشاؤها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  CACIنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة إ  -  ب

�ا هيئة عامة ذات طابع صناعي أو قد كيفها املشرع اجلزائري على  ،19962مارس  03الصادر بتاريخ  96/93

حسب نص املادة الثانية من  لوصاية وزارة التجارةو جتاري تتمتع بالشخصية املعنوية، و االستقالل املايل و ختضع 

ي عمل يكون اهلدف من ورائه ترقية خمتلف القطاعات االقتصادية،  أو تتمثل أهم وظائفها يف القيام ب، هذا املرسوم

 نشطةأتنجز أعماال و و  االقتصادية داخل الرتاب الوطين أو خارجهكما هلا القيام بتنظيم امللتقيات و التظاهرات 

ىل إضافة ، باإلو تقرتح التدابري اخلاصة بتسهيل عمليات تصدير املنتوجات الوطنية من شأ�ا ترقية املنتوج الوطين

طراف حسب نص الفقرة التاسعة من املادة اقية الثنائية أو متعددة األتفبرام اإلإثناء أمكانية الدولة يف استشار�ا إ

 .اخلامسة من املرسوم السالف الذكر

 205-96و الذي أنشأ مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  FSPEندوق خاص لترقية الصادرات نشاء صإ  -  ت

سواق الدولية اهلادفة حباث املتعلقة باألهذا الصندوق هو التدخل لتمويل األغاية  ، و19963جوان  05املؤرخ يف 

م متويله عن طريق احمللية له، و يتفضل للمنتوجات سواق الدولية بغية النفاذ األتوفري املعلومات الضرورية عن األ ىلإ

  . ىل جمموعة اهلبات اليت يتلقاها من طرف املؤسسات اخلاصة و العامةإضافة ، باإلTSAضايف الرسم اخلاص اإل
                                                             

  .251و  250عجة جياليل، مرجع سابق، ص ص   1
  .1996مارس  03الصادرة بتاريخ  16ج ر عدد رقم   2
  .1996يونيو  09الصادرة بتاريخ  35ج ر عدد رقم   3
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وقد مت توسيع جمال تدخل و يعترب الصندوق كقناة قانونية متر عربها مساعدات الدولة املخصصة لدعم الصادرات 

ساعدات بل أصبح فقط أداة لتوزيع امل حيث مل يعد 1997من قانون املالية لسنة  129الصندوق مبقتضى املادة 

  .1شبه مبؤسسة مالية تضمن السري احلسن لعمليات التصديرأيضا يف الواقع أ

- 96فبموجب املرسوم التنفيذي رقم  PROMEXإنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية   -  ث

 ترقية إسرتاتيجية تطوير يف الذي أتى بغية املسامهة نشاء هذا الديوانإ،  مت 19962أكتوبر  01املؤرخ يف  327

املوجهة أساسا حنو ترقية الصادرات خارج احملروقات  التجارية املبادالتيف  الوطنية السياسة و تطبيق اخلارجية التجارة

رض تسهيل نفاذ سواق الدولية بغوضاع اهليكلية لألىل حتليل األإضافة ، باإلحسب نص املادة الرابعة من هذا املرسوم

سواق، كما ميكن اعتباره مبثابة بنك للمعلومات قصد تزويد املؤسسات اجلزائرية ىل هذه األإاملنتوج اجلزائري 

حسب نص الفقرة اخلامسة من املادة  سواق الدوليةمامها يف األألضرورية الين ختص الفرص املتاحة باملعلومات ا

  .السابقة الذكر

  2012 - 2000التجارة الخارجية الجزائرية خالل الفترة تنظيم : المطلب الثالث

االقتصادية و االجتماعية اليت شاكل من القرن العشرين و هي مثقلة باملخري خرجت اجلزائر من العقد األ

ت السنوات السابقة اليت جتلت يف أزمة سياسية طاحنة كادت تعصف بالبلد ككل، وقد جاء اتسببت فيها تراكم

العقد اجلديد مبجموعة من التغيريات مست عديد القطاعات مبا فيها قطاع التجارة اخلارجية الذي سنحاول رصد 

  .هم احملطات اليت مر �اأبراز إمن خالل  2012-2000لفرتة أهم التطورات اليت حلقت به خالل ا

  2004- 2000التجارة الخارجية الجزائرية خالل برنامج االنعاش االقتصادي تنظيم أوال 

 نظرة عامة عن برنامج االنعاش االقتصادي -1

عينات و اليت كانت زمة االقتصادية و االجتماعية اليت عاشتها اجلزائر خالل سنوات التسبغية اخلروج من األ

نذاك، تبنت السلطات اجلزائرية برنامج االنعاش آمنية اليت كانت تعيشها زمة السياسية و األشبه مغطاة باأل

كإستثمارات، أي   3مليار دج 525ين مت ختصيص حوايل أ، 2004-2001الفرتة املمتدة بني  االقتصادي خالل

 اخلاصة العامة اخلدمات و الزراعي، القطاع :التاليةساسية ت األطاعامليار دوالر موزعة على الق 7ما يقارب الـــ 

 .للمواطنني املعيشة مستوى وحتسني التحتية، البىن وباقي النقل وقطاع واحملروقات بالطاقة

 :و اجلدول املوايل يوضح توزيع هذه االستثمارات على أهم القطاعات  
                                                             

  . 258عجة جياليل، مرجع سابق، ص   1
  .1996أكتوبر  06الصادرة بتاريخ  58ج ر عدد رقم   2
  .مرجع سابق، بدون صفحةكربايل بغداد،    3
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هم القطاعات     الوحدة مليار دجأاالنعاش االقتصادي على توزيع استثمارات برنامج : 29الجدول رقم   

السنوات/القطاعات 2001 2002 2003 2004 المجموع  

 أشغال كبرى وهياكل قاعدية 100.7 70.2 37.6 2.0 210.5

بشرية تنمية محلية و 71.8 72.8 53.1 6.5 204.2  

 قطاع الفالحة والصيد البحري 10.6 20.3 22.5 12.0 65.4

 دعم اإلصالحات 30.0 15.0 - - 45.0

 المجموع 205.4 185.9 113.9 20.5 525.0

جملة االكادميية للدراسات االجتماعية و ، "2010-2000"دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي يف اجلزائر يف الفرتة نبيل بوفليح،  :لمصدرا

  .46، ص 2013-09االنسانية، جامعة الشلف، العدد رقم 

كرب للتخصيصات االستثمارية كانت ن النسبة األأيات اجلدول أعاله يظهر جليا كيف خالل معطمن 

من إمجايل % 41ي ما يقارب نسبة أمليار دج  210لقاعدية مببلغ فاق موجهة لالشغال الكربى و اهلياكل ا

النقل فيما  طاع املياه و قطاعىل التجهيزات اهليكلية من بىن حتتية يف قإساس عتمادات املالية، و هي موجهة باألاال

ىل االتصاالت السلكية و الالسلكية و هو ما ينم حقيقة إضافة ، باإلاالشغال العمومية و السكك احلديدية خيص

طار، فيما فاقت النسبة املخصصة لقطاع التنمية احمللية كانت تشكو منه اجلزائر يف هذا اإلعن العجز الكبري الذي  

طار برامج إساس يف مليار دج و اليت كانت موجهة باأل 204.2االمجايل مببلغ قارب  من ا�موع% 38البشرية 

خمططات التنمية البلدية لتحقيق نوع من التوازن اجلهوي بني خمتلف املناطق و كذا خمتلف الربامج اليت ختص جوانب 

مليار دينار  65,4قط من مبلغ قطاع الفالحة والصيد البحري فقد استفاد ف أما .التنمية البشرية من صحة و تعليم

الذي  مبثابة دعم للربنامجهذا املبلغ يُعترب و  من إمجايل االعتمادات املالية للربنامج، %12,4ي بنسبة تتعدى أ

و قد  ، "PNDAاملخطط الوطين للتنمية الفالحية " هو و  2000ابتداء من سنة سبق و مت تبنيه يف هذا القطاع 

 و تطويرتكثيف اإلنتاج الفالحي لرتقية صادرات املنتجات الزراعية، هداف املتوخاة منه تتمثل أساسا يف كانت األ

ومعاجلة خاصة يف املناطق السهبية محاية النظام البيئي الرعوي ىل إضافة باإل، �ا�ة ظاهرة اجلفافأنظمة اإلنتاج 

% 8م للعمل أكثر، أما املبلغ املتبقي و املقدر حبوايل قصد دفعهم و حتفيزه املرتاكمة منذ سنوات ديون الفالحني

 .جراءات و السياسات االصالحية اليت رافقت هذا الربنامجوع االعتمادات فقد خصص لتمويل اإلمن جمم
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 2004-2000تنظيم قطاع التجارة الخارجية الجزائرية خالل الفترة  -2

مر هو األ خالل هذه الفرتة  لتنظيم قطاع التجارة اخلارجيةطار و لعل أهم التشريعات الصادراة و يف هذا اإل

       ، و املتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات استرياد السلع 20031يوليو  19املؤرخ يف  04- 03رقم 

  :ميكن تلخيصها فيمايلي ، وقد صدر يف أربعة فصول أساسيةو تصديرها

، و تستثىن ن عمليات استرياد و تصدير املنتوجات تتم بكل حريةأين نصت املادة الثانية منه على أ الفصل االول

كما أشار يف املادة الرابعة منه أنه من العام و االخالق،  يت ختل باألمر كل املنتوجات المن جمال تطبيق هذا األ

ن إات و اهليئات و مؤسسات الدولة، فدار ا اإلتجاري و العمليات اليت تنجزهباستثناء العمليات ذات الطابع غري ال

قتصاديا طبقا اعمليات استرياد و تصدير املنتوجات ال ميكن أن ينجزها إال شخص طبيعي أو معنوي ميارس نشاطا 

 .للتشريع و التنظيم املعمول �ما

ىل إطار أشارت هذه املواد ، و يف هذا اإل16اىل  8املواد من و الذي أتى يف  نتاج الوطنيالفصل الثاني حماية اإل

ئية الوقا ن يستفيد من محاية تعريفية يف شكل حقوق مجركية قيمية و تدابري الدفاع التجاريةأنتاج الوطين ميكن ن اإلا

ري مستورد بكميات خخذ جتاه أي منتوج إذا كان هذا األغراق، و اليت ميكن أن تؤ أو التعويضية أو املضادة لإل

نتاج الوطين ملنتوجات مماثلة أو منافسة له مباشرة، �دد باحلاق ضرر جسيم لفرع من اإلأو ة تلحق ىل درجإمتزايدة 

ري و تأخذ هذه التدابري شكل تقييدات كمية عند االسترياد أو رفع لنسب احلقوق اجلمركية، كما ميكن وضع تداب

 .معرضا لصعوباتليه سابقا عندما يكون ميزان املدفوعات إشارة وقائية بغض النظر عن ما مت اإل

نشاء جملس وطين إمر من هذا األ 17الشأن و بنص املادة وقد مت يف هذا الفصل الثالث ترقية الصادرات 

        املسامهة يف حتديد أهداف تطوير الصادرات : استشاري لرتقية الصادرات يرأسه رئيس احلكومة و من مهامه

و ألتدابري ذات الطبيعة املؤسساتية الصادرات و عمليا�ا، و اقرتاح كل او اسرتاتيجيتها، القيام بتقييم برامج ترقية 

ن أمر على من هذا األ 19ة كما نصت املاد. و التنظيمية لتسهيل توسيع الصادرات خارج احملروقاتأالتشريعية 

قية التجارة اخلارجية، و السياسة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية يتوىل تنفيذها هيئة عمومية تسمى الوكالة الوطنية لرت 

ضمان تسيري أدوات ترقية الصادرات خارج احملروقات، تزويد املؤسسات اجلزائرية باملعلومات : اليت تتوىل أساسا

سواق اخلارجية و مساعد�ا و  كذا �يئتها و تسهيل دخوهلا يف هذه االسواق، و تصادية حول األالتجارية و االق

 .اجلزائري باخلارج ترقية نوعية العالمة للمنتوج

                                                             
  .2003يوليو  20املؤرخة يف  43ج ر عدد رقم   1
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- 88مر ال سيما القانون رقم غاء كل االحكام املخالفة هلذا األمنه على إل 22أين نص يف املادة الفصل الرابع 

  . و املتعلق مبمارسة احتكار الدولة للتجارة اخلارجية 1988يوليو  19املؤرخ يف  29

  برنامجي دعم النمو و برنامج االستثمارات العمومية    تنظيم قطاع التجارة الخارجية الجزائرية خالل :ثانيا

                                             2005  - 2012    

رين ول، برنامج االنعاش االقتصادي، فقد أعلنت السلطات اجلزائرية عن برناجمني آخمواصلة للربنامج األ 

ول بربنامج ين مسي األأ، 2014-2005خم متتد خالل الفرتة غلفة مالية أضأول، و باستكماال ملسرية الربنامج األ

بينما خصص  مليار دوالر 55ي ما يقارب أمليار دج  4203ارات تقدر حبوايل لنمو و خصصت له استثمدعم ا

مليار  286ي ما يناهز أ مليار دج 21214 مارات العمومية مبالغ ضخمة قاربتللربنامج الثاين، برنامج االستث

  .2014ول من سنة ىل غاية �اية الفصل األإن و هي متتد ىل حد اآلإتزال معظم مشاريعه سارية الدوالر، و 

  2009- 2005برنامج دعم النمو  -1

ر اول، و هذا بفضل أسعصيصه للربنامج األمقارنة مبا مت خت مرات 8و قد تضاعف هذا الربنامج بأكثر من 

، و قد خصص 2008يف جويلية  1دوالر للربميل 147ين بلغ سعره أليت عرفت ذرو�ا يف هذه السنوات النفط ا

، و اليت انتقلت 2004و حجم التوقعات الرمسية سنة هو  ،مليار دوالر 55هلذ الربنامج كما سلفنا الذكر حوايل 

مبا (  2005مليار دوالر سنة  100ىل إ 2004مليار دوالر سنة  55من  2حسب الدكتور عبد الرمحان مبتول

و الذي انتهى بــ  2006مليار دوالر يف �اية سنة  140ليبلغ حجم  ،)برناجمي اجلنوب و اهلضاب العليافيها 

  :ساسية كمايليقطاعات األعلى ال و قد وزع الربنامج االويل. 2004/2009مليار دوالر يف الفرتة  200

  

  

 

 

  

                                                             
1 Le développement économique de l’Algérie experiences et perspectives, ouvrage collectif sous 

la direction de Taieb Hafsi, Casbah édition, Alger, 2011, p 189. 
2 Le développement économique de l’Algérie experiences et perspectives, ibid, p 57. 
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  حسب القطاعات 2009-2005توزيع االعتمادات املالية لربنامج دعم النمو  :30 الجدول رقم

  الوحدة مليار دج                                                                                       

  االعتمادات المالية المخصصة  القطاعات حسب البرنامج

  1908.5  برنامج تحسين ظروف معيشة السكان

  555  السكن

  399.5  الرتبية، التعليم العايل، التكوين املهين

  200  الربامج البلدية للتنمية

  250  تنمية مناطق اهلضاب العليا ومناطق اجلنوب

  192.5  تزويد السكان باملاء، الكهرباء والغاز

  311.5  باقي القطاعات

  1703.1  برنامج تطوير الهياكل القاعدية

  700  النقلقطاع 

  600  قطاع األشغال العمومية

  393  قطاع املياه

  10.15  �يئة االقليمقطاع 

  337.2  برنامج دعم التنمية االقتصادية

  312  الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

  18  الصناعة وترقية االستثمار

  7.2  السياحة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة واحلرف

  203.9  العموميةبرنامج تطوير الخدمة 

  98  العدالة والداخلية

  89.6  املالية والتجارة وباقي اإلدارات العمومية

  16.3  الربيد 

  50  الجديدة لالتصالتكنولوجيات البرنامج تطوير 

: ، متوفر على املوقع االلكرتوين للحكومة اجلزائرية عرب الرابط2009- 2005الربنامج التكميلي لدعم النمو بالنسبة للفرتة  :المصدر

ministre.gov.dz-www.premier15/02/2014: ، تاريخ االطالع. 

  

 للسكان املعيشيةن أهم املبالغ كانت موجهة جلوانب حتسني الظروف أمن خالل أرقام اجلدول يتضح 

مليار  555من إمجايل االعتمادات هلذا اجلانب كانت موجهة باالساس اىل السكن بــ % 45بتخصيص أكثر من 

اليت  مليار دج لربامج التنمية البلدية و 200مليار دج، و  400دج و الرتبية و التعليم العايل و التكوين حبوايل 
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يصال املياه الشروب و كذا إرية و ىل املشاريع املقرتحة من طرف البلديات خاصة ما تعلق منها بالتهيئة احلضإتوجه 

نسبة البأس �ا من هذا جناز شبكات التطهري املختلفة، بينما حاز برنامج تطوير اهلياكل القاعدية بدوره أيضا على إ

ول خاصة يف ثمارات و هذا مواصلة للربنامج األايل هذه االستمن إمج% 40ين خصص له أكثر من أالربنامج 

مليار دج، بينما مل  393مليار دج و قطاع املياه بــ  1300قطاع االشغال العمومية و النقل الذي حاز على حوايل 

بالغ املرصودة من جمموع امل% 8مليار دج أي بنسبة  337.2خيصص لربامج دعم التنمية االقتصادية سوى 

مليار دج  312كرب حبوايل لريفية و الصيد البحري النصيب األين كان لقطاع الفالحة و التنمية اأنامج الكلي، للرب 

ساسية ىل تلبية احلاجيات األإاطالقها يف السابق بغية الوصول  و هذا مواصلة لربامج الدعم الفالحي اليت مت

روقات خاصة ما تعلق منها باملنتوجات الفالحية، بينما للجزائريني من جهة و العمل على ترقية الصادرات خارج احمل

    من إمجايل التخصيصات % 0.4مليار دج أي بنسبة  18مل حيز قطاع الصناعة و ترقية االستثمار سوى على 

نسبة ضيئلة جدا باملقارنة مع وضعية هذا القطاع يف اجلزائر من جهة و أمهيته لالقتصاد الوطين من جهة و هي 

 و دليل واضح على التوجه اجلديد و الرؤية املختلفة اليت أصبحت تتبناها السلطات مقارنة مبا مت تبنيه أخرى، و ه

مليار دج لربنامج حتسني  254يف سنوات السبعينات و الثمانينات من القرن املاضي، فيما مت ختصيص حوايل 

لة و جمموع ا فيها قطاعات الداخلية و العدااخلدمة العمومية و تطوير التكنولوجيات احلديثة لالعالم واالتصال مب

    .خرى اليت هلا عالقة بتقدمي خدمات عمومية متس مباشرة شؤون املواطننياالدارات العمومية األ

  2014- 2010برنامج االستثمارات العمومية  -2

و عديد طالق يف تاريخ اجلزائر املستقلة، جاء تكملة للربناجمني السابقني ضخم على اإلهو الربنامج األ

نفاق الكبري، استغالال لاليرادات النفطية الكبرية اليت يت مل تكتمل، و مواصلة ملسرية اإلاملشاريع و الورشات ال

دوالر للربميل على  100استفادت منها اجلزائر بفضل أسعار النفط اليت عرفت االستقرار يف حدود متوسط الــ 

، مليار دوالر خالل مخس سنوات 286مبلغ ناهز  ا،كما ذكرنا سابق  ،و قد خصص هلا الربنامجطول هذه الفرتة،  

مليار  9700ن الربنامج قد خصص له مبلغ أىل إ 24/05/2010املنعقد بتاريخ  1و قد أشار بيان جملس الوزراء

مت ختصيص  مليار دوالر، الستكمال املشاريع اليت أطلقت خالل الربنامج السابق بينما 130دج، أي ما يناهز 

مليار دوالر، الطالق مشاريع جديدة، وقد مت توزيع جمموع هذه  156ي ما يناهز أمليار دج،  11534بلغ م

  :ما يوضحه اجلدول التايلكعلى جمموعة من القطاعات   االعتمادات 

                                                             
1 Communique du conseil des ministres du 24/05/2010, programme de developpement 

quinquennal 2010-2014, disponible sur site : http://www.mae.gov.dz , consulté le : 15/02/2014. 
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حسب القطاعات 2014-2010توزيع االعتمادات املالية لربنامج االستثمارات العمومية : 31 الجدول رقم  

الوحدة مليار دج                                                                                         

 القطاعات حسب الربنامج االعتمادات املالية املخصصة

 برنامج تحسين ظروف المعيشة للسكان 9903

 السكن 3700

 الرتبية، التعليم العايل، التكوين املهين 1898

 الصحة 619

 حتسني اخلدمة العمومية 1800

 باقي القطاعات 1886

 برنامج تطوير الهياكل القاعدية 8400

 قطاع األشغال العمومية والنقل 5900

 قطاع املياه 2000

 قطاع التهيئة العمرانية 500

 برنامج دعم التنمية االقتصادية 3500

 الفالحة والتنمية الريفية 1000

 الصناعي العموميدعم القطاع  2000

 دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتشغيل 500

  .15/02/2014، تاريخ االطالع www.mae.dz: اجتماع جملس الوزراء، على املوقع ان، بي2014-2010برنامج التنمية اخلماسي  :المصدر

ىل حتسني الظروف املعيشية للسكان باستحواذه إاله بقاء سيطرة الربنامج اهلادف توضح أرقام اجلدول أع

كرب ين كان لقطاع السكن النصيب األأنامج الكلي، من جمموع االستثمارات املرصودة يف الرب % 46على أكثر من 

من جهة و كثرة خمتلفة  بصيغطار موع الربامج املطلقة يف هذا اإلمليار دج و هذا نظرا � 3700منها مببلغ جتاوز 

خر يف ة اليت تعيشها اجلزائر من حني آلو اليت ظهرت على شكل االحتجاجات الكبري  ،الطلب عليه من جهة أخرى

يت غالبا ما يكون سببها معاناة املواطنني يف هذا اجلانب، بينما حازت قطاعات حساسة أخرى مثل هذه الفرتة و ال

من % 11.7مليار دج أي ما نسبته  2500غ ال بأس �ا فاقت يف ا�مل الرتبية، التعليم و الصحة على مبال

مجايل للربنامج الكلي، و هذا �دف تطوير نوعية اخلدمة يف هذه القطاعات و  حتسني مؤشرات جمموع الغالف اال

ت القاعدية بدوره اهلياكل و املنشأ ساس عربها،  فيما نال برنامجلمجتمع اجلزائري و اليت تقاس باألالتنمية البشرية ل

من جمموع التخصيصات الكلية، % 39.59مليار دج على طول الفرتة بنسبة فاقت  8400مبالغ ضخمة فاقت 
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    ىل اهلياكل و البىن التحتية خاصة يف ميدان االشغال العمومية و النقل إائر حباجة ماسة و هو ما يفسر بقاء اجلز 

يد لشساعة مساحة اجلزائر من جهة و مجلة العيوب اليت تظهر يف عدو اليت تبقى غري مرضية نظرا  ،و كذا املياه

لقة سواء يف الالجناعة يف تسيري عديد املشاريع املططار من جهة أخرى، و هو ما يفسر املشاريع اليت تنفذ يف هذا اإل

هذه املرة مبالغ  ةجناز، بينما خصص لربنامج دعم التنمية االقتصاديو حىت يف أساليب اإلأالدراسات اليت تقام 

من جمموع االعتمادات املالية الكلية املرصودة لتنفيذ برنامج االستثمارات العمومية، و اليت % 16البأس �ا فاقت 

مليار دج لدعم القطاع  2000مليار دج و  1000توزعت على قطاعات الفالحة و التنمية الريفية حبوايل 

     .مليار دج 500توسطة ما جمموعه الصناعي و خصص لقطاع املؤسسات الصغرية و امل

  2012-2005تنظيم قطاع التجارة الخارجية خالل الفترة  -3

تفاقية الشراكة مع االحتاد إدخول  عرفت هذه الفرتةجراءات خالل الفرتة السابقة فقد إاستكماال ملا مت من 

صدار جمموعة من املراسيم والقوانني إىل قيام السلطات بإضافة إحيز التنفيذ،  2002اليت مت إمضاؤها يف  رويبو األ

  :مجاهلا فيمايليإع التجارة اخلارجية و اليت ميكن التنظيمية قصد تنظيم قطا 

 2003يوليو  19املؤرخ يف  04-03مر رقم ذي مت النص عليه يف األو ال :الحق التعويضي و كيفيات تنفيذه  - أ

      يوضح كيفيات تطبيقه ل 20051 يونيو 22 املؤرخ يف 221-05السابق الذكر، و أتى املرسوم التنفيذي رقم 

و تنفيذه، أين أشار يف املادة الثالثة من هذا املرسوم أنه ال ميكن تطبيق احلق التعويضي إال بعد التحقيق الذي تقوم 

و يهدف  .به املصاحل املختصة يف الوزارة املكلفة بالتجارة اخلارجية بالتعاون مع املصاحل املختصة يف الوزارات املعنية

، و يعترب الدعم موجودا حسب نص املادة التاسعة )املادة الرابعة( ىل حتديد وجود أي دعم و درجة تأثريه إتحقيق لا

ساسا يف ثبوت مسامهة مالية من السلطات العمومية، أموعة من الوقائع تتمثل من هذا املرسوم إذا خول امتياز مبج

أو االسعار، و التخلي عن مداخيل عمومية تكون عادة مستحقة  أي شكل من دعم السلطات العمومية للمداخيل

ة زيادة بىل نسإمن هذا املرسوم  12سب نص املادة كما يستند حتديد وجود الضرر ح. التحصيل أو عدم حتصيلها

أثر سعار و تأثريها يف السوق الوطنية، و ية، أثر الواردات املدعمة على األالصادرات املدعمة يف السوق الوطن

امة اليت تؤثر على نتاج الوطين للمنتوج املماثل و العوامل و املؤشرات االقتصادية اهلالواردات املدعمة على فرع اإل

ن مبلغ احلق التعويضي ال أعلى  31و  30، 29، 28يف املواد  شارةيف حني مت اإل .نتاج الوطينوضعية فرع اإل

                                                             

 :تاريخ االطالع www.mincommerce.gov.dzاملوقع االلكرتوين لوزارة التجارة، نافذة جمموعة النصوص القانونية و التنظيمية،  1 

06/01/2014.  
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ت، و يعاد تسديد حلق التعويضي مهما يكن مصدر املنتجان مصاحل اجلمارك حتصل اأن يتجاوز الدعم، كما أجيب 

دىن من احلق أىل مستوى إرجاعه إو أاية التحقيق عدم وجود الدعم ذا تبني عند �إىل املستورد إاحلقوق احملصلة 

 .التعويضي النهائي

يونيو  22املؤرخ يف  222-05و صدر يف املرسوم التنفيذي رقم غراق و كيفياته تنفيذ الحق ضد اإل  -  ب

ة و الرابعة شارة يف املادتني الثالثمحاية املنتوج الوطين، فقد مت اإلطار و بغية ، و يف هذا اإلالسالف الذكر 2005

على طلب  اغراق يأيت بعد التحقيق الذي جتريه املصاحل املختصة و بناءاإل ن تنفيذ احلق ضدأىل إمن هذا املرسوم 

ذا كان أقل إغراق يعترب نذرا يسريا يف نص املادة الثامنة أن هامش اإلشارة و مت اإل، نتاج وطينإفرع  مقدم من طرف

ذا مثلت الواردات موضوع إال غراق ضيئ، و يعترب حجم الواردات موضوع اإلبالنسبة لسعر التصدير% 2من 

نت البلدان اليت من واردات املنتوج املماثل يف السوق الوطنية، إال إذا كا% 3غراق القادمة من بلد معني أقل من اإل

أما كيفية حتصيل  %.7من واردات املنتوج املماثل يف السوق الوطنية حصصها جمتمعة % 3تساهم فرادى بأقل من 

هذا املرسوم، من خالل النص  من 37و  36، 35، 34ليه يف نصوص املواد إشارة اإل غراق فقد متاحلق ضد اإل

غراق، و تقوم مصاحل اجلمارك بتحصيله مهما كان هامش اإل ن يتجاوز مبلغهأغراق ال جيب ن احلق ضد اإلأعلى 

قوق غراق الذي دفعت احلن هامش اإلأذا تبني إىل املستورد إفيما يتم إعادة احلقوق املسددة  مصدر املنتوجات،

 .غراق النهائيمستوى أدىن من مستوى احلق ضد اإل ىلإعلى أساسه قد ألغي أو أرجع 

وقد مت إنشاؤها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم وتحديد تشكيلتها و مهامها  نشاء لجنة التجارة الخارجيةإ  -  ت

، و اليت حددت مهامها حسب نص املادة الثانية من هذا املرسوم يف 20091ديسمرب  30املؤرخ يف  09-429

 ىل إصالح و ضبط نشاط التجارةإ، إقرتاح كل تدبري يهدف )واردات صادرات و( متابعة املبادالت التجارية 

و املسامهة يف حتليل  اخلارجية، إقرتاح كل تدبري يهدف اىل ترشيد الواردات و كذا تنشيط الصادرات خارج ا�روقات

كلف بالتجارة اخلارجية من جمموعة من سها الوزير املأتتكون هذه اللجنة اليت يرت  و. تفاقيات التجاريةو تقييم اإل

، وقد مت إنشاء نظام مساعدة يف إختاذ ة بالتقييس و مراقبة اجلودةاملمثلني عن جل الوزارات و كذا املعاهد اخلاص

القرار يف إطار التكفل مبهام اللجنة و الذي مت توطينه على مستوى الوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية 

ALGEX و تكوين بنك معلومات مساعدة ، و هذا بغرض مجع املعلومات ذات الصلة بقطاع التجارة اخلارجية

ملوجهة لتزويد نظام املساعدة يف ختاذ القرارات املناسبة يف هذا ا�ال، و تقوم اللجنة بتحليل هذه املعلومات اإعلى 

 . ختاذ القرار و اختيار املعلومات اليت توضع يف متناول اجلمهورإ

                                                             
  .2009ديسمرب  30الصادرة بتاريخ  77ج ر عدد رقم   1
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  المنظمات الدولية وقطاع التجارة الخارجية الجزائرية: المبحث الثاني

 ساس يف االنفتاح اجلزائر ضرورات جديدة، تتمثل باألارئة يف �اية الثمانينات على لقد فرضت الظروف الط

و حماولة االندماج يف االقتصاد العاملي من خالل العالقة اجلديدة مع جمموعة من املنظمات الدولية كصندوق النقد 

االحتاد االورويب، و هذا اقتناعا من السلطات الدويل و البنك العاملي و املنظمة العاملية للتجارة، و كذا الشراكة مع 

  .على استحالة مواصلة النهج السابق و البقاء على احلياد

  الجزائرية صندوق النقد الدولي وقطاع التجارة الخارجية: المطلب األول

  التعريف بصندوق النقد الدولي: أوال

 لعامل تصورا�م يتفق مع جديد دويل لنظام أسس وضع يف احللفاء التفكري بدأ الثانية العاملية احلرب �اية قبل

 وعدم اضطراب من احلرب األوىل �اية على ترتب ما وخاصة املاضي  استخالص دروس احلرب، بعد بعد ما

السياسي  اجلانب على العمل اجلديد النظام الدويل هلذا اإلعداد تضمن جديدة، و قد قيام حرب إىل أديا استقرار

ويلية ج 22ىل إ 01مريكية من برينت وودز بوالية نيوهامشري األ و هو ما أدى اىل إنعقاد مؤمتر .1واالقتصادي

نشاء منظمة عاملية ول جتمع دويل �موعة من الدول إلدولة، و يعترب هذا املؤمتر أ 44و الذي حضرته  1944

 .2ساس يف تنمية التجارة الدوليةليت تعترب األالنقدية و املالية اتتوىل االشراف على تنفيذ القواعد اليت تنظم العالقات 

نشاء مؤسستني، مها البنك و صندوق النقد الدويل، و مها يتعامالن مع قضايا التمويل إو قد متخض عن هذا املؤمتر 

  .3و النقد على املستوى الدويل

  4:وقد أنشئ صندوق النقد الدويل أساسا بغرض

 ؛الدويل النقدي النظام عمل على شرافاإل -

 ؛مدفوعا�ا ميزان يف صعوبات من تعاين اليت لألقطار األجل متوسطة تقدمي قروض -

 

                                                             
  .37، ص 2000حازم الببالوي، النظام االقتصادي الدويل املعاصر، ا�لس الوطين للثقافة و الفنون و االداب، الكويت، مايو   1
  .176إكرام مياسي، مرجع سابق ص   2
  .38حازم الببالوي، مرجع سابق، ص   3
  .168، ص 2004روبرت غيلبني، االقتصاد السياسي للعالقات الدولية، ترمجة و نشر مركز اخلليج لالحباث، ديب، االمارات العربية املتحدة،   4
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جراء إلتنافسي لعمال�ا و املساعدة يف ىل التخفيض اإجتنب جلوء الدول العمل على حتقيق استقرار أسعار الصرف و  -

 .1ت موازين املدفوعاتتصحيحات منظمة الختالال

  2:ساس منيتشكل اهليكل العام للصندوق باألو 

العام، الذي يتوىل يدير صندوق النقد الدويل جملس تنفيذي يقوم باختيار املدير : المدير العام للصندوق - 1

و يعني . جانب قيادته خلرباء و موظفي الصندوق و تسيريه العماله بتوجيه من ا�لس التنفيذي ىلإرئاسة ا�لس 

 .يساعده يف عمله نائب أول و نائبني آخريناملدير العام ملدة مخسة سنوات قابلة للتجديد و 

و هم موظفون مدنيون دولييون مسؤولون أمام الصندوق و ليس أمام سلطا�م  :العاملون في الصندوق - 2

بلدا، و يشكل االقتصاديني ثلثي املوظفني  160ىل إموظف ينتمون  2800الصندوق حبدود الوطنية، و يعمل يف 

  .الفنيني يف الصندوق تقريبا

    صاحب السلطة العليا يف الصندوق هو عضاء، و و يضم ممثلني عن كل البلدان األ :المحافظين مجلس - 3

و جيتمع تقريبا مرة واحدة يف كل سنة، و يقوم كل بلد بتعيني ممثل عنه يف هذا ا�لس و عادة ما يكون إما وزير 

و لكنه فوض ا�لس التنفيذي  السياسات الكربى،، و يبت جملس احملافظني يف قضايا املالية أو حمافظ البنك املركزي

 .عمال اليومية للصندوقختاذ القرارات املتعلقة باألإيف 

تمع احمللس عادة مديرا، يرتأسه املدير العام للصندوق، و جي 24و يتألف هذا ا�لس من  :المجلس التنفيذي - 4

التنفيذي للبلدان املسامهة الكربى يف ا�لس ، و ختصص مقاعد مستقلة و دائمة يف ا�لس سبوع ثالث مرات يف األ

الصني، روسيا و اململكة العربية  ىل جانب إ الو م أ، اليابان، أملانيا، فرنسا، اململكة املتحدة،: و هي مثانية

 .مد�ا عامان الستة عشر فتتوىل انتخا�ا جمموعات من الدول تعرف بالدوائر االنتخابية دالسعودية، أما بقية املقاع

ىل إعضاء الصندوق إضافة يذها، تقدمي املساعدات التقنية ألعداد امليزانية و مراقبة تنفإو من صالحيات ا�لس 

 .انتخاب املدير العام للصندوق

  

  

                                                             
، ص 2007االردن،-املناهج للنشر و التوزيع، عماندار ، 1طنوزاد عبد الرمحان اهلييت و منجد عبد اللطيف اخلشايل، مقدمة يف املالية الدولية،   1

194.   
  .95و  94، ص ص مرجع سابقسهيل حسني الفتالوي،   2
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  عالقة الجزائر بصندوق النقد الدولي: اثاني

و ميكن تقسيم هذه كانت بداية اجلزائر مع صندوق النقد الدويل يف �اية الثمانينات و بداية التسعينات 

يف حني مسيت  93ىل إ 89دت من وىل بفرتة االصالحات الذاتية و اليت إمتىل فرتتني أساسيتني مسيت األإالعالقة 

  .1994نية بفرتة االصالحات اهليكلية و اليت بدأت منذ سنة الثا

 93-89فترة االصالحات الذاتية  -1

، و كانت كليهما بعد 1991جوان  03الثانية يف و  1989ماي  30وىل يف تفاقيتني، األإبرام إأين مت 

  1:اهلدف منهاكان من املفاوضات السرية، و قد   ةجول

مع منح قرض بـــ  DTSمليون  300قرض بــ (الدويل  الصندوق طريق عن املالية املوارد على اجلزائر حصول -

 ؛)1991تفاق الثاين جلوان يف حالة اإل DTSمليون  210

اخلارجية  املالية التوازنات حيث تدهورت األموال، لرؤوس الدولية السوق يف للجزائر املزعجة الوضعية حتسني -

 .ىل صندوق النقد الدويلإمر الذي فرض على اجلزائر اللجوء األ 91و  90يف سنيت 

  :ختاذها تتمثل يفإجراءات اليت مت إلو قد كانت جممل ا

ىل الوصول أساس و الذي يهدف باأل 1989سعار يف بط األتصاد، من خالل تبين قانون ضالتحرير اجلزئي لالق -

 ؛تخلي عن دعم بعض أسعار بعض السلعسعار احلقيقية مع الىل األإ

ك املركزي خاصة يف ا�ال و الذي أعطى صالحيات أكرب للبن 10-90إصدار قانون القرض و النقد  -

 ؛النقدي

، أين مت 1991ريف تعومي العملة الوطنية ابتداء من خختفيض الدينار و منحه قيمته احلقيقية من خالل حترير و  -

 91أين وصلت قيمته يف سبتمرب  1991يف يونيو من عام برامها إتفاقية السند االوىل اليت مت إالتخفيض مبوجب 

 ؛1989دج للدوالر يف  8دج للدوالر الواحد مقابل  22.5ىل إ

التجارة اخلارجية، و الذي أعترب حبق بداية و الذي يتضمن شروط التدخل يف جمال  37-91صدور املرسوم  -

 .التحرير التجاري و إلغاء لالحتكار

                                                             
  .مرجع سابق، بدون صفحةكربايل بغداد،    1
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  93-90الفرتة  فإن عام، بشكل قتصاديةاال اإلختالالت على القضاء اإلصالحات هذه هدف انك وإذا

خدمة  تقليص تستطع ومل اهليكلية اإلصالحات خطى بتباطؤ والقرض، متيزت النقد قانون صدور مع و رغم تزامنها

 إمجايل الناتج من %2ــ ب احلكومي ستهالكاال زيادة ظل من الصادرات، يف% 80إىل  وصلت اليت اخلارجي الدين

 1993عام  %8.4إىل  1991 عام %6 من احمللي الناتج إمجايل إىل احلكومي اإلستثمار نسبة وارتفاع احمللي

 من% 8.7 إىل يصل امليزانية يف العجز اإلختالالت هذه جعلت حيث املدخرات، على سلبا انعكس الذي الشيء

أهم أدوات إحداث  عن الرتاجع على عميق أثر السياسية، لألحداث نكا، و 1993عام  اإلمجايل الناتج إمجايل

  :93- 90ح تطور أهم املؤشرات خالل الفرتة و اجلدول املوايل يوض .1االستقرار االقتصادي

 93 91 90 السنة 

  1.8 1.2-   0.8 النمو االقتصادي

 9,05 9,51 8,8 خدمة الدين 

 82,2 73,9 65,07 ىل صإن خ د 

، 2007-1990بن عزوز حممد، االقتصاد اجلزائري و إشكالية االندماج االقتصادي االقليمي يف ظل البحث عن البدائل املتاحة خالل الفرتة  :المصدر

  .189و 181، ص ص 2010اجلزائر، -براهيمأطروحة دكتوراة غري منشورة، جامعة دايل 

  

 برنامجي التثبيت و التعديل الهيكليفترة  -2

ختذت خالل الفرتة السابقة مل تكن جمدية أا كيف أن �موعة السياسات اليت من خالل ما سبق يتبني جلي

 standمضاء اتفاقية إين مت أىل صندوق النقد الدويل، إأرغم اجلزائر على اللجوء جمددا  بالقدر الكايف، و هو ما

by  مليون  457.2قرض قدر بــ على حتصلت اجلزائر و اليت مبوجبها  94يف مايو و اليت دخلت حيز التنفيذ

DTS ويل طار قروض متإليون دوالر يف م 374ىل اتفاق آخر مع البنك العاملي للحصول على قرض بـــ إضافة باإل

  2:جراءات ميكن حصرها يفاإلتفاق جمموعة من الطوارئ، و قد جنم عن هذا اإل

دج  23.4مقابل  1994دج للدوالر الواحد سنة  35.1ىل إين وصل أ% 50ختفيض سعر الصرف بــ  -

 ؛1993للدوالر سنة 

                                                             
، 2007-1990بن عزوز حممد، االقتصاد اجلزائري و إشكالية االندماج االقتصادي االقليمي يف ظل البحث عن البدائل املتاحة خالل الفرتة   1

  .179، ص 2010اجلزائر، -أطروحة دكتوراة غري منشورة، جامعة دايل براهيم
  .190و  189إكرام مياسي، مرجع سابق، ص ص   2
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و اليت تضمنت  1994أفريل  12املؤرخة يف  13التحرير الشامل للتجارة اخلارجية بصدور التعليمة رقم  -

 ؛1995داري ابتداء من جانفي إلية استرياد للبضائع دون أي قيد السماح بكل عم

عاما منها  16مليار دوالر على مدى  4.4مست  1994عادة جدولة الديون مع نادي باريس �اية ماي إ -

ال يف شهر إبالغ املعاد جدولتها مل تستأنف ن تسديد خدمة الدين مبقتضى املإع سنوات معفاة من الدفع و عليه فأرب

مليار  7عادة جدولة إحيث متت  1996اليت متت يف جوان  عادة اجلدولة الثانيةإىل إضافة ، باإل1998 ماي

يار دوالر من مل 14.6عادة جدولة إالر مع نادي لندن، وهذا ما يعين مليار دو  3.2دوالر مع نادي باريس و 

 ؛املديونية اخلارجية

 حرة بصفة حتدد مبقتضاه الذي 1995جانفي  25املؤرخ يف  06-95مر ين صدر األأسعار، مواصلة حترير األ -

 إذا لألسعار العامة احلرية مبدأ من لتقيد ن الدولة تتدخلأال إاملنافسة،  قواعد على عتماداا السلع واخلدمات، أسعار

 منطقة يف أو معني نشاط لقطاع التموين بالنسبة يف صعوبات أو طبيعية كارثة حدوث مثل بعض الشروط توفرت

  .1معينة جغرافية

 1169.28حتديد مبلغ القرض اجلديد بــ و الذي مت مبوجبه  1995مايو  22تفاق الثاين يف فيما أتى اإل

، و قد كان مشروطا كتابيا 1998ماي  22ىل غاية إمليار دوالر، و الذي ميتد  1.8ل ي ما يعادأ DTSمليون 

  2:ىلإساس باألو يهدف 

 ؛ناتج احمللي خارج قطاع احملروقاتمجايل الإمن % 5حتقيق منو متوسط  -

 ؛%10.3ىل إختفيض نسبة التضخم  -

 ؛سعارلغاء الدعم، و حترير األإحترير التجارة اخلارجية و  -

 ؛1995ظيمي و تشريعي بداية من سنة طار تنإالشروع يف اخلوصصة من خالل وضع  -

  .الوارداتأشهر من  3أن يعادل احتياطي الصرف  -

جمموعة من االنعكاسات على املؤشرات الكلية لالقتصاد و الوضعية  اجراءات كانت هلن تطبيق هذ اإلإ

% 4.5ليبلغ  1995سنة % 3.9ين عرف معدل النمو االقتصادي بعض التحسن منتقال من أاالقتصادية ككل، 

سنة % 29.8ا كبريا من خنفاضيف حني عرف معدل التضخم ا، 1998سنة  %3.5ىل إلينخفض  1997سنة 

نتج عنها كلية هلا، ، لكن سلسلة خوصصة املؤسسات العمومية و االصالحات اهلي19983سنة % 5ىل إ 1995

                                                             
  .25، ص 2003- 02ت الضريبية يف اجلزائر، جملة الباحث عدد ناصر مراد، االصالحا  1
  .كربايل بغداد، مرجع سابق   2

.194بن عزوز حممد، مرجع سابق، ص   3  
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لة اليت بلغت أرقاما قياسية حيث قفال العديد منها و هو ما ساهم يف زيادة معدالت البطاإتسرب كبري للعمال و 

أن عدد  1998ماي  11و صرحت وزارة العمل يف  1999سنة % 29ىل إ 1990سنة % 19.7نتقل من إ

   .1منصب شغل 637188فقودة بلغ حوايل املناصب امل

  تفاق الشراكة مع االتحاد األوروبيإ: المطلب الثاني

ول للجزائر خالل مجيع الفرتات و املراحل اليت مر �ا االقتصاد اجلزائري، ورويب الشريك األيعترب االحتاد األ

من ا�موع الكلي، % 70ورويب الــ ىل و من االحتاد األإالصادرات و الواردات اجلزائرية  نسبةفعادة ما تتجاوز 

  :و قد مر التعاون اجلزائري بعدة مراحل و فرتات ميكن امجاهلا فيمايلي. فالعالقة حيكمها التاريخ و اجلغرافيا معا

  ورو جزائري قبل مؤتمر برشلونة التعاون األ: أوال

وروبية على غرار ما فعلت شراكة مع ا�موعة االقتصادية األتفاقية إ على الستينات خالل اجلزائر توقع مل

من ا�موعة  ، لكن بقيت حتصل على تفضيالت مجركية لصادرا�ا وفقا للقرار الصادر1969تونس و املغرب سنة 

ع �اية الستينات و بداية السبعينات طار القانوين، لكن مىل اإلإن التعاون مل يكن حيتاج أ، ذلك 1963يف مارس 

ىل انطالق إمر الذي أدى للصادرات اجلزائرية، األ أفضليات منح مواصلة رفض كإيطاليا الدول بعض قررت

طار السياسة املتوسطية الشاملة اليت إتفاق يف إىل إقصد الوصول  1972اجلزائر يف سنة املفاوضات بني ا�موعة و 

تفاق التعاون الذي دخل حيز التنفيذ إوقعت اجلزائر على  1976أفريل  26كانت تتبعها ا�موعة آنذاك، و يف 

عضاء يف ا�موعة الرعايا ساس على منح الدول األتفاقية التعاون باألإو قد نصت  .19782رمسيا يف نوفمرب 

جور و نفس الشيء بالنسبة لرعايا روف العمل و األلتمييز على أساس اجلنسية فما خيص ظاجلزائريني احلق يف عدم ا

ىل التعاون االقتصادي و التقين و املايل يف جماالت عدة �دف تنمية إضافة ا�موعة العاملني باجلزائر، باإلدول 

خذ بعني مع األملنفعة املتبادلة للطرفني، و تعزيز الروابط االقتصادية على أساس ا) تفاقيةكما جاء يف نص اإل(اجلزائر 

، كما يروج للمنتجات اليت تصدرها اجلزائر و تشارك دول ولويات خمططات التنمية اجلزائريةاالعتبار أهداف و أ

من حوايل  1995-1978ة و قد استفادت اجلزائر يف الفرت  .3ا�موعة يف الربامج الصناعية اليت تتبناها اجلزائر

مليون  95ورو يف شكل بروتوكوالت مالية و أمليون  214ىل إمليون أورو تنقسم  309ورو، منها أمليون  949

                                                             

.181، ص 10/2012ددان عبد الغين و بن طجني حممد عبد الرمحان، جملة الباحث، عدد رقم   1  
عدد رقم  فيصل �لويل، التجارة اخلارجية اجلزائرية بني اتفاق الشراكة االورومتوسطية و االنظمام اىل املنظمة العاملية للتجارة، جملة الباحث،  2

  .114، ص 11/2012
ذكرة ماجستري غري لوحايدية عبد الناصر، االتفاق االورويب املتوسطي لتأسيس شراكة بني اجلزائر و ا�موعة االوروبية و أثاره على االقتصاد اجلزائري، م  3

  .34، ص 2010-2009منشورة، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، 
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مليون أورو كقروض من البنك االورويب لالستثمار، و  640ىل إتسهيالت التعديل اهليكلي، إضافة أوو مبوجب 

  .1ملالية بربامج ميداورو متوسطية استبدلت الربوتوكوالت او يف إطار الشراكة األ 1996ن سنة ابتداء م

  ورو جزائرية بعد مؤتمر برشلونةعالقات األمسار ال: ثانيا

، ليكون 1995نوفمرب من عام  29و  28ورو متوسطي يف مدينة برشلونة االسبانية يومي نعقد املؤمتر األأ

 12االحتاد االورويب، و دولة من  15ورو متوسطي، و قد شاركت فيه ية و االنطالقة ملسار التعاون األالبداية الفعل

  .من دول جنوب املتوسط ةدول

 خالل من جتلى فقد املتوسط جنوب ودول األورويب حتاداإل بني واملايل االقتصادي التعاون خيص ففيما

 الشراكة إطار يف واملايل االقتصادي التعاون أساس يعترب فهو األورويب، ا�لس أقره الذي MEDAبرنامج 

 من واهلدف املتوسط، جنوب لدول وتقنية مالية مساعدات مبنح األورويب حتاداإل يقوم خالله فمن األورومتوسطية،

 إىل يهدف فهو االقتصادي ا�ال يف أما السياسي، الشق يف هذا الدول هذه يف السياسي االستقرار دعم هو ورائه

و يف  .2واإلنساين الثقايف ا�ال يف التعاون وتدعيم احلر، التجاري التبادل منطقة إلقامة الدول هذه اقتصاديات �يئة

  .1999-1995مليون أورو خالل الفرتة  164دت اجلزائر مما جمموعه حوايل اإطار برنامج ميدا استف

و تناوالت مسائل عدة، و بعد  1997ورويب يف مارس حتاد األلقت  املفاوضات بني اجلزائر و اإلو قد انط

م جتسيده، نذكر ت أماسباب وقف�موعة من األ 1997قيفها يف ماي تو عقد ثالث جوالت من املفاوضات مت 

  3:منها

    ورويب خبصوص اجلانب الفالحي و احلقوق اجلمركية، و حركة رؤوس االموال حتاد األالتنازالت اليت طلبها اإل -

 ؛و املنافسة

 ؛ء على االرهاب و اجلرمية املنظمةمين بالقضااجلانب األ -

 ؛يفمساعدات مالية لتحديث و عصرنة القطاع املايل و املصر طلب احلصول على  -

 ؛و ال يقتصر على جانب التبادل فقطنتاج لتعاون االقتصادي ليشمل جوانب اإلتوسيع إطار ا -

 .املطالبة بالتحرير التدرجيي -

 

  

                                                             

.212إكرام مياسي، مرجع سابق، ص   1  

.114 فيصل �لويل، مرجع سابق، ص  2  

.214إكرام مياسي، مرجع سابق، ص   3
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  اتفاق الشراكة االورو جزائري: ثالثا

تفاق مشرتك بني الدول املغاربية إمضاء إابة العشر سنوات، و بعد استحالة بعد مسار من املفاوضات دام قر 

     1995تفاقات شراكة منفردة لكل من تونس و املغرب يف جويلية إمضاء إين مت أورويب، حتاد األاإل جمتمعة مع

ين مت توقيع أطار، يف نفس اإل على التوايل، جاء الدور على اجلزائر و اليت اقتنعت بضرورة السري 1996و فيفري 

  . 2005نسيا االسبانية، و دخل حيز التنفيذ بداية من سبتمرب لابف 2002أفريل  22تفاق يف اإل

  1:تفاقمضاء اإلإىل إب و الدوافع اليت دفعت باجلزائر سباو لعل من أهم األ

 إىل والدخول صادرا�ا تنمية أجل من األورويب اإلحتاد مع أفضل جتارية شروط إىل التوصل يف اجلزائر طموح -

 حدة من والتخفيف اجلمركية، الرسوم التعريفية وختفيض غري اإلجراءات إلغاء طريق عن األورويب اإلحتاد دول أسواق

 ؛اخل...الفنية واملوصفات باملعايري يتعلق فيما األورويب التشدد

 برنامج دعم من املتوسطية، وميكنها ا�موعة ضمن موقفها تعزيز على يساعدها ةالشراك إتفاقية يف اجلزائر دخول -

 ؛الشراكة متنحها أطراف اليت املالية املساعدات من ستفادةواال قتصادي،اال اإلصالح

 املباشرة ستثمارات األوروبيةاال من املزيد جذب على يساعدها مناسبا إطارا يعد ةراكالش إتفاق أن اجلزائر إدراك -

 ؛معدل النمو ورفع والتشغيل، اإلنتاج فاءةك رفع يف ويساهم املختلفة، صورها يف

 يف منها اجلزائر تستفيد التوازنات من نوع خلق يف قتصاديةواال السياسية الناحية من الشراكة إتفاق يساهم قد -

 .العاملية التجارة إىل منظمة اإلنضمام قصد ، املفوضات يف دعم مبثابة هلا ويكون والدولية، اإلقليمية عالقتها

   الصادر بتاريخ 159-05لرئاسي رقم وىل من املرسوم اتفاق حسب نص املادة األمتثلت أهداف اإلو 

  :ورويب فيمايليحتاد األتفاق الشراكة بني اجلزائر و اإلإ، و املتضمن أحكام 20052فريل أ  27

 ؛عالقات و التعاون يف كل امليادينطار مناسب للحوار السياسي بني الطرفني حيسن الإتوفري  -

توسيع التبادالت و ضمان تنمية العالقات االجتماعية و االقتصادية املتوازنة بني الطرفني، و حتديد شروط  -

 ؛السلع و اخلدمات و رؤوس االموال التحرير التدرجيي للمبادالت يف

   خرية ا�موعة املغاربية و بني هذه األتشجيع االندماج املغاريب من خالل تشجيع التبادالت و التعاون داخل  -

 .وروبيةو بني ا�موعة األ

                                                             

.229بن عزوز حممد، مرجع سابق، ص   1  
  .2005افريل  30الصادرة بتاريخ  31ج ر عدد رقم   2
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نشاء منطقة للتبادل إتقوم ب من املرسوم السالف الذكر، فإن دول ا�موعة و اجلزائر 06و حسب نص املادة 

ن أت املادة الثامنة على كما نص  .تفاق حيز التنفيذسنة كأقصى حد اعتبارا من دخول اإل 12احلر يف غضون 

يف نص  شارةيف حني مت اإل. ثر املماثلاحلقوق اجلمركية و الرسوم ذات األمعفاة من  ت ذات املنشأ اجلزائرياملنتجا

املستوردة من طرف تفاقية و لنص اإل 2الواردة يف امللحق رقم  السلعن جمموعة من أىل إ وىلاملادة التاسعة الفقرة األ

أما . تفاق مباشرة أي تلغى الرسوم اجلمركية جتاههاها دول ا�موعة، فيسري عليها اإلاجلزائر و اليت يكون منشأ

تتم عملية التفكيك  نأثانية على ، فقد نصت املادة التاسعة الفقرة ال3الواردة يف امللحق رقم  السلعجمموعة 

  :التدرجيي للرسوم حسب الرزنامة التالية

بعد مرور   الفترة

  سنتني

بعد مرور 

  ثالث سنوات

بعد مرور 

  أربع سنوات

ر بعد مرو 

  مخس سنوات

بعد مرور 

  ست سنوات

بعد مرور 

  سبع سنوات

نسبة 

 التخفيض

%  

  

80  

  

70  

  

60  

  

40  

  

20  

  

إلغاء احلقوق 

  املتبقية

  .6و  5، ص ص 2005أفريل  30الصادرة بتاريخ  31اجلريدة الرمسية، عدد رقم  :المصدر

  :فيتم التعامل معها وفقا ملايلي 4و  3غري تلك الواردة يف امللحقني رقم  السلع أما بقية

بعد   الفترة

  سنتني

بعد 

03 

  سنوات

  

بعد 

04 

  سنوات

بعد 

05 

  سنوات

  

بعد 

06 

  سنوات

بعد 

07 

  سنوات

بعد 

08 

  سنوات

بعد 

09 

  سنوات

بعد 

10 

  سنوات

بعد 

11 

  سنة

بعد 

12 

  سنة

نسبة 

التخفيض 

%  

  

90  

  

80  

  

70  

  

60  

  

50  

  

40  

  

30  

  

20  

  

10  

  

05  

  

تلغى 

  الرسوم

 .6، ص 2005أفريل  30الصادرة بتاريخ  31اجلريدة الرمسية، عدد رقم  :المصدر
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ن بعض أتفاقية حبيث لنص اإل 011ليها يف الربتوكول رقم إشارة خيص املنتجات الزراعية فقد مت اإلما فيما أ

للحقوق اجلمركية يف السلع ذات املنشأ اجلزائري املستوردة من طرف دول ا�موعة تستفيد من التخفيض الكلي 

لغاء احلقوق يصبح إن إه اذا جتاوزت الكمية حدا معينا فىل نظام التحصيص، حبيث أنإخر خيضع حني البعض اآل

، أي املنتجات الزراعية تفاقيةلنص اإل 022لربوتوكول رقم و كما جاء توضيحه يف ا بينما من اجلانب اجلزائري .الغيا

مهما كان % 100املستوردة من دول ا�موعة فهي أيضا ختضع للتخفيض، فبعضها تستفيد من التخفيض بنسبة 

حجمها مثل االشجار و الشتالت املوجهة للغرس و كذلك بذور اخلضر للبذار و غريها من البذور، يف حني ختضع 

ما مل تتجاوز حصتها أحجاما معينة مثل % 100و % 20و غذائية أخرى لتخفيضات ترتاوح بني  سلع زراعية

        طن  200ما مل تتجاوز حصتها % 20ىل إبقر و اليت تستفيد من ختفيض يصل حلوم حيوانات من صنف ال

يلة اخلنازير حلوم حيوانات من فص ، يف حني تستفيدطن 2500للحوم الديوك ما مل تتجاوز حصتها % 50و 

من احلق القاعدي ما مل تتجاوز احلصة % 100ىل إة، مربدة أو جممدة من ختفيض يصل سواء كانت طازج

  .طن 200املستوردة 

-2005ن التفكيك اجلمركي سيمتد خالل الفرتة أنص على  2005اق الذي كان يف سنة تفن اإلإ

ىل إتد التفكيك للحقوق اجلمركية هلا السلع ميبالنسبة �موعة من السلع يف حني أن جمموعة أخرى من  2012

  .2020ىل غاية إالتفكيك بالنسبة هلذه املنتجات  ت عمليةجلتفاق الذي مت مؤخرا، تأكن بعد اإل، ل2017غاية 

- 2005وروبية جد هزيلة بالنسبة للجزائر، فخالل الفرتة اجلزائرية األاخلارجية و قد كانت حصيلة التجارة 

مليار دوالر من السلع و اخلدمات،  100حتاد ما جمموعه صادرات القادمة من دول اإلقيمة البلغت  2011

ىل دول إة من السلع خارج قطاع احملروقات مليار دوالر، يف حني أن الصادرات اجلزائري 20مبعدل سنوي قارب الــ 

بتجنيب اخلزينة اجلزائرية ما خالل نفس الفرتة، و سيسمح تأجيل التفكيك ماليري دوالر  5حتاد مل تتجاوز الــ اإل

 . 20173ىل غاية إمليار دوالر من خسارة  8.5قداره م

 

   

                                                             

.63اىل  57، ص ص 2005أفريل  30الصادرة بتاريخ  31الوارد يف اجلريدة الرمسية  01راجع الربوتوكول رقم   1  

.73اىل  70، ص ص 2005أفريل  30الصادرة بتاريخ  31الوارد يف اجلريدة الرمسية  02راجع الربوتوكول رقم   2  
3 Dr Abderahmane Mebtoule, L'accord d'association Algérie - UE entre en vigueur en 2020 Le 

partenariat sera basé sur l'initiative privée, revue de presse du 26 au 30 Aout 2012- PME II, 

disponible sur site : www.algerie-pme2.dz , consulté le 12/03/2014.  
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  نضمام للمنظمة العالمية للتجارة محاوالت اإل: المطلب الثالث

ىل املنظمة العاملية للتجارة، فقد شهدت سلسلة املفاوضات عدة مراحل إنضمام سعت اجلزائر و ال تزال لإل

كرب من حركة التجارة العاملية مبجموعة ىل هذه املنظمة الراعية للجزء األإنضمام اجلزائر إتزال حتول دون و عقبات ال

  .�ا و العمل ليها للتقييدإمني ضوابط اليت تلزم جمموعة املنالقواعد و الض

  تفاقيات الجاتإالجزائر و : أوال

تفاقيات اجلات اليت كانت مبثابة املنظمة إاالستعماري و  ىل العهدإزائر باملنظمة العاملية للتجارة تعود عالقة اجل

و حبكم االلتزامات اليت كانت على السلطات االستعمارية، فقد طبقت غري املعلنة و املنظمة حلركة التجارة العاملية، 

و قد استفادت ، على اجلزائر على غرار بقية املستعمرات الفرنسية كل االمتيازات و االلتزامات اليت قبلت �ا فرنسا

جراءات اليت  ختص اخلاصة بالقواعد و اإل 261اجلزائر من اعتبارها عضو مالحظ و هذا حسب ما تنص به املادة 

ن تتخذ أجلات ولكن بصفة مؤقتة يف انتظار تفاقية اإة و اليت تستفيد من تطبيق قواعد الدول اليت كانت مستعمر 

 مامضناإل رغبتها يف اجلزائر لتين سجأ ،1987ىل غاية سنة إية وقد استمرت هذه الوضع. سياسة �ائية لتجار�ا

للمشاركة يف  النهائي تفاقاإل على اجلزائر وقعت وبالفعل األورجواي، يف جوالت املشاركة هلا لتتسىن اجلات إىل

  .2األورجواي جوالت

راط و التعاقد يف لسكريتارية اجلات مقررا تبني فيه نيتها باالخن 1987أفريل  30و قدمت اجلزائر يف 

مت تأسيس فوج  1987جل االخنراط النهائي، و يف جويلية ألقاءات مع االطراف املتعاقدة من تفاقية و القيام باإل

تفاقية العامة للتعريفات اجلمركية و التجارة، و قد رفض هذا الطلب ة ملف طلب اجلزائر للتعاقد يف اإلعمل لدراس

  3:آنذاك لسببني

ي أن أقات، من صادرا�ا على احملرو % 97واضحة املعامل، حيث أن اجلزائر تعتمد على  غياب سياسة جتارية -

 ؛وحات اليت جتعل منه أكثر تنافسيةنتاجي ضعيف و ال يليب الطمجهازها اإل

ال إ�ا القناع الشركاء االقتصاديني عدم االستقرار و االضطرابات اليت سادت اجلزائر يف تلك الفرتة، و رغم حماوال -

متهيدا  1988اذ جمموعة من التدابري االصالحية بداية من �اية سنة إختىل إالفشل، و هو ما جر اجلزائر أ�ا باءت ب

 .و بالتايل دخول اقتصاد السوقلدخول املرحلة اجلديدة املتسمة بانفتاح أكرب 

                                                             
  .230إكرام مياسي، مرجع سابق، ص   1
  .216ص  مرجع سابق،دمحاين خالد،   2
  .231إكرام مياسي، مرجع سابق، ص   3
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جراءات ئر جمموعة من اإلزازمة اليت عاشتها اجلزائر يف �اية الثمانينات، تبنت اجلو بغية اخلروج من حالة األ

ىل اجلات يف البداية و املنظمة إمام ضنطار املساعي احلثيثة لإلإيضا يف أصالحات االقتصادية و اليت تدخل و اال

بية، بداية حماوالت اجلزائر يف مراكش املغر  1994نشاؤها، يف أفريل من عام إية للتجارة بعد ذلك، و اليت تبع العامل

  .شهر نوفمرب من نفس السنة ليها منذإمام ضنلإل

  لى المنظمة العالمية للتجارةإمام ضنمحاوالت اإل: ثانيا

ين أعلن أ 1994ىل نوفمرب إنشائها إ املنظمة العاملية للتجارة منذ ىلإمام ضنيبدأ مسار اجلزائر الفعلي لإل

مذكرة  صياغة �دف للمنظمة بانضمام اجلزائر املهتمة اهلياكل كل ضمت دولية وزير التجارة انذاك عن تشكيل جلنة

ساس يف تقييم آثار انضمام اجلزائر اىل ها، و مهامها تنحصر باألحترير  وأبعاد اخلارجية اجلزائرية التجارة هيكل حول

 بالتخفيضات واملتعلقة املقدمة االقرتاحات ىل تنفيذإة االقتصادية الوطنية، باالضافة املنظمة على خمتلف االنشط

 ىل املنظمة العاملية للتجارة إمر مسار حماولة انضمام اجلزائر  و قد .1اخلدمات بتجارة اخلاصة وااللتزامات التعريفية

  :يف اجلدول املوايلجموعة من املراحل ميكن اجيازها مب

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                             
  .218دمحاين خالد، مرجع سابق، ص   1
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  2013- 1987ىل املنظمة العاملية للتجارة خالل الفرتة إنشاطات انضمام اجلزائر  :32الجدول رقم 

  التاريخ  االنضمام نشاطات

  .1987جوان  3  طلب االنضمام اىل اجلات

  .1987جوان  17  تنصيب جمموعة العمل

  .2002أكتوبر  17و  1996جويلية  11  مذكرة التجارة اخلارجية

  .1997جويلية  14  أسئلة و أجوبة

نوفمرب  15، 2002ماي  6، 2002فيفر ي  8و  7، 1998أفريل  23و  22  اجتماعات جمموعة العمل

فيفري  25، 2004جوان  25، 2003نوفمرب  28، 2003ماي  20، 2002

  .2013أفريل  5، 2008جانفي  17، 2005أكتوبر  21، 2005

 25، 2002مارس  21، 1999فيفري  4، 1998ديسمرب  15، 1998جانفي  22  أسئلة و أجوبة اضافية

 27، 2003فيفري  10، 2002أكتوبر  10، 2002أفريل  18، 2002مارس 

ديسمرب  2، 2003نوفمرب  17، 2003أكتوبر  17، 2003مارس  7، 2003جانفي 

جوان  1، 2005جوان  28، 2004نوفمرب  16، 2004مارس  17، 2003

  .    2013فيفري  13، 2010ديسمرب  1، 2006

طلب تقدمي معلومات عن 

  القطاع الزراعي

 ،2002أفريل  22، 2002أفريل  8، 1998أفريل  9، 1998جانفي 30

  .2013فيفري  13، 2005جانفي  28، 2003مارس  5

طلب معلومات عن قطاع 

  اخلدمات

 .2002أفريل  22، 1998فيفري  4

  

 13، 2013جانفي  11، 2003مارس  7، 2002أفريل  22، 2001سبتمرب  11  القيود التقنية للتجارة

  .  2013فيفري 

  2002أفريل  22  محاية امللكية الفكرية

 20، 2004أفريل  19، 2002أكتوبر  11، 2002أفريل  24، 2001أوت  22  خمطط العمل التشريعي

ديسمرب  20، 2006جوان  1، 2005أكتوبر  5، 2005جانفي  18، 2004أفريل 

   2013جانفي  11، 2012جوان  21، 2011

  مفاوضات دخول االسواق

  عروض السلع

  العرض االويل

  العرض النهائي

  عروض الخدمات

  العرض االويل

  العرض النهائي

  

  

 2002فيفري  8

  2013فيفري  1

  

 2002مارس  8

  2013جانفي  14

Source : disponible sur le site web de l’OMC- dossier de l’accession de l’Algérie 

, consulté le 15/02/2014.http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_algerie_f.htm  
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   1:ىل املنظمة العاملية للتجارة من خاللإمسار انضمام اجلزائر  و ميكن تلخيص

يف نظام التجارة متعدد األطراف املتمثل يف االتفاقية العامة    نيتها االخنراط 1987سنة أبدت اجلزائر أن 

نضمام حيث مت تكوين فوج العمل إل. تجارةيف املنظمة العاملية لل 1995و التعريفة اجلمركية و ابتداءا من   للتجارة 

مت حتويل هذا  1995يف سنة و  .1987وان ج 17يف    تفاقية العامة للتجارة و التعريفة اجلمركيةاجلزائر إىل اإل

و من  .1998وعقد أول اجتماع له يف أفريل . الفوج إىل فوج عمل املنظمة العاملية للتجارة املكلف بانضمام اجلزائر

املهام املوكلة لفوج العمل هي تقدمي تقرير خبصوص أعماله، بروتوكول االنضمام وكذا مشروع قرار االنضمام إىل أهم 

منذ تأسيسه و  .عضوا 40حيث يشارك يف أعمال هذا الفوج أزيد من لقرار و اليت هي املؤمتر الوزاري، ختاذ اا هيئة 

      اجتماعات رمسية ) 10(، عقد فوج عمل املنظمة العاملية للتجارة املكلف بانضمام اجلزائر عشرة 1995سنة 

النظام   دراسةهذه الفرتات،  مت خالل أين. 2012مارس  30خرها كان يف آغري رمسيني ) 02(و اجتماعني 

خر مراجعة ملشروع آو . 2008ومتت مراجعته يف  2006ة وقد مت إعداد أول مشروع تقرير سن ،التجاري اجلزائري

دراسة إىل جانب مشروع ين ستتم كذلك أ، 2013تماع احلادي عشر يف أفريل عها مبناسبة االجالتقرير سيتم توزي

جلزائر على األسئلة اإلضافية لألعضاء و كذا التقدم فيما خيص مطابقة النظام التجاري التقرير املراجع، أجوبة ا

كما تتواصل .اجلزائري و املفاوضات الثنائية خبصوص التسقيفات التعريفية و االلتزامات اخلاصة بتجارة اخلدمات

ارة، وضع حيز التنفيذ إجراءات دراسة نظام التجارة اجلزائري خبصوص نظام رخص االسترياد، العوائق التقنية للتج

الصحة و الصحة النباتية، تطبيق الرسوم الداخلية، املؤسسات العمومية و اخلصخصة، اإلعانات و بعض من 

كما أن حوايل عشرون مشاريع فقرات التزامات خاصة باملسائل . جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة

     .املنهجية هي بصدد احملادثات

تقدما معتربا مع دولة، و قد سجلت ) 13(متواصلة مع ثالثة عشر خبصوص املفاوضات الثنائية فهي  أما

تفاقيات ثنائية مع كل من كوبا، فنزويال، إ) 06(من جهة أخرى، مت إمضاء ستة  .أكثر من نصف هذه الدول

     .الربازيل، األروغواي، سويسرا و األرجنتني

  

  

  

  

                                                             
: عرب الرابطمتوفر  وزارة التجارة اجلزائريةتقرير ل  1

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=moufawdatema20/02/2014: ، تاريخ االطالع.  
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  آثار سياسات تحرير التجارة الخارجية على التنمية المستدامة في الجزائر : المبحث الثالث

  2012 - 1990خالل الفترة                                            

ن بالنسبة للدخول يف �اية الثمانينات، كذلك كان الشأ زمة صعبا يفبقدر ما كان اخلروج من مرحلة األ

كان ملا مت تبنيه من سياسات جديدة يف قطاع التجارة اخلارجية اآلثار اجلمة على   ينأاملرحلة و العهد اجلديد، 

  .خمتلف النواحي و االبعاد املشكلة للتنمية املستدامة، و هو ما سنحاول استعراضه من خالل هذا املبحث

 2012- 1990اآلثار االقتصادية لسياسات التجارة الخارجية الجزائرية خالل الفترة : المطلب األول

ثار االقتصادية لسياسات التجارة اخلارجية اجلزائرية اليت اتسمت كيز يف هذا املطلب على تبيان اآلسيتم الرت 

 ، من خالل مجلة من النقاط اليت نراها أساسية يف هذا اجلانب 2012-1990بالتحرير و االنفتاح خالل الفرتة 

ضة على الواردات يف ايرادات امليزانية، عالقة التجارة اخلارجية و املتمثلة يف مسامهة احلقوق اجلمركية و الرسوم املفرو 

 رصيد امليزان التجاري،  ىلإتطور املديونية اخلارجية بالناتج احمللي، التنويع االقتصادي من خالل هيكل الصادرات، 

  .التوزيع اجلغرايف هلاىل االستهالك احمللي و كذا إية للبلد من خالل نسبة الواردات و التبعية االقتصادية و التجار 

  الحقوق الجمركية و مساهمتها في ايرادات الميزانية : أوال

ة تعديالت على خري ل بداية التسعينات، أدخلت هذه األطار االنفتاح الذي بدـأت اجلزائر تعرفه خاليف إ

  1:عديد االصالحات من خالل 95-90ين عرف خالل الفرتة أنظامها التعريفي 

، %25، %15، %7، %3: تعريفات كما يلي 6إىل  18التعريفة اجلمركية من خفض عدد معدالت 

ن وصلت أىل إمر يف بداية األ  %60إىل % 120، كما مت ختفيض احلد األقصى من التعريفة من 60%، 40%

اه شركائها اجلدد من خالل توقيع و أمام االلتزامات اجلديدة للجزائر جت .1997يف جانفي % 45ىل حد الــ إ

سنة من دخول  12طرفني يف غضون اكة مع االحتاد االورويب و املتضمن انشاء منطقة للتبادل احلر بني الر فاق الشتإ

ىل املنظمة العاملية للتجارة أدخلت اجلزائر تعديالت على نظامها إنضمام طار سعيها لالإتفاق حيز التنفيذ، و يف اإل

ىل االلغاء الكلي إ، باالضافة %40و % 25، %5و هي ىل ثالثة إكي من خالل ختفيض عدد التعريفات اجلمر 

و تعترب احلقوق اجلمركية من بني أهم مصادر  .2تفاق الشراكة فيما خيص بعض املنتجاتإطار إيف % 0ي أ

  :االيرادات اجلبائية للدولة، فما فتئت تشكل موردا هاما هلا و هو ما تبينه أرقام اجلدول االيت

  

                                                             
1

  .439عبد الرشید بن الدیب، مرجع سابق، ص  
  .165، ص مرجع سابقمدين خلضر،  2
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 2012-1990 اجلزائر خالل الفرتة ىل اجلباية العادية يفإاجلمركية  لرسومحصيلة ا :33 الجدول رقم

  ماليري الدينارات: الوحدة                                                                                       

 الرسوم حصيلة  السنوات

  اجلمركية

احلصيلة الفعلية للجباية 

  العادية

 اجلمركية إىل الرسوم نسبةحصيلة

  العادية اجلباية جمموع

1990  11.3  71.1  15.89%  

1992  27.25  108.86  25.3%  

1994  47.89  176.17  27.18%  

1996  84.38  290.6  29.03%  

1998  75.48  329.82  22.88%  

2000  86.32  349.5  24.69%  

2002  128.35  482.89  26.57% 

2004  138.83  580.41  23.91%  

2006  114.84  720.88  15.93%  

2008  164.88  965.28  17.08%  

2010  181.86  1297.94  14.01%  

2012  355.2  1 908,6  18.61 %  

  :اعداد الطالب انطالقا من معطيات من :المصدر

  .، فصل املالية العامة2011-1962حوصلة احصائية : الديوان الوطين لالحصائيات -

-Banque d’Algérie :rapport évolution économique et monétaire en Algérie  

( rapport du 2012). 

 

ية كانت يف ارتفاع مستمر ىل اجلباية العادإن نسبة الرسوم اجلمركية أمن خالل أرقام اجلدول نالحظ كيف 

يف احلصيلة االمجالية للجباية من املسامهة % 26كثر من أين سجلت أ 2002ىل غاية سنة إىل أخرى إمن سنة 

يمة التحصيل و هذا راجع باالساس ىل اجلباية العادية رغم ارتفاع قإلكن بعد ذلك عادت لتنخفض نسبتها  العادية،

دية مقارنة مبعدل ارتفاع حصيلة الرسوم اجلمركية، يف حني اىل معدل االرتفاع املستمر للحصيلة االمجالية للجباية العإ

مليار دج مقابل  114.86ين سجلت أ 2006كية اخنفاضا يف قيمتها سنة الرسوم اجلمر عرفت حصيلة 

تفاق الشراكة مع االحتاد االورويب حيز التنفيذ إىل دخول إساس وهذا عائد باأل 2004مليار دج سنة  138.83

ىل سلسلة إالضافة با �ا مل متس كثري من املنتوجات،أاالعفاءات اليت بدأ تطبيقها رغم و سلسلة  2005يف سبتمرب 

ين خفض عدد أ 2002و  2001ريفي بداية من سنيت ع اجلزائري على نظامه التعر دخلها املشأالتعديالت اليت 
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، لكن رغم ذلك %0لي ىل االعفاء الكإريفات اليت كانت مطبقة باالضافة ىل ثالثة بدال من ستة تعإالتعريفات 

د و فرتة الدراسة كانت معتربة و سجلت أرقاما معتربة بلغت حدن حصيلة احلقوق اجلمركية خالل أميكن القول ب

اجيايب، وسبب ذلك يعود  و هذا مؤشر على مسامهتها يف ايرادات امليزانية بشكل 2012مليار دج سنة  355

 2010خرية سنيت ين عرفت هذه األأىل أخرى إلذي عرفته قيمة الواردات من سنة ىل االرتفاع املضطرد اإساس باأل

  .مليار دوالر على التوايل 47و  38 قاربتقيما خيالية  2012و 

  لى الرسم على القيمة المضافة االجماليإالقيمة المضافة على الواردات على رسم التطور : ثانيا

لالرتفاع يعترب الرسم على القيمة املضافة على السلع و اخلدمات من أهم املصادر اجلبائية للدولة نظرا 

ين تشكل الواردات نسبة كبرية من حجم االستهالك أ االستهالك، و يف بلد كاجلزائر ملستمر للطلب و بالتايلا

ت و هو ما توضحه الداخلي، و هو ما معناه االرتفاع املستمر يف حصيلة الرسم على القيمة املضافة على الواردا

  :يتأرقام اجلدول اآل
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  قيمة املضافة االمجايل خالل  ىل الرسم على الإافة على الواردات حصيلة الرسم على القيمة املض :34الجدول رقم

ماليري الدينارات                                                           : الوحدة                        2012- 1990الفرتة                                     

الرسم على القيمة املضافة   السنوات

  على الواردات

الرسم على القيمة املضافة 

  االمجايل

  ىلإنسبة ر ق م على و 

  ر ق م االمجايل

1993*  20  52.2  38,31 

1995*  37.7  82.3  45,81 

1996*  43.4  102.7  42,26 

1998*  51.5  122.2  42,14 

2000  54.5  126.6  43,05 

2002  79.2 180.3 43,93 

2004  118.8 233.9 50,79 

2006  140.9 286.6 49,16 

2008  223.2 420.0 53,14 

2010  252.6 485.5 52,03 

2012  392.8 666.2 58,96 

  :اعتمادا علىمن إعداد الطالب  :المصدر

-* IMF Reports: 

Selected issues and statistical appendix, report n° 98/87, september 98, p54. 

Statistical appendix, report n° 01/163, september 2001, p18. 

-Rapports de la Banque D’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie ( 2005-

2006-2009-2012).  

ىل تطور عائدات الرسم على القيمة املضافة على الواردات قيمة و نسبة خالل إتشري بيانات اجلدول أعاله 

مليار دج يف �اية  54لتبلغ أكثر من  1993مليار دج سنة  20ين انتقلت قيمتها من أ، 2012-1993الفرتة 

         252.6و  223.2خرية مسجلة أرقاما البأس �ا بلغت ، لتواصل ارتفاعها يف العشرية األفرتة التسعينات

خرية ايل، و هو ما يبني مسامهة هذه األعلى التو  2012و  2010و  2008مليار دج يف سنوات  392.8و 

هو االرتفاع املستمر يف نسبتها  يف متويل ميزانية الدولة و أمهيتها الكبرية يف هذا اجلانب، لكن ما يشد االنتباه أكثر

سنة % 38.31 بعد أن كانت 2012سنة % 58.96اليت بلغت  ىل نسبة الرسم على القيمة املضافة االمجايل وإ

أرقاما كبرية وصلت حدود ىل ارتفاع حجم الواردات اجلزائرية من السلع و اليت عرفت إ، و هو ما يؤشر 1993

و هو ما  2012مليار دج سنة  3629بينما بلغت حد الـــ  2010مليار دج سنة  3011ين سجلنا أخيالية، 
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و هو دليل واضح على التبعية ، 2000مليار دج سنة  690يف حني كانت ال تتعدى  ،ار دوالرملي 47يقارب الــ 

ن أسنحاول  ستهالكها من السلع و اخلدمات، و هو ماالتجارية الكبرية اليت الزالت تعانيها اجلزائر يف جمال متويل ا

 .نفصل فيه اكثر الحقا

  2012 - 1990خالل الفترة  المحلي االجماليتطور حجم التجارة الخارجية و الناتج : ثالثا

يرتبط منو الناتج احمللي اخلام يف بلد ريعي مثل اجلزائر كثريا بااليرادات املتأتية من صادرا�ا اليت تسهم بشكل 

ىل متويلها إضافة ىل آخر، باإلإاالستثمارية اليت تطلقها من حني أساسي يف متويل ميزانية الدولة و خمتلف املشاريع 

  :ىل أخرى و هو ما تبينه أرقام اجلدول املوايلإئرية اليت ما فتئت ترتفع من سنة للواردات اجلزا

  2012-1990تطور حجم التجارة اخلارجية و الناتج احمللي االمجايل خالل الفرتة  :35الجدول رقم 

  دج 610: الوحدة                                                                                                

الناتج المحلي   السنة

اإلجمالي 

)*PIB(  

إجمالي التجارة  Mالواردات   Xالصادرات 

الخارجية 

(M+X)  

معدل نمو 

التجارة 

  الخارجية

 X  X/PIBقيمة 

% 

M  X/PIBقيمة 
  

%  

1990  554 388  122 279  22,06 87 018  15,70 209 297 18,88 

1992  1 074 695  249 010  23,17 188 547  17,54 437 557 20,36 

1994  1 487 403  324 338  21,81 340 142  22,87 664 480 22,34 

1996  2 590 028  740 811  28,60 498 326  19,24 1 239 137 23,92 

1998  2 830 490  588 876  20,80 552 358  19,51 1 141 234 20,16 

2000  4 123 513  1 657 216  40,19 690 425  16,74 2 347 641 28,47 

2002  4 522 773  1 501 192  33,19 957 039  21,16 2 458 231 27,18 

2004  6 149 216  2 337 448  38,01 1 314 399  21,38 3 651 847 29,69 

2006  8 514 843  3 979 001  46,73 1 558 540  18,30 5 537 541 32,52 

2008  11 077 139  5 095 020  46,00 2 572 033  23,22 7 667 053 34,61 

2010  12 034 399  4 333 587  36,01 3 011 807  25,03 7 345 394 30,52 

2012  15 843 000  5 642 443,59 35.61  3 629 506,48  22.9  9 271 950,07  29.26 

 :ب اعتمادا علىمن إعداد الطال :المصدر

*-ONS, serie rétrospective 1962-2011, chapitre des comptes économiques2, p268. 

  .175-173، فصل التجارة اخلارجية، ص ص 2011- 1962الديوان الوطين لالحصاء، حوصلة احصائية   -

  .mf.gov.dz-www.dgppالناتج الداخلي مأخوذ من بيانات وزارة املالية، متوفرة على املوقع : 2012بالنسبة لسنة  -

االرقام كانت بالدوالر . (28، ص 2013، جوان 22بنك اجلزائر، النشرة االحصائية الثالثية رقم  مأخوذة من  2012الواردات و الصادرات لسنة  -

            ).الوارد عن بنك اجلزائر 2012السنوي لسنة  77.5519االمريكي و مت حتويلها اىل الدينار حسب سعر الصرف 
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 من خالل أرقام اجلدول نالحظ االرتفاع املستمر حلجم التجارة اخلارجية معربا عنها بالصادرات و الواردات 

وىل متتد ساسيتني األأىل فرتتني إميكن تقسيم هذه الفرتة أين و ترافقها باالرتفاع املستمر حلجم الناتج احمللي اخلام، 

الفرتة الثانية املمتدة من ، و اليت متيزت بارتفاع بطيئ نوعا ما اذا ما قورن ب1998ىل سنة إ 1990من سنة 

خلام على حد السواء و و اليت عرفت ارتفاعا كبريا يف حجمي التجارة اخلارجية و الناتج احمللي ا 2012ىل إ 2002

ه الفرتة و هو ما ساهم يف ارتفاع االيرادات املتأتية من هذا ساس اىل ارتفاع أسعار النفط خالل هذالعائد باأل

القطاع الذي انعكس بالتايل على أحجام االستثمارات الكبرية اليت تبنتها الدولة خالل هذه الفرتة، رافقها ارتفاع 

جم التجارة انتقل ح فقدتايل على حجم الناتج احمللي اخلام، ىل أخرى و هو ما انعكس بالإسنة  قيمة الواردات من

 1141و  1994مليار دينار سنة  664أكثر من ىل  إ، ليصل 1990مليار دج سنة  209يل اخلارجية من حوا

مليار دج كناتج حملي إمجايل مقابل تسجيله  2830و هي السنة اليت عرفت مبلغ أكثر من  1998مليار دج سنة 

، كما عرفت سنوات االلفينات ارتفاعا مستمرا يف أحجام الناتج احمللي اخلام 1990مليار دج سنة  554أكثر من 

ى عل 2012و  2010و  2006مليار دج خالل سنوات  15843و  12034و  8514و اليت وصلت حد 

   7345و  5537 حدود الــ التوايل مرافقا بذلك التطور الكبري الذي سجلته أرقام التجارة اخلارجية و اليت بلغت

ىل الناتج احمللي اخلام أرقاما كبرية تعدت إلسنوات، كما عرفت نسبة الصادرات مليار دج خالل نفس ا 9271و 

ادة اليت شهد�ا الصادرات من احملروقات و اليت ، و ذلك بفضل الزي 2008و  2006يف سنيت % 46حاجز الــ 

نتني املذكورتني خالل الس مليار دينار 5095و مليار دينار  3979سجلت بدورها أرقاما كبرية وصلت حد الــ 

ثرة بدورها باالرتفاع الذي شهدته أسعار النفط خالل هذه الفرتة و اليت وصلت كمتوسط حسب على التوايل، متأ

 . 2008دوالر للربميل سنة  98.96و  2006دوالر للربميل سنة  68.05ائر أرقام بنك اجلز 

  2012-1990تطور المديونية و رصيد الميزان التجاري خالل الفترة : رابعا

 دى ا�يارأتوازنات املالية اجلزائرية، حيث ىل ظهور اختالالت كبرية يف الإزمة النفط يف �اية الثمانينات أدت أ

ىل ظهور أزمة متويلية كبرية انعكست على إمن الصادرات اجلزائرية % 96ر من يشكل أكثأسعار النفط الذي 

ىل تبين �ج إديون و تراكمها، مما دفع بالبلد ىل ذلك قرب آجال سداد الإالدولة و ميزان مدفوعا�ا، أضف  ميزانية

سلسلة املفاوضات اليت حلقته يف  جديد ترجم باالساس يف جمموعة االتفاقات اليت أبرمت مع صندوق النقد الدويل و

التسعينيات مع ناديي باريس و لندن قصد اعادة جدولة ديو�ا من جهة، و االستفادة من قروض أخرى لتمويل 

 .1993مليار دوالر سنة  9.05، خاصة يف ظل ارتفاع حجم خدمة الدين اليت بلغت أخرى العجوزات من جهة

 املنبثق عن برنامج االستقرار االقتصادي قصري املدى الذي غطى الفرتة 1994ول لسنة تفاق األو بالفعل بعد اإل
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مت مبوجبه االلتزام بربنامج التكييف اهليكلي  1995سنة  رتفاق آخإو  1995مارس  31إىل  1994أفريل  1 من

مع  ىل برنامج التعديل اهليكليإ، باالضافة 1998أفريل  1 - 1995س مار  31املتوسط املدى الذي يغطي الفرتة 

  1:متخض عن جمموعة هذه االتفاقات ملدة سنتني، و قد 1996و �اية شهر ماي  1994البنك الدويل يف عام 

 .1995- 1994نادي باريس خالل الفرتة  معمليار دوالر  13إعادة جدولة أكثر من  -

 .1996نع نادي لندن يف جوان و جويلية مليار دوالر من الديون اخلاصة  3إعادة جدولة حوايل  -

سعار النفط يف فينات، نتيجة االرتفاع املستمر ألقد سامهت الفوائض املالية اليت حققتها اجلزائر يف فرتة االل و

االسواق العاملية و بالتايل ارتفاع ايراداته، يف سداد مديونيتها اخلارجية حىت قبل فرتات االستحقاق و التخلص من 

عاشه البلد من �اية الثمانينات هذا املشكل الذي لطاملا أعترب مصدرا لالهتزازات و الالستقرار االقتصادي الذي 

  :2012-1990املوايل يبني تطور رصيد امليزان التجاري و املديونية خالل الفرتة ىل �اية التسعينات، و اجلدول إ

  2012-1990تطور رصيد امليزان التجاري و املديونية خالل الفرتة  :36 الجدول رقم

  رمليار دوال: الوحدة                                                                                         

  2000  1998  1996  1994  1992  1990  الفترة

  12.3  1.51  4.13  0.26-  3.21  3.1  ر م ت

  25.273  30.678  33.7  29.5  26.1  26.7  املديونية

  2012  2010  2008  2006  2004  2002  الفترة

  20.17  18.21  40.6  34.06  14.27  6.7  ر م ت

  3.637  5.56  5.58  5.6  21.821  22.642  املديونية

  :بالنسبة لرصيد الميزان التجاري :المصدر

 .200، ص سياسات التحرير و االصالح االقتصادي، جملة اقتصاديات مشال افريقيا، العدد االول ،بطاهر علي :1990يزان التجاري لسنة رصيد امل -

 .15، ص 2013النشرة االحصائية الثالثية لبنك اجلزائر، جوان : 2012رصيد امليزان التجاري لسنة  -

 :امليزان التجاري لباقي السنواترصيد  -

- Bulletin statistique de la banque d’Algérie, série rétrospectives, juin 2012, pp 86,87 et 88 

  :بالنسبة للمديونية      

 .202و  201بطاهر علي، مرجع سابق، ص ص : 1996، 1994، 1992، 1990سنوات  -

 :2000و  1998سنوات  -

IMF report, algeria selected issues and statistical appendix, February 2004, p 73. 

 .16، ص 2008النشرة االحصائية الثالثية لبنك اجلزائر، ديسمرب :  2006و  2004، 2002سنوات  -

 .16، ص 2010النشرة االحصائية الثالثية لبنك اجلزائر، جوان : 2008سنة  -

 .16، ص 2013النشرة االحصائية الثالثية لبنك اجلزائر، جوان : 2012و  2010سنيت  -

                                                             

.185بطاهر علي، سياسات التحرير و االصالح االقتصادي، جملة اقتصاديات مشال افريقيا، العدد االول، ص   1  
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انت يتضح من أرقام اجلدول أعاله كيف أن املديونية اجلزائرية عرفت أسوأ أيامها سنوات التسعينات و اليت ك

 اق الدولية، و هذا عائدمع �اية الثمانينات و ا�يار أسعار النفط يف االسو  زمة اليت ظهرتنتيجة حتمية لأل

ىل اقتصاد حقيقي كان  إهيمن أال و هو النفط دون املرور ىل إعتماد اجلزائر يف صادرا�ا على املنتوج املإباالساس 

ىل ذلك اعتماد اجلزائري شبه الكلي يف متوين السوق إو تبعا�ا، أضف  1986ت أزمة سنة ن جينبها خملفاأكفيل 

و ما فاقم أكثر يف أزمة املديونية خالل فرتة التسعينات و اليت الداخلية باملنتوجات الواردة من العامل اخلارجي و ه

ن الطفرة اليت شهد�ا االيرادات املتأتية من أال إمليار دوالر،  33.7أين بلغت  1996عرفت أوجها سنة 

اما الذي سجل أرقامليزان التجاري رصيد احملروقات دوما يف سنوات االلفينات و الوقع االجيايب الذي كان هلا على 

مليار دوالر، الشيء  40.6خري حبوايل ين قدر رصيد هذا األأ 2008يبلغها من قبل خاصة يف سنة قياسية مل 

ىل أدىن مستويا�ا لتبلغ مع �اية سنة إجلزائر ملديونيتها و اليت تقلصت ساهم و بشكل واضح يف سداد االذي 

  .مليار دوالر 3.6حوايل  2012

  2012-1990خالل هيكل الصادرات خالل الفترة صادي من تالتنويع االق: خامسا

ص للحكومات املتعاقبة، فحقيقة شكل تنويع الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات و ال يزال املشكل العوي

، لتمويل االقتصاد اجلزائريو جعله كمصدر ثانوي أروقات ىل االستغناء عن احملإرقام توضح بعدنا عن الوصول األ

، و هو ما يدل على بعد البلد عن تنويع من الصادرات %96كثر من أخرية تشكل نسبة فال تزال هذه األ

  :2012-1990اقتصادها، و اجلدول املوايل يوضح أهم السلع املصدرة خالل الفرتة 
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  2012- 1990صادرات اجلزائر من السلع خالل الفرتة : 37الجدول رقم 

  ماليين الدينارات: الوحدة                                                                                       

مواد غذائية و   البيان

  مشروبات

التموين 

  الصناعي

سلع و معدات   احملروقات

التجهيز و 

  النقل

سلع استهالكية 

  غري غذائية

  ا�موع

1990  450  2216  118600  654  187  122279  

1992  1743  7425  237545  1909  388  249010  

1994  1159  10791  311362  506  520  324338  

1996  9260  44226  682139  2593  2593  740811  

1998  2002.2  18372.9  566616.1  1118.9  765.5  588875.6  

2000  2651.5  38281.7  1611973.6  4143.1  165.7  1657215.6  

2002  3332.5  48984.9  1441877.6  5258  1744.9  1501191.9  

2004  5294.6  41111.2  2286309.3  3950.4  782.4  2337447.8  

2006  6168  72747.3  3895736.2  3510.1  839.3  3979000.9  

2008  7457.9  78125.4  4970025.1  3465  35946.4  5095019.7  

2010  24006.9  86219.4  4220106  2469.4  785.7  4333587.4  

*2012  24273.74  141687.3  5472915.13  2326.55  1240.83  5642443.59  

  :من اعداد الطالب اعتمادا على: المصدر

  .175-173، فصل التجارة اخلارجية، ص ص 2011-1962حوصلة احصائية : الديوان الوطين لالحصائيات -

كانت بالدوالر االمريكي و مت حتويلها اىل الدينار حسب االرقام  .(28، ص 2013، جوان 22بنك اجلزائر، النشرة االحصائية الثالثية رقم * -

 ).الوارد عن بنك اجلزائر 2012السنوي لسنة  77.5519 سعر الصرف

  

ىل هيمنة قطاع احملروقات على الصادرات اجلزائرية و اليت ما فتئت تزيد نسبة إتشري أرقام اجلدول جبالء 

ىل حدود إلتعرف اخنفاضا  1990سنة % 96.99 فقد بلغتىل امجايل الصادرات من سنة إىل أخرى، إمسامهتها 

 هي يف حد ذا�ا عبارة عن مقابل ارتفاع يف حجم مسامهة سلع التموين الصناعي و اليت 1994سنة  95.99%

 1994سنة % 3.32لتبلغ نسبة  1990سنة % 1.81ولية و اليت انتقلت من نسبة مسامهة يف حدود أمواد 

ار دج، يف حني واصلت احملروقات هيمنتها على طول الفرتة الباقية مسجلة نسبا  ملي 10مسجلة مبلغ أكثر من 

         2006خالل سنوات  من جمموع الصادرات الكلية% 96.99و % 97.38و % 97.9كبرية بلغت 

ئري ، و هو ما يؤشر على التبعية الكبرية اليت كان و اليزال يعانيها االقتصاد اجلزاعلى التوايل 2012و  2010و 
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، و هذا رغم العائدات الكبرية اليت درها هذا القطاع على ميزانية الدولة و جمموعة الربامج ىل قطاع احملروقاتإ

ليها سلفا، و  اليت كانت كفيلة بإخراج االقتصاد من هذه التبعية، لكن إاليت مت اطالقها و اليت تطرقنا  االستثمارية

احلال على ما هو عليه خالل طول فرتة الدراسة، بل تشكل نسبة ىل عكس ذلك متاما، فقد بقي إلواقع يشري ا

  :اجلباية البرتولية املساهم االكرب يف ايرادات ميزانية الدولة و هو ما تبينه أرقام اجلدول املوايل

  2012- 2002ايرادات الكلية للميزانية و ايرادات اجلباية البرتولية خالل الفرتة  :38الجدول رقم 

 ماليري الدينارات: الوحدة                                                                              

  2012  2010  2008  2006  2004  2002  السنوات

  6411.3  4392.9  5190.5  3639.8  2229.7  1603.2  االيرادات الكلية للميزانية

  4184  2905  4088.6  2799  1570.7  1007.9  ايرادات اجلباية البرتولية

  نسبة اجلباية البرتولية

  اىل االيرادات الكلية

62.86  70.44  76.89  78.77  66.12  66.25  

Source : banque d’Algérie, rapports annuels (www.bank-of-algeria.dz):  

Pour les années 2008,2010 et 2012 :annexe tableaux statistiques, p 179. 

Pour les années 2006 et 2004 : annexe tableaux statistiques, p 196. 

Pour l’an 2002 : annexe tableaux statistiques, p 165. 

 

  لى االستهالك المحلي و التوزيع   إالتجارية من خالل نسبة الواردات التبعية االقتصادية و : سادسا

  2012- 1990خالل الفترة  لهاالجغرافي                              

و ما يعرف مبعدل اخرتاق الواردات سوف نستعرض أة الواردات من االستهالك احمللي ىل نسبإقبل التطرق 

ت ى أهم السلع اليت شكل، و اليت ستدلنا عل2012-1990خالل الفرتة من السلع أوال تركيبة الواردات اجلزائرية 

 :كرب من واردات اجلزائر خالل الفرتة السابقة الذكرالنسبة األ

 2012- 1990تركيبة الواردات الجزائرية خالل الفترة  -1

     بني سلع التجهيز و التموين الصناعي  2012-1990تنوعت واردات اجلزائر من السلع خالل الفرتة 

خرية تسجيل نسب كبرية من عرفت خالل السنوات األخرى و اليت ع االستهالكية األو كذا السلع الغذائية و السل

 : الواردات االمجالية للجزائر و هو ما تبينه أرقام اجلدول املوايل
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  2012-1990الواردات اجلزائرية خالل الفرتة : 39الجدول رقم 

  ماليني الدينارات: الوحدة                                                                                         

مواد غذائية و   البيان

  مشروبات

التموين 

  الصناعي

سلع و معدات   احملروقات

  التجهيز و النقل

سلع استهالكية 

  غري غذائية

  ا�موع

1990  16 907 26 867 840 38 122 3 980 86 716 

1992  50 696 84 017 2 380 45 670 5 567 188 330 

1994  93 515 165 203 1 762 73 776 4 881 339 137 

1996  138 928 157 639 5 533 163 166 32 227 497 493 

1998  145 413,20 163 414,80 6 869,40 189 747,30 46 908,90 552 353,60 

2000  167 013,10 201 889,60 9 427,50 254 499,50 57 500,50 690 330,20 

2002  204 480,60 296 614,30 10 889,90 360 918,50 83 848,90 956 752,20 

2004  245 329,70 376 591,30 10 891,90 558 922,70 122 664,20 1 314 399,80 

2006  251 311 538 536,10 13 321,90 617 091,80 138 280 1 558 540,80 

2008  464 487,70 940 763,50 16 154,50 952 291,60 198 336,20 2 572 033,50 

2010  392 523,90 1 103 483 37 460 1 237 555,20 240 768,60 3 011 790,70 

*2012  696 648,72 945 667,87 146 340,44 1 068 820,29 772 029,16 3 629 506,48 

  :من اعداد الطالب اعتمادا على :المصدر

  .175-173، فصل التجارة اخلارجية، ص ص 2011-1962حوصلة احصائية : الديوان الوطين لالحصائيات -

االرقام كانت بالدوالر االمريكي و مت حتويلها اىل الدينار حسب .(28، ص 2013، جوان 22بنك اجلزائر، النشرة االحصائية الثالثية رقم * -

 ).الوارد عن بنك اجلزائر 2012السنوي لسنة  77.5519سعر الصرف 

 

كرب من الواردات الكلية على طول فرتة الدراسة، نسبة األشكلت واردات سلع و معدات التجهيز و النقل ال

ة فرتة مليار دج يف �اي 254لتبلغ  1990مليار دج سنة  38و اليت عرفت مبالغ كبرية انتقلت من أكثر من 

ىل حجم إ% 29.44و هو ما ميثل نسبة  2012مليار دج سنة  1068ىل أكثر من إالتسعينات، ليقفز املبلغ 

ىل قاعدة صناعية صلبة و حباجة إمثل االقتصاد اجلزائري املفتقد  ، و هو أمر مفهوم بالنسبة القتصادالواردات الكلية

لتموين الصناعي و اليت تتمثل على السلع املوجهة لو هو نفس الشيئ الذي يقال  ،ىل بناء نفسه لالنطالقإ

و اليت عرفت بدورها أرقاما كبرية انتقلت بني  ،ساس يف املواد االولية املوجهة ملا هو قائم من صناعات يف البلدباأل

على التوايل، يف  2012و  2000و  1990مليار دج خالل سنوات  945مليار دج و  201مليار دج و  26

 االنتباه حقا يف أرقام اجلدول أعاله من قيم الواردات اجلزائرية من السلع  هو االرتفاع املستمر يف حني و ما يثري

ىل إ 1990سنة % 19.49ردات الكلية من ىل نسبة الواإانتقلت نسبتها  حجم الواردات من الغذاء و اليت
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 9حوايل أي ما يعادل  2012مليار دج سنة  700 حوايلعرفت قيما كبرية بلغت ، بل 2000سنة % 24.19

 يف بلد حبجم  ، أين ال نكاد نستطيع تربير هذا الرقمخم جدا يثري الكثري من التساؤالتمليار دوالر، و هو رقم ض

برية املخصصة له خالل رغم أرقام االستثمار الك فيهاال بالعجز الذي يعانيه القطاع الفالحي إ مكانيات اجلزائر،إو 

ىل حوايل إ 2004- 2001مج االنعاش االقتصادي مليار دج يف برنا 65انتقلت من و اليت خرية السنوات األ

خري مليار دج يف الربنامج األ 1000يل ليبلغ الرقم حوا 2009- 2005مليار دج خالل برنامج دعم النمو  312

ساسا أن  يكمن يف االموال بقدر ما يكمن املشكل الإ، و بالتايل ف2014-2010العمومية برنامج االستثمارات 

تثار حوهلا العديد من  يف السياسات املنتهجة و طرق التسيري و اليت يف كثري من االحيان ما يشو�ا اللغط و

ىل ذلك التغييب الذي يطال احللقة االساسية يف هذا القطاع و هو الفالح أثناء انتهاج إت، أضف التساؤال

ن إ تنتهجها الدولة يف هذا القطاع موعة الربامج اليتالسياسات و رسم اخلطط، و بالتايل وجب اعادة النظر يف جم

حنن أردنا حقا التخلص من حجم التبعية الغذائية الذي نعانيه، و هو ما يعترب حبق مصدر قلق و مبعث هلزات 

نتاج الغذاء يف إار النفط من جهة و أسعار و ظروف اجتماعية قد حتدث يف أي حني يف ظل ارتباط اقتصادنا بأسع

من جهة أخرى، و هي كلها عوامل خارجية ال ميكن التحكم فيها بل هي املتحكمة يف االستقرار االجتماعي العامل 

   . الداخلي من عدمه يف ظل استمرار الوضع القائم على ما هو عليه

 :معدل اختراق الواردات -2

 2012-1990معدل اخرتاق الواردات خالل الفرتة : 40الجدول رقم 

  2000  1998  1996  1994  1992  1990  السنة

  21.87  19.77  21.20  22.58  18.57  16.71  %معدل اخرتاق الواردات

  2012  2010  2008  2006  2004  2002  السنة

  26.24  28.11  30.07  25.57  25.64  24.05  %معدل اخرتاق الواردات

  .من اعداد الطالب اعتمادا على اجلداول السابقة :المصدر

ي اىل الناتج احمللي اخلام مضاف املساو ىل االستهالك احمللي إرتاق الواردات عن نسبة الواردات رب معدل اخعي

ليه الواردات ناقصا منه الصادرات، و بالتايل فهو يدل على مدى تبعية البلد يف تلبية الطلب الداخلي هلا من السلع إ

النسبة بشكل كبري و اليت تراوحت يف عموم فرتة  تية من اخلارج، و تدل أرقام اجلدول أعاله على ارتفاع هذهاملتأ

خرية و اليت ستمرا خاصة خالل فرتة العشرية األ، و عرفت هذه النسبة ارتفاعا م%30.07و % 16الدراسة بني 

، و هو ما يدل مبا ال يدع جماال 2012سنة % 26.24و  %30.07يف حدود  2008سنة  اعرفت رقما كبري 
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اخلارج يف تلبية حاجيا�ا من أهم السلع خاصة منها السلع املوجهة للتموين الصناعي  ىلإللشك على تبعية اجلزائر 

يعترب يف مرحلة بداية وضع و كذا سلع التجهيز و النقل و اليت يربرها ما سلفنا ذكره من كون االقتصاد اجلزائري 

ىل أخرى و اليت إتفع من فرتة ئية اليت ما فتئت تر ىل ذلك واردات السلع الغذاإنتاجية و صناعية، أضف إقاعدة 

   .حتدثنا عنها آنفا

 2012-1990التوزيع الجغرافي للواردات الجزائرية خالل الفترة  -3

 حتاشي ، و بالتايلهمتنويع مصادرها من عد ىهم املؤشرات الدالة علأحدى إ يعترب التوزيع اجلغرايف للواردات

و بالتايل صعوبة  ذلك التبعية جلهة واحدة ال فمعىنإن طرأ طارئ لدى البلد املصدر، و إالوقوع يف أزمة متوينية 

زمة، و قد متيزت الواردات اجلزائرية منذ االستقالل بسيطرة دول االحتاد االورويب بنسبة  حاالت األ التموين خاصة يف

 :خرية و هو ما تبينه أرقام اجلدول املوايليف فرتيت التسعينات و العشرية األكبرية عليها، و قد تواصلت هذه احلالة 
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  2000-1991التوزيع اجلغرايف للواردات اجلزائرية خالل الفرتة  :41 الجدول رقم

  ماليني الدينارات: الوحدة                                                                                          

 2000 1998 1996 1994 1992 1991  البيان

 395593,4 316989,9 311479,6 190040,7 119271,9 85460,9 دول االتحاد االوروبي

 162661,8 131655,9 121804,1 84057,4 45686,4 29540,6 فرنسا

 61409 49673,5 45663,5 33125,9 27092,9 18125,2 ايطاليا

 53424,5 37892,9 32744,9 18292,3 16386,6 13995,9 املانيا

 118098,1 97767,6 111267,1 54565,1 30106 23799,2 باقي دول االحتاد

 76611,1 54533,3 34346,4 32256,6 14598 14429,4 باقي الدول االوروبية

 105026,2 88987,4 70422 62079,5 24700,4 17898,5 دول امريكا الشمالية

 26339 30734,1 19461,3 13552,1 3910,7 3722,1 كندا

 78687,2 58253,3 50960,7 48527,4 20789,7 14176,4 امريكا

 19394 10894,9 19532,6 7833,7 4041,5 3908,2 دول امريكا الالتينية

 3726 1412,6 6808,6 9345,7 4857,3 3115,3 دول المغرب العربي

 10575,4 15555,1 7201,6 4534 2198,4 712,3 دول عربية

 8954,4 9951,6 4175,5 1722,5 481,6 1255,1 افريقيةدول 

 65757,9 49344 40461,1 29265,9 16284,1 9839,2 دول اسيوية

 20557,8 12084,7 13119,8 8984,4 8388,4 6922,5 اليابان

 16531,1 12437,4 11102,8 5534,2 3421,7 184,3 الصني

 28669 24821,9 16238,5 14747,3 4474 2732,4 باقي دول اسيا

 4787,3 4689,8 3898,1 3063,8 2113,6 2622,4 باقي دول العالم

 690425,7 552358,6 498325,5 340142,4 188546,8 139241,3 المجموع

  .179و  178، فصل التجارة اخلارجية، ص ص 2011-1962حوصلة إحصائية -الديوان الوطين لالحصائيات :المصدر

ت من هذه سيطرة دول االحتاد االورويب على الواردات اجلزائرية، حيث كانت الوارداىل إتشري أرقام اجلدول 

من جمموع الواردات، فقد % 55و % 62كرب و اليت تراوحت خالل الفرتة املذكورة بني املنطقة متثل النسبة األ

و مببلغ جتاوز  1994سنة % 55.87ىل حوايل إلتنخفض قليال  1991سنة % 61.37ة شكلت نسب

، و كانت فرنسا متثل الدولة املشكلة للنسبة %57.3نسبة قاربت  2000مليار دج، فيما عرفت يف عام 190
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نسبة  1994ين عرفت يف سنة أخالل طول الفرتة، % 25و  21بني  كرب من مصدر هذه الواردات تراوحتاأل

من جمموع الواردات يف % 9مث ايطاليا حبوايل % 14.26المريكية حبوايل ، تلتها الواليات املتحدة ا% 24.71

هذه السنة، فيما مل تتجاوز نسبة الواردات القادمة من دول املغرب العريب و باقي الدول العربية خالل هذه الفرتة 

ل ، و كذلك احلال بالنسبة للدو 2000مليار دج سنة  10و مببالغ زهيدة بلغت أقصاها % 2.74حاجز 

 66من جمموع الواردات أي مبقدار حوايل % 9.52حبوايل  2000يوية اليت سجلت أعلى نسبة هلا سنة ساآل

سد منها، و لعل ما قدم من االرقام اليت تبني سيطرة دول االحتاد الصني و اليابان حصة األ مليار دج كان لكل من

ائر غرايف و تطور هذه الدول من جهة و حاجة اجلز االورويب على تركيبة الواردات اجلزائرية مربر حبكم القرب اجل

سيوية يف االفريقية و كذا غالبية الدول اآلخرى، عكس ما كانت تعانيه الدول العربية و أاملتزايدة ملنتجا�ا من جهة 

ة هذه الفرتة و اليت تعترب يف نفس حالة اجلزائر، بل غالبيتها تتميز بنفس خصائص االقتصاد اجلزائري املتسم بصف

   .الريعية و املعتمد على املنتوج الوحيد يف التصدير و كذا متويل الواردات
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  2010-2001التوزيع اجلغرايف للواردات اجلزائرية خالل الفرتة  :42 الجدول رقم

  مليون دج :الوحدة                                                                                        

 2010 2008 2006 2004 2002  البيان

 1520305,7 1359153,8 847287,2 719078,8 529040 دول االتحاد االوروبي

 453909,2 422772,7 317122,7 295538,2 214969,3 فرنسا

 301546,5 280177,6 136676,9 111397,2 90773 ايطاليا

 174255,1 157818,7 107252 86332,6 67989,3 املانيا

 590594,9 498384,8 286235,6 225810,8 155308,4 باقي دول االحتاد

 207890,1 162113,8 130113,3 147742,2 108666,3 باقي الدول االوروبية

 179974,5 206637,4 122975,6 97765,2 119411,2 دول امريكا الشمالية

 24523,3 143233,8 19793,7 20585,1 26721,3 كندا

 155451,2 63403,6 103181,9 77180,1 92689,9 امريكا

 192318,7 179792,7 101777,9 90369,7 38733,5 دول امريكا الالتينية

 40464 25750,6 17105,2 12345,7 10126,5 دول المغرب العربي

 93974,8 45771,9 35762,2 37066,3 29106,7 دول عربية

 29490,1 25832,5 10781 10339 6935,5 دول افريقية

 730613,7 545067,8 273830 189951,5 104887 دول اسيوية

 112320,7 91965,4 51551 47320,5 29693 اليابان

 330481,9 265461,3 124047,7 65997,4 27230 الصني

 287811,1 187641,1 98231,3 76633,6 47964 باقي دول اسيا

 16776 21912,8 18907,5 9741,4 10133,1 باقي دول العالم

 3011807,6 2572033,3 1558539,9 1314399,8 957039,8 المجموع

  .181و  180و  179، فصل التجارة اخلارجية، ص ص 2011-1962حوصلة إحصائية -الديوان الوطين لالحصائيات :المصدر

دول االحتاد االورويب ن ما قيل عن فرتة التسعينات استمر خالل عشرية االلفينات، فقد تواصلت هيمنة إ

على التوايل، و كان  2008و  2004سنيت % 52.84و % 55.27، أين بلغت على غالبية الواردات اجلزائرية

و مببلغي % 16.43و % 22.46دائما لفرنسا حصة االسد فيها بلغت خالل نفس السنتني املذكورتني نسبيت 

فرتة دولة الصني الشعبية على اخلط، أين سجلت مليار دج على التوايل، فيما دخلت يف هذه ال 422و  295



 2012 - 1990على التنمية المستدامة في الجزائر خالل الفترة  او أثارهسياسات التحرير : الرابعالفصل  

  

 
184 

من جمموع الواردات الكلية،  2010سنة % 10.97و  2008سنة % 10.32نسبا البأس �ا وصلت حد 

سنة % 5.16ىل إو  2004سنة % 9.68اىل  2000سنة  %11.39فيما اخنفضت حصيلة الو م أ من نسبة 

سنة  % 3.04منها تقهقرا من عرفت نسبة واردات اجلزائر ، و نفس الشيء بالنسبة للدول العربية اليت 2010

مليار  45ىل إمليار دج  37رغم أن قيمة هذه الواردات عرفت ارتفاعا من  2008سنة % 1.77ىل إ 2004

 1314دج خالل نفس السنتني على التوايل، يف مقابل ارتفاع حجم الواردات الكلية يف نفس الفرتة من أكثر من 

رقام املقدمة هو بداية اخنفاض حصص دول االحتاد و لعل ما يثري االنتباه يف األ. مليار دج 2572ىل أكثر من إ

جيل ، يف مقابل تس2005تفاق الشراكة حيز التنفيذ بداية من سبتمرب إويب من واردات اجلزائر رغم دخول االور 

و هي يف  انسبا البأس �) جمتمعةسيوية الدول اآل أي هذه(سيوية و اليت عرفت ارتفاع نسبة مسامهة الدول اآل

على التوايل، خاصة منها الصني  2010و  2008خالل سنيت % 24.25و % 21.19ارتفاع مستمر بلغت 

ىل دول نامية أخرى كالربازيل، تركيا و إول للجزائر، باالضافة كاملورد األ  وىلبدأت تزاحم فرنسا يف مرتبتها األ و اليت

املمونة للجزائر و هو ما تبينه أرقام اجلدول  من ضمن الدول العشرة االوىل 2012 االرجنتني و اليت كانت سنة

 :املوايل

                                                                                  2012املمونون العشرة االوائل للجزائر خالل سنة  :43الجدول رقم 

  مليون دوالر: الوحدة                                                                                             

  كوريا   الربازيل  و م أ  تركيا  االرجنتني  أملانيا  اسبانيا  ايطاليا  الصني  فرنسا  الدولة

قيمة 

  الواردات

6092  5965  4569  4194  2595  1803  1798  1651  1344  1260  

Source :  

données d’ALGEX, disponible sur le sitweb http://www.algex.dz, consulté le 18/12/2013. 

 

  2012- 1990األثار االجتماعية لسياسات التجارة الخارجية الجزائرية خالل الفترة : المطلب الثاني

ثار اجلمة على اجلوانب االجتماعية  يف بداية التسعينات اآللقد كان للسياسات االنفتاحية اليت تبنتها اجلزائر 

خاصة ما تعلق منها تبين سياسات و ضوابط صندوق النقد الدويل و ما تبعها من خوصصة للمؤسسات اجنر عنها 

مستويات العملة الوطنية و هو ما تسبب يف أحجام ىل ذلك تدين إضف أثري منها و تسريح كبري لعماهلا، غلق الك

  .قدرة الشرائية للمواطن اجلزائريالتضخم اليت تبعها و تدين ال
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  التشغيل و معدالت البطالةأثار االنفتاح التجاري على : أوال

ىل اقتصاد إو االنتقال من االقتصاد املسري  ختاذ مسار التحولن اجلزائر كانت ملزمة ال خمرية يف اأصحيح 

، خاصة بعد دي و التجاري الذي تبنته اجلزائريف بداية التسعينات، لكن هذا املسار و االنفتاح االقتصا حرشبه 

و تبين خوصصة جل ) 1994و  1991، 1989(توقيع االتفاقيات اليت كانت مع صندوق النقد الدويل 

  ثار اجلمة على قطاع التشغيل كانت له اآل  ر، املؤسسات العمومية اليت كانت يف الغالب عاجزة عن مواصلة املسا

  :و هو ما تبينه أرقام اجلدول املوايلوىل خاصة خالل العشرية األ و تطور معدالت البطالة

  2012-1990تطور نسب البطالة خالل الفرتة  :44 الجدول رقم

  2000  1997  1995  1992  1991  1990  السنة

  28.89  26.41  28.1  23.8  21.2  19.7  %معدل البطالة 

  *2012  2010  2008  2006  2004  2003  السنة

  11  10  11.3  12.3  17.7  23.7  %معدل البطالة 

  .69، فصل التشغيل، ص 2011-1962حوصلة إحصائية الديوان الوطين لالحصائيات،  :المصدر

*ONS,raport sur l’activité, emploi et chomage au 4eme trimestre 2013, N 653, P11. 

ىل إ 1990من  وىل تبدأتني حسب تطور معدالت البطالة، األساسيأىل فرتتني إتقسيم فرتات اجلدول  ميكن

 يتضح جليا من خالل أرقام اجلدول كيف كان تأثريأين ، 2012ىل غاية إ 2003، و الثانية من 2000غاية 

  و حترير التجارة اخلارجية،  10-90تبين السياسات االنفتاحية اجلديدة خاصة بعد صدور قانون النقد و القرض 

برامج االصالح اهليكلي و اخلوصصة على قطاع التشغيل يف اجلزائر، فقد سامهت يف االرتفاع املضطرد  و ما تاله من

 %28.89و % 28.1ليبلغ  1990سنة % 19.7ن اليت انتقلت مخالل الفرتة االوىل  يف معدالت البطالة

ىل ثالث اصناف، إنامج اخلوصصة مت تصنيف املؤسسات طار بر إففي   .على التوايل 2000و  1995سنيت 

فقد  .االستمرار و مؤسسات تواجه صعوباتمؤسسات قادرة على االستمرار، مؤسسات ميكن مساعد�ا على 

مؤسسة صغرية و  38مؤسسة عمومية من بينها  41خوصصة أعلنت احلكومة يف هذا الصدد عن نيتها يف 

، مؤسسة صغرية و متوسطة 26مؤسسة من الفئة الثانية منها  61متوسطة قادرة على االستمرار، كما مت خوصصة 

يج، مؤسسة عمومية معظمها يف البناء و النس 41تصفية  1996و تصفية مؤسسات الفئة الثالثة، أين متت سنة 

نتاجية غري قادرة على االستمرار ضمن املؤسسات العمومية القائمة، و قد إوحدة  60ايل كما مت إغالق حو 
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عامل منذ الشروع  26400انعكست هذه العملية على البطالة و معدال�ا اليت ذكرناها آنفا، و تسريح أكثر من 

   .1يف عملية اعادة اهليكلة

ىل إ 2003سنة % 23.7بطالة منتقلة من ال يف حني عرفت الفرتة الثانية اخنفاضا مستمرا يف معدالت

   ، و هي الفرتة اليت عرفت انتعاشة كبرية يف االيرادات اجلزائرية املتأتية من صادرات احملروقات 2012 سنة% 11

يرادات مما ساهم يف انتقال ا 2008سنة  دوالر للربميل 120و اليت عرفت أسعارها أرقاما قياسية بلغت أزيد من 

مليار دج  5642و  2008مليار دج سنة  5095لتبلغ أكثر من  1990مليار دج سنة  122من الصادرات 

و اليت سامهت يف  اليت سبق التطرق إليهاطالق خمتلف الربامج اخلماسية إ، و هو ما ساهم بدوره يف 2012نة س

استحداث جمموعة من ىل إ أطلقت يف هذا الصدد، باالضافة املشاريع اليتمن خالل تقليص معدالت البطالة 

 90/259و اليت استحدثت مبوجب املرسوم التنفيذي  ANEMآليات التشغيل مثل الوكالة الوطنية للتشغيل 

و الوكالة الوطنية لتسيري القرض  ANSEJلدعم و تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية  08/09/19902 املؤرخ يف

وقد سامهت  .22/01/20043املؤرخ يف  04/14املستحدثة مبوجب املرسوم التنفيذي  ANGEMاملصغر 

 يف ،نه يف كثري من االحيان ال يرتبط بنشاط إنتاجي حقيقيليت يطغى عليها الطابع السياسي ألو ا ،هذه السياسة

بلغت مناصب الشغل  2009- 1999و خالل العشرية  2005/2009مليون وظيفة خالل املخطط  5انشاء 

 مليون وظيفة من قبل املؤسسات العمومية االقتصادية، و يف إطار الوظيف العمومي 8االمجالية املستحدثة حوايل 

ملنجزة يف صغر، و يف إطار االستثمارات اطار القرض املإإطار عقود ما قبل التشغيل، و يف باالدارات املختلفة، و يف 

غري معربة حقيقة عن حتسن  لكن هذه االرقام تبقىو . 4طار االشغال ذات املنفعة العامةإالقطاع الفالحي، و يف 

زراعة و الصناعة يف نسب ل، من خالل مسامهة أهم القطاعات االقتصادية كايشهده االداء االقتصادي اجلزائري

املناصب املستحدثة يف االدارات احلكومية و اخلدمات  ىل التطور املستمر لعددإالتشغيل، بل تبقى عائدة باالساس 

و هو ما توضحه أرقام اجلدول املوايل اليت تظهر توزع الفئات على حساب بقية القطاعات االقتصادية املنتجة 

  :2012-1990ة النشطة حسب القطاعات خالل الفرت 

  

                                                             
و آثارها على الفضاء االقتصادي و االجتماعي، جملة العلوم االقتصادية و علوم  1988برحومة عبد احلميد، االصالحات االقتصادية باجلزائر منذ   1

  .123، ص 2006، 06التسيري، العدد رقم 

.1990سبتمرب  12الصادرة بتاريخ  39ج ر عدد رقم   2  

.25/01/2004الصادرة بتاريخ  06ج ر عدد رقم   3  
ري املتوازن الفرتة صاحلي صاحل، تأثري الربامج االستثمارية العامة على النمو االقتصادي و االندماج القطاعي بني النظرية الكينزية و اسرتاتيجية النمو غ  4

  .28، ص 13/2013، العدد  رقم 1، جملة العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة سطيف2001-2014
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  2012-1990توزيع الفئات النشطة حسب القطاعات خالل الفرتة  :45الجدول رقم 

  : %الوحدة                                                                                                

البناء و االشغال   الصناعة  الفالحة  القطاع/السنة

  العمومية

  خدماتجتارة و 

1990*  21.1  14.6  15  49.3  

1992*  23.2  15.9  12.3  48.6  

1996*  20.6  13.2  12.6  53.6  

1997  15.5  10.2  10.3  64  

2000  14.12  13.37  9.99  62.52  

2003  21.13  12.03  11.97  54.87  

2005  17.16  13.16  15.07  54.61  

2008  13.69  12.48  17.22  56.61  

2010  11.67  13.73  19.37  55.23  

2012**  9  13.1  16.3  61.6  

  :المصدر

   .67و  65، 62، 60، 58، 56 ص صفصل التشغيل ، 2011-1962حوصلة احصائية :الديوان الوطين لالحصائيات -

ورقلة، رسالة ماجيستري غري منشورة، جامعة ، 2008-1970بن طاجني حممد عبد الرمحان، دراسة قياسية لسوق العمل يف اجلزائر خال الفرتة *-

  .63، ص 2010-2011

  :متوفر على املوقعالديوان الوطين لالحصائيات، ملف التشغيل و البطالة، **-

www.ons.dz/-EMPLOI-ET-CHOMAGE-au-Quatrieme,56-.html 

  

من خالل أرقام اجلدول يتضح جليا التناقص املستمر يف مسامهة قطاعي الفالحة و الصناعة يف التشغيل 

ن كان االمر مربرا يف فرتة التسعينات إكرب، و الذي متثل منه االدارة النصيب األلصاحل قطاع التجارة و اخلدمات 

ن ذلك أال إن اصالحات هيكلية و خوصصة، مية مبالنسبة للقطاع الصناعي خاصة بعدما شهدته املؤسسات العمو 

ال يربر استمراره على نفس الوترية خالل السنوات االخرية، خاصة بعد الطفرة الكبرية اليت عرفتها االيرادات اجلزائرية 

مسامهة القطاعات االقتصادية أرقام  خالل من ،املتأتية باالساس من صادرا�ا النفطية اليت مل تستغل على ما يبدو

، يف انشاء صناعات حملية تغنينا عبء الواردات املتزايدة من جهة، و تساهم يف رفع حصة ساسية يف التشغيلاال

لني عن العمل املتزايدين من الصادرات خارج احملروقات من جهة أخرى، و بالتايل املسامهة يف استيعاب أعداد العاط

    ت اجلزائرية خارج قطاع احملروقاتعلال حبجم الصادراىل ذلك فان هذا التوزيع يعترب مإباالضافة  .ىل أخرىإسنة 
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، يف حني أن نسبة الواردات املوجهة %3و اليت ال متثل الشيئ الكثري و اليت مل تتجاوز يف أحسن االحوال حاجز الــ 

كانت ين  أكرب من جمموع الواردات السلعية، النسبة األ شكلت على طول فرتة الدراسةللتموين الصناعي و اليت 

سنة % 26.05و  2006سنة % 34.55، 1996سنة % 31.68، 1990سنة % 30.98ترتاوح بني 

، و هي السنة اليت مل تعرف اخنفاضا يف قيمة هذه الواردات املوجهة للتموين الصناعي  اليت تعدت حاجز الــ 2012

نها بالسلع الغذائية و سلع خرى خاصة ما تعلق مهدت ارتفاعا يف قيمة الواردات األمليار دج، بقدر ما ش 945

ن ما ميكن قوله هو إمليار دج على التوايل، لذلك ف 1068مليار دج و  696التجهيز و النقل اليت تعدت قيمتها 

ن أرقام التشغيل املسجلة يف القطاع الصناعي مل تكن تتناسب مع قيمة الواردات و أحجام االستثمارات املخصصة أ

  .أمولهلذا القطاع، بل كانت دون امل

بشكل أساسي يف متويل  النفط و االعتماد عليهميكن القول بأن استمرار اعتماد اجلزائر على تصدير و عليه، 

، شكل بالفعل مصدرا سعاره يف االسواق العامليةأل االنتعاشة الكبرية اليت تعرفه اخلزينة العمومية خاصة يف ظ

ىل إجند الدولة تلجأ ، أين البطالني، خاصة اجلامعيني منهملالتكالية، خاصة يف جمال السياسات املتبعة الستيعاب 

اعتماد آليات تشغيل هشة و خلق مناصب مؤقتة عن طريق وكاالت التشغيل مثل الوكالة الوطنية للتشغيل 

ANEM  و  مديريات النشاط االجتماعيDAS ، و اليت متنح أجورا زهيدة هلؤالء املشغلني ال تتجاوز يف

شة هذه املناصب املؤقتة ىل ذلك هشاإقدرة الشرائية، أضف دج شهريا، يف ظل تدين ال15000أحسن االحوال 

هو ما يعين فقدان أحد موارد شراء السلم االجتماعي املعتمد يف  سعار النفط وأىل الزوال يف حالة �اوي إاملعرضة 

نجر عنه غليان هو ما قد ي عامل البطالة من جديد، وىل إبالتايل دفع هؤال البطالني أصال  الوقت الراهن، و

  .ىل حد اال�يارإقد تؤدي بالدولة حىت  ىل احتجاجات شعبية، أصبحنا نألفها يف يومياتنا،إاجتماعي قد يتحول 

    أثر االنفتاح التجاري على القدرة الشرائية: ثانيا

ىل إاكل مجة على  االقتصاد اجلزائري أدت أزمة أسعار النفط يف �اية الثمانينات و ما ترتب عنها من مش

تفاقم املشاكل االقتصادية املتمثلة باالساس يف اخنفاض معدالت النمو، زيادة معدالت البطالة، ارتفاع معدالت 

مليار دوالر سنة  9.05ىل إمن الصادرات، فقد وصلت % 80بلغت اليت التضخم و زيادة معدالت خدمة الدين 

عبئا كبريا على ا�تمع خاصة الطبقات ، و قد شكلت هذه السلسلة معوق رئيسي للتقدم االقتصادي و 19931

  .هم احلاجيات من السلع و اخلدمات، مما فرض زيادة االعتماد على اخلارج للتمون و احلصول على أالفقرية منه

                                                             

.181بطاهر علي، سياسات التحرير و االصالح االقتصادي يف اجلزائ، جملة اقتصاديات مشال افريقيا، العدد االول، ص   1  
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ىل املؤسسات إلضروري اللجوء جلزائري، كان من او �دف تصحيح مجلة االختالالت اليت شابت االقتصاد ا

  .الدولية و تطبيق جمموعة االجراءات التصحيحية اليت تتماشى و سياسة التحرير التجاري اجلديدة

، 1989من مجلة هذه االصالحات ما مت االتفاق عليه مع صندوق النقد الدويل يف االتفاقيات الثالث 

و متكني اخلواص من  ار الدولة هلذا القطاعاحتك جارة اخلارجية، أين مت ا�اء، يف جمال الت1994و  1991

ىل البدء يف االعتماد على آليات العرض و الطلب إت يف جمال الصرف هلم، باالضافة املشاركة فيه و تقدمي التسهيال

رها احلقيقي، أين مت يف و ختفيض قيمة العملة الوطنية حىت تكون مساوية لسع هاحترير  حتديد االسعار و بالتايل يف

ن كانت مساوية لــ أبعد  1991والر الواحد يف سبتمرب دج للد 22.5ىل إن وصلت أىل إمر التخفيض بداية األ

 1994تفاقية أفريل إضات االخرى خاصة بعد ، مث تلتها التخفي1990دج مقابل دوالر واحد يف ديسمرب  12.2

  :1998-1993و املوضحة يف اجلدول التايل خالل الفرتة 

  1998- 1993قيمة الدينار اجلزائري مقابل الدوالر االمريكي خالل الفرتة  :46 الجدول رقم

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  الفرتة

  60.6  58.4  56.2  52.2  42.9  24.1  دوالر 1/الدينار

    .190بطاهر علي، سياسات التحرير و االصالح االقتصادي يف اجلزائ، جملة اقتصاديات مشال افريقيا، العدد االول، ص  :المصدر

ىل حترير إ، و الذي يهدف 1995يف جانفي  06- 95سعار صدر يف هذا السياق أيضا نظام األ و قد

رفع الدعم عن معظم السلع، فأرتفعت أسعار  أسعار السلع و اخلدمات و جعلها تعتمد على قواعد املنافسة، و مت 

% 60و 1995-1994خالل سنة % 100ىل حوايل إ ،اليت كانت مدعمة ،املنتوجات الغذائية و البرتولية

مت إلغاء كل الدعم على املنتوجات الغذائية و البرتولية  1997، و يف �اية عام 1996-1995خالل سنة 

ثر البالغ على اجلوانب االجتماعية خاصة ما ان ملا مت تبنيه من إجراءات األك  وقد .1لتتماشى مع االسعار العاملية

ين أجراءات، لتضخم الكبرية اليت رافقت هذه اإلتعلق منها بالقدرة الشرائية للمواطن و اليت تأثرت كثريا مبوجات ا

املوايل اليت تربز تطور ، و هو ما تعرب عنه أرقام اجلدول 1992سنة % 30رقاما كبرية جدا فاقت حد أسجلنا 

  :1998-1990التضخم خالل الفرتة  تمعدال

  

  

  

                                                             

.198بطاهر علي، نفس املرجع، ص   1
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  1998- 1990معدالت التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة  :47 الجدول رقم

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  الفترة

معدل 

  التضخم

17.9  25.9  31.7  20.5  29  29.8  18.7  5.7  5  

   .102، فصل االرقام االستداللية، ص 2011-1962لالحصائيات، حوصلة احصائية الديوان الوطين  :المصدر

جراءات اليت مت تضخم يف تزايد مستمر مع سلسلة اإلرقام اجلدول أعاله جليا كيف كانت معدالت الأتربز 

الوطنية خالل  تبنيها يف جمال حترير التجارة اخلارجية، خاصة ما تعلق منها مبوجات التخفيضات اليت عرفتها العملة

ر ىل ذلك تقريإكما أشار   لغاء الدعم على بعض املنتجاتإو  الفرتة االوىل لسنوات التسعينات و حترير االسعار

ىل موجات الزيادة يف معدل التضخم إمر أدت جراءات يف بادئ األن هذه اإلأصندوق النقد الدويل الذي أوضح 

ضعاف إل املواطن البسيط خاصة و حقيقة يف اثقال كاه، و هو ما ساهم 19941يف �اية % 39الذي بلغ 

، الشيئ الذي انعكس على النفقات االستهالكية املعيشية لالسر اليت عرفت معدالت منو سالبة القدرة الشرائية

  :خالل هذه الفرتة و هو ما تبينه أرقام اجلدول املوايل

   1999-1990فقات االستهالكية املعيشية لالسر خالل الفرتة معدالت منو الن: 48 الجدول رقم

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  الفرتة

ن س *

  ن إ أ م

-3.5  -7.5  4.8  -2.5  -0.5  2.07  -2.4  -2.15  2.09  2.9  

  .قاعدة بيانات البنك الدويل :المصدر

 الغذائي و مصدر للقالقل االجتماعية منالواردات الغذائية رهن لألحجم ارتفاع : ثالثا

، و هو نفس املسار خريةالنتباه يف السنوات األل تطورت الواردات اجلزائرية من السلع الغذائية بشكل الفت

ىل يومنا هذا، رغم ما يبذل من جهود يف القطاع الفالحي و الصناعات إي كانت فيه منذ سنوات السبعينات الذ

تثمارات املخصصة له، بغية اخلروج من هذه التبعية اليت تعترب حبق مشكال يؤرق اجلميع ه، و أحجام االسباملرتبطة 

عنه من من الغذائي للبلد و بالتايل رهن لقوت اجلزائريني للخارج و ما قد ينجر ظرا ملا هلذا اجلانب املرتبط باألن

و ما أزمة �اية الثمانينات و ما ىل صراعات و قالقل تأيت على االخضر و اليابس، إمشاكل اجتماعية قد تتحول 

                                                             
1 IFM report, Algeria: selected issues and statistical appendix, February 2004, p 21. 
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الواردات الصادرات و ، ببعيدتني عن االذهان، و اجلدول املوايل يوضح تطور 2011تبعها  و كذا أزمة جانفي 

  :2012- 1990خالل الفرتة الغذائية اجلزائرية 

  2012-1990صادرات و واردات اجلزائر الغذائية خالل الفرتة  :49 الجدول رقم

 ماليني الدينارات: الوحدة                                                                                  

  2000  1998  1996  1994  1992  1990  الفترة

  2651.5  2002.2  9260  1159  1743  450  ص غ

  0.15  0.34  1.24  0.35  0.69  0.36  ص ك/ص غ

  167013.1  145413.2  138928  93515  50696  16907  و غ

  24.18  26.32  27.87  14.07  26.88  19.42  و ك/و غ

  1.58  1.37  6.66  1.23  3.43  2.66  نسبة التغطية

  2012  2010  2008  2006  2004  2002  الفترة

  24446.08  24006.9  7457.9  6168  5294.6  3332.5  ص غ

  0.43  0.55  0.14  0.15  0.22  0.22  ص ك/ص غ

  701594.7  392523.9  464487.7  251311  245329.7  204480.6  و غ

  19.19  13.03  18.05  16.12  18.66  21.36  و ك/و غ

  3.48  6.1  1.6  2.45  2.15  1.62  نسبة التغطية

  :من إعداد الطالب اعتمادا على :المصدر

 .، فصل التجارة اخلارجية2011-1962الديوان الوطين لالحصائيات، حوصلة إحصائية  -

 .28، ص 2013النشرة االحصائية الثالثية لبنك اجلزائر، جوان : 2012بالنسبة لسنة  -

  الوارد يف النشرة االحصائية لبنك  2012ىل الدينار حسب سعر الصرف لسنة إبالدوالر االمريكي و مت حتويلها ، كانت متوفرة 2012أرقام سنة

 .21اجلزائر، ص 

 

ة الصادرات اجلزائرية الغذائية اخنفاض نسبة مسامهلعل أول ما يشد االنتباه من خالل أرقام اجلدول أعاله هو 

و هي النسبة املسجلة سنة % 1.24ىل الصادرات الكلية و اليت مل تتعدى يف أحسن االحوال سنوات التسعينات إ

سنة % 0.14ين استمرت يف االخنفاض فوصلت حىت حد أسنوات باقي الو نفس الشيء يقال على ، 1996

ىل جمموع الواردات الكلية يف ارتفاع ني كانت نسبة الواردات الغذائية إتذكر، يف حو هي نسبة ال تكاد  2008

و ال يعرب عن اخنفاض و ه% 14.07ين سجلنا نسبة أ 1994ت التسعينات ما عدا يف سنة مستمر خالل سنوا

قيمة ، بل 1994مليون دينار سنة  93515ىل إ 1992مليون دينار سنة  50696من  �ا ارتفعتيف قيمتها أل

      1992مليون دج سنيت  340142مليون دج إىل 188547الواردات الكلية هي اليت سجلت ارتفاعا من 
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ينيات يقال على سنوات و ما قيل عن سنوات التسع .%80.4على التوايل، أي بنسبة ارتفاع قدرت بــ  1994و 

           % 16.12و % 21.36بلغت  ينأللواردات الغذائية قيمة و نسبة، ين سجلنا نسبا كبرية أااللفينات 

مليار دوالر سنة  9جز الــ على التوايل، و قد قاربت حا 2012و  2006و  2002سنوات % 19.19و 

مليون دوالر خالل هذه السنة، و هو رقم  8983ين بلغت بالتحديد حسب احصائيات بنك اجلزائر أ 2012

نيات املادية و البشرية لتطوير قطاع الفالحة و ما يتبعها من خميف جدا لبلد حبجم اجلزائر اليت هلا كامل االمكا

  .الصناعات املرافقة له بغية حتقيق املراد و ختليصنا من التبعية اليت ما فتئت تزيد حسب االرقام املعروضة أمامنا

من اخلارج، ن هذه الوضعية تعترب حبق مصدرا للقلق و اخلوف، كون تلبية حاجياتنا الغذائية مرهون مبا يأتينا إ

امدادنا �ذه احلاجيات،  حدى العوامل املتحكمة يف إالهتزازات يف صورة ما اذا تعطلت و هو ما يعرض البلد ل

التمويل، أو ارتفاع أسعار هذه  تقلص مصادر و بالتايل ، املصدر االساسي اليرادات اخلزينة،سعار النفطأكاخنفاض 

ىل حاالت االزمات سواء الطبيعية أو حىت السياسية و االمنية اليت إافة االسواق العاملية، باالض املواد الغذائية يف

ىل إتماعية الداخلية و اليت قد تفضي أصبحت متيز يوميات عاملنا الراهن، و هو ما سيعود باحلتم على الوضعية االج

ية يعترب احتجاجات شعبية و صراعات قد تولد أزمات ميكن أن تعصف حىت مبصري البلد ككل، من هذه الزاو 

لنظر يف كيفية وجب حبق إعادة ا ،استمرار الوضعية احلالية يف هذا اجلانب مصدرا للقالقل و االهتزازات االجتماعية

حلول لقطاعنا الفالحي خاصة و جمموعة الصناعات اليت ترافقه، قصد ختليص البلد من هذه  ىلإمعاجلته و الوصول 

 .خرىأمن جهة  يف قطاعات منتجة التبعية من جهة، و توفري موارد الستثمارها

 2012-1990االثار البيئية لسياسات التجارة الخارجية الجزائرية خالل الفترة : المطلب الثالث

  ىل متحوره حول محاية البيئة إواسع البارز حاليا يعود باالساس لعل ظهور مفهوم التنمية املستدامة بشكله ال

   و ما حتوزه من موارد طبيعية، وجب حبق احلفاظ عليها و استهالكها بطريقة عقالنية تكفل حقوق اجليلني احلايل 

ساس يف سلسلة ذا اجلانب أمهية معتربة جسدت باألو املستقبلي، و اجلزائر على غرار باقي دول العامل أولت هل

بيئة و التنمية املستدامة وصوال خالل انشاء ا�لس االعلى للالتشريعات و القوانني الصادرة منذ بداية التسعينات من 

طار التنمية املستدامة، لكن يبقى اعتماد اجلزائر إاملتعلق باحلفاظ على البيئة يف  2003لسنة  10-03ىل املرسوم إ

أثر خمتلف ساسي الستمرارية تنميتها يطرح الكثري من التساؤالت حول أادها على تصدير احملروقات كعامل يف اقتص

  .العوامل املشكلة لقطاع جتار�ا اخلارجية على اجلانب البيئي
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 2012-1990البيئة في التشريعات الجزائرية خالل الفترة : أوال

كل الفت، بل أصبحت تأخذ تطور اهتمام اجلزائر بالبيئة و التنمية املستدامة خالل العشريتني االخريتني بش

لقوانني ن التشريعات و اأال إمل تكن النتائج الواقعية مرضية، ن إ خطابات املسؤولني ووعودعهم، و كرب يفاحليز األ

 ايالء االمهية و االعتناء أكثر ىل أخرى �ذا اخلصوص تبني مدى احلرص على ضرورة إاليت باتت تصدر من فرتة 

  :و سنحاول الرتكيز باخلصوص على ،بذا اجلان�

 1:المتعلق بتهيئة االقليم و تنميته المستدامة 2001ديسمبر  12رخ في المؤ  20-01قانون رقم  -1

ىل أن السياسات الوطنية لتهيئة إتى يف مادته الرابعة اليت أشارت ليه هذا القانون ما أإو لعل أهم ما أشار 

  :ىلإساس االقليم و تنميته املستدامة �دف باال

ة و االزدهار بني مجيع التشغيل، و تساوي احلظوظ يف الرتقيية الثروة الوطنية و مخلق الظروف املالئمة لتن -

 ؛املواطنني

احلث على التوزيع املناسب بني املناطق و االقاليم لدعائم التنمية ووسائلها �دف ختفيف الضغوط على  -

ىل دعم االوساط إضاب العليا و اجلنوب، باالضافة السواحل و احلواضر و املدن الكربى و ترقية املناطق اجلبلية و اهل

 ؛و تفعيلها من أجل استقرار سكا�االريفية و اجلهات اليت تعاين صعوبات 

طار محاية الفضاءات و ا�موعات اهلشة ايكولوجيا و اقتصاديا و تثمينها، و محاية االقاليم و السكان من االخ -

 ؛املرتبطة بالتقلبات الطبيعية

 .الرتاثية و الطبيعية و الثقافية و حفظها لالجيال القادمةمحاية و تثمني و التوظيف العقالين للموارد  -

ليه يف املادة إه املستدامة و اليت أتت االشارة دوات لتهيئة االقليم و تنميتكما حددت جمموعة من األ

املخطط الوطين لتهيئة االقليم، املخطط اجلهوي لتهيئة السواحل، املخطط اجلهوي حلماية : السابعة، نذكر منها

 يئة االقليم الوالئية و املخططاتاضي و مكافحة التصحر، املخططات اجلهوية لتهيئة االقليم، خمططات �االر 

  .التوجيهية لتهيئة فضاءات احلواضر الكربى

 8طار املرجعي لعمل السلطات العمومية، كما جاء يف نص املادة خطط الوطين لتهيئة االقليم اإلو يشكل امل

 .من نفس القانون

يف كيفيات ضمان احملافظة على املناطق املكونة  18ىل إ 12القانون يف جمموعة املواد من هذا  و قد فصل

ملختلف أقاليم اجلزائر من ساحل، مرتفعات جبلية، هضاب عليا، مناطق اجلنوب، املناطق احلدودية، و خمتلف 

                                                             
  .2001ديسمرب  15املؤرخة يف  77ج ر عدد رقم   1
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ى خصوصيات هذه املناطق كل و ما املناطق الواجب ترقيتها و دعم التنمية فيها، مع النص على ضرورة احملافظة عل

  .مييزها عن بقية املناطق

ىل ذلك، فقد أسس هذا القانون  للمخططات التوجيهية اخلاصة بالبىن التحتية الكربى و إباالضافة 

ساس املخطط منه، و اليت تضمنت باأل 22املادة اخلدمات اجلماعية ذات املنفعة الوطنية، و هو ما جاء يف نص 

املياه، : للفضاءات الطبيعية و املساحات احملمية، خمططات توجيهية أخرى تعىن مبختلف القطاعات منالتوجيهي 

لصيد البحري، االتصاالت، املناطق الصناعية، الرياضة، التكوين، العمومية، التنمية الزراعية، ا النقل، االشغال

  .اخل...املؤسسات اجلامعية و هياكل البحث

ملخططات التوجيهية حتدد التدابري الكفيلة بتأمني نوعية البيئة و املناظر و باحلفاظ ن هذه اأو مت النص على 

من القانون  24راد غري املتجددة، و هو ما جاء يف نص املادة و على املوارد الطبيعية و التنوع البيولوجي و حبماية امل

  .السالف الذكر

 1:اية البيئة في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بحم 2003يوليو  19المؤرخ في  10-03قانون رقم  -2

و أشار يف مادته الثانية إىل  ةطار التنمية املستدامإن لتحديد قواعد محاية البيئة يف و قد جاء هذا القانو 

  :جمموعة االهداف االساسية اليت أتى �ا

شروط املعيشة و العمل على  ديد املبادئ االساسية و قواعد تسيري البيئة، ترقية تنمية وطنية مستدامة لتحسنيحت -

 ؛طار معيشي سليمضمان إ

ىل ترقية إاحملافظة على مكونا�ا باالضافة الوقاية من أشكال التلوث و االضرار امللحقة بالبيئة و ذلك ب -

 ؛كثر نقاءستعمال التكنولوجيات األاالستعمال االيكولوجي العقالين للموارد الطبيعية املتوفرة و ا

 .ئي و التحسيس بتدابري محاية البيئةتدعيم االعالم البي -

  :و قد عرف هذا القانون كل من البيئة و التنمية املستدامة كمايلي

  التنمية املستدامة هو مفهوم يعين التوفيق بني تنمية اجتماعية و إقتصادية قابلة لالستمرار و محاية البيئة، أي

 .االجيال احلاضرة و االجيال املستقبليةإدراج البعد البيئي يف إطار تنمية تضمن تلبية حاجيات 

 اء و االرض و باطن االرض و النبات ملالبيئة تتكون من املوارد الطبيعية احليوية و الالحيوية كاهلواء و اجلو و ا  

و احليوان، مبا يف ذلك الرتاث الوراثي و أشكال التفاعل بني هذه املوارد، و كذا االماكن و املناطق و املعامل 

 .يةالطبيع

                                                             
  .2003يوليو  20املؤرخة يف  43ج ر عدد رقم   1
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  من نفس القانون  15ىل ذلك من خالل املادة إملشاريع التنمية فقد مت االشارة ثار البيئية أما فيما خيص األ

     و اليت نصت على أنه ختضع مسبقا لدراسة التأثري على البيئة، مشاريع التنمية و اهلياكل و املنشأت و املصانع 

خرى و كل االعمال و برامج البناء و التهيئة اليت تؤثر بصفة مباشرة أو غري مباشرة فورا أو و االعمال الفنية األ

       الحقا على البيئة، ال سيما على االنواع و املوارد و االوساط و الفضاءات الطبيعية و التوازنات االيكولوجية 

  .و كذلك على إطار و نوعية املعيشة

، ىل محاية االرض و باطن االرضإون من هذا القان 61رق من خالل املادة ىل ذلك فقد مت التطإباالضافة 

ن استغالل موارد باطن االرض خيضع أين نصت املادة سالفة الذكر على أد الطبيعية املوجودة يف باطنها، ي املوار أ

  .ملبادئ هذا القانون خصوصا مبدأ العقالنية

ىل جمموعة قوانني أخرى ابرزت ضرورة احملافظة على إسالفي الذكر، ميكن االشارة كذلك ىل القانونني إضافة إ

  :ية املستدامة نذكر منهامالبيئة و السعي لتحقيق التن

  تى باالساس بغية أ، و الذي 1ية املستدامة للسياحةماملتعلق بالتن 2003فرباير  17املؤرخ يف  01-03القانون

ىل املسامهة يف إورة السياحية للجزائر، باالضافة صد ترقية االستثمار السياحي و الصاحداث حميط تنافسي و حمفز ق

 .محاية البيئة و حتسني االطار املعيشي و تثمني القدرات الطبيعية و الثقافية و التارخيية

  2املستدامةطار التنمية إماية املناطق اجلبلية يف املتعلق حب 2004يونيو  23املؤرخ يف  03-04القانون رقم ،

الذي جاء بغية حتديد االحكام املطبقة يف ميدان محاية املناطق اجلبلية  و تأهيلها و �يئتها و تنميتها املستدامة، و 

منه، جملس وطين حلماية املناطق اجلبلية �دف حتديد االنشطة الكفيلة  12قد أنشأ مبوجبه، كما جاء يف املادة 

لى ناطق و الكتل اجلبلية و تسهيل عملية التنسيق بني خمتلف االنشطة املربجمة عحبماية و ترقية و �يئة خمتلف امل

 .راء و االقرتاحاتمستوى هذه املناطق عن طريق اآل

  املتعلق بالوقاية من االخطار الكربى و تسيري الكوارث 2004ديسمرب  25املؤرخ يف  20-04القانون رقم ،

ىل حتديد القواعد االساسية للوقاية من االخطار الكربى و تسيري إالقانون ، و يهدف هذا 3طار التنمية املستدامةإ يف

   حتسني املعرفة �ذه االخطار : الكوارث و التكفل بآثارها على املستقرات البشرية و نشاطا�ا و بيئتها من خالل

لبناء، ووضع الرتتيبات الضرورية راضي و يف او تعزيز مراقبتها و تطوير االعالم الوقائي عنها، مراعا�ا يف استعمال األ

 .للتكفل بكل كارثة ذات مصدر طبيعي أو تكنولوجي

                                                             
  .2003فبرایر  19المؤرخة في  11ج ر عدد رقم   1
2
  .2004یونیو  27المؤرخة في  41ج ر عدد رقم   

  .2004ديسمرب  29املؤرخة يف  84ج ر عدد رقم   3
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  و الذي أتى باالساس 1املتضمن القانون التوجيهي للمدينة 2006فرباير  20املؤرخ يف  06-06القانون رقم ،

للتعريف بسياسة املدينة و تنسيق و توجيه كل التدخالت، و كذا العمل على تقليص الفوارق بني خمتلف االحياء، 

  و القضاء على السكنات اهلشة غري الصحية، الوقاية من االخطار الكربى و محاية السكان، و كذا احملافظة على 

 .و محاية البيئة

  و  املتضمن تنظيم الصفقات العمومية املعدل 2010أكتوبر  07املؤرخ يف  236-10رقم املرسوم الرئاسي

 اليت 62، يف مادته )بيانات الصفقات(، القسم االول منه )أحكام تعاقدية(شار يف بابه الرابع أاملتمم، و الذي 

ان تتضمن رسوم، و جيب ىل هذا املإتشريع و التنظيم املعمول �ما و ىل الإجيب أن تشري كل صفقة : نصت على

   .تية، و اليت أتى من بينها البنود املتعلقة حبماية البيئةعلى اخلصوص البيانات اآل

 صادرات المحروقات مصدر النبعاثات أوكسيد الكربون: ثانيا

ودفع  الحتباس احلراريمن أهم املسببات ل (CO2)تعترب زيادة االنبعاثات العاملية من ثاين أكسيد الكربون 

رتفاع منسوب مياه إذوبان اجلليد و  ىلإارتفاع درجات احلرارة مما يؤدي  ، و تتسبب يفالعامل إىل منطقة خطرة

ىل إل كبري منذ فجر الثورة الصناعية منت انبعاثات الكربون النامجة عن حرق الوقود األحفوري بشك وقد .البحار

ن معدل أال إعلى احلاجة للحد من االنبعاثات، ل احلكومات تفاق واسع النطاق من قبإيومنا هذا، فعلى الرغم من 

، سنويا يف العقد األول من هذا القرن%3إىل ما يقرب من  1990سنويا يف % 1الزيادة شهد ارتفاعا من أقل من 

بب األزمة املالية العاملية، انتعشت االنبعاثات من الوقود األحفوري يف عام بس 2009تراجع قصري يف عام  و بعد

مليار طن   9.7سنويا، لتصل إىل أعلى مستوى على االطالق عند % 2.6ومنذ ذلك احلني منت بنسبة  2010

مجة عن و الشكل املوايل يبني تطور حجم انبعاثات غاز ثاين أوكسيد الكربون النا .20122من الكربون يف عام 

  :بداية القرن العشرينالوقود االحفوري منذ 

  

  

  

  

  

                                                             
  .2006مارس  12املؤرخة يف  15ج ر عدد رقم   1

2 Available on the website: http://www.earth-policy.org/indicators/C52  seen on: 12/04/2014. 
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  2012-1900تطور انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون الناجتة عن الوقود االحفوري خالل الفرتة  :06الشكل رقم

  

Source: Earth Policy Institute, available on: www.earth-policy.org seen on 12/04/2014. 

دول املعتمدة على صادرات املواد االولية بشكل رئيسي يف متويل موازنا�ا، و و اجلزائر و على غرار عديد ال

البرتول، فقد شهدت مستويات االنبعاثات من غاز أوكسيد الكربون و   باخلصوص الوقود االحفوري املتمثل يف الغاز

نتاجها و من مث صادرا�ا من احملروقات و هو ما إخريتني رافق باخلصوص تطور ا خالل العشريتني االتطورا كبري �ا 

  :يبينه اجلدول املوايل
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   من النفط والغاز خالل الفرتة  يف اجلزائر و الصادراتبعاثات غاز ثاين أوكسيد الكربو ن نتطور ا :50 الجدول رقم

                                                   1990 - 2000   

  طن 310: الوحدة                                                                                               

  2000  1998  1996  1994  1992  1990  السنوات

  41065  38314  37921  34275  33176  34602  اخلام و املكثفات صادرات البرتول

  14749  14015  13902  14239  15559  15249  املنتجات البرتولية املكررة صادرات

  32622  26147  19816  12652  14844  11223 صادرات الغاز الطبيعي

  26281  24205  19413  17714  19173  18423  صادرات الغاز الطبيعي املميع

  9315  6946  4617  4107  4106  4390  صادرات غاز البرتول املميع

  69.8  71.3  72.3  70.3  74.1  73.4 مليون طن/CO2انبعاثات 

  :المصدر

    BPاعتمادا على إحصائية لــ  :CO2بالنسبة لالنبعاثات من 

statistical_review_of_world_energy_2013_workbook. 

  :بالنسبة لصادرات احملروقات

- Ministere de l’energie et des mines, evolution rétrospective du bilan énergitique national 

Algérien 1980-2004, disponible sur le site : www.mem-Algeria.org 

  

    تبني أرقام اجلدول أعاله ثبات يف مستويات انبعاثات غاز ثاين أوكسيد الكربون خالل فرتة التسعينات، 

و نفس الشيئ عرفته الصادرات من احملروقات خاصة مليون طن،  69مليون طن و  74و اليت تراوحت أرقامها بني 

طن بالنسبة للبرتول اخلام 327000بـ  1994بالنسبة للبرتول و منتجاته، اليت عرفت الصادرات منه اخنفاضا سنة 

مقابل تسجيل صادرات  1990ة مقارنة بسنة طن بالنسبة للمنتجات البرتولية املكرر  1010000و املكثفات و 

و هو ما انعكس على اخنفاض االنبعاثات من غاز ثاين أوكسيد طن خالل هذه الفرتة،  437000الغاز ارتفاعا بـ 

كما رافق االرتفاع املسجل يف صادرات البرتول اخلام مليون طن خالل نفس الفرتة،   3.1الكربون الذي اخنفض بــ 

و ارتفاع صادرات الغاز بـــ  1994مقارنة مبا مت تسجيله سنة  1996مليون طن سنة  3.646كثفات بــ وامل

مليون طن، يف  2مليون طن خالل نفس الفرتة، ارتفاع يف االنبعاثات من غاز ثاين أوكسيد الكربون بــ  9.373

االنبعاثات عرفت اخنفاضا  نسبةن أال إلبرتول و منتجاته و كذلك الغاز، حني و رغم االرتفاع املسجل يف صادرات ا

، كما عرفت الفرتة الثانية 1998مليون طن مقارنة مبا مت تسجيله يف سنة  2مبقدار حوايل  2000سنة ملحوظا 
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  حجام االنبعاثات رافقت ارتفاع الصادرات من البرتول و الغاز أارتفاعات كبرية يف  2012و  2002 املمتدة بني

 :املوايلو هو ما تبينه ارقام اجلدول 

الفرتة تطور اتبعاثات غاز ثاين أوكسيد الكربون يف اجلزائر و صادرا�ا من احملروقات خالل : 51 الجدول رقم  

                                        2002 -2012  

 السنوات 2002 2004 2006 2008 2010 2012

 مليون برميل/صادرات البرتول اخلام 200.5 326 345.3 307.5 258.7 250.4

مليون ب/ املكثفات ص 131.2 120.7 119.1 115.8 54.3 45.6  

مليون ب/املنتجات البرتولية املكررة ص 98.8 90 88.6 82.2 111.6 97.6  

مليون ب/غاز البرتول املميع ص 94.7 55.3 71.1 81.5 64.3 59.8  

3مليون م/الغاز الطبيعي املميع ص 44.7 40.3 39 34.6 31.2 24.2  

3مليار م/الغاز الطبيعيصادرات  31.1 35.3 37.8 39 37.8 37.3  

  مليون طن/ CO2انبعاثات  75 81.4 87.8 98.9 101.2 116.5

: المصدر  

  2006-2002بالنسبة للصادرات من احملروقات للسنوات من:  

-Banque d’Algérie, Bulletin statistique trimestriel, september 2007, p 21. 

 .27، ص 2012النشرة االحصائية الثالثية، جوان -بنك اجلزائر: 2010و  2008سنوات  -

  .27، ص 2013النشرة االحصائية الثالثية، جوان  -بنك اجلزائر: 2012سنة  -

  بالنسبة لالنبعاثات منCO2 : اعتمادا على إحصائية لــBP   

statistical_review_of_world_energy_2013_workbook. 

 

توضح أرقام اجلدول أعاله جبالء، االرتفاعات املستمرة يف أحجام االنبعاثات من غاز ثاين أوكسيد الكربون 

 ، و هي االحجام اليت رافقت زيادة الصادرات من2012ىل سنة إ 2002طول الفرتة املمتدة من سنة على 

      ال ارتفاع صادرات البرتول انتقين سجلنا أ، 2008ىل إ 2002وىل من احملروقات خاصة خالل السنوات األ

رافقه  2006و  2004و  2002مليون برميل خالل سنوات  553اىل  536.7اىل  430.5و منتجاته من 

مليون طن  87.8ىل إمث  81.4ىل إ 75ارتفاع يف أحجام االنبعاثات من ثاين أوكسيد الكربون اليت انتقلت من 

ارتفاعا يف املستويات  2012ىل سنة إ 2008ة من سنة فت السنوات االخري يف حني عر خالل نفس الفرتة، 

و منتجاته و كذا  املسجلة من االنبعاثات لغاز ثاين أوكسيد الكربون رغم االخنفاض املسجل يف صادرات النفط

و هي احلالة اليت رافقت  نفس الفرتةالغاز الطبيعي املميع مع ثبات يف مستويات الصادرات من الغاز الطبيعي خالل 

مليون برميل يوميا بالنسبة  1.969االخنفاض املسجل يف أحجام احملروقات يف هذه الفرتة و اليت انتقلت من 
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ن املتسبب يف هذه أ، و هو ما يدل على 2012وميا سنة مليون برميل ي 1.667ىل إ 2008للبرتول سنة 

ينجر عنها، بل يف خمتلف االستثمارات الصناعية االخرى و ما  االنبعاثات ال يكمن فقط فيما ينتج من احملروقات

ىل خمتلف وسائل النقل و اليت عرفت خالل هذه الفرتة ارتفاعا كبريا يف عددها، خاصة السيارات منها و إباالضافة 

ية مليون دوالر حسب إحصائيات الوكالة الوطن 5515أكثر من  2012قفزة كبرية بلغت سنة اليت عرفت واردا�ا 

مليون  3309لتطوير التجارة اخلارجية، و اليت كانت موزعة على السيارات السياحية و آليات نقل البضائع بــ 

  . 1مليون دوالر على التوايل 2206دوالر و 

  بين االنتاج و االحتياطات أزمة استغالل الموارد: ثالثا

فمثال تضع مر مبوارد استخراجية كالنفط، الدال على الندرة عندما يتعلق األتعترب االحتياطات املؤشر 

 187.3من النفط و  برميل مليار 1668.9تصل إىل حوايل العاملية أرقاما  احملروقاتالتقديرات احلالية ملوارد 

انت هذه االرقام و ال ميكن معرفة ما اذا ك ، BPبالنسبة للغاز حسب إحصائية لشركة بريتيش برتوليوم  3تريليون م

  . الك السنوي للمورد موضوع الدراسةنتاج و االستهقورنت مبقياس لالستنزاف  مثل اإل ال اذا ماإقليلة أو كثرية 

  و تطرح هذه النقطة حبدة يف احلالة اجلزائرية اليت تعتمد بنسبة كبرية على الريع النفطي يف متويل استثمارا�ا 

من أعطى احلق لنفسه يف استعمال أكثر من ف، ستمر هلذا املورد الطبيعي غري املتجددباالستنزاف امل و تغطية نفقا�ا

نصف االحتياط يف بضع السنوات، بدون استشارة الشعب وبدون مناقشته يف مؤسسات حرة وناجعة؟ أليس هذا 

  .2رهن ملستقبل األجيال القادمة؟

املوارد املتاحة، خاصة غري املتجددة منها و املتمثلة أن أزمة استغالل  القولانطالقا من هذا السؤال، ميكن 

، و تساهم بأكثر من %97كرب من الصادرات اجلزائرية بأكثر من حملروقات، و اليت تشكل النسبة األأساسا يف ا

نتاجها خاصة يف إىل نقص يف إدى أمن ميزانية الدولة، يف ظل تقلص احتياطات البلد من النفط و الغاز مما % 75

كانت و الزالت تثري اجلدل حول استغالل اجلزائر   ية االخرية مقارنة مبا مت تسجيله يف العشرية اليت سبقتها،العشر 

ملواردها الطبيعية غري املتجدة و مدى كفاءة استخدامها، سواء حبسن استغالل مواردها خللق مصادر ثروة أخرى أو 

ىل وترية تزداد ضعفا إيات تشري مبا ال يدع جماال للشك ملعطالتقليل من استعماهلا و ترك نصيب االجيال القادمة، و ا

ىل رفع إخرية مع زيادة التوجه ت يف حدود ثابتة خالل السنوات األ، و اليت بقييف جمال احتياطاتنا من هذه املوارد

  :اجلدول املوايلو هو ما تبينه أرقام نتاج قصد زيادة املداخيل و متويل خمتلف الربامج االستثمارية املطلقة، اإل

                                                             
1 Données d’ALGEX, disponible sur le site : http://www.algex.dz, consulté le 18/12/2013. 

: ، متوفر على الموقع30/12/2012ليوم  316530جريدة اخلرب اليومي، عدد رقم أمحد بن بيتور،   2

http://www.djazairess.com/elkhabar/316530 07/04/2014، تاريخ االطالع.  
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  2012-1990نتاج و احتياطات البرتول و الغاز يف اجلزائر خالل الفرتة إتطور  :52 الجدول رقم

مليون / انتاج البرتول  السنوات

  برميل يوميا

/ احتياطات البرتول  3مليار م/ انتاج الغاز

  مليون برميل

/ احتياطات الغاز

  3مليار م

1990  1.347  49.3  9200  3300  

1993  1.329  56.1  9200  3700  

1996  1.386  62.3  10800  3700  

2000  1.549  84.4  11314  4523  

2004  1.921  82  11350  4545  

2008  1.969  85.8  12200  4504  

2010  1.698  80.4  12200  4504  

2012  1.667  81.5  12200  4504  

  :المصدر

 اعتمادا على احصائية الــ : بالنسبة النتاج البرتول و الغازBP: 

statistical_review_of_world_energy_2013_workbook. 

 بالنسبة لالحتياطات: 

 Opec annual statistical bulletin,2007, pp 17 et 19: 2004اىل سنة  2000من سنة  -

  Opec annual statistical bulletin, 2013, pp 22 et 23: 2012اىل سنة  2008من سنة  -

, consulté le 20/03/2014.www.opec.orgLes documents sont disponible sur le site   

  

 2000ىل إ 1990ول خالل الفرتة املمتدة من ىل ارتفاع االحتياطات اجلزائرية من البرت إتشري أرقام اجلدول 

، فيما سجلت 2012اىل  2004يف الفرتة املمتدة من % 7، بينما مل ترتفع سوى بــ %23بنسبة تناهز 

، بينما اخنفضت خالل الفرتة الثانية حبوايل %37.06االحتياطات من الغاز خالل الفرتة االوىل ارتفاعا مبقدار 

مثل للموارد اجلزائرية خاصة ما تعلق يبديه اخلرباء حول االستغالل األ ، و هي مؤشرات تؤكد القلق الذي0.9%

 ،ا كمصدر رئيسي للصادرات، و ممول أساسي مليزانية الدولةمنفط و الغاز يف ظل االعتماد الشبه كلي عليهمنها بال

و اليت يعترب كل دوالر ينفق فيها  ر خالل العشرية االخريةيف ظل الربامج االستثمارية الضخمة اليت أطلقتها اجلزائ

، أين بلغ جمموع دوالرات مستقبال للتشغيل و الصيانةىل عديد الإو التشييد سيكون ال حمالة حباجة قصد البناء 

ال عن طريق اجلباية إار دوالر، و اليت لن يتم متويله ملي 286 خرياأل املخصص املايل لربنامج االستثمارات العمومية

ننا إحسابية فة ، و بعملييف ظل الوضع االقتصادي اجلزائري الراهن املتسم بالتبعية شبه املطلقة هلذا القطاع البرتولية
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دوالر للربميل و هو السعر  80.2مليار برميل لتمويل هذا الربنامج، و ذلك بسعر بيع  3.56ىل أكثر من أحباجة 

من االحتياطات اجلزائرية من النفط يف هذه السنة % 30ما ميثل حوايل  أي، 2010املتوسط للنفط اجلزائري لسنة 

ىل ذلك إإضافة  .رثا للجيلني احلايل و القادمإالنظر اليه بإعتباره  جبو اليت يتم اقتطاعها من مورد غري متجدد و 

هذا  يففإن استمرار النمط العام لصادرات اجلزائر على ما هو عليه، من شأنه أن يعرض البلد إىل خطرين أساسيني 

 :اجلانب

إن بقاء اجلزائر رهينة لقطاع احملروقات، من شأنه أن يعرضها أكثر  :حاالت تدهور معدل التبادل التجاري - 1

فأكثر لألخطار النامجة عن أسعار النفط يف االسواق الدولية، فارتباطنا �ذا القطاع يف متويل براجمنا التنموية يعين 

نتاج بغية زيادة التصدير وء يف غالب االحيان إىل زيادة اإلببساطة أنه يف حالة تدهور أسعار هذا املنتوج، وجب اللج

قصد حتقيق عائدات أكرب و تلبية حاجيات هذه الربامج، و هو ما معناه تصدير كميات أكرب مقابل حتقيق موارد 

أقل و بالتايل تدهور معدل التبادل التجاري للبلد من جهة و استنزاف مستمر لقاعدة املوارد البيئية و الطبيعية من 

  .جهة أخرى

فرغم ما هلذا القطاع من آثار اجيابية على العملية التنموية ككل و متويل  :لموارد الطبيعيةاستنزاف قاعدة ا - 2

ىل عمر ال يزيد دى دميومة متويله هلا، فاألرقام تشري إخمتلف الربامج االستثمارية، إال أن اخلطر احلقيقي يتمثل يف م

نتاجية على ما هي ما افرتضنا ثبات الوترية اإل اذا سنة بالنسبة للغاز، 35سنة بالنسبة للنفط اجلزائري و  20عن 

ىل عدم االخذ يف احلسبان الزيادة يف الطلب الداخلي من هذه إباالضافة  عليه مقارنة حبجم االحتياطات احلالية

بني ، و بالتايل االخالل مببدأ توازن توزيع الثروة و املساواة ىل آخرإ ما فتئت تعرف االرتفاع من عام املنتوجات و اليت

ىل أن اجلزائر ستتوقف عن إاسات جيال يف حقوقها من هذا املورد الطبيعي، بل أكثر من ذلك تشري خمتلف الدألا

، و هو ما مت االشارة 20302احملروقات ككل مع حلول عام و عن تصدير  20231مع حلول عام النفط  تصدير 

 :و هو السيناريو املوضح يف الشكل املوايل ،catham houseهاوس  الدراسة اليت قام �ا معهد كاثام إليه يف

  

  

  

                                                             
1
 John Mitchel and others, resource depletion, dependence and developement: Algeria, working paper, Catham 

House, 10 ST James’s square, London, UK, 2008, p 13. 
2 IBID, p 15. 
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  2035-2006نتاج، استهالك و تصدير اجلزائر للمحروقات خالل الفرتة سيناريو إمجايل إ :07الشكل رقم 

 

Source: John Mitchel and others, resource depletion, dependence and developement: Algeria, 

working paper, Catham House, 10 ST James’s square, London, UK, 2008, p 16. 

من سابقا عراضه يقرتب السيناريو الذي يشري إليه الشكل كثريا إىل الواقع اذا ما مت مقارنته مبا مت است

مليون  1.969من  2012و  2008نتاج اجلزائر من احملروقات اليت انتقلت بني سنيت الخنفاضات املسجلة يف إا

الشكل ، و بالنسبة للغاز ³مليار م 81.5إىل  85.8مليون برميل و من  1.667برميل يوميا بالنسبة للنفط إىل 

إىل أخرى، ينبئ إىل االخنفاض املستمر يف إنتاج اجلزائر من احملروقات مقابل ارتفاع االستهالك احمللي من سنة  أعاله

، و 2030حجام الصادرات من هذه املادة إىل غاية بلوغها حجم الصفر مع حلول عام و هو ما معناه اخنفاض أ

ة احلاجيات احمللية ألن اإلنتاج احمللي لن يعود كافيا لتلبيتها، أجل تلبي بالتايل ستلجأ اجلزائر ال حمالة إىل االسترياد من

و هو ما معناه انقالب الصورة متاما، فاجلزائر اليت كانت و ال تزال منذ استقالهلا تعتمد و بصفة شبه كلية على هذه 

لطرح الذي يقودنا إىل ا، وهو ااملادة التصديرية بغية متويل نفقا�ا، ستصبح عاجزة حىت عن تلبية الطلب احمللي منه

التساؤل عن مدى الكفاءة االستخدامية هلذا املورد الناضب من أجل تلبية حاجيات احلاضر دون اغفال مستقبل 

   .األجيال القادمة و مصريها
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  :خالصة الفصل

      ىل انتهاج االنفتاح االقتصادي إأهم الدوافع اليت أدت باجلزائر  لقد مكننا هذا الفصل من التعرف على

و التجاري كبديل للسياسة اليت سبقته، فقد كان ألزمة �اية الثمانينيات و ما تركته من �لهل يف التوازنات 

ىل تبين سياسة انفتاحية جديدة يف عديد كرب يف ذلك، و هو ما أدى إدور األاالقتصادية الكربى للجزائر ال

جراءات و اإل 10-90قانون النقد و القرض  صدارإ تجارة اخلارجية و اليت عرفت بعدا�االت، منها قطاع ال

سلسلة و  37- 91و املرسوم التنفيذي  1990اجلديدة املتعلقة بإلغاء االحتكار يف قانون املالية التكميلي لسنة 

يوليو  19رخ يف املؤ  04-03مر رقم م قطاع التجارة اخلارجية، وصوال إىل األتت لتنظيأتعليمات بنك اجلزائر اليت 

ثار موعة من األعادة تنظيم هذا القطاع و الذي كانت له جمإتت �دف حترير و أجراءات إو هي كلها  ،2003

، أين وقفنا على جمموعة 2012ىل إ 1990طول الفرتة املمتدة من سنة االقتصادية و االجتماعية و البيئية على 

و اليت  2000إىل غاية سنة  1990من سنة  وىلالفرتة االنفتاحية مبرحلتني، األ من احلقائق متثلت أساسا يف مرور

اتسمت باستمرار وضعية �اية الثمانينات على ما هي عليها بل تأزمت أكثر يف سنوات أخرى خاصة ما تعلق منها 

ىل ذلك سلسلة إ، أضف مليار دوالر 33.7 1996ياسية بلغت سنة باملديونية اخلارجية اليت عرفت مستويات ق

ثر البالغ على اجلوانب االجتماعية، أين عرفت ؤسسات الوطنية، اليت كان هلا األمن امل جراءات اخلوصصة �موعةإ

ىل االجراءات التخفيضية لقيمة ، إضافة إ%29معدل  2000معدالت البطالة مستويات قياسية بلغت سنة 

الفرتة الثانية  العملة الوطنية و هو ما ساهم يف تدين القدرة الشرائية و نسب التضخم املسجلة، يف حني عرفت

  بفعل الطفرة اليت سجلتها أسعار النفط ارتفاع االيرادات اجلزائرية،  2012اىل غاية سنة  2001املمتدة من سنة 

بداء  طالقها من جهة أخرى،سلة الربامج االقتصادية اليت مت إو هو ما انعكس على تسديد املديونية من جهة و سل

ج االستثمارات العمومية مرورا بربنامج دعم النمو، وهي سلسلة الربامج اليت مل ىل برنامباإلنعاش االقتصادي وصوال إ

يكن أثرها كما كان مرغوبا خاصة يف تنويع الصادرات اجلزائرية و تقليص فاتورة الواردات، بل كانت التبعية للقطاع 

ت اليت عرفت قيما قياسية ىل أخرى و نفس الشيء يقال على الواردامصدر متويلي أساسي تزداد من سنة إالنفطي ك

  .مليار دوالر 47أكثر من  2012بلغت يف سنة 
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  :الخاتمة

مكانيا�ا العيش يف ي دولة مهما كان حجمها و إنه ال ميكن ألللشك أ ثبتت التجارب مبا ال يدع جماالأ

اكسة املرآة العو باعتبارها  .ة حتكم راهن العالقات االقتصاديةعزلة عن بقية العامل، فالتبادل الدويل أصبح ضرور 

بعاد اجلوانب و األخمتلف  ثر البالغ علىجارة اخلارجية الدور الكبري و األن لقطاع التفإ ،للوضعية االقتصادية للبلدان

ليه ، و هو ما حاولنا التطرق إيف مجيع البلدان دون استثناء العملية التنموية ككل و على  املشكلة للتنمية املستدامة

سس النظرية للتجارة اخلارجية و كذا أهم األبرزنا فيهما تطور أ ،هذه الدراسة بتخصيص فصلني نظرينيمن خالل 

ضافة بعاده االقتصادية و االجتماعية و البيئية، باإلتأثره بالتجارة اخلارجية يف كل أ مفهوم التنمية املستدامة و مدى

و أهم  2012-1970خالل الفرتة  اخلارجية اجلزائريةبراز واقع و تطور التجارة ىل تكريس فصلني تطبيقني إلإ

  .بعاد التنمية املستدامة املختلفةثار اليت خلفها هذا القطاع على أاآل

  

  نتائج الدراسة: أوال

اليت حتمل يف طيا�ا إجابة  ستخالص جمموعة من النتائجمن اهلذا البحث  امت ختصيصه الفصول اليت ناتمكن

أهم ما  برازإ ين ميكن بدايةً أ ،موعة الفرضيات اليت طرحت يف مقدمة البحثاختبارا �شكالية الدراسة و عن إ

 :استخلصناه من الفصلني النظريني فيمايلي

 السمة الغالبة مم يف وقتنا الراهن، أين يعترب التكامل و الرتابط الدولينييف حياة األ قصوى أمهية لتجارة اخلارجيةل -

   نعزال عن بقية تحيل أن تعيش الشعوب و الدول يف إن مل نقل من املسالصعب إعلى يوميا�ا، فأصبح من 

علق تن لعمليات التموينية إخرين سواء يف اتع �ا إال و كانت احلاجة إىل اآلكانت امليزات اليت تتم  االعامل، فمهم

نواع هذه بفائض يف إحدى أتمتع نت تاهذه الدول، أو بتصريف منتجا�ا إن كمر بسلع و خدمات ال متلكها األ

 .السلع و اخلدمات

االقتصادي  مسامهتها يف حتقيق النموثر البالغ على اجلوانب االقتصادية للدول من خالل للتجارة اخلارجية األ  -

منتجات الدول و كذا مسامهتها يف مثل للموارد املتاحة و توسيع أحجام السوق لتصريف عن طريق االستغالل األ

     موال األىل انتقال رؤوس لتكنولوجيات احلديثة و طرق اإلنتاج و التسيري املتقدمة، باإلضافة إو ا فكارنتقال األإ

ضافة و حتفيز منوها، باإل جديدة قامة صناعاترصها يف إىل الدول الناشئة و هو ما يعزز فجنبية إو االستثمارات األ

         ىل اعتبار التجارة سالحا فعاال ضد االحتكار، أل�ا تعترب مشجعا للمنتجني احملليني قصد تطوير إنتاجهم إ
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و مواجهة املنافسة األجنبية، و هو ما يساهم يف إبقاء أسعار و تكاليف السلع الوسيطة و نصف املصنعة املستعملة 

 . اإلنتاج احمللي منخفضة نوعا مايف 

   غفال اجلوانب السلبية اليت قد تنتج عن حرية التجارة اخلارجية على الدول الناشئة و الضعيفة إميكن ال  -

نتيجة  دول الناميةإزالة كافة ما يقيد التصدير يؤدي إىل توفر السلع املنتجة يف الدول املتقدمة يف أسواق الفخاصة، 

ة يف الدول املتقدمة على السلع املنتجة يف الدول عوملة األسواق، و هو األمر الذي يؤدي إىل تفوق السلع املنتج

حبكم امتالك منتجات الدول املتقدمة للسعر األدىن و النوعية األفضل بسبب األحجام الكبرية إلنتاجها، و  ،النامية

إنتاجها  تيح للدول املتقدمة احلصول على مستلزماتن التجارة احلرة و غري املقيدة، تإ، وبالتايل فكفاءة اليت ترافقهاال

عن طريق االسترياد احلر و توفر هلا إمكانية تصريف إنتاجها يف السوق املعوملة اليت تغطي العامل كله، و هو ما يتيح 

هلا استمرار عملية التطور على حساب إعاقة عملية التطور يف الدول األقل تقدما، خاصة و أن هيمنة الدول 

ستريادا و تصديرا ومن خالل شركا�ا العمالقة دولية النشاط، يتيح هلا املتقدمة و سيطر�ا على التجارة اخلارجية ا

احلصول على ما تستورده بأفضل الشروط و أقل األسعار، و تفرض ما تراه من شروط و أسعار على ما تصدره، و 

بالدول النامية هو األمر الذي ينجم عنه انتفاع أكرب للدول املتقدمة من حترير التجارة الدولية، و إحلاق ضرر أكرب 

   .األقل تقدما نتيجة لذلك

يف اجلانب االجتماعي، و رغم ما حتققه التجارة من مكاسب للدول يف هذا اجلانب من مسامهة يف خلق  -

مناصب شغل جديدة، و تراكمات مالية أكرب تزيد يف معدالت األجور وتسهم يف متويل العمليات التنموية املختلفة 

      جتاه العام الذي تشهده التجارة العاملية حاليا و القائم على حترير للتجارة اإل أن و حتسن رفاهية الشعوب، إال

      و انفتاح اقتصادي أكرب من شأنه أن تكون له عواقب سلبية على التنمية االجتماعية خاصة يف الدول النامية 

سعينات ال يغيب عن الثمانينات و بداية التو الضعيفة، و مثال اجلزائر و عديد الدول و ما حدث هلا يف �اية 

ذهان، و تشري التقارير الدولية اىل ذلك جبالء، فقد أشار تقرير األمم املتحدة حول التجارة و التنمية لسنة األ

     ، إىل القلق املتصاعد لدى الدول النامية و السائرة يف طريق النمو خاصة منها املنتمية إىل قاريت إفريقيا 2012

  مريكا الالتينية جراء اآلثار السلبية اليت باتت تشكلها العوملة من خالل التحرير التجاري على صناعا�ا الناشئة و أ

لعماهلا و تفاقم لظاهرة البطالة       و هو ما يتسبب يف موجات من اإلفالس لشركات هذه الدول و بالتايل تسريح

  .و اليت ينجر عنها مشاكل اجتماعية يصعب حلها

هذا  راء بني معارض ومؤيد و مدافع عنرها باجلوانب البيئية، اختلفت األا عن عالقة التجارة اخلارجية و حتريأم -

-winner"خاسر  - رابح ن البيئة مبنية باألساس على مبدأ النهج، فريى أصحاب الرأي األول على أ
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looser"اج، و هو ما من شأنه أن يؤدي إىل ن التحرير التجاري حيفز النمو و يرفع اإلنت، و الذي من خالله فإ

ن األسعار باإلضافة إىل ذلك فإ. رد الطبيعيةمستويات مرتفعة من التلوث و يسرع أيضا االستغالل املفرط للموا

السوقية الناجتة عن التحرير التجاري و اليت ال تأخذ بعني االعتبار التكاليف البيئية و كذا التناقص املستمر للموارد 

فهذه العملية متس بصفة مباشرة البيئة من خالل االستعمال .  بالضرورة التوزيع غري العادل للمواردالطبيعية يعين

بل قد تؤدي حىت إىل استعمال املواد امللوثة للطبيعة و بالتايل التخصص يف منتجات  ،املفرط ملا هو متاح من موارد

يف حني ميكن  .يعة و بالتايل احلياة االجتماعيةغري مالئمة للبيئة و هو ما من شأنه أن يساهم يف تدهور نوعية الطب

بيئي مرده إىل اإلصالحات االقتصادية ن بعض التطورات اليت تعرفها بعض االقتصاديات الناشئة يف ا�ال الالقول بأ

فاملدافعون عن ، اليت تتبناها هذه الدول، و اليت تواصل بدورها يف املسامهة االجيابية يف جمال حتسني نوعية البيئة

االنفتاح االقتصادي يؤكدون بأن هذه العملية من شأ�ا أن تتم دون أن تكون هلا آثار سلبية على البيئة، و هو 

، فمن أهم أدلتهم على ذلك هو اعتبار االنفتاح التجاري احملرك "winner-winner"رابح  - ح رابسيناريو 

الرئيس للنمو االقتصادي، و يعتربون التجارة الدولية أحد أهم مصادر الدخل و الثروة و هو ما من شأنه أن خيلق 

 .موارد أكرب تساهم يف احلفاظ على البيئة

 

على التنمية املستدامة ر التجارة اخلارجية اجلزائرية اثصصا لدراسة واقع و أيقيني الذين خأما الفصلني التطب

   :، فقد مكنانا من استخالص مايلي2012-1970خالل الفرتة 

، اعتماد يف متويلها على قطاع احتكار اجلزائر لتجار�ا اخلارجية خمتلف الربامج االقتصادية اليت مت تبنيها يف مرحلة -

ستريادية عن طريق املؤسسات العمومية، خالل تصدير احملروقات و احتكار الدولة للعمليات االالتجارة اخلارجية من 

و كانت الواردات من ، فقد كرست التبعية أكثر فأكثر للخارج يف متوين الصناعات اليت انشئت املرغوبمل تؤدي 

دة من الدول االوروبية و فرنسا خرى يف ارتفاع مستمر خاصة تلك الوار لتموين الصناعي و خمتلف السلع األسلع ا

بالتحديد، و رغم ذلك مل تساهم هذه السياسة يف تنويع االقتصاد اجلزائري من خالل أرقام معدالت إخرتاق 

من جهة، و خالل فرتة احتكار الدولة لقطاع التجارة اخلارجية  %35و  %20الواردات و اليت كانت ترتاوح بني 

عظم و اليت ى، أين شكلت احملروقات النسبة األالصادرات اجلزائرية من جهة أخر أهم املنتجات اليت سيطرت على 

  .من النسبة الكلية للصادرات 1989سنة  %96حوايل  ىل إ 1970سنة  %69انتقلت من أكثر من 

سامهت هذه السياسة يف االرقام الضيئلة لنسب التشغيل اليت حتققت يف أهم القطاعات االقتصادية من صناعة  -

     1973سنة  %77.42حة، فقطاع الصناعة الذي عرفت نسبة الواردات املوجهة إليه تطورا كبريا بلغت و فال
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منصب خالل هذه الفرتة، و نفس  84000و هو ما قابله رقم معترب من عدد املناصب املستحدثة اليت بلغت 

كمتوسط من   %77الصناعة حوايل أين  كانت نسبة الواردات املوجهة لقطاع  79-74الشيء بالنسبة للفرتة 

منصب شغل، بينما بدأ يعرف االخنفاض  156000جمموع الواردات و كان عدد املناصب املستحدثة حوايل 

خالل فرتة الثمانينات مع موجة اإلصالحات اهليكلية اليت عرفتها املؤسسات اجلزائرية خالل هذه الفرتة و اليت 

و حوايل  1985سنة  %67وجهة للقطاع الصناعي أين بلغت حوايل عرفت بدورها اخنفاض نسبة الواردات امل

من جمموع الواردات، و هو ما يفسر االرتباط املوجود بني نسب الواردات املوجهة إىل هذا  1989سنة  56%

 %19.2 مثلت اليت نسبة الصادرات من املواد االستهالكيةيف حني . الشغل املستحدثة مناصب القطاع و نسب

، بينما كان العكس بالنسبة 1989سنة  %0.39و إىل  1979سنة  %1تنخفض النسبة إىل ل 1970سنة 

من النسبة  %12.74للواردات الغذائية اليت عرفت ارتفاعا مضطردا خالل نفس الفرتة، حيث سجلت ما نسبته 

سنة  %35و بلغت  1979سنة  %18.75بينما ارتفعت لتسجل نسبة  1970اإلمجالية للواردات سنة 

 طار من جهة،تكريسا للتبعية للخارج يف هذا اإلمن الغذائي اجلزائري و ما شكل رهنا حقيقيا لأل ، و هو1989

حقيقة الصريورة املنطقية لواقع التشغيل يف قطاع الزراعة الذي عرف تدهورا كبريا خالل من جهة أخرى ما يفسر و 

عامل سنة  800000 إىل القطاع عامل يف هذا 934000من اخنفض عدد العمال فرتة السبعينات، أين 

، بينما عرفت فرتة الثمانينات استحداث أعداد متواضعة من مناصب العمل يف هذا القطاع مل تتجاوز عتبة 1977

و الذي كان مرده باألساس االعتماد املستمر يف متوين السوق احمللية باملواد الغذائية و الزراعية منصب،  50000الـــ 

رغم ما تتوفر عليه اجلزائر من إمكانيات زراعية ضخمة تؤهلها أن تكون رائدة يف هذا ات، املختلفة على الوارد

القطاع، فتقلص من نسبة الواردات من املواد األساسية من جهة و توفر نسبة معتربة من العملة الصعبة اليت متكنها 

  .من االستثمار يف باقي القطاعات من جهة أخرى

  دير، نتاج املوارد الطبيعية غري املتجددة بغية التصىل إن اإلجتاه السائد، هو امليل إكا  أما يف اجلوانب البيئية فقد -

نسبة التصدير فاقت اإلنتاج املعادن خالل طول الفرتة االحتكارية، فهم أنتاج و تصدير و هو ما أبرزته أرقام تطور إ

أرقام  بينتهيف عديد السنوات، و هو ما يدل على تصدير حىت ما أنتج سابقا و مل يستهلك داخليا، و هو ما 

طن فيما فاق  4400وىل أين بلغ حجم اإلنتاج خالل السنة األ 1979و  1975ير الرصاص يف سنوات تصد

 5400طن و التصدير بلغ  3600نتاج من هذه املادة اإلو يف السنة الثانية بلغ حجم  ،طن 4800التصدير 

أين بلغ حجم  1985و  1983و  1975طن، ونفس الشيء يقال على إنتاج و تصدير النحاس يف سنوات 

   طن  1700طن فيما بلغ حجم التصدير على التوايل  1000طن و  600طن و  1600نتاج على التوايل اإل



  الخاتمة 

  

 
210 

        1979و  1970لصورة تشا�ها بالنسبة للحديد يف سنوات ، كما كانت اطن 1100طن و  1100و 

أين كان تقريبا كل ما ينتج من هذه املادة يصدر خاما، و هو ما يوضح غياب رؤية واضحة خالل هذه  1985و 

طلبات الفرتة لتسيري مواردنا غري املتجددة من جهة و تركيز الدولة على االستغالل املفرط ملا هو متاح لالستجابة ملت

و نفس الشيئ يقال على  .خمتلف الربامج و املخططات اليت وضعت حيز التنفيذ و لو على حساب مواردنا الطبيعية

، و هو ما أثر على أحجام انبعاثات غاز ثاين نفطية اليت كانت يف ارتفاع مستمر من سنة إىل أخرىالصادرات ال

     1979مليون طن سنة  34.8غ لتبل 1970مليون طن سنة  8.7اليت انتقلت من   CO2أكسيد الكربون 

  .1989مليون طن سنة  70ىل حجم و تصل إ

االنفتاح االقتصادي و التجاري الذي مت تبنيه يف �اية الثمانينات و بداية التسعينات كان ضرورة فرضته  أن تبني -

القتصاد اجلزائري، و الذي كان من أهم أسبابه بقاء التبعية املطلقة الظروف و العوامل املرتاكمة اليت تعاقبت على ا

ىل اخلارج يف التبعية املطلقة إو أساسي لتمويل اخلزينة العمومية، و هو ما كرس مبدأ االتكالية  دلقطاع النفط كمور 

ريا يف حجم الواردات متوين االقتصاد بأهم السلع خاصة منها، السلع االستهالكية الغذائية اليت عرفت ارتفاعا كب

تها بإ�يار أسعار النفط ، اليت كانت بداي1986ىل أخرى،  و هو ما ساهم أكثر يف تعقيد أزمة سنة فرتة إ منها من

ىل تقليص حجم الواردات السلعية اليت خلقت أزمة ندرة كبرية، سامهت يف سلسلة و تقلص إيرادات اجلزائر ما دفع إ

سياسية انتهت بأزمة أمنية كادت  ىل مطالبإاالحتجاجات االجتماعية مع �اية الثمانينات، و اليت تطورت 

عرفت انفتاحا  ته الظروف اجلديدة اليتن االنفتاح التجاري كان ضرورة فرضصف بالبلد و مستقبله، وبالتايل فإتع

سياسيا، أتبع باالنفتاح و التحرير االقتصادي الذي كان نتيجة حتمية للسياسات اليت مت تبنيها طيلة فرتة السبعينات 

  .زمةؤسسات الدولية بغية اخلروج من األىل خمتلف املانينات و اليت انتهت إىل فرض اللجوء إو الثم

             ثار االقتصادية اآلبداية من التسعينات جمموعة من  تها اجلزائرليت تبنكان لسياسة االنفتاح اكما  

   :اليت ميكن ابرازها فيمايلي و االجتماعية و البيئية

اجلوانب االقتصادية مت الرتكيز باخلصوص على مسامهة احلقوق اجلمركية و الرسوم املفروضة على الواردات يف يف  -

ادرات، تطور اخلارجية بالناتج احمللي، التنويع االقتصادي من خالل هيكل الصايرادات امليزانية، عالقة التجارة 

ىل ة للبلد من خالل نسبة الواردات إىل رصيد امليزان التجاري، و التبعية االقتصادية و التجارياملديونية اخلارجية إ

قوق اجلمركية من سنة مة الرسوم و احلين تبني االرتفاع املستمر يف قيأ. لي و كذا التوزيع اجلغرايف هلااالستهالك احمل

سنة  %26.57ىل حد بينما وصلت إ 1996سنة  %29.03ىل اجلباية العادية ين بلغت نسبتها إخرى أإىل أ

ىل االرتفاعات املسجلة يف أحجام الواردات اليت بلغت أرقاما قياسية تعدت حاجز ألساس إو هو العائد با 2002
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طور حجم رقام مدى ارتباط النمو املسجل يف الناتج احمللي اخلام بتبينما بينت األ، 2012مليار دوالر سنة  46الــ 

اليت عرفت ارتفاعا  مر جد منطقي لبلد ريعي مثل اجلزائر خاصة يف عشرية االلفيناتالتجارة اخلارجية، و هو أ

خالل  مليار دج 15843و  12034و  8514مستمرا يف أحجام الناتج احمللي اخلام و اليت وصلت حد 

على التوايل مرافقا بذلك التطور الكبري الذي سجلته أرقام التجارة اخلارجية  2012و  2010و  2006سنوات 

لسنوات، كما عرفت نسبة الصادرات مليار دج خالل نفس ا 9271و  7345و  5537و اليت بلغت حدود الــ 

، و ذلك بفضل الزيادة  2008و  2006 يف سنيت %46ىل الناتج احمللي اخلام أرقاما كبرية تعدت حاجز الــ إ

    مليون دوالر  53608اليت شهد�ا الصادرات من احملروقات و اليت سجلت بدورها أرقاما كبرية وصلت حد الــ 

مليون دوالر خالل السنتني املذكورتني على التوايل، متأثرة بدورها باالرتفاع الذي شهدته أسعار النفط  77192و 

          2006دوالر للربميل سنة  68.05و اليت وصلت كمتوسط حسب أرقام بنك اجلزائر خالل هذه الفرتة 

لفرتة، نتيجة و قد سامهت الفوائض املالية اليت حققتها اجلزائر خالل هذه ا .2008دوالر للربميل سنة  98.96و 

سواق العاملية و بالتايل ارتفاع ايراداته، يف سداد مديونيتها اخلارجية حىت قبل االرتفاع املستمر ألسعار النفط يف األ

فرتات االستحقاق و التخلص من هذا املشكل الذي لطاملا أعترب مصدرا لالهتزازات و الالستقرار االقتصادي الذي 

 3.6اىل  1996والر سنة مليار د 33.7ىل �اية التسعينات، فقد اخنفضت من إعاشه البلد من �اية الثمانينات 

لكن تنويع الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات شكل و ال يزال املشكل العويص  .2012مليار دوالر مع �اية سنة 

و جعله كمصدر ثانوي احملروقات أ ىل االستغناء عنة االرقام توضح بعدنا عن الوصول إللحكومات املتعاقبة، فحقيق

من الصادرات، و هو ما يدل على  %96كثر من  تزال هذه االخرية تشكل نسبة أفاللتمويل االقتصاد اجلزائري، 

رة على هذا القطاع، بل مل تفلح حىت املداخيل اليت يدرها بعد البلد عن تنويع اقتصادها و يكرس االتكالية املستم

و عرفت معدالت اخرتاق   ىل أخرىردات اليت ما فتئت ترتفع من سنة إعلى االقتصاد اجلزائري يف تقليص فاتورة الوا

  .و بالتايل التبعية الكبرية للخارج يف التموين مبا حنتاجه من سلع و خدمات 2008سنة  %30.07كبرية بلغت 

ار اجلمة ثالتسعينات اآلقد كان للسياسات االنفتاحية اليت تبنتها اجلزائر يف بداية أما يف اجلوانب االجتماعية ف -

سياسات و ضوابط صندوق النقد الدويل و ما تبعها من لتبين بخاصة ما تعلق منها  على اجلوانب االجتماعية

ىل ذلك تدين مستويات العملة ثري منها و تسريح كبري لعماهلا، أضف إخوصصة للمؤسسات اجنر عنها غلق الك

، فعرفت معدالت الوطنية و هو ما تسبب يف أحجام التضخم اليت تبعها و تدين القدرة الشرائية للمواطن اجلزائري

، يف حني عرفت العشرية 2000سنة  %30البطالة أرقاما قياسية خاصة خالل عشرية التسعينات أين قاربت 

و اليت سامهت يف تبين  ،الثانية اخنفاضا مستمرا يف معدال�ا بفضل االيرادات املتأتية من القطاع النفطي خاصة
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 انشاء ين مت، أناصب الشغل اليت خلقت خالل هذه الفرتةجمموعة من الربامج االقتصادية اليت انعكست على م

بلغت مناصب  2009-1999خالل العشرية ، بينما 2005/2009يون وظيفة خالل املخطط مل 5 حوايل

ري معربة حقيقة عن حتسن يشهده ولكن هذه االرقام تبقى غ. مليون وظيفة 8الشغل االمجالية املستحدثة حوايل 

ري، من خالل مسامهة أهم القطاعات االقتصادية كالزراعة و الصناعة يف نسب التشغيل، داء االقتصادي اجلزائاأل

ىل التطور املستمر لعدد املناصب املستحدثة يف االدارات احلكومية و اخلدمات على بل تبقى عائدة باالساس إ

رة و اخلدمات و اليت نسبة العاملني يف قطاع التجاحساب بقية القطاعات االقتصادية املنتجة و هو ما توضحه 

  .%61أكثر من  2012بلغت سنة 

صادرات احملروقات من الغاز و البرتول كمورد   واصلة اعتماد اجلزائر علىمب فقد تأثرت ،البيئيةيف اجلوانب  -

يت عرفت ارتفاعات ال CO2سهم بشكل كبري يف نسبة االنبعاثات من أساسي لتمويل اقتصادها، و هو ما أ

مليون طن  73.4ين سجلنا ليت استعرضت خالل الفصل الرابع، أىل آخر، و هو ما بينته االرقام امستمرة من عام إ

بينما ال يزال ، 2012مليون طن سنة  116.5ليصل اىل  2006مليون طن سنة  87.8لرتتفع اىل  1990سنة 

ءة استخدامها، سواء حبسن استغالل حول استغالل اجلزائر ملواردها الطبيعية غري املتجدة و مدى كفااجلدل مثارا 

يات تشري مبا ال خللق مصادر ثروة أخرى أو التقليل من استعماهلا و ترك نصيب االجيال القادمة، و املعطايرادا�ا 

ا و املتمثلة خاصة غري املتجددة منهىل وترية تزداد ضعفا يف جمال احتياطاتنا من هذه املوارد يدع جماال للشك إ

نتاجها خاصة يف طات البلد من النفط و الغاز مما أدى إىل نقص يف إ، يف ظل تقلص احتياوقاتأساسا يف احملر 

ىل ارتفاع االحتياطات اجلزائرية من إ ين تشري االرقامأ العشرية االخرية مقارنة مبا مت تسجيله يف العشرية اليت سبقتها،

يف الفرتة  %7، بينما مل ترتفع سوى بــ %23بنسبة تناهز  2000اىل  1990البرتول خالل الفرتة املمتدة من 

وىل ارتفاعا مبقدار حتياطات من الغاز خالل الفرتة األ، فيما سجلت اال2012اىل  2004املمتدة من 

، و هي مؤشرات تؤكد القلق الذي يبديه اخلرباء %0.9، بينما اخنفضت خالل الفرتة الثانية حبوايل 37.06%

اجلزائرية خاصة ما تعلق منها بالنفط و الغاز يف ظل االعتماد الشبه كلي عليهما  حول االستغالل االمثل للموارد 

 مسامهة، و من امجايل الصادرات %97 بنسبة تتجاوز كمصدر رئيسي للصادرات، و ممول أساسي مليزانية الدولة،

ر خالل العشرية االخرية يف ظل الربامج االستثمارية الضخمة اليت أطلقتها اجلزائ من ميزانية الدولة %75بأكثر من 

ىل عديد الدوالرات مستقبال و التشييد سيكون ال حمالة حباجة إو اليت يعترب كل دوالر ينفق فيها قصد البناء 

ار دوالر، و اليت لن ملي 286للتشغيل و الصيانة، أين بلغ جمموع املخصص املايل لربنامج االستثمارات العمومية 

ة البرتولية يف ظل الوضع االقتصادي اجلزائري الراهن املتسم بالتبعية شبه املطلقة هلذا ال عن طريق اجلباييتم متويله إ
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مليار برميل لتمويل هذا الربنامج، و ذلك بسعر بيع  3.56ىل أكثر من ع، و بعملية حسابية فاننا حباجة إالقطا 

من  %30ثل حوايل ، أي ما مي2010دوالر للربميل و هو السعر املتوسط للنفط اجلزائري لسنة  80.2

ليه بإعتباره متجدد وجب النظر إ االحتياطات اجلزائرية من النفط يف هذه السنة و اليت يتم اقتطاعها من مورد غري

  .رثا للجيلني احلايل و القادمإ

  اقتراحات الدراسة: ثانيا

زمة االر�ان للقطاع النفطي لتمويل خمتلف املشاريع االستثمارية والعجلة االقتصادية  ن خروج اجلزائر من أإ

مر اهلني نظرا للوقت و اجلهد و املال الذي ضاع مبختلف السلع و اخلدمات، ليس باألككل، و للخارج يف متوينها 

سياسية حقيقية تعمل على حترير لعل أهم الضرورات يف الوقت احلايل تقتضي وجود إرادة  طيلة السنوات املاضية، و

القرارات املتعلقة بصناعة السياسة االقتصادية للدولة، إضافة إىل إعادة االعتبار للعنصر البشري الذي يعترب االساس 

حبيث يكون االنعكاس يف أي عملية تنموية على االقل من خالل ربط اجلامعة بالواقع و بالقطاعات االقتصادية 

ح املخابر اجلامعية من ت تستجيب حلاجة هذه القطاعات من اليد العاملة، مع العمل علىمتبادال، بفتح ختصصا

و هو ما سيكون أثره كبريا خبلق مصادر متويلية  عداد اخلربات اخلاصة جبميع القطاعات و املشاريعاألولوية يف إ

، يف العملية التنموية من جهة أخرىشراك الفاعلني اجلامعيني خابر و الباحثني فيها من جهة، و إللجامعة و هذه امل

جمموعة من التوصيات يف ثالث كنظرة شخصية متواضعة انطالقا مما مت استعراضه يف هذه الدراسة، ميكن اقرتاح   و

  :نقاط نراها أساسية

  :يع الصادرات خارج قطاع المحروقاتالعمل على تنو   -1

ن احلد من االر�ان أن اجلزائر مل تستطع حلد اآلطار إال املنشأة يف هذا اإل لياتآلاو  رغم جمموعة اهلياكل

  :نرى روج من هذه الوضعيةمساعدة يف اخلعظم من صادرا�ا، و  للبة األلقطاع احملروقات الذي يشكل النس

قت عن أهم املنتوجات املصدرة خارج قطاع احملروقات يف الو عداد شبكة معلومات شاملة و متكاملة البدء بإ -

ىل تكنولوجيات اليت ال حتتاج إالزيادة من حجمها خاصة ما تعلق منها بالسلع اخلفيفة و الراهن و اليت ميكن 

دفع عجلة املؤسسات الصغرية و املتوسطة ل ورمن خالل تفعيل د خاصة يها حاليا،عالية ال تتوفر اجلزائر عل

 .الصادرات خارج احملروقات

ىل مواد أولية حتتاج إ التخصص فيها، خاصة تلك اليت حتققن تنمية إنتاج السلع اليت ميكن للجزائر أ ىالعمل عل -

تتوفر اجلزائر عليها، فعلى سبيل املثال ال احلصر تلك املنتوجات اليت حتتاج إىل الغاز بشكل كبري و اجلزائر تتوفر 
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     على هذه املادة االساسية، و اليت نذكر منها صناعة البالستيك، صناعة االملنيوم، صناعة االمسدة املختلفة 

 .و االمونياك

ضرورة إعادة النظر يف آليات االستثمار و الدعم احلالية و توجيهها حنو قطاعات أكثر إنتاجية بدل العشوائية  -

 .السائدة حاليا

ئرية باخلارج بغية التعريف باملنتوج اجلزائري من جهة، و توفري الحق التجارية يف السفارات اجلزاتفعيل دور امل -

كون على ، حىت يمن جهة أخرى سواق هذه البلدانزائري عن أاليت حيتاجها املصدر اجل املعلومات الضرورية

 .ىل هذا املستوىوجودة و كذا تطوير منتوجه لريقى إدراية كافية بدرجة التنافسية امل

جراءات حتفيزية للمصدرين دراج إصديرية واضحة املعامل، قائمة باألساس على إالعمل على رسم سياسة ت -

يف كل ، و مرافقتهم ني من خالل التحفيزات الضريبية و اجلمركية كآلية لتنمية الصادرات خارج احملروقاتاجلزائري

 .نتاج و تسويق و تصريف منتوجا�م، من معونة معلوماتية و مادية و حىت معنويةمراحل إ

الصادرات خارج قطاع تسهيل العمليات البنكية و آليات القرض و االئتمان، و تطوير جهاز تأمني و ضمان  -

 .ن حيفز املصدرين أكثر و يدفعهم حنو االفضلقات و هو ما من شأنه أاحملرو 

ساس املبادرة من أجل رفع مسامهته يف جهود التنمية تدعيم القطاع اخلاص الذي يعد أ مرافقة و ضرورة تأهيل و -

 .و ترقية التجارة اخلارجية

  :محلي لتقليص حجم الواردات و رفع حجم الصادراتاالستثمار االجنبي كآلية لتطوير االنتاج ال  -2

ىل يها، و اليت كانت غالبيتها تذهب إلرات االجنبية املباشرة املتدفقة إمل تستفد اجلزائر حقيقة من االستثما

القتصاد ساسا يف االتصاالت و البنوك، و هو ما ساهم يف بقاء حال اروقات أو قطاع اخلدمات املتمثل أقطاع احمل

جنيب من أمهية قصوى يف ما هو عليه، رغم ما لالستثمار األنتاج احمللي بصفة خاصة على اجلزائري بصفة عامة و اإل

  :و يف هذا الصدد نقرتح ،يف خلق فرص تصديرية جديدةاملسامهة نقل التكنولوجيات املتطورة و 

الئم و تطويره من خالل رفع و املصريف املالعمل على حتسني املناخ االستثماري يف اجلزائر و توفري احمليط املايل  -

التقارير الدولية الصادرة اردا حقيقيا هلذه االستثمارات، فشكال القيود االدارية و البريوقراطية اليت تعترب طكافة أ

 .الضعف و الالجاذبيةتصافه بىل إأشارت إلطاملا اد اجلزائري و املناخ االستثماري، فسية االقتصعن تنا

ىل جنبية و توجيهها التوجيه احلسن إتشكيل هيئات و جلان خاصة بدراسة و تنمية االستثمارات االالعمل على  -

 .املناسبةالقطاع املراد و املنطقة 
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    عداد بطاقية وطنية تشمل كافة املعلومات عن مجيع املناطق اجلزائرية و ما حتويه من طاقات بشرية و مادية إ -

حصاء عدد البطالني يف هذه املناطق ، دون إغفال إتؤهلها للصدارة يف قطاع أكثر من غريه و ميزات خاصة

خاصة احلائزين منهم على شهادات جامعية، و بالتايل توجيه االستثمارات الواردة التوجيه االمثل دون العشوائية 

 .اليت نراها حاليا

زائرية باخلارج للتعريف بالفرص االستثمارية اليت العمل على تفعيل دور املالحق االقتصادية يف السفارات اجل -

 .حتوزها اجلزائر

و اليت ، ثر ليونة و غري مقيدة، خاصة يف جمال االستثمار خارج قطاع احملروقاتتشريعات و قوانني أكصدار إ -

مياء، و صناعات الدوائية و البرتوكيلن تفيد البلد من خالل تشجيع االنتاج احمللي يف قطاعات بعينها كاميكن أ

 .كل ما يرتبط به من صناعات مرافقةالقطاع الفالحي و  

خاصة يف القطاعات غري  املعمول �ا يف الوقت الراهن %51-%49لغاء التعامل بالقاعدة العمل على إ -

، كثر منها تكريسا ملشاركة املستثمر احملليعائقا جلذب االستثمار االجنيب، أ ، و اليت نراها تشكلاالسرتاتيجية

عادة استثمار ه يف جوانب إنتاج حمليا مع تقييد من حرية االستثمار منفردا و اإلفضل متكني االجنيباالفمن 

ن نفرض عليه مستثمرا جزائريا العمال اجلزائريني، بدال من أ العوائد املالية و نقل التكنولوجيا و كذلك توظيف

 .رية و جناعة االستثمار االجنيبقد ال يفقه يف ذلك ا�ال شيئا و بالتايل يشكل معيقا الستمرا

، و إعادة ما يسمى بالتوجه العمل على انشاء حظائر صناعية تكنولوجية تكون هي القاطرة جلميع الصناعات -

يف املناطق الصناعية املنشأة، فعلى هذه االخرية أن تكون متكاملة و هو ما معناه أن املصنع الفالين حيتاج إىل 

املادة االولية اليت حيتاجها أو املنتوج نصف املصنع املراد، و بالتايل تنمية ما يسمى املصنع اجلار الذي يوفر له 

تنتج بصناعات املقاولة بالباطن، فليس من املعقول أن جتد منطقة صناعية ينتج فيها الياغورت و السباغييت كما 

 .فيها خمتلف مواد التشحيم و أدوات ميكانيكية متنوعة
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  :في مجال الشراكة  -3

شراكة مع االحتاد االورويب اليت ل، كااشكال الشراكة اليت دخلت اجلزائر طرفا فيهن خمتلف أمما ال شك فيه، أ

سيكون مام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة، و كذلك احملاوالت احلثيثة النض 2005بدأ تطبيق اتفاقيا�ا منذ سنة 

 هاو االجتماعية و البيئية للبلد، و عليه و قصد تفادي السليب منثار اجلمة على خمتلف اجلوانب االقتصادية اآلهلا 

  :نرى

 ستعرف استحقاقها يف تكثيف جهود املفاوضات مع االحتاد االورويب قصد تأخري مدة التفكيك اجلمركي اليت -

االنتاجية لة لتأهيل اآلكرب بعد ست سنوات، و هو ما من شأنه أن مينح اجلزائر فرصة أ ي، أ2020سنة 

خرى من فادة من جهة أنتاج الوطين من جهة، و االستكثر بغية حتسني تنافسية اإلرة أفضل و ربح وقت أبصو 

 .الرسوم اجلمركية اليت تشكل نسبة ال بأس �ا يف الوقت الراهن من االيرادات اجلبائية

لتنموية الناجحة هلذه استغالل الشراكة مع االحتاد االورويب لتفعيل نقل التكنولوجيا و االستفادة من التجارب ا -

جمال التنمية  ىليف ا�االت الصناعية، باالضافة إالبلدان و من التطور التقين العايل الذي تتميز به، خاصة 

 .ال الذي ال ينضباملأس البشرية اليت تعد ر 

من ىل املنظمة العاملية للتجارة، خاصة يف ظل معاناة االقتصاد اجلزائري مام اجلزائر إضتأخري مسعى ان -

و استرياد أغلب ما حنتاجه  على الصادرات) البرتول(سيطرة املنتوج الواحد املتميز ب االنكشاف يف الوقت الراهن

ىل سوق لتصريف إمام ضأكثر يف حالة التسرع يف االن، و بالتايل خطر حتول اجلزائر من سلع و خدمات

ري قد يهدد اقتصادي و اجتماعي كبمن خطر  نتاج احمللي و ما يشكلهباقي دول العامل دومنا تطوير لإل منتجات

مة العاملية للتجارة و املتمثلة مام اىل املنظضىل ذلك الشروط اليت يفرضها االنة الدولة، أضف إحىت استمراري

ساسا يف رفع القيود اجلمركية على املبادالت الدولية و رفع الدعم املوجه للسلع االساسية، و ما قد ينجر عن أ

 .اجتماعية سلبيةذلك من آثار 

سيسهل أكثر يف السعي لتفعيل االحتادات االقليمية، خاصة منها االحتاد املغاريب بغية حتقيق التكامل الذي  -

و حركية اكرب  العمليات االستثماريةالفرص و انتقال رؤوس االموال و االشخاص و هو ما سيساهم يف توسيع 

 .خرىالبلدان و االحتادات العاملية األو الندي مع بقية  ، و ينمي فرص التفاوض اجلماعيبني بلدان االحتاد

تنويع الشراكة مع بقية بلدان العامل، خاصة الصاعدة منها كدول الربيكس والنمور االسيوية، بغية االستفادة  -

 .و طرق ترقيتها للصادرات أكثر من جتار�ا التنموية
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  البحثأفاق : ثالثا

ي حبث مهما كان أن خيلو من النقص، كما ال ميكن له أن يغطي مجيع اجلوانب املرغوب ال ميكن أل

معاجلتها، و هو شأن هذه الدراسة اليت حاولنا فيها قدر االمكان استعراض أهم احملطات اليت مر �ا قطاع التجارة 

 املسرية التنموية خاللة و البيئية اخلارجية اجلزائرية، و ما كان له من آثار على اجلوانب االقتصادية و االجتماعي

ن تكون حمل دراسة واضيع ميكن أجمموعة من املأثناءها لفت انتباهنا  وقد ، 2012- 1970الفرتة  يف للجزائر

خروج اجلزائر من أزمة ليها و تفعيلها قصد التطرق إ وجبو اليت نعتربها من أهم اجلوانب اليت  ،حبث يف املستقبلو 

 دقيقةاملبنية على رؤية قطاعية و زمانية اسرتاتيجية التنويع االقتصادي االر�ان للقطاع النفطي، و اليت نذكر منها 

يف تشجيع  خارج قطاع احملروقات االستثمار االجنيب املباشرتوجيه دور لتنويع الصادرات خارج احملروقات و  كآلية

و دورها يف خلق املتاحة مثل للموارد الطبيعية ىل االستخدام االالواردات، إضافة إفاتورة تقليص و االنتاج احمللي 

  .البديل االقتصادي

      جر ، و سعى فأصاب اهلدف و األفأجادعزوجل أن نكون ممن عمل  املوىلو يف �اية البحث، نسأل 

و على صحابته االخيار و آل بيته االطهار عظم حممد ابن عبد اهللا  و سالمه على خري خلقه النيب األو صالة ريب

 .و آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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عبد اهللا بلوناس، االقتصاد اجلزائري االنتقال من اخلطة إىل السوق و مدى اجناز أهداف السياسة االقتصادية، أطروحة  -18

 .2005 -2004ئر، دكتوراة، جامعة اجلزا
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 .1ف، كلية العلوم االقتصادية، جامعة سطي2008أفريل  7/8أيام 
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 .1990سبتمرب  12الصادرة بتاريخ  39ج ر عدد رقم  -13

 .1991مارس  20املؤرخة يف  12اجلريدة الرمسية رقم  -14
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  le droit de douane optimal  19الرسم اجلمركي األمثل   03

  48  بعاد التنمية املستدامةترابط أ  04

  129  1989-1970الصادرات اجلزائرية من احملروقات خالل الفرتة   05

خالل الفرتة يف العامل ت ثاين أوكسيد الكربون الناجتة عن الوقود االحفوري تطور انبعاثا  06

1900-2012  

196  

 202  2035-2006نتاج، استهالك و تصدير اجلزائر للمحروقات خالل الفرتة سيناريو إمجايل إ 07

  

  :فهرس الجداول -2

  الصفحة  العنوان  الرقم

  85  77-67ة املبالغ املرصودة للمخططات الثالثية خالل الفرت   01

  87  املبالغ املرصودة خالل املخطط اخلماسي األول موزعة حسب القطاعات  02

  88  1989 - 1985االستثمارات املخصصة خالل املخطط اخلماسي الثاين   03

  95  1978 – 1967الواردات اجلزائرية موزعة حسب طبيعة السلع خالل الفرتة   04

  98  1985-1979دمات خالل الفرتة املبادالت اخلارجية من السلع و اخل  05

  100  89-86تطور املبادالت التجارية من السلع و اخلدمات خالل الفرتة   06
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  103  1979 – 1970تطور التجارة اخلارجية بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة   07

  104  1989 – 1980تطور التجارة اخلارجية بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة   08

  105  1979 – 1970تطور امليزان التجاري ونسبة تغطية الواردات خالل الفرتة   09

  106  1989 – 1980تطور امليزان التجاري ونسبة تغطية الواردات خالل الفرتة   10

  107  1979-1970تطور حجم الدين اخلارجي إىل ن م خ و رصيد امليزان التجاري خالل الفرتة  11

جم الدين اخلارجي إىل الناتج احمللي اخلام و رصيد امليزان التجاري خالل الفرتة تطور ح  12

1980-1989  

108  

  109  1979-1970تركيبة الصادرات اجلزائرية خالل الفرتة   13

  110  1989-1980تركيبة الصادرات اجلزائرية خالل الفرتة   14

  112      1970/1989تركيبة الواردات اجلزائرية خالل الفرتة   15

  113  1989-1970معدل اخرتاق الواردات اجلزائرية خالل الفرتة   16

  114                 1979-1970التوزيع اجلغرايف للواردات اجلزائرية خالل الفرتة   17

  116            1989-1980التوزيع اجلغرايف للواردات اجلزائرية خالل الفرتة   18

  118  89-70ثة حسب القطاعات خالل الفرتة تطور عدد مناصب الشغل املستحد  19

  119    1979-1970تطور الصادرات و الواردات الغذائية اجلزائرية خالل الفرتة   20

  120  1989-1980تطور الواردات و الصادرات الغذائية اجلزائرية خالل الفرتة   21

احمللي اخلام و الصادرات  تطور النفقات االستهالكية لألسر مقارنة بتطور نصيب الفرد من الناتج  22

  1989-1970الفرتة  الواردات خاللو 

122  

  126           1989-1970خالل الفرتة  CO2تطور صادرات احملروقات اجلزائرية و انبعاثات الـــ   23

  127  .1983-1979تطور إنتاج احملروقات اجلزائرية خالل الفرتة  24
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  128  1989-1970تطور إنتاج و تصدير أهم املعادن يف اجلزائر خالل الفرتة   25

  130  1979-1970واردات اجلزائر من احملروقات خالل الفرتة   26

  130  1989- 1980تطور الصادرات النفطية و الواردات منها خالل الفرتة   27

  136  1991-1986تطور بعض املؤشرات االقتصادية خالل الفرتة   28

  145  هم القطاعات     ت برنامج االنعاش االقتصادي على أتوزيع استثمارا  29

  148  حسب القطاعات 2009-2005توزيع االعتمادات املالية لربنامج دعم النمو   30

  150  حسب القطاعات 2014-2010توزيع االعتمادات املالية لربنامج االستثمارات العمومية   31

  165  2013-1987املنظمة العاملية للتجارة خالل الفرتة  ىلنشاطات انضمام اجلزائر إ  32

  168  2012-1990حصيلة الرسوم اجلمركية اىل اجلباية العادية يف اجلزائر خالل الفرتة   33

  حصيلة الرسم على القيمة املضافة على الواردات اىل الرسم على القيمة املضافة االمجايل خالل    34

                      2012-1990الفرتة                                     

170  

  171  2012-1990تطور حجم التجارة اخلارجية و الناتج احمللي االمجايل خالل الفرتة   35

  173  2012- 1990تطور رصيد امليزان التجاري و املديونية خالل الفرتة   36

  175  2012-1990صادرات اجلزائر من السلع خالل الفرتة   37

  176  2012-2002ايرادات الكلية للميزانية و ايرادات اجلباية البرتولية خالل الفرتة   38

  177  2012-1990الواردات اجلزائرية خالل الفرتة   39

 178  2012-1990معدل اخرتاق الواردات خالل الفرتة  40

 180  2000-1991التوزيع اجلغرايف للواردات اجلزائرية خالل الفرتة  41

 182  2010-2001يع اجلغرايف للواردات اجلزائرية خالل الفرتة التوز  42
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 183  2012املمونون العشرة االوائل للجزائر خالل سنة  43

 184  2012-1990تطور نسب البطالة خالل الفرتة  44

 186  2012-1990توزيع الفئات النشطة حسب القطاعات خالل الفرتة  45

 188  1998-1993والر االمريكي خالل الفرتة قيمة الدينار اجلزائري مقابل الد 46

 189  1998-1990معدالت التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة  47

 189  1999-1990معدالت منو النفقات االستهالكية املعيشية لالسر خالل الفرتة  48

 190  2012-1990صادرات و واردات اجلزائر الغذائية خالل الفرتة  49

  ثاين أوكسيد الكربو ن يف اجلزائر و الصادرات من النفط والغاز خالل الفرتةتطور انبعاثات غاز  50

1990-2000                                               

197 

تطور اتبعاثات غاز ثاين أوكسيد الكربون يف اجلزائر و صادرا�ا من احملروقات خالل الفرتة  51

2002-2012  

198 

 200  2012-1990ياطات البرتول و الغاز يف اجلزائر خالل الفرتة تطور انتاج و احت 52
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  :فهرس المحتويات

  رقم الصفحة  العنوان

  01  الفصل االول تأصيل نظري للتجارة الخارجية وسياساتها

  03  النظريات والتفسريات املنطقية للعالقات االقتصادية الدولية: املبحث األول

  03  التفسريات الواقعية ألسباب قيام التجارة اخلارجية: املطلب األول

  03  د الطبيعية والظروف املناخيةوفرة أو ندرة املوار : أوال

  03  التفاوت يف عرض رأس املال والعمل: ثانيا

  04  اختالف األذواق: ثالثا

  04  تكاليف النقل: رابعا

  05  توافر التكنولوجيا: خامسا

  05  أهم النظريات التقليدية املفسرة للتجارة الدولية: املطلب الثاين

  05  أوال نظرية امليزة املطلقة آلدم مسيث

  06  ثانيا نظرية النفقات النسبية لدافيد ريكاردو

  11  أهم النظريات احلديثة للتجارة اخلارجية :املطلب الثالث

  11  -منوذج هيكشر و أولني-أوال وفرة عناصر اإلنتاج

  11  لغز ليونتيف: ثانيا

  12  الفجوة التكنولوجية ودورة حياة املنتوج: ثالثا

  15  ارية، األنواع واألهدافالسياسة التج: املبحث الثاين

  15  مفهوم السياسة التجارية وأهدافها: املطلب األول

  15  مفهوم السياسة التجارية: أوال
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  16  أهداف السياسة التجارية: ثانيا

  17  أنواع السياسة التجارية: املطلب الثاين

  17  سياسة حرية التجارة اخلارجية: أوال

  18  سياسة احلماية: ثانيا

  20  أهم األساليب الفنية لتنظيم التجارة اخلارجية: الثايناملطلب 

  20  الضرائب والرسوم اجلمركية: أوال

  22  اإلعانات والدعم: ثانيا

  23  نظام احلصص وتراخيص االسترياد: ثالثا

  23  االتفاقيات التجارية: رابعا

  25  جارة الدوليةاملبحث الثالث عالقة السياسة التجارية بالنظم االقتصادية واجتاهات الت

  25  عالقة السياسة التجارية بالنظم االقتصادية: املطلب األول

  25  النظام الرأمسايل: أوال

  27  النظام االشرتاكي: ثانيا

  27  النظام اإلسالمي: ثالثا

  28  التجارة الدولية والشركات املتعددة اجلنسيات: املطلب الثاين

  28  يف املبادالت الدوليةمكانة الشركات متعددة اجلنسيات : أوال

  29  التجارة البينية للشركات املتعددة اجلنسيات: ثانيا

  licensing(  29(التصدير املباشر مقابل االستثمار املباشر أو عن طريق منح رخصة اإلنتاج : ثالثا

  31  إصالح السياسات التجارية و اجتاهات التجارة الدولية: الثالثاملطلب 

  32  تصادي و التجارة اخلارجيةاإلصالح االق: أوال
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  33  إصالح السياسات التجارية: ثانيا

  33  االجتاهات اجلديدة للتجارة الدولية: ثالثا

  37  التجارة الخارجية والتنمية المستدامة: الفصل الثاني

  39  من التنمية االقتصادية إىل التنمية املستدامة: املبحث األول 

  39  االقتصادي و التنمية االقتصادية مفاهيم حول النمو: املطلب االول

  39  النمو االقتصادي: أوال

  41  ثانيا التنمية االقتصادية

  43  مفهوم التنمية املستدامة و تطوره: املطلب الثاين

  43  مفهوم التنمية املستدامة: أوال

  44  تعريف التنمية املستدامة: ثانيا

  45  نظرية برونتالند التنموية: ثالثا

  47  ادئ التنمية املستدامةمب: رابعا

  47  أبعاد التنمية املستدامة: املطلب الثالث

  49  األبعاد االقتصادية: أوال

  51  األبعاد االجتماعية: ثانيا

  55  األبعاد البيئية: ثالثا

  56  البعد السياسي و املؤسسايت: رابعا

  61  النظام التجاري الدويل و تطوره: املبحث الثاين

  61  نشأة النظام التجاري الدويل: املطلب األول 

  61  ظروف نشأة النظام التجاري الدويل: أوال 
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  GATT  62اجلات : ثانيا

  63  جوالت املفاوضات ما بعد إنشاء اجلات: املطلب الثاين

  63  1947جولة جنيف األوىل :أوال

  64  1949جولة أنيسي :ثانيا

  64  1951جولة توركي :ثالثا

  64  1956 جولة جنيف الثانية:رابعا

  64  1961- 1960جولة دايلون :خامسا

  65  1967-1964جولة كينيدي :سادسا

  65  1979-1973جولة طوكيو :سابعا

  65  1994-1986جولة أورجواي :ثامنا

  WTO  65منظمة التجارة العاملية : املطلب الثالث

  65  نشأ�ا: أوال

  66  الوظائف األساسية للمنظمة العاملية للتجارة: ثانيا

  66  اهليكل  التنظيمي للمنظمة العاملية للتجارة: لثاثا

  68  أثر التجارة على التنمية املستدامة: املبحث الثالث

  68  اآلثار االقتصادية للتجارة :املطلب األول

  68  التجارة و النمو: أوال

  69  ثانيا التبادالت التجارية وسيلة لنقل التكنولوجيا و تعزيز التخصص

  70  التجاري بني الدول املتقدمة و الدول األقل تقدما االنفتاح: ثالثا

  71  أثر التجارة على البعد االجتماعي للتنمية املستدامة: املطلب الثاين
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  72  اآلثار االجتماعية لربامج التحرير: أوال

  72  التجارة العادلة كأداة لتحقيق العدالة و التنمية االجتماعية: ثانيا

  74  ارة على البعد البيئي للتنمية املستدامةأثر التج: املطلب الثالث

  74  جلنة التجارة و البيئة: أوال

  74  العالقة بني التجارة و البيئة: ثانيا

  75  بني املدافعني عن البيئة و املدافعني عن االنفتاح التجاري: ثالثا

  75  و التجارة الدولية 20+مؤمتر ريو : رابعا

جارة الخارجية و أثاره على التنمية االقتصادية المستدامة احتكار الدولة للت: الفصل الثالث

  1989- 1970خالل الفترة 

78  

  80  1988 -1970االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة : املبحث األول

  80  االقتصاد املوجه و أسباب االختيار: املطلب األول 

  80  أي منوذج خنتار؟: أوال

  SAD  81االسرتاتيجية اجلزائرية للتنمية : ثانيا

  83  1978-1970املخططات التنموية خالل الفرتة : املطلب الثاين

  83  1973-1970املخطط الرباعي : أوال

  84  1977-1974املخطط الرباعي الثاين : ثانيا

  85  1979-1978املرحلة االنتقالية : ثالثا

  85  1989-1980املخططات اخلماسية : املطلب الثالث

  86  1984-1980أوال املخطط اخلماسي 

  87  1989-1985املخطط اخلماسي : ثانيا

  89  تطور سياسة التجارة اخلارجية اجلزائرية خالل فرتة االحتكار: املبحث الثاين
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  89  مرحلة مراقبة الدولة للتجارة اخلارجية: املطلب األول

  90  نظام حصص االسترياد و حتديد حجم الواردات: أوال

  90  السياسات التعريفية: ثانيا

  91  فرتة احتكار الدولة لقطاع التجارة اخلارجية: املطلب الثاين

  91  تنظيم الدولة الحتكار التجارة اخلارجية: أوال

  93  مضمون إجراءات االحتكار: ثانيا

  94  تكريس التبعية التجارية: ثالثا

  96  اجلزائرية  اإلصالحات اهليكلية و التجارة اخلارجية: املطلب الثالث

  96  1985-1980ارة اخلارجية خالل الفرتة التج: أوال

  98  1989- 1986التجارة اخلارجية اجلزائرية خالل الفرتة : ثانيا

  حتليل أثار التجارة اخلارجية على التنمية االقتصادية املستدامة يف اجلزائر: املبحث الثالث

  1989-1970خالل الفرتة 

102  

  102  1989-1970ارجية اجلزائرية خالل الفرتة اآلثار االقتصادية للتجارة اخل: املطلب األول

  102  1989-1970تطور حجم التجارة اخلارجية و الناتج احمللي اخلام خالل الفرتة : أوال

  105  معدل تطور امليزان التجاري و تغطية الواردات: ثانيا

  107  1989-1970حتليل تطور املديونية اخلارجية و رصيد امليزان التجاري خالل الفرتة : ثالثا

  109  1989-1970التنويع االقتصادي من خالل هيكل الصادرات خالل الفرتة : رابعا

  التبعية االقتصادية و التجارية من خالل نسبة الواردات إىل االستهالك احمللي: خامسا

  1989-1970و التوزيع اجلغرايف هلا خالل الفرتة 

111  

-1970جلوانب االجتماعية خالل فرتة االحتكار آثار التجارة اخلارجية على ا: املطلب الثاين

1989  

117  
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  117  و تأثره بقطاع التجارة اخلارجية 1989-1970تطور التشغيل خالل الفرتة : أوال

  119  التبعية الغذائية رهن لألمن الغذائي و مصدر لالهتزازات االجتماعية: ثانيا

  121  تأثري التجارة اخلارجية على القدرة الشرائية: ثالثا

  123  1989-1970اآلثار البيئية للتجارة اخلارجية اجلزائرية خالل الفرتة : املطلب الثالث

  123  1989-1970البيئة يف اجلزائر بني التشريع و احلماية خالل الفرتة :  أوال

ـــ : ثانيا   CO2  125صادرات احملروقات مصدر النبعاثات ال

  127  عيةالكفاءة االستخدامية للموارد الطبي: ثالثا

سياسات التحرير و أثارها على التنمية المستدامة في الجزائر خالل الفترة : الفصل الرابع

1990 - 2012 

133  

  135  االنفتاح االقتصادي و استقاللية التجارة اخلارجية: املبحث االول

  135  دوافع و جتليات االنفتاح االقتصادي: املطلب االول

  135  ديأوال دوافع االنفتاح االقتصا

  137  جتليات االنفتاح االقتصادي: ثانيا

  139  1999 - 1990تنظيم التجارة اخلارجية اجلزائرية خالل الفرتة : املطلب الثاين

  139  االجراءات التنظيمية: أوال

  140  تنظيم عمليات االسترياد: ثانيا

  142  ترقية الصادرات خارج احملروقات: ثالثا

  144  2012 -  2000ارة اخلارجية اجلزائرية خالل الفرتة تنظيم التج: املطلب الثالث

  144  2004-2000تنظيم التجارة اخلارجية اجلزائرية خالل برنامج االنعاش االقتصادي  :أوال

تنظيم قطاع التجارة اخلارجية اجلزائرية خالل برناجمي دعم النمو و برنامج االستثمارات  :ثانيا

  2012 -  2005العمومية  

147  
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  153  املنظمات الدولية وقطاع التجارة اخلارجية اجلزائرية: حث الثايناملب
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التوجهات احلالية ضمن السياسات الطاقوية الرامية إىل ضمان األمن الطاقوي، متضمنة تأمني تتناول هاته الدراسة 

اإلمدادات من املصادر الطاقوية املختلفة واليت تعد القاعدة األساسية لالنطالقة التنموية، دون إغفال اجلوانب االجتماعية البيئية 

رتكز على املالئمة االقتصادية، القبولية والعدالة االجتماعية، والسالمة البيئية، هذا يف ظل األوضاع ضمن منوذج تنموي ي

اجليوسياسية السائدة واليت ُتربز احلاجة امللحة الجياد سبل وآليات كفيلة بضمان االستقالل الطاقوي تالفيا للمخاطر اليت تعرتي 

  .عملية اإلمداد

رة يف تعزيز املسار التحويل للنموذج الطاقوي احلايل حنو آخر يعتمد وبشكل يات اجلديدة املطوّ هذا وتربز أمهية التكنولوج

  .التقليل من حدة اآلثار البيئيةساهم ويف ظل زيادة الوعي البيئي يف حيث ت ؛رئيس على طاقة نظيفة ومستدامة

  :الثالثة التالية من هذا املنطلق، سوف حتاول هذه الدراسة معاجلة هذا املوضوع ضمن احملاور

 .لتأمني اإلمدادات الطاقوية ودوافعها وأهم حمددا�ا ضمن متطلبات التنمية املستدامة إعطاء تصور شامل .1

 .إبراز خمتلف السياسات الطاقوية وكذا التكنولوجيات احلديثة املعتمدة لضمان األمن الطاقوي .2

   . الصني والواليات املتحدة األمريكيةدراسة مقارنة للسياسات الطاقوية والتكنولوجيات املطورة يف  .3

السياسات الطاقوية، التكنولوجيا النظيفة، املوارد الطاقوية الناضبة، اآلثار البيئية الستخدامات الطاقة  :الكلمات المفتاحية

 Abstract.الناضبة، املوارد املتجددة، التنمية املستدامة، األمن الطاقوي
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    فهرس المحتويات المختصر

  ":  سلعة واحدة رئیسیة

ـــملخ   :الدراسة صـ

نشطة االقتصادیة في وقتنا الراهن، أین غدت الحدود بین البلدان تبر التجارة الخارجیة أحد أهم األتع

مجرد خطوط وهمیة ال قیمة لها أمام ضرورة التبادل الدولي، و تختلف طریقة تنظیم هذا القطاع من دولة 

، و هي حالة بلد مثل إلى أخرى حسب ظروفها االقتصادیة و درجة قوة تموقعها على الصعید الدولي

قتصادي المتبع من فترة إلى أخرى  الجزائر و التي اختلفت سیاساتها المتبعة في هذا المجال تبعا للنهج اال

  .و حسب ما أملته مجموعة الظروف االقتصادیة و السیاسیة التي مرت بها

ي عاشتها منذ االستقالل و قد كان لقطاع التجارة الخارجیة الجزائریة خالل فترات التحول المختلفة الت

إلى یومنا هذا، و التي اتسمت خاصة باالعتماد شبه الكلي على تصدیر المحروقات كمصدر أساسي 

إلیرادات الجزائر الخارجیة مقابل زیادة مستمرة في التبعیة للواردات من الخارج في تموین السوق المحلیة، 

  .المستدامة في الجزائراألثر البالغ على مختلف الجوانب المتعلقة بالتنمیة 

كل ما ذكر، هو ما حاولنا الوقوف عنده من خالل هذه الدراسة، بالتطرق أساسا إلى عالقة التجارة 

الخارجیة بالتنمیة المستدامة، و مدى تأثیر قطاع التجارة الخارجیة الجزائریة على مختلف جوانبها 

  .2012 - 1970االقتصادیة و االجتماعیة و البیئیة خالل الفترة 

  . التجارة الخارجیة، سیاسة التجارة الخارجیة، التنمیة المستدامة :الكلمات المفتاحیة

 

 

Abstract 
The foreign trade is considered as one of the main economic activities in 

nowadays, where the borders between countries become just an imaginary lines that 
have no value in front of the necessity of international exchange, and the ways of 
organizing of this sector differ from a country to another, according to its economic 
circumstances and the degree of its economic force on the international level. This is the 
case of a country like Algeria, which lived many policies in this area depending on the 
political and economic conditions and also on the economic approach taken from a 
period to another. 

The Algerian foreign trade sector since independence to the present day, which was 
marked by a dependence on the exports of fuel as a primary source of revenue and the 
continued increase in dependence on imports of goods and services in supplying the 
local market, has had a great impact on the various aspects related to sustainable 
development in Algeria. 

What is said above, is what we tried to highlight in this study, by mainly 
illustrating the relationship between foreign trade and sustainable development, and the 
impact of the Algerian foreign trade sector on the economic, social and environmental 
aspects during the period 1970-2012. 

Key words: foreign trade, foreign trade policy, sustainable development. 
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