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 قواعد النشر يف اجمللة
أن يكون البحث جديدًا يف موضوعه، ومل يسبق نشره يف أية دورية علمية  -

 أخرى؛
تبويب املادة واستخدام اهلوامش  أن يلتزم بشروط البحث العلمي من حيث -

واإلشارات إىل املصادر واملراجع على وفق طريقة منهجية واحدة ويف أخر 
 البحث؛

األحباث وعلى حنو سري إىل حمكمني إثنني يف اختصاص مادة البحث حتال  -
 الوارد إىل اجمللة؛

كلمة وبلغتني )لغة   150 تقدم مع البحث خالصة موجزة ال تزيد عن -
 البحث ولغة مغايرة، على أن تكون إحدامها ابللغة العربية(؛

، 16 " حجمTraditional Arabicتكتب البحوث ابخلط العريب  " -
، وهوامش الصفحة 12" حجم Times New Romanاألجنيب " وابخلط

 ؛من كل اجلوانب  2,5
صفحة من ضمنها صفحات  25ال يزيد عدد صفحات البحث عن  -

 اهلوامش واملالحق واملصادر؛
 تقبل األحباث املكتوبة ابللغة العربية والفرنسية واإلجنليزية؛  -
وأنه ليس مستاًل من إرفاق البحث إبقرار خطي أبن حبثه مل يسبق نشرة  -

 ؛رساليت املاجستري والدكتوراه
عن طريق الربيد اإللكرتوين إىل رئيس التحرير أو مدير اجمللة ترسل البحوث  -

 للمجلة؛
يتم إشعار أصحاب البحوث ابستالم حبوثهم وكذا نتيجة التحكيم عن طريق  -

 الربيد اإللكرتوين؛ 
 مينح لصاحب البحث املنشور نسختني من اجمللة.  -

 
 



 

 أهداف اجمللة
تنشيط حركة البحث العلمي، وتوجيه االهتمام إىل الدراسات والبحوث  -

 يف جمال التنمية الريفية؛
نشر البحوث األكادميية والدراسات امليدانية يف جمال التنمية بشكل عام  -

 والتنمية الريفية بشكل خاص، وتعطى األولوية لبحوث التنمية الريفية؛
للباحثني وامليدانيني واملهنيني واملسؤولني وكل املعنيني إجياد فضاء  -

واملهتمني ابلتنمية الريفية ملعاجلة القضااي واملشكالت املستجدة يف جمال 
 التنمية والتنمية الريفية؛

تشجيع الباحثني والدارسني على اإلسهام يف بلورة مقرتحات علمية  -
مية الريفية يف الوطن وعملية يف سبيل تطوير السياسات املتعلقة ابلتن
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 ؛تقارير علمية عن املؤمترات والندوات -
 التنمية الريفية؛ملخص رسائل املاجستري والدكتوراه ذات الصلة مبوضوع  -
 تقارير عن نشاط املخرب. -
 

 تعرب األحباث املنشورة عن آراء كتاهبا
 حقوق النشر حمفوظة للمجلة
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 الريفية: ومشاتل املؤسسات حاضنات األعمال

 باجلزائر؟ أي دور للنهوض باالستثمار الريفي األصغر

rO�— 5�� ÆœÆ√       ·UD� s� b�√Æœ 
WOH�d�« WOLM��« � Àu���«Ë  U�«—b�« �� 

 �A��« WF�U�wLO�«d�ù«≠Z�d�d�u� Ãd�≠dz«e'« 

∫h�K�  …�GB�«  U��R*« r�b� X�b���« ��«  UO�ü«Ë Z�«��« …¡UH� s� r�d�« vK�
 s� ŸuM�« «c� WOLM� � “d�_« bF�  U��R*« q�UA�Ë  UM{U� ÊS� ¨‰Ëb�« s� b�bF�« �

 U�uB� ¨ U��R*« …b�«u�*« …�GB�« l�—UA*«Ë  U��R*«d�« o�UM*« � ¨WOH� sL{Ë
 r�œ � WOH�d�«  U��R*« q�UA�Ë  UM{U� —Ëœ “«d�≈ vK� Y���« «c� e�d� —U�ù« «c�
 q�UA* Í—uB� Ã–u/ Õ«��« ‰ö� s� ¨dz«e'« � dG�_« wH�d�« —UL���ô« WO�d�Ë

Z�d�d�u� Ãd� W�ôË � WOH�—  U��R� ‰U� � …bz«— ‰Ëb� »—U��� W�UF��ôU� ¨
*« q�UA�Ë  UM{U�ÆWOH�d�«  U��R 

∫WO�U�√  ULK�dG�_« wH�d�« —UL���ô« ¨WOH�d�«  U��R*« q�UA� ¨‰UL�_«  UM{U� 

Résumé : Malgré l'efficacité des mécanismes et programmes qui ont 
été développés pour soutenir les petites entreprises dans de nombreux 
pays , les incubateurs et pépinières d’entreprises sont les leaders dans 
le développement de ce type d' institutions , en particulier les petites 
entreprises situées dans les zones rurales , et dans ce cadre se 
concentre cette recherche pour mettre en évidence le rôle 
d'incubateurs et pépinières d’entreprises en appui au monde rural et la 
promotion du micro investissement rural en Algérie , en proposant un 
modèle conceptuel pour les pépinières d’entreprises rurales dans la 
wilaya de Bordj Bou Arreridj , en utilisant l'expérience des pays 
leaders dans le domaine des incubateurs et pépinières institutions 
rurales. 
Mots clés : incubateurs d’entreprises, pépinières d’entreprises rurales, 
micro investissement rurale 
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∫W�bI� 
 w�«u�� ÆU�u/Ë U�—«dL��« ÊUL{ UNM� VF�_« sJ�Ë ¨W�F� WLN�  U��R*« oK�

YK�   U��R*« …�GB�«nK��0 …QAM*« Ê«bK��«¨WO�UMB�« Ê«bK��« p�– � U0 ¨  ‰Ëe�
 w�«u�Ë ¨WM� bF�nBM�«  bF� ‰Ëe� «uM� Àö� W�UA� �≈ V�UG�« � p�– l�d�Ë ¨

 …b�b� ‰UL�√ W�O� � ¨È��  U��R� U�œuI� …œU� W��UM� ÁU&  U��R*« Ác�
  UH�U%Ë W�—UJ��«  U�—U2 œUL��U� u�Ë ¨Èu�ú� ¡UI��« Êu�U� U�œu�� ¨bOIF��«

…�GB�«  U��R*« s� qF� U2 ¨WOML{Ë W�d� ¨WO�O�«��≈  ÈdGB�«Ë «c� sL{
w��UM��« qI(«  ÊU�d� g� lOD� œd��tI�— n� U ‚U���« s� Ãd�ËÆ 

 ¨ÂU� t�u� ÈdGB�«Ë …�GB�«  U��R*« u/Ë …QA� l�«Ë r��� ‰U(« «c� ÊU� «–≈Ë
 pK�� W��M�U� ��√ ÊuJ� t�b� ÊS�« YO� ¨dz«e'U� WO�UM�« ‰Ëb�U� …b�«u�*«  U��R*

  UO�¬Ë r�b�« q�UO�WO�UFH�« WKOK�Ë …œËb� WI�«d*« WOK�U�Ë W�UA�« W�—œ œ«œe�Ë ¨
ÆWOH�— o�UM� UNK� � ��«Ë ¨W�ËeF*« o�UM*U� WM�u*«  U��RLK� W��M�U� ¡UHD�ô« 

 Ê≈ ��u� wC�I� ¨r�(« dGB� t�uL� � r��� Íc�« ¨wH�d�« —UL���ô« r�œ
V�U� �S� ÆW�uMF*«Ë W�œU*«  U�uI*« s� W�uL� `M1 Ê√ wG�M� U� t�   öON�� s�

Ë W�—«œ≈  t�U�UO��ô W��UM� ÊUC��« q�UON� t��U�≈ 5F�� ¨WO�U�  «eOH%
 X�U� u�Ë ¨t�UO�uB�Ë …—u� � …dGB�  UM{U�(microincubateurs)  q�UA� Ë√

…dGB� (micropépinières) ¨  «—UA��ô« ¨V�—b��«Ë s�uJ��U� UM� d�_« oKF��Ë
 W�—«œù« s� U���Ë q�uL��« —œUB� �≈ ‰u�u�« ¨ U��M*« n�dB�Ë s�uL��« ¨WOMH�«Ë

��«  U�b���«ÆWOH�d�« o�UM*U� ÈdGB�«Ë …�GB�« l�—UA*« UNN�«u�  
 cM� dz«e'U� WD�u�*«Ë …�GB�«  U��R*« ŸUD� d�uD� u� X�ô ÁU&« “d� bI�

 ¨nB�Ë W�dA�� W�«b� b�& « «cN� ’U� Êu�U� —«b�≈ �  U��R*« s� jLM�2001 

 r�— Êu�U�©01≠18®  W�uL� tMOLC� - U�“d�√ qF� ¨WL�«b�«  UO�ü«Ë ��«b��« s�
 …��F�  U�“«u� hOB� vF�*« «c� —U�≈ � - UL� ¨ U��R*« q�UA�Ë qON���« e�«d�

q�U� qO�Q� Z�U���  U��R*« s� ŸUDI�« «c�  WM� cM�2002�«b��« Ác� Ê√ �� ¨ �

8 
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 U��R*« q�UAL�ÆWO�UFH�« WKO�{ UN�uL� � XK� qON���« e�«d�Ë s� r�d�« vK�Ë ¨
�u�d� —Ëb�5 �U�5  cM� UN�20031 � …b�«u�� w�Ë ¨œbF�« …œËb� ‰«e� U� ¨

 ‰UL�√  UM{U�Ë  U��R� q�UA� s� Àb��� Ê√ pO�U� ¨ U�ôu�«  «dI0 UNK�
ÆWOH�— qON�� e�«d�Ë 

 ÷uNM�« � WOH�d�« ‰UL�_«  UM{U� —ËœË WOL�√ “«d�≈ �≈ Y���« «c� ·bN�
 � Z�M*« —UL���ô« tM� ULO�ôË ¨t�ôU� qJ� dz«e'U� dG�_« wH�d�« —UL���ôU�
 —U�≈ � Ã—bM� u�Ë ¨WL�b*«  U�UMB�«Ë W�bOKI��«  U�UMB�«Ë ·d(«Ë W�öH�«  ôU�

ô« W�—«u'« ‚UD� lO�u�Ë f�dJ� t�Ë vK�Ë ¨wH�d�« j�u�« � UN��UJ� oOLF�Ë W�œUB��
 Æ—UL���ô« r�œ vK� W�BM*« W�—«u'« q�UO�« pK� ’uB)« 

 s� l�u�*« —Ëb�« U� ∫ÁœUH� fOz— ‰ƒU�� ‰u� —u�L�� Y���« «c� ÊS� tOK�Ë
‰UL�_«  UM{U�  WO�ËUI*« r�œË dG�_« —UL���ôU� ÷uNM�« ‰U� �  U��R*« q�UA�Ë

U�∫w�U��« WD)« bL�F� ‰ƒU���« «c� s� W�U�û�Ë øÍdz«e'« wH�d�« j�u� 
- —UL���ô« wH�d�« WO�d�Ë WO�ËUI*« ∫q�b� …œU�ù ÷uNM�« ·U�—_U� ªW�dz«e'« 
- ªUN�UN�Ë UNH�dF� ∫ U��R*« q�UA�Ë ‰UL�_«  UM{U� 
- ªWOH�d�«  U��R*« q�UA�Ë  UM{U� ‰U� � WO*U� »—U& 
-   UM{U�‰UL�_« ªdz«e'« �  U��R*« q�UA�Ë 
- —UL���ô« wH�d�« dG�_« dz«e'U� —��Ë  UM{U(« ªq�UA*«Ë 
-  WM{U( Ã–u/ Õ«��ô W�ËU�‰UL�√ ÆWOH�— 

W�dz«e'« ·U�—_U� ÷uNM�« …œU�ù q�b� ∫WO�ËUI*« WO�d�Ë wH�d�« —UL���ô« ∫ôË√ 
√ l�”U�√ WF�—√ u� wDG� dz«e'U� wH�d�« ¡UCH�« Ê ©5/4 ¨WO�U�ù« W�U�*« ®
 q�9Ë WOH�d�«  U�bK��«63,5% ©  U�bK��« ŸuL� s�979  q�√ s�1541® Ê√ ô≈ ¨

YK� “ËU��� ô ·U�—_« ��U�  ŸuL��«ÊUJ� wH�d�« ÕËeM�« �≈ l�«u�« � p�– l�d�Ë ¨
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 ¨W�—UL���ô« l�—UA*« eO�d�Ë ·U�—_« gOLN� V��� ‰öI��ô« cM� q�«u�*« w�U��U�Ë
Æ‰ULA�U� ULO�ôË ¨Êb*« Èu��� vK� ¨qLF�« ’d� 

 ÊuKJA� «u�U� W�dz«e'« ·U�—_« ÊUJ� Ê√ �≈ …—U�ù« —b& œbB�« «c� �Ë
68,6% WM� �1965¨  �≈ W��M�« Ác� iH�M��¨‰öI��ô« s�  «uM� Àö� bF� Í√

59%  � WM�1977¨ Ë �≈50,3%  WM� �1987 �≈ qB�� ¨40%  WM� �20052 
 w�«u� �≈Ë%30  ÊuLC� ”U�_U� fJF� «dL��� UOH�— U�Ëe� r��� U� u�Ë ¨UO�U�

ÆW�N�M*« WOH�d�« WOLM��«  U�UO� WO�UF� Èu���Ë 
 W�œUB��ô« ¨U�œUF�√ v�A� WOJO�UM�b�U� WLFH� W�dz«e'« ·U�—_« X�U� bI�

O�� ¨q�«u�*« w�UJ��« h�UM��« Ê√ �� ¨WO�UI��«Ë WO�UL��ô«Ë ¨Êb*« u� ÕËeM�« W�
 ¨WO�öH�« WDA�_« UNO� U0 ¨WDA�_« b�b� ‰ö�L{«Ë Ê«dLF�« h�UM� �≈ vC�√

 ‰uI� UL�Ë ¨WOK;«  U�UMB�«Ë ·d(« q� ÷«dI�«Ë ∫ÊËbK� s�«¢ U/≈ lzUMB�U�
 � dB*« Â«œ U� h�UM��« �  U�UMB�« ‰«e� ôË ÆÆ UNO��U� d��Ë UNO�≈ ZO��« «–≈ œU����

¢q�LC� Ê√ �≈ h�UM��«3 Æ 
   ∫Êb*« u� 5OH�d�« ÕËeM� ÊU�Oz— Ê«—�� „UM� 

1®  qLF�« ’d� hI� q� � ¨U1d� UAO� r� sLC� —U� q�œ —bB� s� Y���«
 ��Ë WO�u� UNK� � …bzU��« WDA�_« Ê≈ YO� ¨·U�—_U� ozö�«Ë dI��*«

 ·d(« iF�Ë ¡UM��«Ë ÈdGB�« W�öH�U� ¨UN� ÕdB�ÆW�bOKI��«  U�UMB�«Ë 
2®   U�—b� u�Ë ¨UNO�≈ ‰u�u�« W�uF� Ë√ ¨W�UF�« o�«d*«Ë W�b�UI�« q�UO�« hI�

 ¨“UG�«Ë ¡U�dNJ�«  UJ�� ¨ U�dD�« vK� ¨Èd�√ �≈ WIDM� s� WM�U���
ÆU���Ë  U�B*« ¨s�uJ��« e�«d�Ë ”—«b*« ¨ ôUB�ô«Ë  ö�«u*«  UJ�� 

��« …��_«  «uM��« ‰ö� “d� bI� dz«e'U� WO�uLF�«  UDK��« q�� s� �u�K� ÂUL
 s� œb� ‚ö�≈ �� vK& U� u�Ë ¨U�uL� WOK�«b�« rO�U�_«Ë ·U�—ú� —U���ô« …œU�≈ ÁU&

 ∫Z�«��«Ë  UDD�*« 
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 � ��u�« jD�*«K�öH�« WOLM�O W(PNDA) Z�U���« —U�≈ � tO� Ÿd� Íc�« ¨
© WO�öH�« WOLM�K� ��u�«2000≠2004®4 WM� cM� ‰u% Íc�«Ë ¨2002 

 �≈WO�öH�« WOLM�K� ��u�« Z�U���«  WOH�d�«Ë(PNDAR) Æ d�u��√ �Ë
2006  X% ·U�—_« WOLM�� …b�«Ë …b�b� WO�O�«��≈ vK� W�œUB*« X9

 Æ¢wH�d�« b�b���« Z�U�d�¢ r�« 
 © UOKF�« »UC�« WOLM� Z�U�d�Ë »uM'« WOLM� Z�U�d�2005 p�c� TA�√Ë ¨®

bM�  «—uD� �≈ 5�U���« s�c� oO�D� vC�√ bI�Ë ÆULN� 5�U� 5�Ë
ÆW�dA��« WOLM��«Ë WO����« vM��« ‰U� � ULO�ô ¨…��F� 

  WOLOK�ù« W�ON�K� ��u�« jD�*«(SNAT2030) WM� � oK�√ Íc�« ¨
2008 ¨WOLOK�ù« W�«bF�« oOI%Ë rO�U�_« q� qG� ⁄uK� �≈ ”U�_U� ·bN�Ë¨

 ·b� tO� r�— b�Ë45%  »uM'«Ë UOKF�« »UC�« � ÊUJ��« s�55و%  �
 U�KD�� W�ö� oOI% W�u�Ë_« qO�� vK� jD�*« «c� ·bN���Ë Æ‰ULA�«5∫ 

• Í√© rOK�ù« � WDA�_«Ë ÊUJ��« l�u9 �  ôö��ö� W�U���ô«  �
Æ®dz«e'« 

• ÆrO�U�_« WO�–U� qOFH� 
• ÆtMOL��Ë �UI��«Ë wFO�D�« ‰U*« ”√— vK� �UH(« 

bM��� Íc�« ¨WO����« vM��«Ë W�dA��« WOLM��« ‰U� � w�uLF�« —UL���ô« Ê≈  �≈
’U)« ŸUDI�« eOH%Ë uLM�« b�«u� r�œ ¡«—Ë Á—U���«6 Y� …œU�≈ � WOL�_« m�U� q�b� ¨

U�_« � …UO(« …b�U�*« ��«b��«Ë  UO�ü« s� W�e� UI�d� ÊuJ� Ê√ 5F�� t�√ ô≈ ¨rO�
 ”—«b*« ¡UM� wH�d�« sJ��« r�œË WO����« vM��« b�b��� Æ U��R*« oK�Ë —UL���ö�
 5�% � t�OL�√ vK� ¨WOH�d�« o�UM*U� WO�UI��«Ë WO{U�d�«  U��d*« W�U�≈Ë  U�B*«Ë

�UI�« rO�b�Ë WOAOF*« ·ËdE�« ¨5OH�d�« —«dI��« ÊULC� ·U� �� vI�� ¨W�uLM��« …b
ÆÊb*U� dI��*« rNM� d�N*« …œU�≈ s� pO�U� 
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 e�eF�Ë —UL���ô« ŒUM� 5���� ¨wLOK�≈Ë wK� l�U�  «– Èd�√  U�uI� V�U� �≈
 � eOL�� Íc�«Ë ¨wH�d�« j�u�U� ’U)« —UL���ô« r�œ wC�I� ¨WOK;« WL�u(« d�√

(« dGB� t�uL� qO�c� � …b�U�*« UN�Q� s� WI�«d�Ë r�œË ÊUC��« q�UO� ¡U�—≈ ¨r�
 WOH�d�« WO�ËUI*U� U�b� l�b�« r� s�Ë ¨5�ËUI*« —UG� ÷�F� ��« V�UB*« nK��

Æ U��R*« ¡UA�≈ vK� eOH���«Ë 
UN�UN�Ë UNH�dF� ∫ U��R*« q�UA�Ë ‰UL�_«  UM{U� ∫UO�U� 

 W�U�— s� W��UM�« …�GB�« l�—UA*« W�U�—Ë ÊUC��« …dJ� ◊U�M��« - q�_« �
 q�� ÊËb�u� s�c�« œb'« bO�«u*«rN�«Ë√ r� d�u� W�U� WO�� …eN�√ � rNF{Ë r��Ë ¨

 w� ��« ¨W��UM�« …�GB�« l�—UA*« Ê√ –≈ ¨r�u/ ‰UL��« v�� uLM�«Ë W�UL(«  U�uI�
'« —UGB�« bO�«u*U� t��√ ÃU�% ¨œb�≈  —«dL��ô« s� sJL��Ë ZCM� v�� W�U�—Ë r�œ

 l�—UALK� j�U�� s� k�u� U� q� � ULO�ô ¨‚u��«  U�b%Ë W��UM*« t�Ë � œuLB�«Ë
ÆUN�öD�«  U�«b� � …�GB�« 

 WM� �≈ …�GB�« l�—UALK� ‰UL�√ WM{U� ¡UA�ù …—œU�� ‰Ë√ l�d�1959  UO�U�U� �
 …b��*«  U�ôu�U�WOJ�d�_«  U��R*« ¡«u�ù s�U�√ ��Q� vK� …dB�I� UNMO� X�U�Ë ¨

 nB�M� W�U� �≈ »uKD*« qJA�U� —uD�� �  UM{U(« oK� WOKL� �� ¨W��UM�«
©  UOMO�UL��«1984 U�bF� ®…�GB�«  U�ËdA*« W�O� X�U�)SBA(7  l{u� Z�U�d�

 ¨ UM{U(« s� œb� W�U�≈Ë WOLM�UNMO� sJ� �Ë  Èu� …b��*«  U�ôu�« � qLF�20 
jI� WM{U�r�¨ —uN� ‰UL�_«  UM{U( WOJ�d�_« WOFL'«)NBIA(8  ÂU� �1985¨ 

 XD�√Ë ¨¡«u� b� vK� ‰UL�_« ‰U�—Ë  UDK��« ÂUL��« VDI��� Ê√ X�UD��« ��«
lH�—« b�Ë ¨ UM{U(« ¡UA�≈ WOKLF� U�u� UF�œ UC�√ œb�UNz  s�40  UN�M� ‰ö� «uC�

_« �≈ �Ë1450 w�U(« X�u�« � �UF�« ¡U�√ lO� s� «uC�9Æ 
'« Ác� UN��c� ��« œuN�K� W�O��ËWOFL ‰UL�_«  UM{U� œb� q�Ë �  U�ôu�U

 �≈ …b��*«70  ÂU� � WM{U�1987Ë ¨ �≈550 WM{U�  ÂU� W�UN� �1997¨  �≈ r�
 w�«u�1250  WM{U�√ ‰UL� � d�u��√2012 WOFL'« —bI�Ë ÆWOJ�d�_«   UM{U(
‰UL�_«   UM{U� œb�‰UL�_«  ‚uH� U0 �UF�« �7000  WM{U�‰UL�√10Æ 
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Source: www.nbia.org/ressource_library/history/index.php ; le 
12/12/2013 

 p�– d�≈ vK�  “d�Ë ¨U� WI�«d*« WDA�_« ‚UD� l��«Ë ÊUC��ô« …dJ�  —uD� bI�
 WO�u� d��√ ÊU� Ê≈Ë ¨vMF*«  «– l�«u�« � ÍœR�  UOL��� WI�«d�Ë r�œ q�UO�

 sL{ s�Ë ¨Èd�√ ÊUO�√ � UBB� d��√Ë ¨U�UO�√ b$ ‰UL�_«  UM{U�  «œ«b��«
 5� eO1 ô s� „UM� Ê≈ l� ¨W�UC(« bF� U� WF�U�0 r�N� ��« ¨ U��R*« q�UA�

Æq�UA*«Ë  UM{U(« Èu�� 
 ‚UO��« «c� �Ë sJ1�« U�ËdA*«  UM{U� �≈ dEM¨ � UNN�UA� V�U� s�l  …dJ�

q�UA*«Íc�« qI(U� t��√ UN�√ vK�¨ �U�M�« W?�«—“ tO� r�� YO� …�GB�« —Ëc��«Ë  U
 «c�Ë ¨��_« Ÿ—«e?*« �≈ UNK�u% r�� U�bF�Ë ¨W�O��« l� rK�Q��«Ë uLM�« vK� …—œU� `�B�

‰UL�_« q�UA� ÊQ� u�11Æ 
 ¨ U��R*« q�UA�Ë ‰UL�_«  UM{U� 5� U� UFzU�Ë U�{«Ë «eOO9 „UM� p�– l�Ë

Ê√ u�Ë ‰UL�_«  UM{U� WI�«d�Ë ‰U�I��ô q�UO� s� ‰b�  s� ¡«b��« ¨…b�b'« l�—UA*«
 q�UA� ‰b� 5� � ¨5�M� �≈ dL��� Ê√ sJ1 Íc�« ¨‚öD�ô«Ë fO�Q��« �≈ …dJH�«
 s� sJL�� v�� UNL�œË UN�I�«d�Ë U��b� …QAM*«  U��R*« ¡«u�≈ q�UO� s�  U��R*«
U� u�Ë ¨ «uM� f� Ë√ l�—√ �≈ dL��� b� Ê√ sJ1 WOKL� w�Ë ¨‚u��« � Ãu�u�« 
 œöO0 r�N� WM{U(« Ê√ –≈ ¨WK�A� � ¡«uC�ô« WOKL� o��� ÊUC��ô« WOKL� Ê√ �F�
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 ): الحاضنات ومشاتل المؤسسات ودورة حیاة المؤسسة2شكل (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UI�Ë�‰UL�_«  UM{U( WOJ�d�_« WOM�u�« WOFL�K(NBIA) …bz«d�« bF� ��« ¨
¢ s� …—U�� w� ‰UL�_«  UM{U� ¨‰U:« «c� � UO*U� …b�U�� �≈ ·bN�  U�O�

 5�“ö�« r�b�«Ë qzU�u�« r� d�u�Ë ¨œb'« ‰UL�_« ‰U�—Ë W��UM�« W�b�*«  U��R*«
 «�)«© ÂuI� UL� ¨fO�Q��«Ë ‚öD�ô« q�«d�Ë ¡U��√ wD��� ®w�U*« r�b�« ¨s�U�_« ¨

¢ U��R*« Ác�  U��M� dA�Ë o�u��  UOKLF�12Æ ‰UL�_«  UM{U� n�dF� sJ1 UL� 
K� UN�« vUN�«c� WLzU�  U��R�U� Í√ ¨ w�u�UI�« UN�UO�¨  s� WK� ��u� vK� qLF�

  U��R� W�U�≈ �≈ ÊË—œU�� s�c�« —UGB�« s�dL���LK�  öON���«Ë  U�b)«¨…�G� 
 ¨®5�M� Ë√ WM�© ‚öD�ô« WK�d� ¡U��√ “ËU& s� rNMJ1 w�Ë√ l�b� rNM�� ·bN�

bK� WF�U� Ê√  U��R*« Ác� sJ1Ë  U��R� Ë√ W�U�  U��R� ÊuJ� Ê√ Ë√ W�Ë
WDK��13Æ 

 Ê√ bF� ¨Wzb���  U��R� WI�«d�Ë r�œË ¡«u�≈ e�d�  U��R*« WK�A0 bBI� q�UI*U�Ë
 …—uB� XIKD�« Â√ ‰UL�√ WM{U� vK�  d� X�U� ¡«u� ¨Í—U& ◊UA� U� `�B�

≈ WK�A*« ·bN� ¨WF�U��«  «eON���«Ë ÈËQ*« ��u� �≈ W�U{S� ÆWKBHM� WI�«d� r�bI� �
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 WOMN�(coaching)  «—UA��ô« r�bI� ‰ö� s� W�U�Ë ¨UNO�≈ WOL�M*«  U��RLK�
ÆWO��U;«Ë WO�u�UI�«Ë WOMH�«Ë W�—«œù« 

 w�UM�*« w*UF�« ÂUL��ô« �≈ dEM�U�Ë ¨ U��R*« q�UA�Ë  UM{U(« V�U� �≈Ë
� b�«e� q� � ULO�ô ¨WD�u�*«Ë …�GB�«  U��R*« ŸUDI� s� ��� ÷dF�Ë W��UM*« …b

 r�b�« q�UO� s� Èd�√ ◊U/√  “d� ¨�Ë_« UN�«uM� ‰ö� qAH�« �≈ W��UM�«  U��R*«
 œUL��« - t�≈ UL� ¨j�d�« ‘—ËË  U��R*« ‰e�Ë qON���« e�«d� —«d� vK� ¨WI�«d*«Ë
 —«d� vK� ¨…œb�  U�UD� � WBB��� q�UO� b�M� ¨q�UO�« Ác� � hB���« √b��

� Æ‰U�*« qO�� vK� W�bOKI��«  U�UMB�«Ë ·d(« q�UA�Ë WO�u�uMJ��« ‰UL�_«  UM{U 
   ∫ U��R*« q�UA�Ë  UM{U(« s� 5O�U�√ 5�u� 5� eOOL��« sJ1 ÂU� t�u� 

≠  UM{U� ÆUN�UA� s� dEM�« iG� …b�b� W��R� Í√ rC�Ë ∫W�U� q�UA�Ë 
≠  UM{U�  q�UA�ËWBB��� U�UD� �  U��R� q�I���Ë ∫  …œb� WDA�√ Ë√

Æ®ÆÆ ¨UO�u�uMJ�uO� ¨‰UB�ô«Ë Âö�ù«  UO�u�uMJ�© 
 s� U���Ë  U��R*« q�UA�Ë ‰UL�_«  UM{U� W�U�≈ s� ÊUO�U�√ ÊU�b� „UM�

∫o�«d*«Ë r�b�« q�UO� 
1® ·«b�√   U��R*U� WD��d� ∫WMC�;«∫’uB)« t�Ë vK� UNM� d�c� 

- � “ËU& vK� …b�b'« l�—UA*« »U��√ …b�U��    ‚ö?D�ô« W?K�d� V�U?B
ÆqAH�« d�U�Ë 

- Æ…b�b'«  U��RLK�  «eON&Ë ¡«u�≈ s� wJO��O�u� r�œ ��u� 
-          W?�«b�Ë ‚ö?D�ô« …�?� ‰ö?� W�?�UM�«  U?��RLK� …dL�?�� W?I�«d� ÊUL{

  ‚d?�Ë c�UM� ¨W�—«œù«Ë WO�U*« WO�u�UI�«  «—UA��ô« sLC�� ��«Ë ¨◊UAM�«
Æ�« ¨o�u���«Ë b�—u��« 

2®  ·«b�√WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« WOLM��U� WD��d� ∫ U� �≈ UNML{ s� �A�Ë
wK�14∫ 
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- V�«u*«Ë  «¡UHJ�« ÍËc� W��M�U� U�uB� ¨qLF�« ’d� …œU�“Ë oK� «c�Ë¨
    U�UM??B�« lO�??A�Ë  U??��R*« œb??� …œU??�“¨   v??K� W??LzUI�« U??�uB�

W��b(« UO�u�uMJ��«Æ 
- wK;« lL�:« � q�b�«  ôbF� l�—¨  l�— w�U��U�ËwAOF*« Èu��*«Æ 
-          Y?���« e?�«d�Ë  U?F�U'« U?N� Âu?I� �?�«  U?�«—b�«Ë ÀU?�_« o�u��

wLKF�«Ë ¨     U?F�U'«Ë ’U?)« ŸU?DI�« 5� oO�M��«Ë ÊËUF��« œuN� rO�b�
WO�uJ(«  U�O�«Ë d�uD��«Ë Y���« e�«d�ËÆ 

- lL�:« � ‰ËUI��« W�UI�Ë …d�U�*« ÕË— WOLM�Æ 
- ú� V�—b��« e�«d� —Ëb� ÂUOI�« e�«d�Ë  UF�U'« � 5��U��«Ë 5O1œU�

 …—«œù W�“ö�« WO�U�_«  «—UN*U� r�b�Ëe�Ë rN��—b� bB� ÀU�_«
Æ‰UL�_« 
  UM{U� qLF�‰UL�_«  …b� vK� b�9 WLE�M� …—Ë�� o�Ë  U��R*« q�UA�Ë

 ÕU�MK� WK�UI�« l�—UA*« —UO��« s� «¡b� q�«d��≈  WM{U(« s� ŸËdA*« Ãd� W�U�
∫w�«u*« qJA�« � U�e�u� ¨wKFH�« ◊UAM�« � tzb�Ë 

© qJ�3l�—UA*« ÊUC��« q�«d� ∫® 
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‰UL�_«  UM{U� ∫WOH�d�«  U��R*« q�UA�Ë 
 WOH�d�« ‰UL�_«Ë  U��R*« q�UA�Ë  UM{U� bF�Èb�≈   UM{U� Ÿ«u�√ r�√

 U�U�√ ·bN� YO� ¨WOH�d�« o�UM*« � ŸuM�« «c� jAM�Ë ¨‰UL�_«�≈  WOLM��« jOAM�
o�UM*« Ác� � W�œUB��ô«  œ—«u*« WKI� …œU� r��� ��« UO�UJ�ù«Ë  UN�O�–U� nF{Ë
ÆW�œUB��ô«  «—UL���ö� 

 W�UF� …«œ√ ÊuJ� Ê√ WOH�d�«  U��R*« q�UA�Ë  UM{U( sJ1 W�œUB��ô« WOLM��« �
 W��UM�« WOH�d�«  U��R*«Ë l�—UALK� ÍdA��«Ë ÍœU*« r�b�« o�d� s� WOH�d�« o�UM*« �

Ë …b�b� qL� V�UM� ¡UA�S� `L�� ��«  UNM� V��� U�Ë W�UC� WLO�  «–  U�u�M�
 qLF� ¨wK;« œUB��ô« vK� WO�U�≈ W�œUB��« —U�¬ s� UM{U�  ‰UL�_« q�UA�Ë

H�d�« Ê√ ô≈ ¨W�œUB��ô« WOLM�K� WOM�Ë WO�O�«��« s� «¡e� ÊuJ� U�bM� ‰UF� qJA� WO
 ÃU�� —Ëb�« «c��≈  Ë√ W�—«œ≈ X�U� ¡«u� WOK;«  ULEM*«Ë W�uJ(« s� q�u9Ë r�œ

 WO�U�Ë√  ¡b� vK� UN�b�U��Ë WM{U(« ¡UA�ù ¨Àu���« e�«d�Ë  UF�U'U� WOLK�
ÆUN�UA�15 

�_« ÊuJ� U� U��U� W�ö� 5� eO/ UM�Ë ¨w�«—e�« ◊UAM�U� U�U�√ WD��d� WOH�d�« WDA
∫� q�L�� wH�d�« lL�:« � ÍœUB��ô« ◊UAM�« U�u� —u�L�� WO�Oz—  ôU� 

- ªw�UG�« ÃU��ù«Ë ¨WO�«—e�« WO�U��ù« WDA�_«Ë W�öH�« 
- ªs�«Ëb�«Ë w�«u*« WO�d� 
- ÆW�bOKI��«Ë WO�d(«  U�UMB�« 

��« ·«b�_« Ê≈  s� V�UG�« � Ãd� ô WOH�d�«  U��R*« q�UA�Ë  UM{U� vF��
 o�UM*« WO�uB)Ë t�√ ô≈ ¨ÂU� qJA� ‰UL�_«  UM{U� s� …U�u�*« W�UF�« ·«b�_«
 Ê√ sJ1 ôU�≈Ë ¨ U�UG�« iF�� œdHM� Ê√ WOH�d�« ‰UL�_« WM{U( sJ1 t�S� WOH�d�«

∫WO�U��« ·«b�_« oOI% � r�U�� 
- UM� ��u�ª·U�—_« � qLF�« s� 5K�UFK� U�uB� qG� V� 
- ªtMO�%Ë w�«—e�«Ë w�öH�« ÃU��ù« lO�A� 
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- ªWO�«—e�« VO�U�_« 5�%Ë Y�b% � WL�U�*« 
- ªrzö*« q�uL��« vK� ‰uB(« � WOH�d�« l�—UA*« »U��√ …b�U�� 
- ªrN�U�u�M� l�“u�Ë o�u��� c�UM� œU�≈ vK� l�—UA*« »U��√ …b�U�� 
- bO�u�   U�UMB�« U�uB� ¨w�UMB�« ŸUDI�«Ë w�«—e�« ŸUDI�« 5� W�öF�«

ªWOz«cG�« 
-  ‰u�b�« vK� WOH�d�« l�—UA*« …b�U���≈ Æ…b�b� ‚«u�√ 

ÆWOH�d�«  U��R*« q�UA�Ë ‰UL�_«  UM{U� � WO*U� »—U& ∫U��U� 

1 …b��*«  U�ôu�« � WOH�d�« ‰UL�_«  UM{U� W�d&®WOJ�d�_«∫ 
UB�≈ d�c� WM�� ‰UL�_«  UM{U( WOM�u�« WOFL'«  UOz2011 ÕU$ ‰bF� Ê√ ¨

 s� b�e� WJ�A�« ÁcN� WD��d*«  UM{U(« q�«œ …b�b'«  U�ËdA*«80%،  ‰bF� Ê√Ë
 s� b�e� U�u/7  �≈22   UM{U� Ã—U� W�UI*«  U�ËdA*« u/  ôbF� s� nF{

 ¡UA�≈ - b�Ë ‰UL�_«49 F� X�«“ U� …b�b� W�d� n�√ oK� U�ö� s� - ¨ÕU�M� qL
 s� d��√245  s� d��Q�  —b� qO�«b� XII�Ë WLz«œ qL� W�d� n�√15  —UOK�

Æ—ôËœ16 

 UL� —b�  Ê√87 %  ‚u��« � qLF� ‰«e� ô W�d��*« WMC�;«  U��R*« s�
 W���Ë84 %  ¨WOK;« UNI�UM� � qLF� XOI� W�d��*«Ë WMC�;«  U��R*« s�

d�_« ‰UL�_«  UM{U� UN� b�«u�� ��« o�UM*U� WOK;« WOLM��« r�œ � r�U� Íc�« ¨
 UL� Ê√‚UH�ù«   «œ«d�ù« …œU�“ � ��� qJA� r�U�� ‰UL�_«  UM{U( w�uJ(« r�b�«Ë

 YO� ¨ UM{U(« s� W�d��*«Ë W��UM�«  U�dA�« qO�«b�Ë ÕU�—√ s� WO��dC�«Ê≈ 
 q�01 {U� r�œ vK� oHM� —ôËœ s� »—UI� U� oI� ‰UL�_«  UM30   «bzUF� —ôËœ

ÆjI� W�d��*«  U�dA�« vK� WOK� Vz«d{ qJ� �17 
nK�� vK� ÎUO�«dG� ‰UL�_«  UM{U� Ÿ“u��  …b��*«  U�ôu�« q�«œ  U�ôu�«

„UM� Ê√ ô≈ ¨WOJ�d�_«   U�ôu�« � WO�u�uMJ��«  UM{U�K� ÎU�{«Ë Î«eO�d�
∫WO�ü«11

18 



� b�√ÆœWOH�d�«  U��R*« q�UA�Ë ‰UL�_«  UM{U�                    rO�— 5��ÆœÆ√     ·UD� s 
 

 
 WK� ÀU�√ ”œU��« œbF�«                                          WOLM��«  U�«—œË≠  Ê«u�2017 

 

Atlanta,Georgia,Chicago,Illinois,SanJose,California,NewYork,R
ichmond,Pennsylvania,PhiladelphiaÆ 

- 47% ªÈ�J�« Êb*« � lI�  UM{U(« s� 
- 25% ªW�dC(« o�UM*« � lI�  UM{U(« s� 
- 28% ÆWOH�d�« o�UM*« � lI�  UM{U(« s� 

 ‰UL�_«  UM{U( WOM�u�« WOFL'« V��ËNBIA  � ‰UL�_«  UM{U� ÊU�
 5� UN�UJ� œb� ÕË«�� Êb� � b�«u�� WOH�d�« o�UM*«475  WM{U� q��©

Montmorencycounty  ®UDMK�√ �19500و  WM{U� q��© s�U�
Athenscounty  qJ� ‰UL�√ WM{U� j�u�0 p�–Ë ¨®u�U�Ë√ �10208 Æs�U�19 

  UM{U(«�« WIDM� � WOH�dAppalachia∫ 
 WIDM� b�9Appalachia  �13  W�O��Ë …�I� WOH�— WIDM� w�Ë WOJ�d�√ W�ôË

 s� d��√ UNO� QA�√ œ—«u*«70  cM� ‰UL�√ WM{U�1979  s� d��√ ��u�� X�U�14000 
 ÂU� ‰uK�Ë ¨qL� W�d�1990  �« dIH�« W��� hOKI� � WOH�d�«  UM{U(« XL�U�

 WM� � tOK� X�U� U0 W�—UI� nBM�«1965  WM� � UNO� œdH�« q�œ j�u�� mK� YO�
1994  ‰œUF� U�84%  ÈuI�« W��� XK�ËË …b��*«  U�ôu�« � œdH�« q�œ j�u�� s�

 UNO� WK�UF�«61.2%  q�UI�67.7%  W�UD��« W��� XBKI�Ë ¨w�«—bOH�« Èu��*« vK�
�≈ 4.6%  q�UI�4.2% �U�≈ qJA�  UM{U(«  d�√ UL� ¨wKJ�« Èu��*« vK� w

ÆWIDM*U� WO����« WOM��«Ë WO�B�«  U�b)«Ë rOKF��« WO�u� vK�20 

2∫5B�« � WOH�d�« ‰UL�_«  UM{U� W�d& ® 
 œb� mK� YO� ¨‰UL�_«  UM{U� Z�«d� XM�� ��« ‰Ëb�« qz«Ë√ 5� s� 5B�« bF�

 s� d��√ 5B�« � ‰UL�_«  UM{U�670  WM� � ‰UL�√ WM{U�2008  � XL�U�
¡UA�≈ 32370  mK� ÕU$ ‰bF0 ¨…b�b� W��R�70%  s� d��√  d�Ë940  n�√

 lO� �  UM{U(« Ác� dA�M� ¨qL� VBM�¡U�√ Æ5B�«21 
 WM{U� bF�TianjinWomen'sIncubator  WOH�d�« ‰UL�_«  UM{U� 5� s�

 YO� ¨ UOH�d�« ¡U�M�« l�—UA� W�U�—Ë r�b� WM{U(« Ác� h��Ë 5B�U� …b�«u�*«
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� XL�U� ¡UA�≈  s� d��√4000  s� d��_ …b�U�*« X�b�Ë ¨qL� VBM�21000 
 cM� …√d�«UNzUA�≈  WM�1988  pM� q�u9Ë …b�U�0 WM{U(« Ác� qLF�ËTianjin 
ÆÍ—U���«22 

  UM{U� ∫UF�«—‰UL�_« dz«e'« �  U��R*« q�UA�Ë 
 r�— ÍcOHM��« Âu�d*« Ê√ b$ ‰U:« «c� � Ídz«e'« l�dA��« �≈ Ÿu�d�U�Ë03-78 

 � Œ—R*«25  d�«��2003 WOL�� bL��« ¨ U��R*« q�UA* w�U�_« Êu�UI�« sLC�*« ¨
 ŸUDI� r�N� UNM� q� q�UA*« s� ‰UJ�√ W�ö� p�– � d�√Ë ¨ÂU� —U�S�  U��R*« WK�A�

 � Âu�d*U� Æœb� U�U� ��«Ë ¨WM{U(« Ê√ ���« q� ¨WK�A*«Ë WM{U(« 5� eO1
 …œU*« � ¡U� YO� ¨ U�b)« ŸUDI� r�N� q�UA*« ‰UJ�√ s� qJ� œd� ¨WMC;«

…dI�© WO�U��«2∫WO�ü« ‰UJ�_« b�√ � q�UA*« ÊuJ�Ë ∫tM� ® 

- WMC;«(incubateur)∫  ŸUD� � l�—UA*« wK�U� qHJ�� r�œ qJO�
�b)«ª U 

- j�d�« W�—Ë(atelier relais)∫  � l�—UA*« wK�U� qHJ�� r�œ qJO�
ªWO�d(« sN*«Ë …�GB�« W�UMB�« ŸUD� 

-  U��R*« ‰e�(hôtel d’entreprise) wK�U� qHJ�� r�œ qJO� ∫
ÆY���« ŸUD� �≈ 5L�M*« l�—UA*« 

 …œU*« XB� ‚UO��«  «– �Ë8  h� U� � ¨�u�� WK�A*« Ê√ vK� Âu�d*«  «– s�
 rN�U��R� ¡UA�≈ q�� l�—UA*« »U��√ WF�U��Ë WI�«d� ¨ U��RLK� W�bI*« …—UA��ô«
 Í—U���« UN�öD�« � W��R*« WI�«d�Ë ®WM{U�© ÊUC��ô« WOKLF� qHJ�� UN�√ Í√ ¨ÁbF�Ë

Æ®WK�A�© 
c� o�Ë  U��R*« WK�A� Ê√ �≈ …—U�ù« —b&  «– WO�uL� W��R� w� Âu�d*« «

 Í—U&Ë w�UM� l�U�(EPIC)  w�U��U�Ë ¨w�U*« ‰öI��ô«Ë W�uMF*« WOB�A�U� l�L��
 UO��� q�√ ÊU� Ê≈Ë ¨ö�UI� l�b� UN�U�b� s� …œUH��ô« � V�d� ��«  U��R*« ÊS�

  U�b)« ÈËU�√Ë dI*« —U�S� UM� d�_« oKF��Ë ¨‚u��« —UF�√ l� W�—UI*U� ÆW�bI*«
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 qF& UN��U�— Ê√ ô≈ ¨Í—U&Ë w�UM� w�u�UI�« UNKJ� ÊU� Ê≈Ë ¨WK�A*« Ë√ WM{U(U�
ÆUNHI� X% W�uCM*«  U��RLK� UO�UL��«Ë U�œUB��« UJ�d� UNM� 

 �  U��R*« q�UA�Ë ‰UL�_«  UM{U( WO�U�_« ÂUN*« hO�K� sJ1 ÂU� t�u�Ë
∫wK� U� 
- ¡UA�≈ vK� —œU�*« »U�A�« lO�A�  ULO�ôË ¨rNF�—UA� bO�&Ë rN�U��R�

ÆW�b�*« l�—UA*« »U��√ rNM� 
-  l�—UA*« »U��_ W�u�I�  «—U�S�Ë W��UM�  U�U�0  «dI� ��u�

 ¨“U� ¨¡U�dN� ¨¡U�© WI�«d� W�—Ëd{  U�b� s� p�– sLC�� U0 ¨…b�b'«
Æ®ÆÆ ¨÷d� W�U�Ë ‰U�I��« W�U� ¨X���≈ ¨wH�U� Ÿ“u� 

- —UALK� r�b�« r�bI� s� ‚öD�ô« q�«d� nK�� � UN�I�«d�Ë …b�b'« l�
 ¨W�—«œ≈©  «—UA��« sLC��Ë ¨ÍœUB��ô« ZO�M�« � ÃU�b�ô« W�U� �≈ ¡UA�ù«
 qJ� W��M�U� W�U�  U�b�Ë ®WO��U�Ë WOzU�� ¨WO�U� ¨WOM� ¨WO�u�U�

 ÆUNK�UI�  «ËU�≈ w{UI� r��Ë ¨W��R� 
- � WBB��� WO��—b�Ë WOM�uJ�  «—Ëœ rOEM�  l�—UA*« …—«œ≈Ë WO�ËUI*« ‰U�

Æ‰ËUI*« »U�A�« …bzUH� WIO�œ WO�UM�  ôU� �Ë 
-  »U��√ »U�AK� WO�ËUI*« ÕË— dA� bB� WO�ö�≈ ÂU�√Ë  UOI�K�Ë  «Ëb� rOEM�

 ¡«�� „«d�≈ UNO� r�� ��«Ë ¨rN�U��R� ¡UA�ù ÕuL� rN�b� s�c�«Ë  «—œU�*«
Ë rNM� …œUH��ö� W��U� »—U& »U��√ËÆrN�—U&Ë rN�«�� qI� 

-  fO� ¨»—U���«Ë —UJ�_« ‰œU��Ë ÊËUF��«Ë ¡UI��ö� s�—œU�LK� ¡UC� ��u�
 v�� UC�√ sJ�Ë ¨÷—UF*«Ë  U�UL��ô« ‰ö� s� w�d�« —U�ù« � V���
 b� ��«Ë ¨WK�A*« vNI�Ë Êu�U� � r�� ��«  «¡UIK�U� ¨WO�d�« �� d�_« �

ÆUN�—U� �≈ b�9 

dEM�« iG�Ë  ∫Wzb��*«  U��RLK� WN�u*« WI�«d*« r�b�« q�UO�  UOL��Ë ‰UJ�√ s�
  U��R� WOK� ¨ U��R� WK�A� ¨‰UL�√ WM{U�(Ruche) ‰e� ¨qON�� e�d� ¨
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 —UJ�_« q�u% � UN�U$Ë UN�O�UF� Èb� � …�F�« ÊS� ¨U���Ë j�— W�—Ë ¨ U��R�
 ‰U�¬ � 5�� ”U�√ vK� WLzU�  U��R� �≈ l�—UA*«Ë —U���ô« � c�_« l� ¨WO�UO�

Æ’dH�« R�UJ�Ë �«dG'« —UA��ô« q�U� 

 q�UO�« Ác� WO�UF� r�uI� � UN� œU���ô« sJ1 …b�b� WOze�Ë WOK�  «d�R� W�
∫UNM� d�c� 

- Æwzôu�«Ë ��u�« 5�u��*« vK� q�UO�« œb� 
-  Èb� W�U�Ë ¨q�UO�« Ác� wK;«Ë wLOK�ù« l�“u��« W�«b� Èb� …œUH��«

ÆUNM� WOH�d�« o�UM*« 
- C�;«  U��R*«Ë l�—UA*« œb�M WFO�� V�� q�UO�« Ác� WOL�M*« Ë√ W

ÆUN�UA� 
- ÆUN�DA�√ WFO��Ë q�UO�« Ác� s� ÕU�M� W�d��*« l�—UA*« œb� 
-  »U��√ s� UNM� s�bOH��*« œb�Ë …e�M*« V�—b��«Ë s�uJ��«  «—Ëœ œb�

Æl�—UA*« 
 —UL���ô« ∫U��U�q�UA*«Ë  UM{U(« —��Ë dz«e'U� dG�_« wH�d�« 

 ÈdGB�« W��R*U� bBI� Ídz«e'« l�dA�K� UI�Ë(micro entreprise)  q�
 s� qI� ÍuM� ‰UL�√ r�— oI%Ë ‰UL� …dA� s� q�√ qGA� W��R�20  Ë√ —UM�œ ÊuOK�

 s� qI� W�uM� WKOB�10 —UM�œ ÊuOK�23 s� jLM�« «c� vK� VKG� l�«u�« �Ë Æ
 Ë√ WO�UM� WDA�_ ‘—Ë qJ� � ÊuJ�Ë ¨wKzUF�« U�UO�√Ë ¨ÍœdH�« l�UD�«  U��R*«

ÆW�—U& Ë√ WO�b�  «b�Ë Ë√ WO�ö� 
 ¨U�œb� Ê√ b$ dz«e'U� WD�u�*«Ë …�GB�«  U��R*« UO�«d�u�u� vK� …dE� ¡UI�S�Ë

 uO�u� W�U� �≈2013 mK� ¨747387  ¨W��R�99,93%  ŸUDI�« �≈ wL�M� UNM�
)« WM�� ‰Ë_« w�«b��« W�UN� s� …b�L*« …�H�U� WIKF�*«  U�UO��« UMF�«— u�Ë Æ’U

2012  WM�� ‰Ë_« w�«b��« W�UN� �≈2013  Ê√ b$97,73%   U��R*« s�
Ë ÈdG�  U��R� w� …QAM*« W�U)« WD�u�*«Ë …�GB�«2%  Æ…�G�  U��R�
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�u�*«Ë …�GB�«  U��R*« W�d� 5�� w�ü« ‰Ëb'« …�H�« ‰ö� …QAM*« W�U)« WD
∫◊UAM�« WFO��Ë W��R*« r�� V�� 

 

© ‰Ëb�1uO�u� …�H�« ‰ö� dz«e'U� …QAM*« ÂÆ’ÆÂ l�“u� ∫®2012≠

uO�u�2013 
®W�u�*« W��M�U�Ë œbF�U�© ◊UAM�« ŸUD�Ë r�(« V�� 

◊UAM�« ŸUD� 
  U��R�
 ÈdG�
W�U� 

  U��R�
W�U� …�G� 

  U��R�
 WD�u��

W�U� 
 ŸuL�
ÂÆ’ÆÂ 

 U�b� 13216 161 18 13395 
% 98,66 1,20 0,13  

WO�uL� ‰UG�√Ë ¡UM� 4534 223 26 4783 
% 94,79 4,66 0,54  

 U�UM� 3285 59 5 3349 
% 98,09 1,76 0,15  

 bO�Ë W�öH�«
Íd� 179 2 0 181 

% 98.90 1.10 0.00  
 WD��d�  U�b�

 U�UMB�U� 137 2 0 139 

% 98,56 1,44 0,00  
ŸuL� 21351 447 49 21847 

% 97,73 2,05 0,22  

Source :Bulletin d’information statistique de la PME,Ministère 
du Développement industriel et de la Promotion de 
l’Investissement, N°23, Novembre 2013. 

   ∫wK� U� ‰Ëb'« «c� s� …¡«d� s� tK��� U� r�√ 
1®  WD�u�*«Ë …�GB�«  U��R*« ZO�� qJA� œUJ� …�GB�«Ë ÈdGB�«  U��R*«

©99,78%  UM{U� s� WI�«d*«Ë r�b�« q�UO� nO�J� w�b��� U� u�Ë ¨®
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 Ác� —«dL��« ÊULC� WO�U�√ rzU�œ q�9 wN� ¨qON�� e�«d�Ë q�UA�Ë
ÆUN�O��UM� ÊU�— V��Ë  U��R*« 

2®  W��M�  U�b)« WDA�√ WMLO� —«dL��«61,89% WDA�√ qJA� ULMO� ¨
 UN� WD��d*«  U�b)«Ë  U�UMB�«16% “ËU��� ö� W�öH�« ŸUD� U�√ ¨

W���0,08% ¨W��M*« WDA�ú� WL�«œ ��«b�Ë  UO�¬ œU�≈ w�b��� «c�Ë ¨
ÆWI�«d*«Ë r�b�« q�UO� UNL�√ s� ��«Ë 

3®  XKJ� ��« ¨W�bOKI��«  U�UMB�«Ë ·d(« WDA�√22,5%  qL� s�
 U��R*«  ‰Ë_« w�«b��« W�UN� �≈ WD�u�*«Ë …�GB�«2013 �≈ W�U{≈ ¨

 ◊U�Ë_« � W�—UL*« WDA�_« “d�√ s� bF� ¨UN�U/√ nK��0 WO�öH�« WDA�_«
 l�uM��« —U�≈ � Èd�_«  U�UMB�« e�eF� UC�√ wG�M� t�√ ô≈ ¨WOH�d�«

—UL���ô« e�d� s� qOKI��« r� s�Ë ¨·U�—_« p�d%Ë ÍœUB��ô« ÆÊb*« � 

 ‰U� � s�u� Í—UL���ô« ŸËdA*« ÊuJ� U�bM� dG�√ wH�— —UL���« s� Àb���
 o�UM*U� Á�E� l� W�—UI*U� ¨t�U�KD��Ë t�UO�uB� t�  «—UL���ô« s� ŸuM�« «c�Ë ÆwH�—
 Ë√ ¨W�eF�«Ë f�—UC��«Ë ŒUM*U� ¨WO�«dG'«Ë WOFO�D�« ·ËdE�« YO� s� Ê≈ ¨W�dC(«

 ·ËdE�« YO� s� U� «���  U�KD�*«Ë ·ËdE�« Ác�Ë ¨WO�UI��«Ë WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô«
Æ «—UL���ô« Ác� u/Ë …QA� ÂU�√  U�b% qJA� 

 U�“d�√ s� d�c� dG�_« wH�d�« —UL���ô« UNO�≈ t��� …b�b� W�—UL���«  ôU� W�
∫wK� U� 
 JA�Ë ¨·U�—_« � «—UA��« d��_« WDA�_« w�Ë ∫WO�öH�« WDA�_« � q

 W�«—“ sLC�� w�Ë ¨ÊuOH�d�« UN�—U1 ��« WDA�_« nB� s� b�“√ V�UG�«
 q�M�« WO�d�Ë w�«u*« WO�d� ¨…dL�*« —U��_« ¨dC)« W�«—“ ¨»u�(«

 ÆU���Ë 
  vK� r�� ��« WDA�_« pK� qLA�Ë ¨WO�eM*« W�bOKI��«  U�UMB�«Ë ·d(«

«Ë_« W�UM�Ë W�UO)«Ë ZO�M�U� ¨‰“UM*« Èu���ÆW�—U�H�«Ë WOMOD�« w� 
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   U��R� qJ� � ÊuJ� V�UG�« � w�Ë ¨�d(« l�UD�«  «– l�—UA*«
Æw�öH�« œU�F�« `OKB�Ë …—U�M�«Ë …œ«b(«  U�—Ë UNML{ s�Ë ¨WOKzU� 

  W�ËUM*« vK� WLzUI�« l�—UA*«©sous-traitance® W�ËUM*« Ác� X�U� ¡«u� ¨
WIDM� � Ë√ WOH�— WIDM� � W��R� »U�( ÆW�dC� t�� Ë√ W�dC� 

   U��R� UNM�Ë ¨w�b)«Ë w�UMB�« l�UD�«  «– ÈdGB�«Ë …�GB�« l�—UA*«
  U��R�Ë ¨WO�UO��«  ôU�u�«Ë …—U���«Ë ÂUF�ù«Ë qIM�U� ¨ U�b)«
 fO�«��«Ë w�«—e�« Z��Ë ”U�M�«Ë —U�H�« W�UMB� ¨W�bOKI��«  U�UMB�«

Æ UO�UAI�«Ë 

 —UL���ô« ÁU& W�ƒd�« XK� bI� ¨WO�UL��ô« W�—UI*« UNOK� sLON�  «uM�� wH�d�«
 w�Ë ¨5OH�d�« vK� t�Q�Ë nOH�Ë dIH�« W��UJ� ‚UO� sL{ V�UG�« � �UF� YO�
 wFO�D�« uLM�« ·Ëd� ��u� vK� rzUI�« ¨w�O�«��ù« �JH��« �≈ bI�H� …d�U� W�—UI�

�Ë WD�u�� l�—UA� UNCF� `�BO� ÈdGB�« W�—UL���ô« l�—UALK� ÆWO�UO� ‰U�¬ � …��
 � WOH�— q�UA�Ë ‰UL�√  UM{U� XO�—√Ë X�d� WO�O�«��ù« W�ƒd�« Ác� —U�≈ �Ë

ÆÊ«bK��« s� œb� 
 ¨ÈuBI�« W�UMF�« o���� W�œUB��« l�—UA� w� WOH�d�« W�—UL���ô« l�—UA*« Ê≈
W�UD�K� WB�2 U�—U���U� V��� fO� ¨U� WI�«d*«Ë r�b�« ��u� ‰ö� s� p�–Ë 
 …b�u� U�—U���U� UC�√ sJ�Ë ¨w�UM�*« wH�d�« ÕËeM�« s� b�K� WKO�ËË ·U�—_U� WOAH�*«
 q�P��«Ë ‰UL�û� W{d� X�{√ ��« ¨W�uM�*« WOK;«  «Ëd��« ‰öG��ô  «Ëœ√Ë …Ëd�K�

ÆWOK�UH�« UNBIM�Ë WO�UFH�« WKO�{ WOH�— WOLM�  U�UO� W�O�� 
�R*« rN� ÊUC��ô« WOKL� X�U� s��Ë ¨ÂU� t�u� Wzb��*« …�GB�«Ë ÈdGB�«  U�

 W�U)«  U�b���« V��� p�–Ë ¨WOH�d�«  U��RLK� W��M�U� ��√ Ëb�� UN�OL�√ Ê√ ô≈
 l� W�—UI*U� ‰u�√ WI�«d�Ë ÊUC��« …�� U�UO�√ w�b��� b� U� u�Ë ¨UN{�F� ��«

ÆÊb*U� WM�u*«  U��R*« 
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√ l�Ë« t�«u� W��A� …b�b�  U�b% „UM� Ê vK� ¨U�uL� WOH�d�« o�UM*U� —UL���ô
 q�UO�«Ë WO����« vM��« W�UA� ¨Ê«dLF�« X�A� ¨ŒUM*« WFO�� ¨f�—UC��« W�uF� —«d�
 e�dM� UM�√ ô≈ ¨U���Ë WK�R*« WOK;« WK�UF�« bO�« hI� ¨‚«u�_« s� bF��« ¨W�b�UI�«

 w�U��U�Ë ¨dG�_« —UL���ôU� …d�U�� UNM� j��d� U� vK� UM� —ËœË WOL�√ d��√ “eF� U�
∫UN�b� s� nOH���« � ‰UL�_«  UM{U� 

  ÊuJK�1 ô s�—œU�*« Ê√ �F� U2 ¨·U�—_U� V�—b��«Ë s�uJ��« e�«d� hI�
Æl�—UA*« …—«œ≈ ‰U� � WOM�Ë W�—«œ≈  ö�R� 

   ôU� »UO�Ë Í—U���«Ë w�UMB�« ‰ULF��ö� W��UM*«  ö;« hI�
Æ÷ËdF�« 

   U��M*« n�dB��Ë WO�U��ù«  U�eK��*«Ë œ«u*U� s�uL��U� WIKF�*«  U�uFB�«
 —UF�√ vK�Ë WO�U��ù« WOKLF�« vK� U�K� fJFM� U� u�Ë ¨U� Z�Ë��«Ë

 ÆUN�O��UM� vK� w�U��U�Ë ¨UN�œu�Ë  U��M*« 
  q�uL��«  U��R� Ê√ –≈ ¨q�uL��« —œUB� �≈ ‰u�u�U� WIKF�*«  U�uFB�«

U� …e�d� Ë√ WOJK*« bIF� ¨◊Ëd� s� q�u9 vK� ‰uB(U� j��d� U� l� ¨Êb*
Æ U�ULC�«Ë Í—U���« q���«Ë —U�ù« 

  qzU�u�« �� ¡«u� ¨WOK;«  U��MLK� Z�Ë��«Ë o�u���U� WIKF�*«  U�uFB�«
 ‰UB�ô« qzU�Ë �� Ë√ ¨®ÆÆÆ ¨ «—uAM*« l�“u� ¨÷dF�«  ôU�© W�bOKI��«

ù« WJ�� W�U�Ë ¨W��b(«ÆX��� 

Ædz«e'U� WOH�— l�—UA� WK�A�Ë WM{U( Õ�I� Ã–u/ ∫U�œU� 
 Ác� “ËU& vK� s�—œU�*« …b�U�� � WOH�d�«  U��R*« q�UA�Ë  UM{U� —Ëœ q�L��
 q�UO�« Ác� vK� 5F�� —U�ù« «c� �Ë Ær�UL�_ W��UM*« ·ËdE�« W�ON�Ë  U�uFB�«

 WFO�D� oO�œË q�U� hO�A� ¡«d�≈ …b�«u�*« WIDM*U� ÈdGB�«Ë …�GB�«  «—UL���ô«
 r� s�Ë ¨U�uL�  «—UL���ô« Ác� WIOF*«  U�b���« r�√ b�b% vK� qLF�« r� ¨UN�

ÆUNOK� VKG��« q��Ë  UO�¬ � �JH��« 
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 WOH�d�« l�—UA*U� r�N� WMC� ∫W�ö��« ‰UJ�_« b�√ WOH�d�«  U��R*« WK�A� c���
 ¨w�b)« l�UD�«  «– qIM�«  U��R� —«d� vK�ÂUF�ù«Ë  Ë√ ¨WO�UO��«  ôU�u�« Ë√

 —b& UM�Ë ¨wH�d�«Ë w�«—e�« ‰U:« � wLKF�« Y���« l�—UA0 r�N�  U��R� ‰e�
 …—U�ù«�≈  � …b�«u�*« Y���« e�«d�Ë d�U� Ë√ WF�U'« s� ��� r�œ œu�Ë …—Ëd{

�A��« WF�U� Z�d�d�u� Ãd� W�ôË � ö��© WIDM*« wLO�«d�ù« Àu���« �� ¨
 ¨W�U�*« W�œU*«Ë WOLKF�«  UO�UJ�ù« ‰öG��« ‰ö� s� ®WOH�d�« WOLM��« �  U�«—b�«Ë
  U�UMB�«Ë ZO�M�« l�—UA� vK� qJA�« «c� e�d�Ë j�d�« W�—Ë ��_« qJA�« c���Ë

ÆWO�d(«Ë W�bOKI��« 
 A*« —UJ�√ —UO��«Ë W�«—b� WOH�d�«  U��R*« WK�A� ÂuI� …bF� UI�Ë WOH�d�« l�—U

 � WOK;« WOLM��« jOAM� vK� UN�—b�Ë l�—UALK� W�œUB��ô« ÈËb'« V��Ë ��UF�
 ¨ «uM� WF�—√ �« …b�«Ë WM� s� b�9 …�H� …b�«u�« l�—UA*« ÊUC��« r��Ë ¨WIDM*«

uL��« vK� ‰uB(« � r�b�«Ë WI�«d*«Ë V�—b��«Ë ¡«u�ù«  U�b� ŸËdA*« UNO� vIK�� q�
 —«d� vK� ¨WIDM*« � WK�UH�« ·«d�_« s� WJ�A� WM{U(« 5F��� UM�Ë ¨V�UM*«
 WO�U*«  U��R*«Ë „uM��« Ë√ qOGA��« r�œË WOLM��«  ôU�ËË WO�uLF�«  «—«œù«
 Èu��*« vK� Èd�_«  U��R*« q�UA�Ë  UM{U� v�� Ë√ ¨Y���« e�«d�Ë  UF�U'«Ë

�Ë WJ�� —U�≈ � ��u�«Ë wK;«Æ U��R*« q�UA�Ë  UM{U� qL� oO�M�� WOM 
 qJA�« � WOH�d�«  U��R*« WK�A* Í—uB��« Ã–uLM�« Õ�I� qL� `O{u� sJ1

∫w�«u*« 
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© qJ�4WOH�— ‰UL�√ WM{U( Í—uB� Ã–u/ ∫® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �� Ë√ …—u�N*« Ÿ—«e*«Ë w�U�*« � WOH�d�«  U��R*« WK�A� f�R� Ê√ sJ1
 dz«e'« � 5�öH�«  UO�ËUF�� W�uKL*« Ÿ—«e*«Ë w�U�*« ö��© WKLF��*«CAPCS 

 —Ëœ Y���« �� Ë√ WF�U'« VFK� sJ1 p�c� ¨® U�bK��« � fOzd�«  ö� ¨UI�U�
 WF�U� WOH�d�« WOLM��« �  U�«—b�«Ë Àu���« �� —«d� vK� WOH�d�«  U��R*« ‰e�

 �A� Ê√ wG�M� UM�Ë ÆZ�d�d�u� Ãd��≈  Ê√ sJ1 WOH�d�«  U��R*« q�UA�Ë  UM{U� Ê√
OH�d�«  U�bK��« � f�R�ÈdG� WOH�—  U��R� q�UA� qJ� � W 

 أفكار

 

مشتلة 

 
نزل  ورشة ر�ط

 

 

 محضنة

والخیاطة مشاریع النسیج -
 التقلیدیة.

صناعة األواني الطینیة -
 والفخاریة.

ورشات النجارة والحدادة -
 وتصلیح العتاد الفالحي.

مشاریع ذات  -
 طابع خدمي.

 مؤسسات النقل-

 المطاعم -

 الوكاالت السیاحیة-

المشاریع الصغیرة التي 
تقوم على استغالل نتائج 

البحث العلمي في الفالحة 
بالتنسیق مع والزراعة، 

الجامعات ومراكز البحث 
 الزراعي بالمنطقة

إیواء/ تدر�ب/ مرافقة/ تمو�ل/خدمات أخرى 

 

 ؤسساتم

 

مشاتل 
  المؤسسات

الجامعات 
 ومراكز البحث

 البنوك والمؤسسات

 المالیة

اإلدارة 
 العمومیة

وكاالت 
الدعم 

 والتشغیل

1السنة 

2السنة 

3السنة 
4السنة 
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Micropépinières  qLF� ¨WIDMLK� W�œUB��ô« WDA�_« hzUB� l� o�«u�� YO�
 l{uL�� Õ�I� Ã–uLM�Ë ¨UNF� oO�M��U�Ë W�ôu�« dI� �  U��R*« WK�A� W�U�Ë X%

Z�d�d�u� Ãd� W�ôË � WOH�d�«  U��R*« q�UA�Ë  UM{U�24 WD�d� wK�U� � œ—u�
WOH�—  U��R� q�UA� ¡UA�ù W��I*« s�U�ú� WO�O{u�Æ 

© qJ�5WD�d� ∫® WO�O{u� s�U�ú� W��I*« ¡UA�ù q�UA�  U��R� WOH�— 

 
 

9U�∫W 
∫WO�U��« ZzU�M�U� ÃËd)« sJ1 ÂbI� U� ‰ö� s� 

-  V�UM*« q�b��« Ë√ —UO)« dG�_« wH�d�« —UL���ô« d�uD�Ë WOLM� WOKL� bF�
ÆWOH�d�« o�UM*« WO�uB� l� Â¡ö�� Íc�« 

- o�d� s� ¨WOH�d�« o�UM*« WOLM� � WOH�d�«  U��R*« q�UA�Ë  UM{U� r�U�� 
ÆUN�O�Q� s� �Ë_« q�«d*« ‰ö� W��UM�« WOH�d�« l�—UA*« WI�«d�Ë ÊUC��« 

-  ·d� s� WOH�d�«  U��R*« q�UA�Ë  UM{U� ÁUIK� Íc�« wK;« r�b�« ��F�
 ®ÆÆÆ UF�U� ¨WO�U�  U��R� ¨WOK� …—«œ≈© WIDM*« � WK�UH�«  U�O�«

LM��« ·«b�_« oOI% � UN�U�M� U�d�Ë WO�U�√ …—Ëd{ÆUNM� …u�d*« W�u 

نزل 

  

 

 

مشتلة 

  

ورشة  
  

 

ورشة 
   

 

  

 

  

 

  

29 



� b�√ÆœWOH�d�«  U��R*« q�UA�Ë ‰UL�_«  UM{U�                    rO�— 5��ÆœÆ√     ·UD� s 
 

 
 WK� ÀU�√ ”œU��« œbF�«                                          WOLM��«  U�«—œË≠  Ê«u�2017 

 

-  t�«u�  UM{U� Z�«d� d�uD� U��R*« q�UA�Ë  WOH�d�« o�UM*« � U�uF� 
� qB� w� ‰u�√ U��Ë ‚dG��� U0—Ë ¨Êb*«Ë W�dC(« o�UM*U�≈  ZzU�M�«

 d�_« «c� l�d�Ë ¨tM� …u�d*«�≈  t�«u� ��«  U�uF*«Ë¡UA�≈   UM{U�
 o�UM*«  UFL�� � WO�ËUI*« W�UI� nF{∫UNMO� s� qF� WOH�d�« ‰UL�_«

 »c' ‰UB�«  «uM� œU�≈ W�uF�ªWOH�d�«l�—UA*« »U��√  �
 V��� ·U�—_« � UN��œËb�Ë q�uL��« œ—«u� nF{ªn�d�«ÂU��≈  „uM��«

Æo�UM*« Ác� � b�«u��« s� WO�U*«  U��R*«Ë 

g�«u�« 

القانون األساسي لمشاتل المتضمن  25/02/2003في المؤرخ  78-03تنفیذي رقم ال المرسوم 1
المتضمن الطبیعة القانونیة  25/02/2003في المؤرخ  79-03رقم تنفیذي ال المرسوم، و المؤسسات

 لمراكز تسهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومهامهما وتنظیمهما.
الر�في في الجزائر، مذ�رة  راجع في ذلك:عبد الغني قتالي، عوامل وانعكاسات ظاهرة النزوح 2

 2010-2009ماجستیر، قسم علم االجتماع والد�موغرافیا، جامعة �اتنة، الجزائر، 
، 1984ابن خلدون، المقدمة، الدار التونسیة للنشر(تونس)/المؤسسة الوطنیة للكتاب (الجزائر)،  3

 486ص

هكتار �الجنوب في المرحلة  600.000تضمن هذا البرنامج عدة أهداف من ضمنها استصالح   4
األولى منه، مكافحة التصحر، وتنمیة الصناعات الزراعیة. وإلنجاز البرنامج تم إنشاء صنادیق 

وصندوق استصالح األراضي  (FNRDA)خاصة منها الصندوق الوطني للضبط والتنمیة الفالحیة 
 .(FMVC)تیازعن طر�ق االم

المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهیئة  2010یونیو  29المؤرخ في  02-10قانون رقم  5
 اإلقلیم.

6 Veganzones M. A., "Infrastructures, investissement et croissance : un bilan 
de dix années de recherches CERDI" (Janvier 2000); in: 
http://www.cerdi.org/uploads/ed/2000/2000.07.pdf 

7 SBA: The U.S. Small Business Administration 
 National Business Incubation)الجمعیة األمر�كیة لحاضنات األعمال�ادر �إقامة  8

Association)  رجال الصناعة األمر�كیین، وهي مؤسسة خاصة تهدف إلى تنشیط تنظیم عدد ممن
لمساعدة المؤسسات الصغیرة المبدعة، عن طر�ق توفیر المعلومات حول دور صناعة الحاضنات، 

 .وأهمیة حاضنات األعمال
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9 NBIA: «whatisincubators», disponible sur le site web: 
www.nbia.org/resource_library/history/index.php le: 20/11/2013. 
10Ibid. 

دار الكتب  الصغیرة،حاضنات األعمال والمشروعات الدو�بي: ر یعبد السالم �ش السنوسي،رمضان 11
 13ص  ،2003األولى، الطبعة لیبیا، –بنغازي  الوطنیة،

12 NBIA: " whatisincubators " , disponible sur le site web 
:www.nbia.org/resource_center/what_is/index.php  le: 12/01/2010 

لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، رحیم حسین، نظم حاضنات األعمال �آلیة  13
مجلة العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر، �لیة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر، جامعة 

 174-161، ص ص 2003، 02سطیف، العدد 
، " " دور حاضنات األعمال في دعم المنشآت الصغیرة مـازي،عبـد الرحمـن بن عبـد العـز�ـز عن:  14

الغرفة التجار�ة والصناعیة  وتنمیتهـا،نـدوة واقـع ومشكـالت المنشآت الصغیـرة والمتـوسطة وسبل دعمها 
 .2002 د�سمبر، 29-28�الر�اض،

15 HumairaIrshad : Business Incubation in Canada literaturereview and liste 
of Business Incubators in Canada, June, 2014, p.08. 
16 NBIA, best practice report, , disponible sur le site web : 
www.nbia.org/resource_library/history/index.php  le: 20/11/2013. 
17 www.nbia.org/ressource_library/history/index.phple: 15/04/2013 
18 Ibid.  
19 Mark L.Weinberg : Business Incubatorsgive New Firms in Rural Areas a 
headstart, Rural Developement Perspectives, february, 1987, p.07. 

التجارب العالمیة في الحاضنات وأثرها على التنمیة، الندوة التعر�فیة  ز:محمد الناصر عز� 20
 .2007یة، �لیة الهندسة جامعة الملك سعود، �حاضنات التقن

21 Wang Rong: Business Incubators in China, Asia Pacific Journal of 
Innovation and Entrepreneurship, Asian Association of Business Incubation, 
Volume 3, No. 3, 2009, p.57 
22 Infodev: Business Incubation in Asia, www.infodev.org. 20/05/2015 

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات الصغیرة  12/12/2001المؤرخ في  18-01قانون رقم  23
 المتوسطةو 

فإنها وال�ة  ،�اإلضافة الى �ون وال�ة برج بوعر�ر�ج قطبا صناعیا وطنیا لصناعة االلكترونیات 24
�ساعد ن وجود مشتلة للمؤسسات ومر�ز تسهیل في مقر الوال�ة إالطا�ع الر�في، �ذلك فطغى علیها �

وتعمل �التنسیق معها عن طر�ق التر�یز  ،نشاء مشاتل أعمال ر�فیة تا�عة لمشتلة المؤسساتإعلى 
 على حاملي المشار�ع في المناطق الر�فیة.
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  املؤسسة وإدارة الوقت وعالقتها بالتنمية والتخلف

 أمحد الباللي د.

 املعهد العالي لتنشيط الشبابي والثقايف بئر الباي، جامعة تونس

 :امللخص

ونسية تعاني من سوء استغالل الوقت سواء من خالل قلة إن املؤسسات االقتصادية الّت

نتيجة أو انتشار ظاهرة الغيابات من خالل أو  هاغري وأ العمل يف املؤسسات احلكومية

ملؤسسة لعدم مواكبتها لتحوالت العاملية من خالل فرض أراء تسلطية اضعف مردودية 

على العمال واملوظفني إضافة إىل غياب إسرتاجتية دقيقة للمجتمع احمللي من خالل 

 اكما نالحظ أن هناك غياب .واسع  دراسة املشروع وتدعيم التكوين على نطاق مهين

رتسيخ املشاركة يف صياغة مشاريع املؤسسة واحلفاظ على املؤسسات وصياغة ل

كذلك من غياب اإلحاطة االجتماعية والنفسية  املؤسسة . وتعانياسرتاجتيات تطور عملها

. لذلك يعترب غرس ثقافة املشاركة تراجع مردودها االقتصاديأّدى إىل مما  هاللعاملني في

هوض باملؤسسة يف تونس ومقاومة مظاهر التخلف واحرتام العوامل املساعدة على الن أهم

فاجملتمعات احلديثة تتمّيز بدرجة من العقالنية ذلك أن سلوك األفراد خيضع  الوقت.

ارتبط مفهوم التخلف بالتقليد واحلداثة وقد الفاعلّية واملبادرة.  مساحةإىل عامة ولقواعد 

، وهذا ما تؤكده مدرسة التبعّية. ملتطوراوبالّتقدم من خالل انتشار فكر اآلخر املختلف 

ضروري إعادة صياغة اإلسرتاجتية يف املؤسسة وذلك من خالل جتاوز البعد من الو

حبيث يصبح هذا املفهوم شامال  األحادي للّتنمية وجتاوز التنمية غري املتوازنة األبعاد،

 مل احمليط )البيئة (ممتدا ليشواجملتمع يف بنائه التحيت والفوقي ويف عالقته اخلارجّية 

سيطرة  :يعين رؤية للعامل ومشروعا جمتمعّيا وحضارّيا مندجما فهو :املستقبل((والزمان 

تنمية مستقلة على التغريات البيئية من خالل اجملتمع على تغرياته ومشاكله احلاضرة 

تنمية مة(، بإعادة صياغة جديدة لعالقة ثقافة اجملتمع بالعلم )اواملستقبلية )تنمية مستد
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يف بنائها  )تنمية دميقراطية( ةوذلك من خالل مشاركة األفراد والقوى االجتماعّي ذاتية(

بية يف إطار مما حيقق إشباع احلاجات املادّية والثقافّية ألوسع الطبقات الّشع)املؤسسة( 

  العدالة والتوازن.

 كلمات املفاتيح: املؤسسة، إدارة الوقت، التنمية، التخلف.

Résumé : 

Les institutions économiques tunisiennes souffrent d’une 

mauvaise gestion du temps, cela du soit à un manque d’emploi 

au sien du gouvernement ou d’institution à travers la 

propagation du phénomène des absences ou en raison de la 

faiblesse de la rentabilité de l’institution. Les dites instituions 

sont incapables de suivre les changements technologique à cause 

de l’absence d’une stratégie économique générale. La 

communauté locale établit à travers l’étude du projet le plan de 

la formation sur une échelle professionnelle. Nous notons 

également qu’il ya un manque au niveau de la participation à la 

formulation du projet d’entreprise et dans le maintien des 

institutions à pour élaborer une stratégie permettant de 

développer leur travail. La fondation souffre également d’un 

manque d’information social et psychologie. L’instauration 

d’une culture de participation pouvant contribuer an 

développement de l’instituions tunisienne, ce qui lui permet de 

résister an manifestation du sous- développement et de respecter 

le temps. Les sociétés modernes sont conscientes du fait que les 

individus soient soumis à des règles générales afin de nourrir 

l’esprit d’initiative. Il est nécessaire de reformuler la stratégie 

dans l’entreprise afin de surmonter le développement 

dimensionnel asymétrique, donc ce concept devient une société 

inclusive dans son infrastructure et de la superstructure dans la 

relation externe et étendu à l’océan (environnement) et le temps 

(l’avenir)  :  Cela signifie que la vision du monde en une société 

légitime et culturellement intégré: contrôle communautaire sur 

les changements et les problèmes actuels dans le 

(développement) indépendant et futurs changements 

environnementaux (développement durable) ; redémarre une 

nouvelle formation la relation de la culture de la société avec la 

science( auto-développement), grâce à la participation des 
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individus et des forces sociales    ( développement 

démocratique), dans le bâtiment (entreprise), qui aboutissent à la 

satisfaction des besoins matériels et culturels des classes 

populaires plus larges dans le cadre de la Justice et de 

l’équilibre.   

Mot clé: Organisation, gestion du temps, le développement, le 

sous-développement. 

 : اإلشكالية

يعترب التدقيق يف اإلشكالية من أهّم األسس اليت تساهم يف رسم مالمح حبث علمي 

على الظاهرة وعلى كيفية التعامل معها حسب القواعد املنهجية  يهدف إىل التعرف

والعلمية. "فاإلشكالية ال تساعد الباحث على اختبار العينة ووسائل مجع البيانات 

 .فحسب وإّنما تساعده على اختبار نوع املناهج اليت سيتوخاها الباحث يف حبثه"

اجلمع بني األجزاء على أساس إضافة إىل أهمية التحقيق يف اإلشكالية قصد الوحدة و

منطقي ذلك" أّن الختيار اإلشكالية أهمية خاّصة، ألّن له أثرا كبريا على مراحل البحث 

التالية: فاختيار العينة وحتديد املنهج الذي سيطبق و األدوات اليت ستستخدم جلمع 

 "البيانات ويف بعض األحيان قد يكون هلذا االختيار أثر على قيمة البحث ذاته.

د نفسه أمام تساؤالت أو غموض مع وجود رغبة لديه يف إضافة إىل أن الباحث جي

الوصول إىل احلقيقة فهي إمكانية متعددة من العالقات املتبادلة بني جمموعة من 

املتغريات اليت تتشّكل يف منظومة من املفاهيم يتم صياغتها، ويتمحور اإلشكال الرئيسي 

رة الوقت يف تونس خالل أهميتها يف حتقيق اإلنتاجية هلذه الدراسة  حول أهمية  إدا

 ومواكبة التحوالت العاملية فكانت اإلشكالية على النحو التالي:

هل ساهمت الثورة التونسية  يف حتقيق النجاعة على مستوى املؤسسة أم زادت يف 

تعميق األزمة؟ وإىل أي مدى تستجيب املؤسسة يف تونس إىل التحوالت العاملية 

 .واجتماعيا؟ نفسانيا بها  حاطة بالعاملنيواإل
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 الفرضيات:

جاء يف كتاب مناهج البحث االجتماعي إلحسان حممد احلسن أنه " ال ميكن أن 

تعترب البحوث علمية وموضعية اذ مل يعتمد باحثا املنهج النظامي الذي يتكون من مراحل 

يريد احلصول عليها. ومن أهم متعددة ومتعلقة توصل الباحث يف النهاية اىل النتائج اليت 

هذه املراحل وضع الفروض وتعمريها لتكون جاهزة للفحص والتحليل للتأكد من 

 1صحتها."

وميكننا تعريف الفرضّية إذن بأّنها التصميمات اليت حياول الباحث أن يتحقق من 

 خطئها أو صدقها، وهي اخلطوة األوىل يف تصميم البحث امليداني. فالفرضيات عبارة عن

جمموعة أفكار مبدئية نظرية تساعد الباحث على ربط عالقة بني متغريين اثنني أو أكثر"  

إذ ال ميكن أن تكون هناك مالحظات أو تقنيات أو حتليل للمعطيات إال استنادا إىل 

مرجع قوي تتجّسد من خالله املالمح األوىل لنوعية النظرية أو براديغم الذي سيدور حوله 

 2سسه الفرضيات منذ بدأ البحث إىل نهايته"البحث، كل هذا تؤ

 ولقد وضعنا فرضيتان متصلتان  بإشكالية البحث على النحو التالي:

 الثورة التونسية ساهمت يف ترسيخ ثقافة إدارة الوقت  يف  املؤسسة. -1

إن اإلحاطة النفسية واالجتماعية تساهم يف حتقيق املردودية ومواكبة التحوالت  -2

 .العاملية

 نهجية املتبعة:امل

تطرقنا  يف هذه الدراسة إىل  املنهجية الكيفية باالعتماد على املالحظة باملشاركة أو بدون 

 مشاركة 

يقصد باملالحظة " باالنتباه املقصود واملّوجه حنو سلوك فردي أو مجاعي معّين و

وصفه بقصد متابعة ورصد تغرياته ليتمكن الباحث من وصف الّسلوك أو وصفه وحتليله أو 

، فهي إذن تساعد على مراقبة التّحركات االجتماعية وبناء فهم حول الظاهرة  3وتقوميه"

املدروسة كما تساعد الباحث  أن يصل إىل فهم أعمق للظروف احمليطة بالسلوك وأن 

يرصد ألوانا عديدة يف السلوك اخلفي غري الظاهرة عادة ولذلك"تعني الباحث على أن 
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، لذلك 4ات وإىل إخباريني أكفاء أكثر مما يستطيع باحث عابر"يصل إىل مصادر املعلوم

فإن املالحظة باملشاركة أو ال ستساعد على تكوين مادة أّولية من الّتعبريات الّرمزية 

والتصّورات اليت ستساعده على معرفة االجتاهات االجتماعية السائدة حول الظاهرة 

 ة الفاعلني يف البحث الذي يقوم بدراسته.االجتماعية املنتشرة من ناحية إضافة إىل معرف

لذلك فإن تقنية املالحظة ستسهل معرفة مدى تعامل العاملني يف املؤسسة مع 

التحوالت العاملية واحرتام إدارة الوقت. وإبراز أهم املشاكل اليت ميكن أن حتدث يف 

 املؤسسة وتأثر على مردودية الفاعلني.  

 مقدمة:

العامل اجملال اهلام لتطور اجملتمعات، لكن اجملتمع  متثل املؤسسة يف مجيع دول

لتتالي سنوات من العربي وتونس خاصة تعيش أزمة على مستوى بناء املؤسسات نتيجة 

الرشوة والفساد يف عهد بن علي وهو ما ساعد على احتكار عديد من املوظفني لوظائف يف 

ظائف يف جماالت معينة قطاع الدولة أثرت على املردودية من خالل متتع عائالت لو

حتى لو مل تواكب هذه الوظائف لشهائد العلمية املتحصلة عليها. فهم يتفننون يف طريقة 

التشغيل يف املؤسسة. لكن رغم أن البالد التونسية عرفت ثورة بعد الرابع عشر من جانفي 

زات إال أن الوضع العام للبالد التونسية حتسن نسبيا لكن رغم ذلك متيزت بوجود جتاو

على مستوى استغالل العديد من املوظفني للثورة من خالل كثرة الغيابات وتراجع 

املردودية وارتفاع األجور الذي أثر على املطلب احلقيقي للثورة وهو التشغيل. كما أن 

ترسيخ ثقافة املشاركة يف املؤسسة يف تونس مل تواكب التحوالت العاملية نتيجة لغياب 

واحلفاظ على املؤسسات وصياغة اسرتاجتيات تطور عملها،  صياغة مشاريع املؤسسة

إضافة إىل أهمية اإلحاطة النفسية واالجتماعية للنهوض باملؤسسات يف تونس من خالل 

حسن التصرف يف املوارد البشرية اليت تعترب من أهم العوامل اليت ترتكز عليها اإلدارة 

العمومي احلديث دعم اإلدارة أو  نتيجة ملساهمتها يف التنمية. وهلذا يقتضي التصرف

من ذوي الكفاءة العلمية واالختصاص أو اخلربة الكبرية  املرفق العمومي بعدد من املوظفني

يرتكز على إسرتاتيجية  يف التصرف اإلداري هلم القدرة على التصرف احلديث الذي صار
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العمل مضبوطة وخمططات وبرامج اإلعالمية قصد حتقيق النجاعة وبلوغ اهلدف يف 

    اإلداري.

 املفاهيم:

 سسة:مفهوم املؤ

إّن مفهوم املؤّسسة أبرزه ابن منظور " املؤّسسة من أّسس ، األّس واألسس واألساس ، 

كّل مبتدأ الشيء أصل البناء أصل وأسّس اإلنسان قلبه و أسس البناء ابتدأه ،  أّسست 

ة باهتمام الدارسني والباحثني مل حتظ املؤسسة االقتصاديو 5دارا إذا بنيت حدودهــــــا "

االجتماعيني مقارنة باملؤسسات التقليدية األخرى مثل العائلة واملدرسة والدين، ورمبا 

اليت تناول فيها  "ماكس فبرياالستثناء الوحيد شكلته دراسات عامل االجتماع األملاني "

تشف بداية املؤسسة كمحور جوهري للحياة االقتصادية، إذ عن طريق هذه الدراسات اك

 ظهور النظام الرأمسالي.

، جاء يف إحدى الدراسات 1762"ويف تناوله للمؤسسة كموضوع حبث منذ سنة 

جتسم نوعا من التلقائية االجتماعية "، أن عبارة املؤسسة 6املتعلقة بعلم اجتماع العمل"

سسة وأن املؤسسة االقتصادية متثل بناءا اجتماعيا مستقال لكنه مل ينضج بعد ألن املؤ

. لقد ساعدت 7االقتصادية وقع تناوهلا بالدرس يف إطار حبث عام هو علم اجتماع العمل"

عدة عوامل على بروز سوسيولوجيا املؤسسة من أبرزها األزمة االقتصادية اليت عاشتها 

فرنسا وانتشار ظاهرة البطالة حيث وقع التفكري يف املؤسسة على أنها الفاعل الوحيد 

مواطن الشغل وبالتالي تصبح املؤسسة متثل قيمة رئيسية يف التنشئة القادر على توفري 

االجتماعية داخل اجملتمع مما أضفى على دورها االقتصادي احملض دورا اجتماعيا وهو 

 املساهمة يف توفري االستقرار االجتماعي.

"قد ساعد بروز علم اجتماع التنظيمات على معاجلة املؤسسة كموضوع سوسيولوجي 

ى االستقاللية واإلبداع االجتماعي بكل ما يف الكلمة من داللة، أي ما يساعد على قادر عل

، وهي متثل يف نفس الوقت تنظيما شكليا وثقافيا وجمموعة 8ربط األفراد وخلق اجملتمع"

من الفاعلني يشكلون نسقا من العالقات االجتماعية ومكانا للتدرب على التعاون ومن مثة 
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تعدد حبسب املراحل اليت مـرت بـها دراسة الظاهرة، فعامل  فإن مفهوم املؤسسة قد

وصفا للمؤسسة بأنها "مركز مستقل خيضع  1969كتب سنة  توراناالجتماع الفرنسي 

وتعترب لدى بعض الدارسني" حقيقة اجتماعية قوية  9دية،إلدارة تنظيم ذو طبيعة اقتصا

األول هو عالقة املؤسسة "يفرتض حتليلها السوسيولوجي ربط مستويني من القراءة، 

بالنظام االجتماعي والثاني هو عالقتها بنسقها الداخلي. هذان املستويان من القراءة 

: نظام اإلنتاج  يفضيان إىل القول بأن املؤسسة هي كل مرتابط عرب ثالثة أنساق مستقلة

بط كبري والبناء التنظيمي ونسق املؤسسات والتشريعات، أي النظام القانوني، وذلك يف ترا

وهنا يالحظ جتاوزا للطرح الكالسيكي الذي يتعامل مع املؤسسة  10سة"مع بيئة املؤس

كفضاء لإلنتاج فحسب ذلك أنها متثل جمموعة أفراد أو جسما اجتماعيا مشكال يعكس 

املالمح الرئيسية للمجتمع الذي حييط بها، يربطها ما يسمى بالتنظيم وهو الشكل الذي 

اع األفراد، فال وجود للمؤسسة خارج االعرتاف املتواصل بوجود تبدعه املؤسسة باجتم

 .جمموعة تربطها عالقات تفاهم أو تناقض بني أفرادها

 مفهوم إدارة الوقت:

خيتلف تعريف الوقت من شخص آلخر وفقا الختالف نظرة الفرد وطبيعة عمله 

ريد، ومنهم والظروف اليت يعيشها فمنهم من يرى الوقت يفلت منه دون أن ينجز ما ي

للماضي   من يراه بطيئا، ومنهم من يراه طويال أو ثقيال. كما خيتلف األفراد يف نظرتهم

واحلاضر واملستقبل فمنهم من يرى املاضي كأيام خوالي لن تتكرر، وعلى النقيض من 

هناك من يرى املستقبل مليء بالفرص والتحديات، ونوع ثالث يعيش يومه ال يفكر   ذلك

 . يهمه املستقبليف املاضي وال

"وقد ورد معنى الوقت يف املعجم الوسيط بأنه مقدار من الزمن قدر ألمر ما. فالعربة 

ليست يف إنفاق الوقت بل يف استثماره، ومن هذا نستطيع القول بأن الوقت ليس هو 

املشكلة وإمنا املشكلة تكمن يف كيفية استثمار واستغالل الوقت املتاح لنا فاجلميع 

ن حيث كمية الوقت املتاح ولكن االختالف يف كيفية استخدامه وإدارته، فهو متساوون م
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من دون أن نستطيع إيقافه أو اسرتداده فإذا لن نستطيع إدارته بشكل فعال   مير وينتهي

 .11فلن نستطيع إدارة أي شيء آخر"

وثيقة وقوية فاإلدارة تركز على االستغالل األمثل للموارد  اإلدارةوالعالقة بني الوقت و

املتاحة بغية األهداف احملددة يف مدة زمنية مضبوطة. ونظرا ألنه لصعوبة إجياد تعريف 

 :حمدد للوقت خاصة يف جمال اإلدارة فقد مت االستعانة بالتعاريف التالية

 ليةالقدرة على إدارة الوقت بكفاءة وفعا. 

 القدرة على إجناز األعمال خالل وقت الدوام الرمسي. 

  االختيار الصحيح والتخطيط والرتتيب والتنظيم لألعمال مبا حيقق

 .املنشود اهلدف

 املعوقات   ظل  هي مهارة الفرد يف السيطرة على الوقت املتاح للعمل يف

 .اخلارجية

ختتلف عن  إدارة الوقت فإن ومبا أن للوقت كل هذه األهمية كمورد من موارد اإلدارة

إدارة الذات ألن   إدارة هذه املوارد "وقد بني ذلك )دراكر ( بقوله: إن إدارة الوقت تعين

 من استخدام الوقت يف  اهلدف  من يستطيع إدارة ذاته يستطيع إدارة وقت اآلخرين. إن

 .12حتقيق األهداف أن نعمل بطريقة أذكى وجهد أقل"

كما أنه عبارة عن جمموعة من اإلجراءات املستخدمة يف ختطيط وتنظيم وضبط عملية 

استغالل وقت الدوام الرمسي لقيام املوظف اإلداري بواجبات وظيفته. إضافة إىل أنه قدرة 

 يت احلدد هلا.الشخص على استخدام وقت الوظيفة الجناز املهام يف التوق

 مفهوم التنمية والتخلف:

 مفهوم التنمية :

إّن مفهوم التنمية يستدعي املفهوم املقابل وهو التّخلف فمهومها إشكالّي إذ خيتلف 

حتديده ا سواء باختالف التّصورات يف العلوم االجتماعّية واالقتصادّية أو باختالف 

 .السّياسات والّتجارب واملمارسات الّتنموية

 

http://www.ar-science.com/2013/03/blog-post_27.html
http://www.ar-science.com/2013/03/blog-post_27.html
http://www.ar-science.com/2014/05/Time-Management.html
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 :  ارخيّية املفهوم/ تأ

لقد ظهرت مفاهيم التنمية والّتخلف "كمفاهيم معاصرة إثر احلرب العاملية الثانية  

وخاصة إثر إحراز العديد من بلدان إفريقيا وآسيا على االستقالل يف اخلمسينات 

، ومع هذين 13والسّتينات، وقد ظهرت هذه املفاهيم يف املؤّسسات الدولية"

هيم أخرى ذات الّصلة  مثل : الّتحديث، العامل الثالث ولعّل من املفهومني،برزت  مفا

أسباب ظهورهما  األوضاع االجتماعّية واالقتصادّية اليت وجدت البلدان املستقّلة نفسها 

فيها من جهة ومن جهة ثانية املقاربة بني تلك األوضاع وأوضاع اجملتمعات الغربّية 

العديد من البلدان اإلفريقّية واآلسيوّية على  املّصنعة، فمن اجلهة األوىل فإّن إحراز

استقالهلا السّياسي واصطدامها باألوضاع االجتماعّية واالقتصادّية املتأزمة أّدى إىل 

التساؤل حول مسأليت التخّلف والّتنمية، فاالستقالل الذي جّندت له اجملتمعات حتّقق 

دّية بل وضع اجملتمعات املتحّررة ولكنه مل يفض إىل تغيري األوضاع االجتماعّية واالقتصا

يف مواجهة أوضاعها وهياكله ومشاكله .أمّا من اجلهة الثانية فإن ملقارنات  حديثا 

املعقودة مع أوضاع البلدان الّصناعية، سواء يف ما يتعّلق باملستوى اجملتمعي الشامل أو يف 

عن أسباب التخلف  ما يتعّلق مبستوى عيش األفراد، هذه املقاربات أّدت إىل الّتساؤل

 وعن الوسائل والّسياسات الكفيلة بتحقيق الّتنمية والتقدم والنمو. 

بهذا خنلص إىل أّن مفهوم التنمية والتخّلف يرتبطان بوضعّية تارخيّية وباألسئلة  

ساط علماء  وّلد تنظريات حول هذا املوضوع يف أو الّتي فرضتها تلك الوضعية وممّا

من ناحية  الّتنظريات الليربالّية الكالسيكّية  ريات ميكن أن نذكراالجتماع ومن هذه التنظ

التطوّرية اجلديدة، االجتاه الثقايف والوظيفي، ومن ناحية ثانية الّتنظريات اليّت تعتمد 

 مفهوما لّتبعّية.

 ب/ مفهوم الّتنمية: 

صور ، ويعتمد هذا الّت 14يف مؤلفه مراحل النمّو االقتصادي w.w.Rostowميثل تصور 

جاه يف االّتر اعتماده تتطّونظرة أحادية لتطّور اجملتمعات  فاجملتمعات اإلنسانية حسب 

اجملتمعات املتخّلفة عن اجملتمعات الصناعية هو تأّخرها ، "كما تتأّصل  وما ميّيز نفسه
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التنمية يف أفكار ماكس فيرب ويف تنظريات تالكوت بارسونز وفيها  تتحّدد الّتنمية 

. فاجملتمعات 15قيضها أي التقليد وتعترب احلداثة والّتقليد ظاهرتني ثقافتني"كاحلداثة بن

احلديثة تتمّيز بدرجة من العقالنّية ذلك أن سلوك األفراد خيضع لقواعد عاّمة ومساحة 

الفاعلّية واملبادرة متاحة واجملتمع احلديث ّيتصف يتمّييز املؤّسسات والوظائف 

الوظيفي وبعبارة أخرى فإن  احلداثة تتسم بدرجة من واجملموعات مبا يفرض التخّصص 

 العقالنية والفاعلّية، ويف نفس التوجيه الذي يربط الّتخّلق )التقليد(

 واحلداثة)الّتقدم(بالعوامل النفسّية واالجتماعّية.

أّما يف تصّور املدرسة التبعّية فقد وقع انتقاد الّنّظريات الليربالية على أساس أنها 

مركزية أوروبية فهي ترى أن البلدان املتّخلفة ليس هلا إال أن تسلك نفس حتمل نظرة 

فالّتاريخ األوروبي هو املرجعّية ومن جهة أخرى  املسار الّتارخيي الذي سارت فيه أوروبا.

فان الّتصورات الّليربالية تربز عالقات اهليمنة واالستغالل اليت تقوم بني البلدان 

التبعّية يف حتليلها من نقطة جوهرّية هي أّن التخّلف يرتبط واجملتمعات. وتنطلق مدرسة 

بالتقّدم والتطّور، فتقّدم بلدان املركز يوّلد بالضرورة ختّلف البلدان الّتابعة فما ميّيز البلدان 

 .املتخّلفة ليس الّتأخر ولكن التبعّية لبلدان املركز

سع الرأمسالي و حسب بول باران " وجدت الّشعوب اليت سقطت يف فلك الّتو

والغربي نفسها يف مغرب اإلقطاع و مشرق الرأمساّلية تعاني أسوأ ما يف العاملني من 

انقسامات باإلضافة إىل خضوع اجلميع لتأثريات االمربيالية، فعالوة عن القهر والبؤس 

من جانب سادتهم اإلقطاعيني وهو قهر ال رمحة فيه وإن خّففت منه الّتقاليد أضاف 

ن األجانب واحمللّيون سيطرة قاسية متحّجرة. فقد تضاعف االستغالل ) الّرأمساليو

املستعمرات (بيد أن مثاره مل تكن لتزيد ثروتها اإلنتاجية بل كانت ترحل إىل اخلارج أو 

تمد مفاهيم تستخدم لتدعيم برجوازية طفيلّية بالّداخل" هكذا فإّن مدرسة التبعّية تع

مركزية هي " التبعية"، " املركز"، "التطور الالمتكافئ"  الربجوازية الكومربادورية.... 

فالرأمسالية العاملية واعتماد على آليات التبعية بإشكاهلا املتخلفة ) اقتصادية، 

الفائض من البلدان التابعة إىل املركز حبيث يتم الرتاكم  تكنولوجية، مالية...( حتول
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لصعيد العاملي أي على صعيد املركز" لذلك اختلف عديد املفكرين يف القضايا كما على ا

 .اختلفوا يف تصور التنمية من الرتكيز على العوامل اخلارجية وعلى التناقضات واحمليط

" فالتخلف "نتيجة لّتناقضات داخلية للرأمسالية الّنامجة عن غوندر فرنكوحسب " 

عرب  قتصادي كما ميتلكه البعض ويتّم جتريد هذا الفائضجتربة الغالبّية من الفائض اال

سلسلة من االستغالل تكون حلقته الرئيسّية مركز الرأمسالية العاملّية ،فان هذه العالقة 

اخلارجّية ) التبعية ملركز الرأمسالي جيعل التنمية يف البلد التابع يف واقع األمر تنمية 

عدم توفر سياسات تساعد على التنمية العادلة  ، نتيجة لعديد العوامل أهمها16للتخلف"

يف البلدان النامية وذلك لعجز بورجوازّية األطراف عن القيام بأّي تنمية حقيقية أّلنها 

بورجوازّية تابعة، لقد انتشرت أفكار التبعّية يف السّتينات والّسبعينات خاصة اثر فشل 

دان احملّررة يف إفريقيا واسيا يف السّياسات االقتصادية يف أمريكا الالتيّنية  والبل

اخلمسينات والّستينات، ولكن هذا املفهوم أعاد النظر فيه نتيجة املأزق الذي آلت إليه 

التجارب التنموية والتغريات يف النظام الدولي السّياسي  واإليديولوجي واالقتصادي، 

  .التطّورات التكنولوجّية والتقنيةإضافة إىل 

اإلنسان واجملتمع املدني وتأثريها على مفهوم التنمية، وهو  ومع تنامي حركة حقوق

ما أدى إىل تعرض املفهوم إىل انتقادات ذات منطلقات معرفّية باعتبارها تصورات ارتبطت 

بالفضاء االيبيستيمولوجي الليربالي وفكرة التقدم املندرجة ضمن القرن الواحد والعشرين، 

، 17لّنظر يف عمله ومفاهيم حول التنمية والتحديث""فان األمر يتطّلب من الباحث إعادة ا

وبذلك خرج املفهوم من الّتبسيط إىل اإلشكال ومن ضرورة إعادة صياغته وذلك من خالل 

جتاوز البعد األحادي للّتنمية وجتاوز التنمية غري متوازنة األبعاد حبيث يصبح هذا 

قته اخلارجّية ، ممتدا ليشمل املفهوم شامال اجملتمع يف بنائه التحيت والفوقي ويف عال

احمليط )البيئة( والزمان ) املستقبل(" فهو  يعين رؤية للعامل ومشروعا جمتمعّيا وحضارّيا 

مندجما يعين ذلك سيطرة اجملتمع على تغرياته ومشاكله احلاضرة )تنمية مستقلة وعلى 

عالقة ثقافة التغريات البيئية واملستقبلية )تنمية مستدمية(، بإعادة صياغة جديدة ل

،وذلك من خالل مشاركة األفراد والقوى االجتماعّي  18اجملتمع بالعلم )تنمية ذاتية ("
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)تنمية دميقراطية(،مما حيقق إشباع احلاجّيات املادّية والثقافّية ألوسع الطبقات الّشعبية 

املفهوم إطار العدالة والتوازن وبهذا املعنى يتجاوز مفهوم التنمية املفهوم الكّمي حنو  يف

النوعّي وهو ما يساهم يف إعادة االعتبار لإلنسان كغاية للّتنمية وكمتصّور ووسيلة هلا بعد 

 تناسته الّسياسات الّتنموية .

إّن مفهوما جديدا ونقديا وإنسانيا للّتنمية البد وأن يركز على عقالنّية وإنسانية 

صر اإلنساني كفاعل يف الغايات وهذا األمر بدوره يفرض مراجعة للوسائل ورجوع العن

الّتنمية ال كموضوع هلا وهذا يعين ختليص التنمية من سيطرة التصورات التسّلطية 

 للّسلطة وللّتكنوقراطيني. 

 / املؤسسة يف تونس وعالقتها بإدارة الوقت1

عرفت البالد التونسية بعد ثورة الرابع عشر من جانفي عديد من التحوالت السياسية 

ات عميقة يف هيكلة الدولة لكن هذا ال خيفي علينا انتشار لظاهرة مما ساهمت يف تغري

الغيابات وارتفاع األجور على حساب أصحاب الشهائد العليا لذلك ازداد الفساد يف 

من خالل انتشار ظاهرة الغيابات يف الوظيفة العمومية حيث أبرزت لنا اجملال اإلداري 

افحة الفساد أن نسبة غياب املوظفني دراسة حديثة أجنزتها اجلمعية التونسية ملك"

، مشرية إىل أّن نسبة %60داخل اإلدارة التونسية ارتفعت خالل السنوات األخرية بنحو 

 19"%80املوظفني احلاضرين بصفة قانونية يف مراكز عملهم واملتغيبني ذهنيا بلغت 

 8تجاوزأظهرت الدراسة "أن معدل الوقت الذي يقضيه املوظف يف العمل الفعلي ال يو

دقائق يف اليوم. وكشفت على ارتفاع حاالت الفساد يف بعض الوزارات أكثر من غريها 

  .20" وهي الداخلية والعدل واملالية

فاملوظف التونسي يتمتع بيومي راحة يف األسبوع، ونظام احلصة الواحدة خالل 

تالي فإن شهرين من فصل الصيف وشهر رمضان إضافة إىل العطل الرمسية واألعياد، وبال

يوما يف السنة. كما تعاني   365أيام من جممل  105جمموع أيام عمله فعليا ال تتجاوز 

ألف موظف وعامل يف  800اإلدارة التونسية من ارتفاع عدد املوظفني الذي بلغ حوالي 

حني أنها ال حتتاج إىل هذا العدد، وميثل هذا االكتظاظ السبب الرئيسي لعدم جناعة 
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لكن امللفت لالنتباه يف املؤسسة احلكومية  .درتها على التحكم يف موظفيهااإلدارة وعدم ق

يف تونس هو ارتفاع عدد املوظفني يف مؤسسات ال حتتاج هلذا العدد مقابل اخنفاضها يف 

  مؤسسات أخرى.

إضافة إىل غياب توفر التفقد اإلداري لبعض الشعب اجلديدة مثال يف وزارة الشباب 

على اإلجازة التطبيقية يف التنشيط الرياضي يشتغلون يف دار الشباب والرياضة املتحصلني 

املعاهد واملدارس االبتدائية واحلال أن توقيت دار الشباب قائم  معويأخذون نفس العطل 

على العمل يف العطل األسبوعية. لذلك جيب ضرورة لفت االنتباه إىل عديد من 

هرة الالمباالة ألنها " قد تزيد على احلّد التجاوزات املوجود يف اإلدارة وإىل جتاوز ظا

فتدفع املرء دون متييز إىل اعتبار أن العامل قد بلغ درجة من الفساد جعلت كل فرد فيه 

األمر الذي قد يفّسر ولو جزئّيان هذا احلرص على اكتساب موقع يف   خيضع لرّب العمل.

اجملال اإلداري من خالل " . إضافة إىل انتشار الفساد يف 21صلب هيكلة العمل احلكومي"

 . 22سهولة احلصول على أراض كان قد احتكرها املقرّبون من احّلكام"

وانتشار الّسلوك االرتشائي الذي " يعرب عن بيئة اجتماعّية غري سوّية تسمح بظهور 

مثل هذا االختالالت االجتماعّية أي ما ميكن أن نسمّيه حبالة التفّكك املعياري والقيمي 

حبكم وجود ترابط وثيق بني الّسلوك االرتشائي وبني  Anomyجملتمع يف صلب ا

التغّيرات االقتصادّية يف صلب اجملتمع. فاملال يصبح غاية يف حّد ذاته حينما تكون 

 . 23املوارد املادّية شحيحة وحمدودة الوصول إليها أمر شاقا"

أثر على اإلنتاجية "  كما متيزت البالد التونسية بعد الثورة بتعدد اإلضرابات وهو ما

حركة  17000قالت وزارة الّداخلية أنها سّجلت أكثر من  2012ففي شهر أفريل 

احتجاج، ليس فقط يف الواليات وسط اجلمهورية، بل ّكذلك يف احلوض املنجمي 

باجلنوب فسياسة التشغيل  بشركة الفسفاط قفصة وّلدت احتجاجات كربى يف جانفي 

ر ظاهرة الزيادة يف األجور اليت أثرت على ميزانية الدولة، ، إضافة إىل انتشا24"2012

فالشباب الذي قام بالثورة أصبح ينظر كيف أصبحت العديد من الفئات يف الوظيفة 
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العمومية تعترب هذه الفرتة غنيمة ولكن اجلميع ال يبالي باحلياة املستقبلية لألفراد لذلك 

 25.للتشغيل وخاصة حلاملي الشهائد العليا""ال جمال للرتفيع يف األجور وإمنا األولوية 

 :العاملية/ املؤسسة التونسية والتحوالت 2

 إن املتمعن يف املؤسسة يف تونس يالحظ عدم مواكبتها للتحوالت العاملية من خالل 

فرض أراء تسلطية على العمال واملوظفني إضافة إىل غياب إسرتاجتية دقيقة للمجتمع 

كما نالحظ أن  واسع.  شروع وتدعيم التكوين على نطاق مهيناحمللي من خالل دراسة امل

هناك غيابا لرتسيخ املشاركة يف صياغة مشاريع املؤسسة واحلفاظ على املؤسسات وصياغة 

اسرتاجتيات تطور عمله من خالل ضرورة "حتقيق النجاعة يف التصرف وتغيري طريقة 

بادئ التصرف احلديث وترمجتها التسيري باالعتماد على متصرفني أكفاء ميكن هلم فهم م

، كما أكده هانري فايول الفرنسي بالنظرية اخلاصة بالتصرف يف املؤسسات   " 26للواقع"

أصبح من املؤكد على كل مؤسسة أن حترتم مبادئ أساسية للتصرف الناجح تعتمد على 

  وظائف التصرف من أهمها التخطيط واهليكلة)أو التنظيم( والتنشيط )

(Animationكذلك إتباع مسار )و(Processus  عقالني الختاذ القرار وحسن استغالل

  املوارد البشرية واملالّية واملادية واعتبار التكلفة والزمن واملردودية )

(Performance"...27وغريها. 

لكن رغم بوادر اإلصالح يف تونس إال أنه هناك افتقاد على مستوى القرار باعتباره 

كن أن نقوم بعملية التصرف بدون أخذ قرار أو قرارات عديدة، عملية التصرف، فال مي

فاملشكل يف تونس بعد الثورة هو الضعف الواضح على مستوى اختاذ القرار وذلك النتشار 

الفساد املالي واإلداري إضافة إىل تأثري التغيري املتتالي  للحكومات بعد انتخابات أكتوبر 

اقبة أي مبعدل حكومة كل سنة وهو ما يؤثر حكومات متع 5إىل حد هذه اللحظة  2011

 رارات.القعلى إسرتاجتية الوزارات وعلى 

لذلك جيب التسريع يف إلزام املؤسسات بالقرارات من خالل حسن التصرف الذي 

بأنه نظام اختاذ القرارات. لكن للقرار خطورة على املؤسسة  Peter Druckerاعترب 

 تصرف ناجح أما إذا أخطأ فيصبح وباال على وجمازفة ألنه إذا كان صائبا فيفضي إىل
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املؤسسة. لذلك جيب اإلطالع على النقائص واملشاكل من املسري الجتناب القرارات 

 االرجتالية. 

إن البالد التونسية ورثت كثري من املشكالت اليت ترسبت وتراكمت عرب السنني 

سات إضافة إىل خاصة يف فرتة حكم بن علي من خالل فرض أراء تسلطية على املؤس

وجود العديد من األفراد من اختصاصات خمالفة للوظيفة اليت يستغل فيها وهو ما يؤثر 

املؤسسة يف اجملتمع التونسي  على مردودية املؤسسة وعلى اإلنتاجية بصفة خاصة ألن

مازالت تعتمد معايري ذاتية لدخول إىل الوظيفة العمومية منها احملسوبة والرشوة وإىل عدم 

م األفراد على أساس معايري موضوعية كاملهارة والتعليم واجلهد، من خالل وجود تقيي

العديد من الرتقيات يف الوظيفة العمومية تعتمد على األقدمية يف العمل دون اللجوء إىل 

، من خالل ارتقاء املربي إىل أستاذ دون أن يأخذ هئد العلمية كاملاجستري والدكتوراالشها

اجلامعة، فعندما يصبح العلم والشهائد العلمية بدون قيمة حقيقية  شهادة األستاذية من

غياب تقاليد هلا تؤثر على املرحلة املستقبلية للبالد واملؤسسة بصفة خاصة. إضافة إىل 

املشاركة يف صياغة مشاريع املؤسسة وصياغة اسرتاجتيات تطور عملها من خالل تدعيم 

يني والنفسانيني ملساعدة على صياغة املشاريع املؤسسات بعديد من األخصائيني االجتماع

 املستقبلية دون التأثري على احلياة االجتماعية والنفسية للعاملني فيها. 

 أهمية اإلحاطة االجتماعية والنفسية  للعاملني يف املؤسسة يف تطوير عملها/ 3

ل يف متثل اإلحاطة االجتماعية والنفسية من أهم العوامل املساعدة على تطور العم

" قلق يف احلضارةاملؤسسات احلكومية خاصة مع انتشار ظاهرة أطلق عليها فرويد اسم "

إضافة إىل صعوبة احلياة اليومية من خالل ارتفاع مستوى العيش الفرد التونسي فأصبح 

هناك تغيري يف طريقة العيش خاصة بانتشار وسائل االتصال احلديثة وما حتمله من محل 

سي، إضافة إىل صعوبة توفري العيش الكريم من مسكن خاصة وهو ما على املستهلك التون

يؤثر على الصحة النفسية للعاملني يف املؤسسة مما يؤدي إىل تراجع اإلنتاج. لكن 

اجملتمع التونسي يفتقد إىل االعتناء بالعاملني فيها )املؤسسة( وذلك من خالل توفر 
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ة وحياول مساعدتهم على ختطي أخصائي اجتماعي يدرس حاالت اجتماعية يف املؤسس

 األزمة. 

إضافة إىل غياب أخصائي نفساني يشخص أسباب انعدام التواصل و تراجع املردودية 

لعديد من العاملني نتيجة لعوامل اجتماعية ونفسية معينة. وبهذا يساهم األـخصائي 

مزيج أن املؤسسة هي نظام يتكون من  باعتبارالنفساني يف حتقيق املؤسسة الفعالة. 

متفاعل من املوارد البشرية واملادية، واإلجراءات الالزمة للتنسيق بني املهام والوظائف، 

حتقيقا لألهداف اليت تصبو إىل حتقيقها. ومن معايري فعالية املؤسسة القدرة على 

استخدام املوارد املتاحة بأفضل صور ممكنة، ورضاء العاملني، والتطوير 

قصد به تطوير قدرة املؤسسة كنظام على التعامل والتفاعل التنظيمي."وحتسني النظام وي

مع األنظمة الفرعية ومع البيئة، ويتضمن حتسني املؤسسة كنظام تطوير االتصال داخل 

من خالل تكامل األهداف الفردية  والتنظيمية وإجياد مناخ قائم على  28تلك املؤسسة"

وتعديا اجتاه العاملني يف االجتاه املواتي  ،الثقة املتبادلة قصد رفع الروح املعنوية للعاملني

  لإلصالح.

والصياغة  وذلك من خالل تطبيق مبادئ العلوم السلوكية كالدفاعية، والتواصل،

والقيادة، واملناخ اإلجرائية لألهداف، واستخدام ديناميات اجلماعة، وحتديد األدوار 

لذلك  و لتطوير البناء التنظيمي.القرارات املناسبة حلل املشاكل أ باعتماداملؤسسي وغريها 

كي تتطور املؤسسة يف تونس جيب االعتماد على األخصائيني االجتماعيني والنفسيني 

لدور الوقائي والعالجي والتنموي اعتمادا على التحكم نتيجة قصد تطوير عملية اإلنتاج 

يهدف يف العوامل اليت تؤدي إىل إصابة األفراد باالضطرابات واألمراض النفسية، و

املستوى الثاني إىل تقصري فرتة املعاناة من االضطراب أو منعه من االنتشار أما املستوى 

  الثالث فيهدف إىل مواجهة نتائج اإلصابة باالضطراب سواء للفرد أو احمليطني به.

كما يساهم االعتماد على أخصائي نفساني واجتماعي  يف املؤسسة من حل الصراعات 

يف تنمية األفكار وهو ما يساعد  إحباطات عانيه بعض العاملني من ومواجهة ما ي هاداخل

 وظهور اجلديد منها.
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     :خامتة

عرفت املؤسسة يف تونس أزمات متعاقبة أثرت على اإلنتاجية واملردودية خاصة بعد 

الغيابات والفساد اإلداري وارتفاع ظاهرة  ثورة الرابع عشر من جانفي من خالل انتشار 

متيزت معظم املؤسسات  كمااجلدية يف العمل واحرتام الوقت،  ة. وانعدامعدم املباال

تسلطية على العمال  أراءالتونسية بعدم مواكبتها للتحوالت العاملية من خالل فرض 

واملوظفني وغياب ترسيخ ثقافة املشاركة يف صياغة مشاريع املؤسسة واحلفاظ على تطور 

تسلطية تراكمت رثت البالد التونسية قرارات عملها من خالل حتقيق النجاعة. لذلك و

عرب السنني خاصة يف فرتة حكم بن علي وهو ما أثر على املؤسسة بعد الثورة من خالل 

على عدم احتساب الشهائد  استفحال الفساد يف اإلدارة التونسية واعتماد الرتقيات

 ملرحلة املستقبلية للبالد.وهو ما يؤثر على ا هثلة خاصة يف املاجستري والدكتوراالعلمية املتم

كما أن البالد التونسية تفتقد إىل ضرورة اإلحاطة النفسية واالجتماعية للعاملني يف 

املؤسسة من خالل غياب األخصائيني يف معظم املؤسسات وهو ما ينعكس سلبا على 

 اإلنتاجية. 
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 العاملةالقوى  تطويرعلى  وأثرهختطيط املوارد البشرية 

 ادم عبد اهلل سليمان .د       عثمان مهند امحد  .د

 كليه العلوم اإلدارية واإلنسانية –كليات بريده 
mohannedosman60@hotmail.com 

 :املستخلص

الشركات  يفتنمية القوى العاملة  يفإدارة املوارد البشرية  تناولت الدراسة دور    

ومعرفة هدفت الدراسة توضيح معنى ومفهوم ختطيط املوارد البشرية  السودانية. حيث

املدى الذي ميكن الوصول إليه  العاملة ومعرفةتنمية القوى  يفاملوارد البشرية  إدارة دور

 اإلدارية.العملية  يفلتحقيق هذا اجلانب املهم 

اليت تستند  لالستبانةوالتحليل اإلحصائي  التارخيياتبع الباحث املنهج الوصفي      

 والذي يسمى Spssاإلحصائي على مجع املعلومات وحتليلها باستخدام الربنامج 

 Statistical Package forالجتماعية ابربنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم 
Social Science. تضمنت الدراسة مفهوم القوى العاملة وختطيط املوارد البشرية 

الربنامج التدرييب وتقوميه  إعدادواملشاكل اليت تواجه ختطيطها كما تناولت خطوات 

على  الدراسةيف مصنع برميري لإلنتاج الغذائي عملت  احلالة دراسةوتناولت كذلك 

ثم  االستبانةلبيانات وعرض وحتليل نتائج  اإلحصائية واملعاجلة امليدانياملسح  تإجراءا

 -اليها: النتائج اليت توصلت  أهمومن  الدراسةنتائج وتوصيات 

 .التكلفةيؤدى لتقليل  البشريةالتخطيط السليم للموارد  إن .1

 .بعدالةحصر وتوزيع املهام  البشرية يفختطيط املوارد  يساهم .2

 العاملةعمليه تنميه وتدريب القوى مهم يف  البشرية دورلتخطيط املوارد  .3

 باملؤسسات.
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 البشريةبتخطيط املوارد  اخلاصةوعلى ضوء هذه النتائج تقدم الباحث ببعض التوصيات 

مع ضرورة مشاركه رؤساء األقسام  البشريةللموارد  األجل طويلةوضع خطط  وضرورة

 واخلارجي. الداخليواإلدارات يف وضعها واالهتمام بالتدريب 

 ختطيط. ، دارة، إ العاملة، القوى  التنمية،  البشريةالكلمات املفتاحية : املوارد 

Abstract 

    The study dealt with the role of human resources management 

in the labor force in the Sudanese companies. Where 

development study aimed to clarify the meaning and concept of 

human resources planning and knowledge of the role of human 

resources management in workforce development and 

knowledge of the extent to which can be reach, to achieve this 

important aspect in the management process. 

     Researcher followed the descriptive historical and statistical 

analysis of the questionnaire, which based on the information 

collection and analysis using Statistical Package for Social 

Science (Spss). The study included the concept of manpower 

planning, human resources and the problems facing the 

planning. Also addressed the steps for setting up the training 

program and evaluation and dealt with as well as examine the 

situation in Premiere factory food production worked study on 

the procedure that the field survey and processing statistical data 

display and analysis of questionnaire results, and the results and 

recommendations of the study is the most important findings to 

her :- 

1. The proper planning HR leads to cost reduction 

2. Contributes to human resource planning in the inventory and 

distribution of tasks the justness 

3. Human resources planning an important role in the 

development process and training institutions operating powers. 

In light of these findings, provide some special researcher 

human resources planning recommendations and the need to 

develop long-term plans for human resources ,with the need for 
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participation of heads of sections and departments in the 

developed and attention to internal and external training. 

Key Words: human resources, development, man power 

,management , planning. 

 مقدمه:

للوظائف وهذا  املطلوبةمن حتديد االحتياجات  العاملةتبدأ عمليه ختطيط القوى 

كان ذلك بعد تأسيسها فهنا جيب أوال حصر الوظائف  إذا أما املنظمةيكون عند تأسيس 

 أخرى.األخرى بظهور حاجه لوظائف  املرحلةومنوها تبدأ  املنظمة زيادةوعند  الشاغرة

 لديها. العاملةجناح املنظمات مرتبط بقدرات القوى  أنوكما هو معروف 

 البحث:مشكله 

اليت يتم بها ختطيط القوى  الكيفيةيتفقدون ملعرفه  الباحثني أنلقد الحظ الباحث 

 البشريةالتخطيط الواضح للموارد يف القطاعيني العام واخلاص ولذلك كان البد من  العاملة

على  اإلجابةولتوضيح مشكله البحث من خالل  .سليمةاملبنى على أسس علميه ومهنيه 

 -التالية:  األسئلة

أساليب علميه ومنهجيه يف ختطيط املوارد  بإتباعهل تقوم الشركات واملنظمات  .1

 البشرية.
 .البشريةاهلدف املراد الوصول اليه من ختطيط املوارد  ما هو .2

 حدود البحث 

 م .2016-2010: الزمانيةاحلدود 

 الغذائية.: مصنع برميري للمنتجات املكانيةاحلدود 

  البحث: أهميه

لتخطيطها  البشريةاملوارد  إدارةث لعدم تطرق معظم البحوث يف هذا البح أهميه تأتى

أهميتها من مقدار العائد من تطبيق ختطيط املوارد  الدراسةوتستمد  احلديث.مبعناه 

قائم ومعمول به  ما هويف حتديد واقع  الدراسةكما ستساهم  منه. املرجوةوالنتائج  البشرية

 العلمية.يكون حسب املعايري  أنفعليا وليس مبا يفرتض 
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 البحث:فروض 

 التكلفة.التخطيط السليم ملوارد البشرية يساعد على تقليل  .1
 البشرية.لتنميه املوارد  األجل طويلةتعتمد الشركات على خطط  .2
 البحث:منهج 

للعلوم  اإلحصائية احلزمةواستخدم برنامج  التحليلي الوصفياتبع الباحث املنهج 

( يف حتليل استبانة مجع املعلومات كما استخدم الوثائق واملقابالت spss) االجتماعية

 الشخصية.واملالحظات 

 الغذائية.العاملني مبصنع برميري للمنتجات  الدراسة:جمتمع 

 السابقة:الدراسات 

بعنوان تنمية كفاءات األفراد ودورها يف دعم امليزة  دراسة أبو قاسم محدي_ .1

مذكرة  ،الفالحة والتنمية الريفية األغواطحالة بنك دراسة ، التنافسية للمؤسسات

واليت عاجلت  2003جامعة اجلزائر  ،وعلوم التسيري االقتصاديةماجستري كلية العلوم 

كيف تساهم عملية تنمية كفاءات األفراد داخل املؤسسة يف دعم امليزة  :اإلشكالية التالية

مفهوم كفاءات األفراد نظرا  وقد هدفت الدراسة إىل إجالء الغموض عن التنافسية؟

الكفاءات بالطرق  إثراء موضوعالواقع فيه خاصة تعريفه، مكوناته، إضافة إىل  لاللتباس

اجلديدة املستخدمة عامليا، ونوعية اإلدارة اجلزائرية بأهمية الرتكيز على عنصر 

ة مناهج الباحث عد استخدمالكفاءات، أما بالنسبة للمنهج املستخدم املتبع للدراسة فلقد 

بتشخيص عناصر الظاهرة بدقة واملنهج التارخيي الذي  اهتمالذي  ي منها منهج الوصف

وقد خلصت الدراسة إىل أن تنمية كفاءات  ،بدراسة الوقائع حسب التسلسل الزمين اهتم

األفراد تساهم بصفة إجيابية وكبرية يف دعم امليزة التنافسية بالتأثري املباشر على كفاءات 

عملية تنمية الكفاءات اليت تنطلق من  سريتسعى للتميز، إضافة إىل آلية كل مؤسسة 

على أهم املشكالت احلالية لألداء والسلوك وماهيتها ف عملية التحليل واليت تشمل التعر

التنمية والتدريب مرورا مبرحلة التنفيذ وأخريا خلصت الدراسة إىل  احتياجاتوحتديد 
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وبصفة مباشرة عن طريق التأثري املباشر  امليزة التنافسية  ات تساهم يف دعمأن تنمية الكفاء

كل حسب  وميزة التمييز األقلواإلجيابي يف خمتلف أنواع املزايا التنافسية "ميزة التكلفة 

 نوع الكفاءة.

اقتصرت الدراسة على بنك واحد بينما دراستنا ستأخذ عينة من البنوك، درس تنمية 

م امليزة التنافسية وضيفة من وضيفة من وظائف إدارة الكفاءات األفراد ودورها يف دع

املوارد البشرية، بينما موضوعنا سنأخذ كل الوظائف بعني االعتبار وسوف نتطرق هلم 

 مجيعا.

أثر التسيري االسرتاتيجي  للموارد البشرية وتنمية الكفاءات  بعنوان  دراسة مساللي .2

 االقتصادية،، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصاديةعلى امليزة التنافسية للمؤسسة 

هل ميكن للتسيري  :اليت عاجلت اإلشكالية التالية ،2005 تسيريختصص 

املعرفة  ة،االسرتاتيجي  للموارد البشرية من خالل تسيري وتنمية الكفاءات وتسيري اجلود

فت الدراسة هد  االقتصاديةوتسيري اجلودة الشاملة أن يؤثر يف امليزة التنافسية للمؤسسة 

إىل حماولة املساهمة يف صياغة النموذج الفكري احلديث املبنى على التحليل 

مدخال متميزا   باعتبارهااالسرتاتيجي  للموارد الداخلية والكفاءات االسرتاتيجي ة 

للميزة التنافسية مرتبطة بشكل رئيسي بالتسيري  االقتصاديةاملؤسسة  المتالك

، ومن االستقراءواالستنباطرية، املنهج املستخدم هو منهج االسرتاتيجي  ملواردها البش

نظرية التسيري االسرتاتيجي  الذي  اعتمادالتوصيات اليت توصلت إليها الدراسة ضرورة 

ملؤسسة من ختصيص مواردها، ايضمن وضع أهداف اسرتاتيجية طويلة املدى وميكن 

راسة اهتمت بأثر التسيري ،     هذه الدوالتكييف مع التحوالت التنافسية املتسارعة

االسرتاتيجي  للموارد البشرية، على امليزة التنافسية دون التطرق إىل إدارة املوارد البشرية 

 وهذا ما سنتطرق له يف دراستنا. 
بعنوان أثر تسيري املوارد البشرية يف تنافسية املؤسسة  بن خرية ساميدراسة  .3

، مذكرة ماجستري واالحتياطحالة الصندوق الوطين للتوفري  اخلدمية دراسة االقتصادية

إىل أي  :واليت عاجلت اإلشكالية التالية، 2006املدرسة العليا للتجارة أغا اجلزائر 
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 االقتصاديةمدى ميكن القول أن التسيري اجليد للموارد البشرية على مستوى املؤسسة 

 تنافسيتها؟ويؤذي بها إىل حتسني اخلدمية يؤدى بها إىل وضع الزبون ضمن أولوياتها 

هدفت الدراسة إىل معرفة دور سياسات املوارد البشرية يف عرض خدمات متميزة حنو 

بني اخلدمة ذاتها وبني العنصر  االرتباطالزبائن يف ظل وجود املنافسة خاصة مع وجود 

في ومنهج البشري الذي يتوىل تقدميها، املنهج املتبع للدراسة هو املنهج التحليلي الوص

توصل هلا ميثل العنصر البشري موردا اسرتاتيجيا الاليت مت دراسة احلالة، أهم النتائج 

 .إىل خلق امليزة التنافسية استثمارهيؤدي عند 

بالرغم من أن هده الدراسة، احتوت على متغري املوارد البشرية ومتغري امليزة      

أن هدف الدراسة معرفة دور سياسات التنافسية ألنها ختتلف مع دراستنا يف هدفها إذ 

ارد املوارد البشرية يف عرض خدمات متميزة لتحقيق التميز، بينما دراستنا دور إدارة املو

 .البشرية ككل يف حتقيق التميز

تنمية املوارد البشرية كمدخل اسرتاتيجي لتحقيق بعنوان  صوشة رياضدراسة _ .4

واليت ناقشت اإلشكالية  ،2008جامعة اجلزائر  ماجستريامليزة التنافسية رسالة 

التالية : إذا كانت املوارد البشرية من أهم موارد املنظمة فكيف ميكنها أن حتقق ميزة 

تنافسية من خالهلا ؟ وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية : امليزة التنافسية تبنى على 

،تستطيع املنظمة حتسني تأسيها على املدى الطويل تشابه يتم اختالف وليس على

األسعار ، يف التكلفة تاملوفوراعدة عديدة منها  بآلياتمركزها التنافسي يف األسواق 

 حتسني امليزة التنافسية يف املنظمة عن طريق تطبيق احد نميك ..اخل،املنخفضة،اجلودة 

اجلودة الشاملة يف املوارد البشرية، حتسني اإلنتاجية  ات التالية إدارةاالسرتاتيجي

التدريب ومفهوم التنمية  ممفهو ،أنالتنظيمية، زيادة القيمة املضافة لكل خطوة وظيفية 

 كمرتادفني ليس صحيحا. متطابقني وان استعماهلما اليسو
املوارد  دارةبني ممارسات إ العالقة أن إىلتوصل  م :2008ريا كانو تااناس .5

 التنظيمي األداءوتصميم الوظائف  واملشاركةواحلوافز  التسويقيةاملوارد  توفرييف  البشرية
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تتأثر  وأنهاوالسلوك (  املواقف)املهارات  البشريةاملوارد  دارةمن خالل خمرجات إ

 واالبتكار . باجلودة املتعلقة األعمالباسرتاتيجيات 
يكون  أنالبد  أن الدراسةورأت هذه  (2007) وآخرون جيم جوترو  دراسة .6

 شائعةاليت أضحت  البشريةاملوارد  دارةافق يف األداء بني جمموع مؤسسات إهنالك تو

مشاركه املوظفني يف صنع القرار والتعويضات اليت تتصل  زيادةبشكل متزايد مثل 

 .األعمالوأداء  بالشركةبتعويض املوظف 

أنها ختتلف مع الدراسة من  البشرية، إالبالرغم من احتواء الدراسة على متغري املوارد   

 حتقيقها.ناحية اهلدف ومن ناحية 
املوارد البشرية وأثرها يف خلق  توظيفبعنوان اسرتاتيجية  حسن فلح حسندراسة _5 

امليزة التنافسية، مذكرة ماجستري جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا كلية األعمال 

ما طبيعة التأثري بني  :الدراسة تتمثل يف، إشكالية 2009قسم إدارة األعمال 

والتعيني ( واملزايا  االختياراملوارد،  استقطاباملوارد البشرية ) توظيفاسرتاتيجية 

( ؟، أهم ما هدفت إليه الدراسة التعرف على مستوى  االبتكارالتنافسية )الكلفة، 

 االتصاالتصناعة املوارد البشرية واملزايا التنافسية يف  توظيفممارسة اسرتاتيجية 

تقوم  :األردنية املنهج املتبع هو التحليلي الوصفي، أهم ما توصلت إليه الدراسة هو

املصدر على  باالعتماداإلدارية العليا والوسطى  الوظائفالشركة عينة الدراسة بإشغال 

اإللكرتوني، أشارت نتائج التحليل إىل وجود  االستقطاب، ال تستخدم الشركة الداخلي

و االختيار ، االستقطاباملوارد البشرية  توظيفذي داللة معنوية السرتاتيجية  تأثري

 (.0.05عند مستوى داللة ) االبتكارالتعيني يف حتقيق ميزة الكلفة وميزة 

لكن ما يعاب البشرية،يفة واحدة من وظائف إدارة املوارد اقتصرت الدراسة على وظ     

ميدانية يف إحدى املؤسسات، وهذا ما سيتم  على الباحثة أنها مل تقم بإجراء دراسة

 تطبيقه يف دراستنا.
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 مفهوم القوى العاملةاألول: املبحث 

هناك كثرٌي من االرتباك بني املفكرين حول االسم الواجب استخدامه ليعرب بشكل 

( أثناء Man Powerلقد استخدمت كلمة القوى العاملة ) الوظيفة،كلي عن هذه 

احلرب العاملية الثانية واشتهرت يف تلك الفرتة ولكنها خرجت من االستخدام بعد عام 

م 1960م تقريبًا ولكنها ظهرت ثانية يف كتابات املفكرين حوالي عام 1945

 أيضًا.وأصبحت اآلن مشهورة 

واصطالح القوى العاملة هو االصطالح الذي يستخدمه بعض املؤلفني يف كتاباتهم 

قوى عاملة تشري إىل العمل على اعتباره أحد عناصر اإلنتاج يف إطار التحليل  وكلمة

االقتصادي ، ويف هذا املعنى الواسع فإن )قوى عاملة( تشري من حيث املفهوم األصلي إىل 

األفراد أو املوظفني يف أي منشأة سوى الذين خضعوا لنظام األجور اليومية أو املرتبات 

عنى هنا )قوة العمل( والقوى العاملة ميكن أن تشري أيضًا إىل الشهرية ، وعلى ذلك فامل

القوى العاملة على املستوى اليومي وميكن أن تعين رأس املال اإلنساني أو تعين املوارد 

البشرية وهو ما يفضله الكثري من الكتاب واملؤلفني خاصة يف هذا العصر املعاصر . 

القوى العاملة لتبني أهمية العنصر اإلنساني الذي باستعمال كلمة املوارد البشرية بداًل عن 

م، 1981والنجار،فهمي األرض )كرمه اهلل سبحانه وتعاىل باعتباره خليفة اهلل يف 

العاملة لتحل  وبالرغم من ذلك فإننا نستخدم لفظ املوارد البشرية والقوى .(103ص

يعترب ختطيط القوى العاملة من الوظائف األساسية اليت جيب أن البعض.حمل بعضها 

تقوم بها إدارة أي مشروع وختتلف املشروعات املختلفة فيمن تعهد إليه القيام بتلك 

الوظيفة ففي بعض املشروعات قد تتوىل إدارة التخطيط وضع خطة العمالة فيها وقد تتوىل 

جندها يف إدارة الشئون اإلدارية باختالف إدارة األفراد يف بعضها اآلخر كما ميكن أن 

 فيها.مسمى اإلدارة اليت تتوىل ختطيط القوى العاملة فإن اهلدف ال خيتلف 

يتعلق ختطيط القوى أساسًا وكليًة بالقوى اإلنسانية القادرة الراغبة واملنفذة للعمل 

دافه على أن هذا التخطيط يرتكز جناحه وحتقيق أه واخلدمات،يف جماالت اإلنتاج 
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املرجوة واحملددة على التخطيط العام للقطاعات األخرى وعلى األخص قطاعي التعليم 

فإذا كانت هناك فجوة فيها كان له تأثرٌي يف حتقيق األهداف املرسومة  والتدريب،

 (.212-210ص  ص، 1979منصور، أمحد )منصورواملرجوة 

للتنبؤ باملستقبل  يعترب البعض ختطيط القوى العاملة وسيلة أداة علمية ترمي

لتحديد االحتياجات املستقبلية من القوى العاملة حتديدًا دقيقًا من واقع معايري 

يتصور أن هذه العملية  آلخر.وخيطئ منوإن اختلف من قطاع  معينة،ومؤشرات 

التخطيطية للقوى العاملة تقتصر على جمرد اعتبارها أنها موازنة حسابية ليتساوى فيها 

بل جيب  فحسب،املعروض واملطلوب من العمالة من الناحية العددية  كل من اجلانبني

تستهدف الوصول إىل مواءمة حقيقية  كاسرتاتيجيةأن متتد لتشمل اجلانب الكيفي 

منشودة بني اهليكل املطلوب من القوى العاملة بنوعياته وإعداده من جهة واهليكل 

املناسب آخذين يف االعتبار املعروض بنوعياته وإعداده من جهة أخرى يف التوقيت 

 .(208م ،ص1992) النجار وراغب ،العوامل املؤثرة وتلك املتوقع تأثرها يف املستقبل 

 :العاملةتعريف ختطيط القوى 

وهو يشار إليه أيضًا بتخطيط املوارد البشرية أو ختطيط األفراد ويعرف بأنه 

)عملية حضور العدد الصحيح من األفراد املؤهلني للوظائف املناسبة يف الوقت املناسب( ، 

وبطريقة أخرى فإنه توافق أو مقابلة عرض األفراد داخليًا )األفراد موجودون فعاًل( 

نهم أو البحث عنهم( مع الوظائف املتاحة اليت تتوقع املنظمة وخارجيًا )وهؤالء سيتم تعي

وجودها عرب فرتة زمنية حمددة ، وأساسًا فإن كل املنظمات تقوم أو متارس ختطيط 

املوارد البشرية سواء بصورة رمسية أو بصورة غري رمسية ، وتتفاوت املنظمات يف مدى 

 . (71م ، 2003راويه حسن ،)جناحها يف القيام بوظيفة ختطيط املوارد البشرية 

كما عرف بأنه جمموعة السياسات واإلجراءات املتكاملة واملتعلقة بالعمالة )القوى 

سواء كان ذلك  مناسبة،العاملة( ألداء أعمال معينة يف أوقات حمددة أو بتكلفة عمل 

روع ملشروع قائم أو حتت الدراسة أو اإلنشاء آخذين يف االعتبار األهداف اإلنتاجية للمش
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والعوامل املؤثرة عليها وبذلك تكون خطة القوى العاملة جزءًا أساسيًا من اخلطة العامة 

 .(132 م، ص2000)شاويش ،للمنشأة 

وميكن تعريف املوارد البشرية بأنها )تلك اجلموع من األفراد املؤهلني ذوي 

املهارات والقدرات املناسبة ألنواع معينة من األعمال والراغبني يف أداء تلك األعمال 

 هما:حبماس واقتناع( ومن ذلك نتعرف جهتني أساسيتني يف تركيب املوارد البشرية 

ة الرغبة يف أداء األعمال وهما متالزمتان مبعنى أنهما صفة القدرة على أداء األعمال وصف

 . (147، ص م1991) السلمى ،تكمالن بعضهما البعض 

 البشرية:األهداف اليت ميكن حتقيقها من خالل املوارد 

على أساس التقدير الصحيح لالحتياجات من املوارد البشرية يف ضوء حصر     

 (:150ص  م،1991، السلمي)اف التالية املوارد املتاحة فعاًل ميكن حتقيق األهد

  املناسب.استيفاء االحتياجات من األفراد يف الوقت 
  الوظيفية.ختطيط الرتقيات والتغيريات 
  اخلدمة.اإلعداد مللء الشواغر اليت تنشأ نتيجة للتقاعد أو االستقالة أو لرتك 
  مهامهم.اإلعداد لربامج التدريب وتهيئة األفراد لتولي 
  واملكافآت.تقدير تكاليف املوارد البشرية وإعداد موازنات الرواتب 
  والتعيني.اإلعداد اجليد ألعمال االستقطاب واالختيار 

 التالية:املنظمات يف النقاط الرئيسية  البشرية داخلاملوارد ميكن إجياز أهداف ختطيط 

  التنبؤ بهيكل القوى العاملة كمًا وكيفًا لفرتة زمنية مستقبلية ملواجهة متغريات

متوقعه. هلا عالقة وثيقة بالعمالة. وبالتالي فإن حتقيق هذا التوازن وحماولة التحكم فيه 

والسيطرة عليه له مؤثر صحي وعالقة طيبة على إمكانية وتوقع تنفيذ أهداف هذه 

 املنظمات.
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  السياسات والنظم التعليمية للقوى العاملة مبختلف مستوياتها إمكانية ترشيد

وختصصاتها على املستوى القومي. وذلك بتحديد العبء امللقى على أجهزة التعليم 

وحتديد عدد الوحدات التعليمية ونوعياتها والواجب إضافتها يف التوقيت املناسب للوفاء 

 باحتياجات املنظمات املستقبلية من العمالة. 
 ع خطة لألجور واملرتبات وأفراد نظم مكافأة القوى العاملة داخل املنظمات من وض

خالل توفري التناسب املعقول بني األجور والعمل. وذلك بتنمية الدوافع الداخلية يف 

العمالة على حنو يضمن زيادة معدالت اإلنتاجية واألداء ومع مراعاة مستويات دخول 

 املماثلة.العاملني يف املنظمات 
 هجرة القوى  -متكن من وضع احللول القصرية والطويلة املدى ملشكالت حتركات

من املنظمات املنتشرة داخل حدود ونطاق الدولة. وبصفة  –العاملة الداخلية واخلارجية 

م ـ ص 1992)النجار ،األجنبية.خاصة بعد اشتداد حدة املنافسة بينها وبني املنظمات 

 .(216-213ص
  :العاملةأهمية ختطيط القوى 

 -:ميكن أن نربز أهمية ختطيط القوى العاملة من خالل التطرق إىل أهم أهدافه وهي 

 القضاء على الكلفة املرتتبة عن وجود بطالة مقنعة يف العمل.  .1
توفري األساس اجليد لالستخدام األفضل للقوى العاملة، من خالل توفري ظروف  .2

العمل وبناء السياسات والربامج اإلدارية املختلفة من تدريب وتقويم األداء وسياسة األجور 

 واحلوافز وغريها. 
اكتساب املنظمة املرونة الكافية لغرض استيعاب التطورات اجلديدة التكنولوجية  .3

 .والتنظيمية
وختفيض معدل دوران العمل األمر الذي يؤدي إىل  العاملة،احملافظة على القوى   .4

 احتفاظ املنظمة بالكفايات اجليدة. 
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تساعد اإلدارة يف التخطيط والتنفيذ خلطط وبرامج العمل يف القطاعات األخرى يف  .5

 املنظمة كافة. 
املؤثر يف جانب  كما يرتبط ختطيط القوى العاملة بالتخطيط للتعلم بوصفه العامل

والسامرائي  )الكعيبالعرض من املوازين البشرية اليت يتضمنها ختطيط القوى العاملة

 (.41ص، 1990،
 البشرية:مراحل ختطيط املوارد 

إن الشركات اليت تنظر إىل املدى البعيد تقوم بتحليل دقيق الحتياجاتها من 

 فيها،القوى العاملة كما تأخذ بعني االعتبار املدى البعيد يف تطوير وتنمية القوى العاملة 

فبداًل من أن تنتظر حتى تصبح هناك حاجة طارئة لتعبئة وظيفة شاغرة فإنها تأخذ بعني 

 حاليًا.ة املتوافرة لديها االعتبار القوى العامل

ن التخطيط للموارد البشرية على مستوى املنظمة ال بد أن يتضمن إجياد حل ا

ملشكلة حتديد )كم( املوارد البشرية و)نوعها( الالزمني لشغل الوظائف احلالية واملستقبلية 

يف املنظمة ، وهذا يقتضي بالضرورة حتديد الصورة اليت سيكون عليها وصف الوظائف 

مواصفات األفراد عند احلاجة إىل شغلها ، فمثاًل إذا كان يتعني شغل الوظيفة يف عام و

م فإنه جيب دراسة وحتليل وتقديم وحتديد وصفها ومواصفات شاغلها يف 2001

م( ويف هذه احلالة تدخل عوامل حمددة مثل التقدم 2001املستقبل )أي يف عام 

أن يغري من أبعاد الوظيفة ومواصفات التكنولوجي أو العلمي أو اآللي الذي ميكن 

 .( 36م ،2000)ابوشيحه ،شاغلها

 البشرية:دعامات ختطيط املوارد 

 يرتكز ختطيط املوارد البشرية على دعامتني أساسيتني هما:

وتعرف األهداف بأنها جمموعة األمور املستقبلية اليت تسعى املنظمة إىل  األهداف:-1

حيث تسعى املنظمة بصفة عامة إىل  إليها،راد الوصول حتقيقها أو الغايات والنهايات امل
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اجملتمع منها وإذا التزمت بذلك فسوف حتقق األرباح ثم النمو ثم  يطلبهحتقيق ما 

 املتتابعة.االستمرار طاملا هي يف اتساق جمتمعي واليت هي أهدافها 

رارية ويشتق هدف وحدة املوارد البشرية من اهلدف العام للمنظمة لتبلور يف استم

 املناسبة.األداء يف املنظمة بكفاءة وفعالية من خالل املوارد البشرية 

هو حماولة منظمة الستطالع واستكشاف املستقبل من خالل استقراء األوضاع  التنبؤ:-2

الراهنة وتستخدم طرق وأساليب متعددة يف عملية التنبؤ منها ما يعتمد على اخلربات 

 والرياضيات.حصاء الشخصية ومنها ما يعتمد على اإل

 رئيسية:ميكن القول بأن ختطيط املوارد البشرية يتكون من أربع خطوات 

 معينة.حتديد تأثري األهداف التنظيمية على وحدات تنظيمية  – 1

 (،تعريف املهارات واخلربات والعدد الكلي من األفراد )الطلب على املوارد البشرية – 2

 واإلدارات.مستوى املنظمة  املطلوب لتحقيق وإجناز األهداف على

 للمنظمة.حتديد املتطلبات اإلضافية )الصافية( يف ضوء املوارد البشرية احلالية  – 3

 حجازي،)البشرية.تنمية خطط تنفيذية ملقابلة احلاجات املتدفقة من املوارد  – 4

 (.121-120 ص صم، 2005

 أداة مجع املعلومات وجمتمع عينة البحث: الثانياملبحث 

تناول الباحث يف هذا الفصل وصفًا للطريقة واإلجراءات اليت أتبعها يف تنفيذ هذه 

الدراسة، يشمل ذلك وصفًا جملتمع الدراسة وعينته، وطريقة إعداد أداتها، واإلجراءات 

اليت اختذت للتأكد من صدقها وثباتها، والطريقة اليت اتبعت لتطبيقها، واملعاجلة 

حتليل البيانات واستخراج النتائج، كما يشمل املبحث  اإلحصائية اليت مت مبوجبها

 حتديدًا ووصفًا ملنهج الدراسة.

 أواًل: جمتمع وعينة الدراسة

يقصد مبجتمع الدراسة اجملموعة الكلية من العناصر اليت يسعى الباحث أن 

يعمم عليها النتائج ذات العالقة باملشكلة املدروسة. يتكون جمتمع الدراسة األصلي من 
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يع العاملني يف املصانع التالية: )شركة سيقا ملطاحن الغالل، مصنع برميري للمنتجات مج

عينة الدراسة فقد مت اختيارها بطريقة عشوائية من جمتمع الدراسة، حيث  االغذائية أم

 على املستهدفني  انة( استمارة استب250قام الباحث بتوزيع عدد )

نائب مدير إدارة، مشرف قسم، تقين، فين، األفراد من خمتلف الوظائف )مدير إدارة، 

 أخرى(.

 األفراد من خمتلف املؤهالت العلمية )ثانوي، جامعي، فوق اجلامعي، أخرى(.

-20سنة،  20األفراد من اجلنسني )ذكر، أنثى(.األفراد من خمتلف األعمار )أقل من 

 سنة فأكثر(. 50سنة،  49-40سنة،  39 -30سنة،  29

 )متزوج، غري متزوج، أخرى(. االجتماعيةاألفراد من خمتلف احلاالت 
 14-10سنوات،  9-5سنوات،  5األفراد من خمتلف سنوات اخلربة )أقل من 

 سنة فأكثر(. 15سنة، 
 األفراد حسب املشاركة يف الدورات التدريبية )مشارك، غري مشارك(.

 خل السودان، اإلثنني معًا(األفراد حسب مكان إقامة الدورات )خارج السودان، دا

 أداة الدراسة:ثانيًا: 

أداة الدراسة هي الوسيلة اليت يستخدمها الباحث جلمع املعلومات الالزمة عن     

الظاهرة موضوع الدراسة، ويوجد العديد من األدوات املستخدمة يف جمال البحث العلمي 

كأداة  االستبانةث على الباح اعتمدللحصول على املعلومات والبيانات الالزمة. وقد 

 مزايا منها:  لالستبانةرئيسية جلمع املعلومات من عينة الدراسة حيث أن 

 ميكن تطبيقها للحصول على معلومات على عدد من األفراد. .1

 قلة تكلفتها وسهولة تطبيقها. .2

 وترميم ألفاظها وأسئلتها. االستبانةسهولة وضع أسئلة  .3

 الوقت للمبحوث وتعطيه فرصة التفكري. االستبانةتوفر  .4
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باحلرية يف التعبري عن أراء خيشون عدم موافقة  االستبانةيشعر املبحوثني يف  .5

 األخرين عليها.   
 ثالثًا: ثبات وصدق أداة الدراسة

للتأكد من الصدق الظاهري لإلستبانة وصالحية أسئلة :الظاهريالثبات والصدق 

على عدد من  االستبانةاالستبانة من حيث الصياغة والوضوح قام الباحث بعرض أسئلة 

من احملكمني  استعادةاالستبانةواملتخصصني مبجال الدراسة وبعد  األكادميينياحملكمني 

 عليها. اقرتحتاء التعديالت اليت مت إجر

أن يعطي املقياس نفس النتائج إذا ما  االختباريقصد بثبات اإلحصائي:الثبات والصدق 

ما  اختبارما طبق  إذايضًا اظروف مماثلة، ويعين الثبات أنه  استخدم مرة واحدة حتت

على جمموعة من األفراد ورصدت درجات كل منهم، ثم أعيد تطبيق االختبار نفسه على 

ثابتًا متامًا كما يعرف  االختباراجملموعة نفسها ومت احلصول على الدرجات نفسها يكون 

 احلصول.للقياسات اليت يتم  واالتساقالثبات أيضًا بأنه مدى الدقة 

 بات املقياس هي:يف تقدير ث استخدامامن أكثر الطرق 

 براون. –معادلة إسبريمان  باستخدامطريقة التجزئة النصفية  .1
 طريقة إعادة تطبيق االختبار..  3     اخ.بكروين –طريقة آلفا  .2

من خالل  املبحثنيأما الصدق فهو مقياس يستخدم ملعرفة درجات الصدق لدى 

اخ وكانت نتائج بكروين –إجاباتهم على مقياس معني وقد مت استخدام طريقة آلفا 

 الثبات والصدق الذاتي كاالتي: اختباري

وهذه القيمة تعين أنه يوجد ثبات عالي  0.917بلغت قيمة معامل الثبات 

 .االستبانةعلى إجابات أسئلة  املبحثنيجدًا من قبل 

بإدخال قيمة معامل الثبات حتت اجلزر الرتبيعي للحصول على قيمة معامل 

وتعين هذه القيمة أنه يوجد صدق عالي جدًا من  0.958الصدق الذاتي حيث بلغت 

 .االستبانةعلى إجاباتهم ألسئلة  قبل املبحوثني
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 إثبات صحة الفرضيات والنتائج والتوصيات:املبحث الثالث

 أواًل: إثبات صحة الفرضيات

لإلجابة على تساؤالت الدراسة والتحقق من فرضياتها سيتم حساب الوسيط لكل 

االستبيان واليت تبني آراء عينة الدراسة خبصوص دور ختطيط املوارد عبارة من عبارات 

البشرية يف تنمية القوى العاملة يف الشركات السودانية )شركة سيقا، مصنع برميري، 

( كوزن لكل 5مصنع النيل " ستيم "، مصنع مطاحن سني(، حيث مت إعطاء الدرجة )

(  3بة " موافق "، والدرجة )( كوزن لكل إجا4إجابة " موافق بشدة"، والدرجة )

( كوزن لكل إجابة " غري موافق "، 2كوزن لكل إجابة  " حمايد "، والدرجة )

(  كوزن لكل إجابة  " غري موافق بشدة ". إن كل ما سبق ذكره وحسب 1والدرجة )

متطلبات التحليل اإلحصائي هو حتويل املتغريات االمسية إىل متغريات كمية، وبعد 

دام اختبار مربع كاي ملعرفة داللة الفروق يف إجابات أفراد عينة الدراسة ذلك سيتم استخ

 على عبارات كل فرضية.

 ومناقشة نتائج الفرضية األوىل:  عرض-1

 من فرضيات الدراسة على اآلتي:االوىل تنص الفرضية         

املوارد " تعتمد الشركات املنتجة للمواد الغذائية على خطط طويلة األجل لتنمية 

 البشرية ".

للتحقق من صحة هذه الفرضية، ينبغي معرفة اجتاه آراء عينة الدراسة خبصوص 

كل عبارة من العبارات املتعلقة بالفرضية الرابعة، ويتم حساب الوسط احلسابي 

املعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة ومن ثم على العبارات  واالحنراف

 جمتمعًة، وذلك كما يف اجلدول اآلتي:
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ينة الدراسة على الوسط احلسابي واالحنراف املعياري إلجابات أفراد ع: (1جدول رقم )

 .األوىلعبارات الفرضية 

الوسط  العبارات م

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 اجتاه

 العبارة

 األجل طويلة التدريب خطة تستهدف 1

 باملؤسسة  العاملني األفراد مجيع باملؤسسة
 أوافق  1.16 3.6

 البشرية للموارد اإلسرتاتيجي غري التخطيط 2

 العاملني  لدى عكسية لنتيجة يؤدي
 أوافق 0.85 4.4

 سلبًا تؤثر مدروسة غري تدريبية برامج هناك 3

 العاملني  بني العدالة على
 أوافق 0.79 4.1

 للتدريب حمددة معتمدة ميزانيات توجد ال 4

 اخلارجي  أو الداخلي
 حمايد 1.194 3.3

 واختالف البشرية املوارد مديري تعاقب 5

 ختطيط عملية على يؤثر العمل أساليب

 العاملة   القوى

 أوافق 0.84 4.3

 طويلة اخلطط وضع يف األقسام رؤساء يشارك 6

 األجل 
 أوافق 1.025 3.7

 املدى طويلة تدريبية لربامج املؤسسة حتتاج 7

 التكنولوجية  التطورات ملقابلة
 أوافق 0.81 4.3

 م2016، االستبانةاملصدر: إعداد الباحث من بيانات 

 ( ما يلي:1يتبني من اجلدول رقم )

  بلغت قيمة الوسط احلسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة األوىل

 (، وتعين هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقني على أن تستهدف3.6)

 باملؤسسة. العاملني األفراد مجيع باملؤسسة األجل طويلة التدريب خطة
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  بلغت قيمة الوسط احلسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية

 موافقني على أن التخطيط(، وتعين هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة 4.4)

 العاملني. لدى عكسية لنتيجة يؤدي البشرية للموارد االسرتاتيجي غري
  بلغت قيمة الوسط احلسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة

 برامج (، وتعين هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقني على أن هناك4.1)

 العاملني. بني العدالة على لبًاس تؤثر مدروسة غري تدريبية
  بلغت قيمة الوسط احلسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة

 دال توج(، وتعين هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة حمايدين على أنه 3.3)

 اخلارجي. أو الداخلي للتدريب حمددة ةمعتمد  ميزانيات
  أفراد عينة الدراسة على العبارة اخلامسة بلغت قيمة الوسط احلسابي إلجابات

 (، وتعين هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقني على أن تعاقب4.3)

 القوى ختطيط عملية على يؤثر العمل أساليب واختالف البشرية املوارد مديري

 العاملة.
 بلغت قيمة الوسط احلسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة 

 (، وتعين هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقني على أن يشارك3.7)

 األجل. طويلة اخلطط وضع يف األقسام رؤساء
  بلغت قيمة الوسط احلسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة

 (، وتعين هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقني على أن حتتاج4.3)

 التكنولوجية. التطورات ملقابلة املدى طويلة تدريبية لربامج املؤسسة
إن النتائج أعاله ال تعين أن مجيع أفراد عينة الدراسة متفقون على ذلك، حيث 

أنه وكما ورد يف اجلداول السابقة أن هناك أفرادًا حمايدين أو غري موافقني على ذلك، 

املوافقني واحملايدين وغري املوافقني والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعداد 
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للنتائج أعاله مت استخدام اختبار مربع كاي لداللة الفروق بني إجابات عبارات الفرضية 

 يلخص نتائج االختبار هلذه العبارات جمتمعة:( 2جمتمعة، اجلدول رقم )األوىل 

ت الفرضية نتائج اختبار مربع كاى لداللة الفروق لإلجابات على عبارا:(2جدول رقم )

 جمتمعةاألوىل 

 والقيمة االحتماليةالوسط وقيمة اختبار كاي  والنسب املئويةالتكرارات 

 القيمة املقياس النسبة املئوية التكرار العبارة

 3.9 الوسط احلسابي 34.3 435 أوافق بشدة

 1.06 املعياري االحنراف 39.4 499 أوافق

 648.75 مربع كآي اختبارقيمة  13.1 166 حمايد

 4 درجة احلرية 10.8 137 ال أوافق

ال أوافق 

 بشدة

 0.000 االحتماليةالقيمة  2.4 30

   % 100 1267 اجملموع

 مSpss ،2016بإ ستخدام برنامج  االستبانةاملصدر: إعداد الباحث من بيانات 

 ميكن تفسري نتائج الدول أعاله:

من مجلة أفراد العينة يوافقون وبشدة على  %34.3من اجلدول أعاله نالحظ أن 

أنه  تعتمد الشركات املنتجة للمواد الغذائية على خطط طويلة األجل لتنمية املوارد 

من  %13.1منهم يوافقون، كما نالحظ من اجلدول أعاله أن  %39.4البشرية ، بينما 

فقط ال  %2.4ال يوافقون، و  %10.8وأن  مجلة املبحوثني  يف العينة حمايدون،

يوافقون وبشدة على ذلك كما نالحظ أن القيمة االحتمالية أقل من مستوى املعنوية ) 

( أي أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف توزيع استجابات أفراد العينة على 0.05

دة ( أي أن العبارات املختلفة ) أوافق بشدة، أوافق، حمايد، ال أوافق، ال أوافق بش

إجابات أفراد العينة تتحيز لعبارة دون غريها ، و بالرجوع للوسط احلسابي الفعلي 

( وهذا يدل على أن إجابات أفراد العينة على هذه 3جنده أكرب من الوسط الفرضي )
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الفرضية كانت إجيابية وتتحيز لعبارة احملايدة ، ومنه نستنتج أن الفرضية تعتمد 

 اد الغذائية على خطط طويلة األجل لتنمية املوارد البشرية متحققة.الشركات املنتجة للمو

 االوىلإجابات عبارات الفرضية  ح(: يوض1شكل بياني رقم )

 
 : الثانيةعرض ومناقشة نتائج الفرضية 

 تنص الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة على اآلتي:         

للتحقق من صحة هذه الفرضية، ينبغي معرفة اجتاه آراء عينة الدراسة خبصوص كل 

 واالحنراف، ويتم حساب الوسط احلسابي الثانيةعبارة من العبارات املتعلقة بالفرضية 

معًة، املعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة ومن ثم على العبارات جمت

 :التاليوذلك كما يف اجلدول 

الوسط احلسابي واالحنراف املعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة على :(3جدول رقم )

 الثانيةعبارات الفرضية 

الوسط  العبارات م

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 اجتاه

 العبارة

 األجل طويلة التدريب خطة تستهدف 1

 باملؤسسة  العاملني األفراد مجيع باملؤسسة
 أوافق  1.16 3.6

 البشرية للموارد االسرتاتيجي غري التخطيط 2

 العاملني  لدى عكسية لنتيجة يؤدي
 أوافق 0.85 4.4
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 سلبًا تؤثر مدروسة غري تدريبية برامج هناك 3

 العاملني  بني العدالة على
 أوافق 0.79 4.1

 للتدريب حمددة ةميزانيات معتمد دال توج 4

 اخلارجي  أو الداخلي
 حمايد 1.194 3.3

 واختالف البشرية املوارد مديري تعاقب 5

 ختطيط عملية على يؤثر العمل أساليب

 العاملة   القوى

 أوافق 0.84 4.3

 طويلة اخلطط وضع يف األقسام رؤساء يشارك 6

 األجل 
 أوافق 1.025 3.7

 املدى طويلة تدريبية لربامج املؤسسة حتتاج 7

 التكنولوجية  التطورات ملقابلة
 أوافق 0.81 4.3

 2016، االستبانةاملصدر: إعداد الباحث من بيانات 

 ( ما يلي:3يتبني من اجلدول رقم )

  بلغت قيمة الوسط احلسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة األوىل

 (، وتعين هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقني على أن تستهدف3.6)

 باملؤسسة. العاملني األفراد مجيع باملؤسسة األجل طويلة التدريب خطة
  بلغت قيمة الوسط احلسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية

 (، وتعين هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقني على أن التخطيط4.4)

 العاملني. لدى عكسية لنتيجة يؤدي البشرية للموارد اإلسرتاتيجي غري
  إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة بلغت قيمة الوسط احلسابي

 برامج (، وتعين هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقني على أن هناك4.1)

 العاملني. بني العدالة على سلبًا تؤثر مدروسة غري تدريبية
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  بلغت قيمة الوسط احلسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة

 ال توجدعين هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة حمايدين على أنه (، وت3.3)

 اخلارجي. أو الداخلي للتدريب حمددة معتمدة ميزانيات
  بلغت قيمة الوسط احلسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة اخلامسة

 (، وتعين هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقني على أن تعاقب4.3)

 القوى ختطيط عملية على يؤثر العمل أساليب واختالف البشرية املوارد مديري

 العاملة.
  بلغت قيمة الوسط احلسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة

 (، وتعين هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقني على أن يشارك3.7)

 األجل. طويلة اخلطط وضع يف األقسام رؤساء
  بلغت قيمة الوسط احلسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة

 (، وتعين هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقني على أن حتتاج4.3)

 التكنولوجية. التطورات ملقابلة املدى طويلة تدريبية لربامج املؤسسة
متفقون على ذلك، حيث إن النتائج أعاله ال تعين أن مجيع أفراد عينة الدراسة 

أنه وكما ورد يف اجلداول السابقة أن هناك أفرادًا حمايدين أو غري موافقني على ذلك، 

والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعداد املوافقني واحملايدين وغري املوافقني 

ة الفرضيللنتائج أعاله مت استخدام اختبار مربع كاي لداللة الفروق بني إجابات عبارات 

 االختبار هلذه العبارات جمتمعة: يلخص نتائج (4الرابعة جمتمعة، اجلدول رقم )
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نتائج اختبار مربع كاى لداللة الفروق لإلجابات على عبارات الفرضية :(5جدول رقم )

 جمتمعة الثانية

الوسط وقيمة اختبار كاي و القيمة  التكرارات و النسب املئوية

 االحتمالية

 القيمة املقياس النسبة املئوية التكرار العبارة

أوافق 

 بشدة

 3.9 الوسط احلسابي 34.3 435

 1.06 اإلحنراف املعياري 39.4 499 أوافق

 648.75 مربع كآي اختبارقيمة  13.1 166 حمايد

 4 درجة احلرية 10.8 137 ال أوافق

ال أوافق 

 بشدة

 0.000 االحتماليةالقيمة  2.4 30

   % 100 1267 اجملموع

 مSpss 2015بإ ستخدام برنامج  االستبانةاملصدر: إعداد الباحث من بيانات 

من مجلة أفراد العينة يوافقون وبشدة  %34.3نالحظ أن  السابقمن اجلدول 

على أنه  تعتمد الشركات املنتجة للمواد الغذائية على خطط طويلة األجل لتنمية املوارد 

من  %13.1منهم يوافقون، كما نالحظ من اجلدول أعاله أن  %39.4البشرية ، بينما 

فقط ال  %2.4افقون، و ال يو %10.8يف العينة حمايدون، وأن   املبحثنيمجلة 

يوافقون وبشدة على ذلك كما نالحظ أن القيمة االحتمالية أقل من مستوى املعنوية ) 

( أي أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف توزيع استجابات أفراد العينة على 0.05

العبارات املختلفة ) أوافق بشدة، أوافق، حمايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة ( ، و 

( وهذا يدل على أن 3للوسط احلسابي الفعلي جنده أكرب من الوسط الفرضي ) بالرجوع

إجابات أفراد العينة على هذه الفرضية كانت إجيابية وتتحيز لعبارة احملايدة ، ومنه 
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نستنتج أن الفرضية تعتمد الشركات املنتجة للمواد الغذائية على خطط طويلة األجل 

 لتنمية املوارد البشرية متحققة.

 الثانيه(: يوضح إجابات عبارات الفرضية 2ل بياني رقم )شك

 
 :النتائج والتوصيات 

وحتليلها توصل الباحث للنتائج  النظري واملتابعةومجع املعلوماتمن خالل اإلطار 

 التالية:والتوصيات 

 -النتائج: أوال: 

خالل يوفر التخطيط اجليد للموارد البشرية االستخدام األفضل للقوى العاملة من  .1

توفري ظروف العمل وبناء السياسات والربامج اإلدارية املختلفة من تدريب وتقويم 

 أداء وسياسة األجور واحلوافز وغريها.
يساعد ختطيط املوارد البشرية يف القضاء على الكلفة املرتتبة عن وجود بطالة يف  .2

 العمل.
 يساهم ختطيط املوارد البشرية يف حصر وتوزيع املهام بعدالة. .3
رص اإلدارة على استقطاب املوارد البشرية القادرة والراغبة فى أداء العمل حت .4

 والطويل.لتحقيق أهداف الشركة يف األجل القصري 
 

435

499

166
137

30

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة

Series1



 ان   ختطيط املوارد البشرية وأثره على تطوير القوى العاملةد.مهند أمحد عثمان  د.آدم عبد اهلل سليم

 
 2017جوان  -ودراسات التنمية                                          العدد السادس أحباث جملة 

 
 

75 

 -التوصيات :ثانيا :

 أحدث باستخدام وذلك بالدولة للعاملني البشرية املوارد ختطيط ضرورة .1

 مع املتاح العمل سوق ودراسة املختلفة بتخصصاتهم اخلرجيني حلصر الوسائل

 .الستيعابهم إنتاجية مشروعات إنشاء

 بتخطيط املوارد البشرية للكوادر الفنية والتقنية. االهتمامزيادة  .2
 شركات يف واإلدارية املكتبية من والتقنية أكرب الفنية العمالة تكون أن يفضل .3

 .الغذائي اإلنتاج

 :مستقبلية لبحوث توصيات

 .القرار اختاذ على البشرية املوارد ختطيط أثر 1

 .العاملني أداء تقويم يف البشرية املوارد إدارة دور 2

 .العربية املنظمات يف البشري العنصر تطوير على وأثره التدريب 3

 واملصادراملراجع 

 العربيةاملراجع 

الدار  مستقبلية،رؤية  البشرية،إدارة املوارد م. 2003حسن،راوية  .1

 القاهره._اجلامعية
 .القاهرة_غريب دارالبشرية، املوارد إدارةم.1991السلمي، علي .2
 لدنيا الوفاء دار ،البشرية املوارد ادارهم.2005حجازي، حافظ حممد .3

 اإلسكندرية._والنشر الطباعة
 املوارد ختطيطم.1981النجار، ونبيل فهمي الفتاح عبد حممد .4

 الرابع. اجلزءللبنوك اإلسالمية، والعملية العلمية املوسوعة،البشرية
دار  (،راد)إدارة األف إدارة املوارد البشرية.م2000.شاويشمصطفى  .5

 الشروق، عمان،
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 ،العاملة القوى إدارة يف العامة املبادئ م.1979. رمنصو أمحد منصور .6

 .املطبوعات،الكويت وكالة الثانية الطبعة
للنشر دار الصفا  ،البشريةاملوارد  م. إدارة2000.شيحةنادر أمحد أبو  .7

 عمان._ والتوزيع
 والعالقات األفراد م. إدارة1992راغب.،النجار احلسني نبيل .8

 والتوزيع،الدقي. للنشر العربية الشركة،اإلنسانية
 ن.د،البشرية املوارد إدارة.1990. السامرائيالكعيب، شلبية نعمة .9

 : اجلامعيةاجملالت والرسائل 

التنافسية أبو قاسم محدي، تنمية كفاءات األفراد ودورها يف دعم امليزة  .1

للمؤسسات، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري،كلية العلوم التجارية وعلوم 

 .2003التسيري، جامعة اجلزائر 

حيضية، أثر التسيري االسرتاتيجي  للموارد البشرية وتنمية الكفاءات  مساللي .2

على امليزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية أطروحة دكتوراه ختصص تسيري، 

 .2005جامعة  
رياض صوشة، تنمية املوارد البشرية كمدخل اسرتاتيجي لتحقيق امليزة  .3

 .2008التنافسية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري جامعة اجلزائر 
بن خرية سامي، أثر تسيري املوارد البشرية يف تنافسية املؤسسة االقتصادية  .4

يا للتجارة أغا، اخلدمية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري املدرسة العل

. حسن فلح حسن، اسرتاتيجية توظيف املوارد البشرية 2006اجلزائر 

وأثرها يف حتقيق امليزة التنافسية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري إدارة 

 .2009أعمال، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا األردن 

 املصادر االجنبيه :
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  امللخص:

و  مستوى الدخلتدني خاصة يف الدول النامية من البطالة، املناطق الريفية تعاني 

التنمية بوضعية قطاع الزراعة،   ارتباط، و ها في بسبب قلة الفرص اإلقتصادية الفقر

تسمح بتحسني البحث عن قطاعات إقتصادية جديدة هلذا، حتاول خمتلف الدول 

ظروف حياة السكان الريفيني، و يف هذا السياق، يعد قطاع السياحة الريفية أحد البدائل 

ثارها احملتملة على التنمية الريفية آبسبب   ترقيتهاتوفري شروط تسعى الدول إىل اليت 

من تأثري الطابع املومسي  و التخفيف  من حيث توفري مناصب عمل للسكان الريفيني

من خالل هذه  سنحاول  هلذا،. االجتماعيةو   االقتصادية لقطاع الزراعة على وضعيتهم 

الورقة البحثية،  حتديد التأثري احملتمل لرتقية السياحة الريفية على تعزيز فرص 

طبقة يف من تسليط الضوء على إمكانياتها و سياستها امل انطالقاحتقيق التنمية يف اجلزائر 

مع حتديد العراقيل اليت حتول دون تعظيم مساهمة السياحة الريفية يف هذا اجملال، 

 التنمية الريفية .

 الكلمات املفتاحية: السياحة ، السياحة الريفية، التنمية الريفية ، اجلزائر. 

Abstract: 

Most of rural areas in developing countries suffer from 

unemployment, low income’s level, and poverty because of 

paucity of economic opportunities in it and the dependence of 

rural development to the situation of agricultural sector. For 
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these reasons, great number of developing countries tries to find 

new economic sectors that allow them to improve the life 

conditions of rural populations. In this context,   rural tourism 

has become an alternative that can facilitate the achievement of 

rural development through providing job for rural population 

and minimizing the negative impact of seasonal character of 

agricultural sector  on their social and economic situation. In this 

perspective, we try through this research work   to determine the   

probable effect of rural tourism promotion on realization of rural 

development in Algeria through shedding light on its tourism 

potentials and its public policy in this field, and the obstacles 

that impede the contribution of rural tourism in rural 

development in Algeria. 

Key word: tourism, rural tourism, rural development, Algeria.       

 

 مقدمة: 
الدول لكل إمكانياتها املتاحة من أجل اخلروج من دائرة احلرمان  استغالليعترب 

حكومات الدول  اهتماماملرتكز بكل أبعاده يف املناطق الريفية أحد املواضيع اليت تشغل 

 يف تشغيل السكان على الزراعة  االعتمادالنامية، خاصة يف ظل تنامي إدراك حمدودية 

و الطابع املومسي له،  فيه و حتسني وضعيتهم بسبب ضعف مستوى الدخل الريفيني

و مراعية يف نفس الوقت لطبيعة و  إىل البحث عن قطاعات مكملة له هااألمر الذي دفع

خصوصيات املناطق الريفية، و قد أفضت هذه اجلهود إىل زيادة اإلهتمام بالسياحة 

يعاني من تدني مستواه التنموي رغم  ، و مبا أن اجلزائر تتمتع بفضاء ريفي واسعالريفية

ا زيادة ذات جاذبية كبرية، ترافقها مشاريع طموحة من شأنهطبيعية إمكانيات ب متتعه

جاذبية اإلقليم  و مضاعفة املقومات املادية للسياحة على غرار املخطط الوطين لتهيئة 

و أمام تنامي الوعي خبطورة عدم إجنذاب الشباب اإلقليم و سياسة التجديد الريفي، 

لإلستثمار يف القطاع الفالحي، مقابل إقباهلم على العمل يف املدن، يصبح اإلستثمار يف 
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ة الريفية أحد البدائل أو احللول اليت ميكن للجزائر املراهنة عليها لإلسهام قطاع السياح

يف حتقيق التنمية الريفية، و هو ما سنحاول البحث يف تفاصيله إنطالقا من اإلشكالية  

 ما مدى أهمية ترقية السياحة الريفية يف حتقيق التنمية الريفية يف اجلزائر؟ التالية: 
 البحث:يستهدف هدف البحث: 

  يف ظل قلة الدراسات املتعلقة به بالسياحة الريفية الباحثني  تعريفاملساهمة يف

 خاصة باللغة العربية. 
 املناطق الريفية تنمية إبراز الدور الذي ميكن أن يلعبه تنشيط الصناعة السياحية يف 

و  السياحة الريفيةالنهوض ب، و البحث يف العراقيل اليت حتول دون اجلزائرية

 يف التنمية يف اجلزائر. ادة مساهمتهازي
 أوال: اإلطار النظري للسياحة الريفية 

  ، التنمية الريفية. السياحة الريفيةديد املطللحات: حت .1
السياحة الريفية حتديد تعريف كل من  تعريف يقتضيالريفية:  تعريف السياحة

  السياحة و الريف: 

يف  من سورة التوبة 2وردت كلمة سياحة يف القرآن الكريم يف اآلية  السياحة لغة:

َفِسيحوا يف األرِض أربَعَة َأْشُهر و إْعَلموا أنَُّكم َغرُي ُمْعِجزي اهلل و َأَن اهلل ": قول اهلل تعاىل

، و السياحة تعين السري معنى كلمة "سيحوا" هو سريوا يف األرضوُمْخزي الكاِفريْن " ، 

 .  1يف األرضو التجوال 

السياحة بأنها أنشطة األشخاص املسافرين أو  تعرف السياحة اصلالحا:تعريف 

املقيمني يف أماكن خارج بيئتهم املعتادة ملدة ال تتجاوز سنة واحدة بهدف قضاء وقت 

 . 2الفراغ، أو القيام بأعمال جتارية أو أي أغراض أخرى

يف روما سنة املنعقد ؤمتر األمم املتحدة للسياحة و السفر الدولي و قد مت تعريفها يف م

من مكان إقامته إىل  نساننتقال اإلإإنسانية تقوم على  وجتماعية إأنها ظاهرة ب 1963

ترفيهية، ألغراض شهرا،  12 تجاوزساعة و ال ت 24مكان آخر لفرتة مؤقتة ال تقل عن 
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: هي اليت تتم داخل سياحة داخلية: و هي تنقسم إىل نوعني ،أو عالجية، أو تارخيية

 .: تتم عندما تكون وجهة السائح دولة أجنبيةسياحة خارجيةحدود الدولة الواحدة، و  

عندما  يطلق أن كن السياحة ميمصطلح   أن فقد أكدت املنظمة العاملية للسياحةأما 

 :تتوفر العناصر التالية

  من موقع إىل آخر خارج جمتمعهم احمللي.د لألفراحترك أن يكون هناك 

  من النشاطات و مستوى ال بأس به لسياحة املقصودة لاجلهات أن توفر

 التسهيالت و اخلدمات.
  أن يؤدي وجود هؤالء السواح إىل إحداث تأثري إجتماعي يف املناطق اليت متت

 زيارتها. 

  دخل  إدرارتسمح ب تتضمن صناعة السياحة عددا من النشاطات الفرعيةأن

زار عن اليت تدخل إىل البلد السياحي امُل من العملة الصعبة  قتصاد الوطينلال

 .3احوطريق الس

 :تعريف الريف

  .  4الريف هو ما عدا املدن من قرى، و يعين األرض اليت بها زرع: الريف لغة

 خصائصه و صعوبة حتديدبسبب ختتلف التعريفات املقدمة للريف  الريف اصلالحا:

معيار الكثافة كلتعريفه  إعتمدت كل دولة معايري خاصة بهاهلذا  حدوده مقارنة باملدينة،

 السكانية، النشاط االقتصادي،  و املعيار اإلداري.

و ميكن تعريف الريف بأنه مكان يشمل املناطق الواقعة خارج املراكز احلضرية، و 

قل عدد سكانها عن تنتشر فيه جتمعات سكانية متفرقة أو متصلة يف شكل قرى ي

 .  5نسمة، و ميارس أغلبهم النشاطات الزراعية 2500

 :و خطائطها تعريف السياحة الريفية

 السياحة الريفيةإنطالقا من التعريفات السابقة لكل من السياحة و الريف يتضح أن 

الطبيعية، أو  هااملعتمد أساسا على مزايا السياحي املرتكز باملناطق الريفية، و النشاط هي
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املنتجات و ما تزخر به من منتجات حملية جاذبة كاألعمال احلرفية و التقليدية، 

 . اليحماملنتجة  عضويةالغذائية ال

تتميز بتولي السياحة احمللية، شكل من أشكال  بأنها السياحة الريفيةكما تعرف 

ياح من إقامة و على نشاطاتها و على اخلدمات املقدمة للس  اإلشرافنيالسكان احمللي

و القيام املناطق الطبيعية الريفية، وضمن رحالت إىل املزارع تت ، و هي إرشاد إطعام و

املناطق )كتسلق اجلبال، الرياضات تلك تالئمة مع طبيعة متنوعة و منشاطات رياضية ب

 األنهار، رياضة املشي...(، أو رحالت ألغراض صحية. يف خاصةاملرتكزة املائية 

اخلصائص جتعلها ختتلف عن نظريتها  من سياحة الريفية مبجموعةال و تتميز

احلضرية، ففي الوقت الذي تتميز به هذه األخرية مبنشآت متطورة، كبرية، عصرية 

متوافقة مع املعايري العاملية و ذات مساحات حمددة و تعود ملكيتها لشركات حملية أو 

صغرها و طابعها التقليدي و إشراف  عاملية، جند املنشآت الريفية تتميز بقلة تطورها و

 أفراد ومؤسسات صغرية حملية على إدارتها.

كما تتميز السياحية الريفية ببساطة اإلستثمار فيها كونها ال تتطلب إستثمارات 

كبرية، و بساطة العمل نتيجة إمكانية مجع الفرد املمارس له بينه و بني عمل آخر 

به، كما أن العمال يقطنون يف نفس مكان عملهم،  نتيجة طابع الدوام اجلزئي الذي يتميز

 يف حني تتميز السياحة احلضرية بإنفصال مكان اإلقامة عن مكان العمل.  

أما عناصر اجلذب يف السياحة الريفية فيكمن يف املوقع اجلغرايف و املميزات الطبيعية 

ة أوال على نوعية غري املشيدة، و هو ما يتنافى مع عناصر جذب املناطق احلضرية املعتمد

 اخلدمات املقدمة. 

كما تتميز السياحة الريفية بقلة عدد الضيوف و تأثر توافدهم بالعوامل املومسية  

إضافة إىل نسجهم لعالقات مع السكان احملليني، على عكس السياحة احلضرية اليت 

ت مع تتميز بتوافد عدد كبري من السواح بغض النظر عن املواسم مع عدم نسج أي عالقا

 السكان احملليني و أهل البالد املضيفة.
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بالنسبة  للعالقة بني السياحة و القطاعات األخرى، فإن السياحة الريفية ترتبط 

بقطاع الزراعة و الغابات، كما تتسم بطريقة تسيري هاوية و محالت تسويقية حمدودة، 

نظيم عمليات على عكس السياحة احلضرية اليت تتميز بتطبيق طرق تسيري حمرتفة و ت

 . 6تسويق و دعاية كبرية 

التنمية الريفية بأنها عملية    UMA LELEعرف تعريف التنمية الريفية: 

حتسني مستوى معيشة جمموعات كبرية من السكان الريفيني ضعيفي الدخل، مع 

 . 7احلرص على مساهمتهم يف احلفاظ على مستويات التنمية احملرزة

فاظ على اخلصائص البيئية للمناطق الريفية و حتسني أو هي إسرتاتيجية تستهدف احل

مستوى الظروف اإلقتصادية و اإلجتماعية لسكانها، إضافة إىل مساعدة الراغبني يف 

 .8اإلنتقال و اإلقامة يف تلك املناطق على حتقيق مسعاهم

 السياق التارخيي و النظري لظهور السياحة الريفية:  .2
من ناحية التارخيية، ظهرت السياحة الريفية يف الدول الصناعية الكربى يف القرن 

التاسع عشر إثر تراكم الضغوط النفسية لدى سكان هذه الدول نتيجة إتساع املدن 

الصناعية و إزدحامها بدرجة غري مسبوقة، بشكل مل يرتك أي جمال لسكان املدن 

ثل ملجأ هلم،  و قد ساعد على ذلك التوسع يف لإلستجمام، مما جعل املناطق الريفية مت

شبكة خطوط السكك  احلديدية خاصة يف جبال األلب يف أوربا، كندا و الواليات املتحدة 

األمريكية، لتعرف السياحة الريفية أكرب رواج هلا يف الدول املتقدمة منذ بداية السبعينات 

ة السيارة  إضافة إىل تهيئة خاص بفعل اإلنتشار للواسع لوسائل املواصالت احلديثة 

من األمريكيني يقبلون على السياحة الريفية يف  %70، مما جعل 9البنى التحتية

التسعينات، حيث إرتفع عدد  املؤسسات العاملة يف جمال السياحة الزراعية يف ثالث 

، األمر 101992مؤسسة سنة  90إىل  1985مؤسسات سنة  5واليات أمريكية من 

دوالر سنويا  2000با على مستوى الدخل لسكانها الذي  إرتفع بـالذي إنعكس إجيا

. و ال يقتصر منو هذا القطاع على الواليات 11عن املناطق اليت ال تقدم خدمات سياحية 

املتحدة فحسب،  بل ميتد إىل عدة دول أخرى كأسرتاليا اليت تشهد مناطقها الريفية 
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سنويا، يف حني عرفت دول منظمة  %20إرتفاعا يف تردد السياح عليها بنسبة تصل إىل 

التعاون و التنمية اإلقتصادية األخرى إقباال متزايدا على السياحة الريفية لكن بدرجة أقل 

 .  12من الواليات املتحدة و أسرتاليا

لتحذو الدول النامية بعدها حذو الدول املتقدمة يف اإلهتمام بالسياحة الريفية بهدف 

ة مستويات الدخل يف الريف املعتمد بشكل رئيسي على قطاع رفع مستوى املعيشة و زياد

الزراعة، و السعي لتحويل جزء من القوى العاملة املقنعة من النشاط الزراعي إىل 

 السياحي، مع حماولة فسح اجملال لظهور نشاطات جديدة يف الريف.

دت مقاربات يف أما من الناحية النظرية، فقد بدأ التفكري  يف السياحة الريفية بعد أن سا

التنمية الريفية ترتكز أساسا على الدور احملوري  لقطاع الزراعة يف حتقيق التنمية  

إنطالقا من اإلفرتاض بأن  حدوث حتسن يف اإلنتاج الزراعي سيرتجم إىل حتسن يف 

مستوى الدخل و ظروف احلياة الريفية، لكن التحسن املتواضع يف قطاع الزراعة مل يسمح 

 .   13كان الريفيني من الفقر، هلذا كان لزاما البحث عن بدائل مكملة له بإنتشال الس

إستجابًة هلذا املسعى، ظهرت مقاربات جديدة يف جمال التنمية الريفية على غرار 

املقاربة القائمة على التعددية الوظيفية، و املرتكزة على عدة أفكار من بينها جتنب 

ن العالقات و  نقاط اإللتقاء و التكامل بني التمسك باملقاربة القطاعية و البحث ع

القطاعات املختلفة الزراعية و غري الزراعية، التجارية و غري التجارية، و جتنب 

 .14اإلعتماد على قطاع الزراعة كقطاع وحيد مدر للدخل يف املناطق الريفية

  إضافة إىل املقاربة اإلقليمية اهلادفة إىل حبث سبل توفري فرص  عمل  للسكان

الريفيني  للتقليل  من الفقر الريفي و احلد من النزوح حنو املدن، من خالل توزيع 

خمتلف النشاطات اإلقتصادية الزراعية ، الصناعية، السياحية  ..إخل  على أقاليم البالد 

 .15بشكل يتيح لفقراء الريف فرصة احلصول على وظائف
 أشكال من  بينها: تأخذ السياحة الريفية عدة أنواع السياحة الريفية:  .3

هي  شكل  من أشكال السياحة التعليمية تتخذ من سياحة املزارع التعليمية:  .أ

املزارع الريفية مركزا هلا ألغراض تعليمية حبتة، و قد ظهر هذا النوع من السياحة يف 
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الدول اإلسكندنافية حتت إسم التعليم باملمارسة، لتعرف رواجا كبريا بعدها يف إيطاليا يف 

 إطار سياستها الرامية إىل ترقية السياحة الريفية. 

ظهرت يف أواخر القرن العشرين كإستجابة للتحديات اليت واجهتها السياحة الزراعية: 

ة املنافسة العاملية يف اجملال الزراعي و املزارع الصغرية يف الدول املتقدمة من جراء زياد

إنفتاح أسواق هذه الدول، مما جعلها تبحث عن فرص أخرى لإلستمرار  و متكني 

أصحابها و  العاملني بها من احلصول على دخل مالي إضايف، مع احملافظة على 

. و تعرف السياحة الزراعية بأنها الرحالت اليت 16متسكهم مبمارسة النشاط الزراعي

قصد بها السائح مزرعة خاصة أو مشروع زراعي لإلستمتاع باألنشطة اليت يتم تنظيمها و ي

تنفيذها هناك، و هي تشمل إستقبال السكان احملليني للسواح يف مزارعهم، و  تنظيم  

 . 17برامج  و أنشطة  مفيدة  و ممتعة هلم يف املزرعة و الفضاء احمليط بها

هي مكملة للسياحة الزراعية، كونها تتضمن الدخول يف  السياحة اجملتمعية: .ب

تفاصيل حياة العائالت الريفية، و التعرف على  منط احلياة الريفي و الثقافة احمللية، 

أما إقامة السواح فتتم يف منازل السكان احملليني، أو خميمات أو منازل مشيدة هلذا 

 الغرض، شرط مراعاتها للطابع الريفي. 

تستهدف اإلستمتاع بالطبيعة يف األرياف، و يف نفس الوقت بيعية: السياحة الل .ت

 .18احملافظة على القيم الثقافية و اإلجتماعية و البيئية هلذه املناطق

ة املنظمة و الفلكلوري ةو التارخيي ةالثقافي ات و التظاهراتالسياحة املرتبطة بالنشاط .ث

ظاهرات عامال من عوامل جاذبية إذ يعد تنظيم هذا النوع من الت :ملناطق الريفيةا يف

جتماع، أو اال يف علم  لسياح، سواء كانوا مواطنني عاديني أو باحثنياملناطق الريفية ل

 .19....إخلمؤرخني..
تتجلى هذه املساهمة مظاهر مساهمة السياحة الريفية يف حتقيق التنمية الريفية:  .4

 يف: 

 من جراء تزايد تدفق السياح إليها و كسر العزلة عنها إعمار املناطق الريفية و توسعها .أ
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ريفيني و رفعها و التخلص من املشاكل املرتبطة دخل للسكان الالدر امص نويع ت .ب

ذات  ةاالقتصادي ات، من خالل إنعاش النشاطبالطابع املومسي للوظائف يف األرياف

الفقر  البطالة و  و هو ما ينعكس إجيابا على ختفيض معدالت ،بالنشاط السياحيالصلة 

، إذ تبني الدراسات اجملراة خبصوص مساهمة السياحة يف 20يف املناطق الريفية

التوظيف أن كل وظيفتني يف صناعة السياحة تسمح بتوليد ثالث وظائف بطريقة غري 

بلد من إمجالي  29،   هلذا وقع إختيار 21مباشرة يف القطاعات اإلقتصادية ذات الصلة

القطاع من أجل حتقيق النمو و التنمية ، مما جعله بلد األقل منوا يف العامل على هذا  49

من  %33ميثل أول مصدر للنقد األجنيب يف هذه الدول خاصة و أنها متثل 

 . 22صادراتها

 تشغيل النساء الريفيات اليت تعد أكثر تأثرا بالبطالة. .ت

نتجات املختفيض تكاليف التسويق، بفضل غياب تكاليف التنقل و التوزيع لعرض  .ث

 .إلقتنائها نتيجة قدوم زبائن دائمني  ،احلرفية الزراعية و

ذب يف جيراهن  عليه رأس مال باعتبارها  الطبيعية و املشيدة احلفاظ على البيئة .ج

 .23تهالصيان مالية توفري مصادرمن خالل  ،السواح

احملافظة على املوروث الثقايف املادي و الالمادي كالصناعات التقليدية و الفولكلور  .ح

 الشعيب.

  .الريفية للمناطق تعميق روح االنتماء .خ

تضييق الفجوة الريفية احلضرية بني أقاليم البالد من خالل حتقيق التنمية املتوازنة  .د

 21.24اليت أصبحت متثل اهلدف الرئيسي لالسرتاتيجيات التنموية يف القرن 

النزوح  نعاملرتتب ف الضغط على اخلدمات يفختاحلد من اهلجرة حنو املدن، و  .ذ

عائقا أمام النهوض بالقطاعات الريفية كونه يساهم يف إفراغ هذه بدوره الريفي الذي ميثل 

خاصة فئة الشباب اليت تعد الطاقة البشرية احملركة للنشاطات  املناطق من السكان

و يف هذا السياق، ميكن تقديم مثال عن قرية "ماسوحل"  اإليرانية اليت  .25اإلقتصادية 

نسمة، غري أن  766وح ريفي كبرية لدرجة مل يبقى فيها سوى كانت تشهد موجات نز
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تطبيق برنامج الرتويج للسياحة و الثقافة املعتمدة على اجملتمع و البيئة يف املناطق 

اجلبلية بهدف ختفيض شدة الفقر و نسبة الفقراء مسح بتشجيع السكان على العودة إىل 

حمل بعد أن  94ت التجارية بها هذه القرية و تنشيط التجارة حيث وصل عدد احملال

كان حمال واحدا قبل تطبيق الربنامج، كما ساهم  هذا األخري يف حتفيز  السكان على 

 .  26العودة إىل ممارسة النشاط الزراعي
إعتماد األسر الريفية عليهم لزيادة دخلها  احلد من عمالة األطفال و التقليل من  .ر

ول األولياء إىل مرحلة الشيخوخة دون خاصة يف حالة عدم إمتالكها ألصول، و وص

 . 27متتعهم حبماية إجتماعية 
 حتفيز السكان احملليني على احلرص على التعلم  املتواصل ملهارات جديدة . .ز

توفري مداخيل مالية للبلديات و الواليات مما توسيع القاعدة الضريبية للحكومة، و   .س

 اإلستقاللية املالية يف إطار الالمركزية. بتعزيز يسمح 
رغم كل اآلثار اإلجيابية للسياحة الريفية على إمكانية حتقيق التنمية الريفية، إال أن 

ترقيتها ميكن أن يثري بعض املشاكل يف األرياف كزيادة املنافسة على املوارد الطبيعية 

الدخل احملققة من جراء إنتعاش  كاملياه و األراضي، و حمدودية اإلستفادة من الزيادة يف

النشاط السياحي و ذلك يف حالة زيادة الطلب على السلع احمللية كالغذاء، البناء، و 

األراضي بشكل يؤدي إىل زيادة أسعارها على املستوى احمللي، إضافة إىل إحتمال تزايد 

ة بني  اإلستياء و السخط احمللي على الوضع املعيشي احمللي  نتيجة إجراء املقارن

أوضاع السواح و السكان احملليني بإعتبار أن هذا النوع من السياحة يتميز باإلحتكاك 

 املباشر بني الطرفني. 

هلذا البد من احلرص على التخطيط و إجراء دراسات تقييمية لرصد التأثري، و 

إشراك املواطنني و أصحاب املصاحل املختلفة يف عمليات إختاذ القرار، مع العمل على 

توزيع املنافع احملرزة من جراء ترقية هذا القطاع بطريقة عادلة بني السكان احملليني، 

 .  28لتاليف حتول التوسع يف النشاط السياحي الريفي إىل آثار عكسية
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تتوقف ترقية السياحة الريفية على توفر متللبات ترقية السياحة الريفية:  .5

 جمموعة من الشروط من بينها:  

 قيام احلكومة بدور فعال يف:  .أ
  توفري اخلدمات خارج املشروع  كالبنى التحتية، التعليم و التدريب، و إجراء

دراسات لتقييم اآلثار البيئية لعمليات التوسع السياحي، و توفري اإلطار 

 القانوني املرتبط بالسالمة و األمن. 

 يط السياحة احمللية تشجيع اإلعتماد على املصادر احمللية بدل املستوردة لتنش 

  تسهيل حصول السكان الريفيني على التمويل من خالل تبسيط العمليات

 اإلئتمانية.

  دعم التوظيف الريفي الرمسي من خالل توعية و إعالم السكان الريفيني عن

جماالت العمل يف قطاع السياحة و القطاعات ذات الصلة، و التحذير من 

 . 29خماطر القطاع غري الرمسي
  من خالل تقديم حتفيزات   مناخ استثماري جاذب للقطاع اخلاصخلق

إضافة إىل توفري ، للمستثمرين اخلواص لتشجيعهم على العمل يف هذه املناطق

  االستقرار األمين.
 و غري الطبيعي من خالل إستحداث  تثمني و محاية الرتاث الريفي الطبيعي

ري اإلطار القانوني املنظم مؤسسات تأخذ على عاتقها هذه املهمة إضافة إىل توف

 .و الضابط هلذا اجملال

  لتنويع القطاعات اإلقتصادية  يف كل من   إرادة سياسية قوية ضرورة توفر

املناطق  الريفية  و احلضرية و عدم اإلستهانة بدور أي قطاع يف املساهمة يف 

 حتقيق التنمية.
 ي اخلربة يف تشجيع إقامة شراكات مع متعاملني  وطنيني أو أجانب من ذو

 جمال السياحة الريفية.
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  الرتويج لإلمكانيات السياحية للمناطق الريفية جلذب كل من السواح و

من خالل تنظيم محالت إعالمية و تسويقية مالئمة للتعريف بهذه  املستثمرين

 .املناطق

 تطوير املنتجات احمللية مبختلف أنواعها و ، و  حتسني و تطوير خدمات اإليواء

 نوعيتها.حتسني 

  ضرورة تكوين وإعداد أفراد من أبناء املنطقة، لتنظيم النشاط السياحي واستقبال

السياح و توجيههم، ومرافقتهم يف خمتلف اجلوالت و الرحالت السياحية يف 

و تشمل هذه  ،الريف، و أيضا لتفادي كل التجاوزات و خرق القوانني البيئية

تكوين يف و ة، نطقاملكوين متعلق بتاريخ اللغات األجنبية، ت  الدورات التكوينية

 إخلكل ما له عالقة بالبيئة و قوانني و شروط محايتها و احملافظة عليها...

  يف كل  ملناطق الريفيةخريطة توضح املزايا النسبية اليت تتمتع بها احتديد ضرورة

و كذا  املناطق القابلة للتطوير  مناطق اجلذب السياحي الريفي،جمال لتحديد 

عناصر  :و ذلك  من  خالل  اإلعتماد على جمموعة من املؤشرات كـ السياحي،

املزايا النسبية اجلذب اخلدماتية و التسويقية، عناصر ، طبيعيةاجلذب ال

 اجلذب الثقافية و التارخيية.عناصر قتصادية، اإل

 كانيات، اإلجنازات و التحديات ثانيا: السياحة الريفية يف اجلزائر: بني اإلم

 مقومات السياحة الريفية يف اجلزائر: .1

قبل اخلوض يف اإلمكانيات السياحية للجزائر البد من التأكيد أن كل من التجمعات 

و البلديات الريفية ال تزال تشغل حيزا هاما على اخلريطة اجلغرافية و اإلدارية  

أن البلديات الريفية متثل النسبة األكرب   2008للجزائر، إذ بني إحصاء اجملرى سنة  

من إمجالي البلديات اجلزائرية و هذا على الرغم من قلة السكان القاطنني بها،  إذ 

بلدية  954بعد أن كان عددها  1541بلدية ريفية من إمجالي  778سجلت اجلزائر 

ال ، غري أن التحديد الدقيق إلمكانيات هذه البلديات يف اجمل199830 حسب إحصاء
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نظرا لتوزعها عرب خمتلف جهات الوطن، لذلك سنحاول رصد صعبا السياحي يبقى أمرا 

 اإلمكانيات اليت تتمتع بها اجلزائر بشكل عام يف هذا اجملال:  

تشمل هذه املقومات التنوع املناخي و التضاريسي، و الغطاء الغابي و  مقومات طبيعية:

 اإلمكانيات احلموية: 

  :مبناخ متوسطي يف الساحل  مما  جيعلها  تتمتع بشمس  ئرتتميز اجلزااملناخ

مشرقة طول السنة و شتاء دافئ، و مناخ شبه جاف يف اهلضاب العليا األمر 

 . 31الذي جيعله يتميز بفرتة برد طويلة مقرتنة بثلوج

  :السلسلة التلية يف : بثالث أنوع من التضاريس تتميز اجلزائرالتضاريس

من املساحة اإلمجالية للبالد و هي تشمل عدد من اجلبال  %4الشمال تشكل 

من املساحة  %9كجرجرة  و الال خدجية، و اهلضاب العليا اليت متثل 

اإلمجالية للبالد و تنحصر بني سلسلتني  جبليتني  متوازيتني  هما  األطلس 

من مساحة   %87حتل نسبة التلي و األطلس الصحراوي، أما الصحراء فت

 البالد.   

 :مليون  4تغطي الغابات املتواجدة يف مشال اجلزائر فقط مساحة  الغابات

 هكتار.

  :تتوفر اجلزائر على عدة وديان جارية شتاءا و جافة صيفا، الوديان

 32كالصومام، يسر ، سيق..إخل

 146 منها مبقومات محوية عديدة و متنوعة،  تزخر اجلزائر :احلمامات 

أهمية  ومنبعا ذ 11أهمية جهوية،  ومنبعا ذ 55أهمية حملية،  ومنبع ذ

 .33وطنية

تتوفر اجلزائر على مواقع أثرية موروثة عن املراحل الرومانية، مقومات ثقافية: 

الفينيقية، العثمانية.. ، إذ تصنف سبعة من هذه املواقع ضمن الرتاث العاملي الذي 

وادي ميزاب،  هي:و ، 34للرتبية و الثقافة و العلومتشرف عليه منظمة األمم املتحدة  

، إضافة إىل منطقة الطاسيلي، حي القصبة، تيبازة، مجيلة، تيمقاد، قلعة بين محاد
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التنوع يف الصناعات التقليدية من حلي، زرابي  و أواني ...إخل، و توسع هذا النشاط 

املمارسني له  ، و زيادة نسبة2010عما كانت عليه سنة   %57بنسبة  2011سنة 

 . 35خالل نفس الفرتة %64بنسبة 

 تشمل البنى التحتية املتعلقة بالنقل، الطاقة  و احلظرية الفندقية:  مقومات مادية: 

 كلم180039: فاجلزائر تتوفر على شبكة طرق تقدر بـ بنية حتتية حديثة  ،

، 36كلم من السكك احلديدية 3766، و حوالي منها يف وضعية مقبولة 95%

 .مطار دولي 13مطار من بينها  35وجود إضافة إىل 
  37إخنفاض تكاليف الطاقة كالكهرباء و الغاز. 

 تعرف اجلزائر توسعا يف جمال إنشاء الفنادق اليت وصل احلظرية الفندقية  :

 157فندق شاطئي،  141فندق حضري،  801فندق منها  1151عددها إىل 

، و هو ما يؤكد 38مناخيفندق  17فندق محوي، و  35فندق صحراوي، 

 ضعف حصة املناطق الريفية من احلظرية الفندقية يف اجلزائر. 

تشمل املزايا التحفيزية  اليت متنحها الدولة للمستثمرين يف كل من مقومات إقتطادية: 

حتديد اليت تشمل  عقاريةالزايا مرحليت إجناز املشروع ودخوله حيز اإلستغالل، مثل امل

من مبلغ إتاوة أمالك الدولة  %90اإلجيارية احملددة على قيمة األراضي بـ مبلغ اإلتاوة 

خالل فرتة  %50سنوات كأقصى تقدير( و  3) ياإلستثمار املشروع خالل فرتة إجناز

 10بالدينار الرمزي للمرت املربع ملدة  يدهادمع حتاملناطق الشمالية،  يف  اإلستغالل

 يف اجلنوب و اهلضاب العليا الدولةأمالك ة من مبلغ إتاو %50سنوات، لرتتفع إىل 
39 . 

استتباب املقومات السياسية و األمنية للسياحة يف اجلزائر يف  تتمثل مقومات سياسية: 

، و مشروع 1999مشروع الوئام املدني سنة ترسخ بعد تنفيذ األمن و االستقرار الذي 

ألرياف و استئناف نشاطهم اإىل املصاحلة الوطنية، وهذا ما شجع املواطنني على العودة 

 بها.



 أ.دريدي منرية  أ.حروش سلمى  أهمية ترقية السياحة الريفية يف حتقيق التنمية الريفية اجلزائر

 
 2017جوان  -ودراسات التنمية                                          العدد السادس أحباث جملة 

 
 

92 

يتبني من خالل هذه املقومات أن اجلزائر بإمكانها املراهنة على خمتلف أشكال 

السياحة الريفية كالسياحة الرياضية كالتزجل،تسلق اجلبال، السياحة األثرية  أو 

الثقافية، رحالت الصيد، السياحة احلموية، اإلستكشافية،  املناخية خاصة يف املناطق 

 الصحراوية يف فصل الشتاء و هو ما يؤهلها إلستقبال السواح طول أيام السنة.

 جهود اجلزائر لرتقية قلاع السياحة:  .2

لقد ترمجت اإلرادة يف إستغالل اإلمكانيات السابقة من أجل ترقية قطاع السياحة  

بإطالق "خمطط أعمال التنمية املستدامة للسياحة يف اجلزائر يف آفاق  2001سنة 

"، و الذي أدخلت عليه تعديالت ليواكب إدراج بعد اإلستدامة يف خمتلف 2010

، و قد تضمن هذا الربنامج مجلة من اإلجراءات تغطي عدة 2003اجملاالت سنة 

 مستويات:

 على مستوى اإلستثمار السياحي: .أ

  ،التحكم يف العقار السياحي من خالل إعداد خمطط توجيهي للتهيئة السياحية

 100و إجراء دراسة لتحديد مناطق التوسع السياحي، و  دراسات التهيئة لـ 

 منطقة توسع سياحي. 
  هكتار سنويا من أراضي  600التنازل عن طريق الرتاضي عن مساحة تقدر بـ

واقعة داخل مناطق التوسع السياحي بغرض تهيئتها و وضعها حتت تصرف 

 املستثمرين. 
  منطقة توسع و موقع سياحي. 70القيام بأشغال التهيئة لـ 
  القرض مليار دينار يف صندوق دعم اإلستثمار السياحي، و  إستحداث  6,4صب

الفندقي اخلاص باإلستثمار السياحي، و تطبيق معدل فائدة منخفض يف هذا 

 اجملال.
 على مستوى التكوين: تشمل اإلجراءات املتخذة يف هذا اجملال: .ب
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  عصرنة برامج التكوين يف جمال السياحة،  و إستحداث شهادة بكالوريا تقنية يف

ت، إضافة إىل إدخال املهن السياحة،  و فتح فرع لإلقتصاد السياحي يف اجلامعا

 املرتبطة بالسياحة يف التكوين املهين.
 40تشجيع القطاع اخلاص على إستحداث مراكز للتكوين يف اجملال السياحي. 

و يف هذا السياق، مت جتسيد العديد من املشاريع الرامية إىل ترقية التكوين السياحي 

  و السياحة الفندقة  للتكوين يف  املعهد الوطين ، العليا للسياحة باألوراسي املدرسةك

املعهد ،  و السياحة أبي بكر بلقايد بتيزي وزو للفندقة  الوطين  املعهد ، ببومرداس

 . 41الوطين للفندقة و السياحة ببوسعادة

إجراءات خدمية: تشمل تطوير النقل و جعله مالئما لطبيعة الطلب السياحي،  .ت

 ميم إستخدام وسائل الدفع احلديثة. إضافة إىل العمل على فتح مكاتب الصرف و تع

إجراءات دعم ترقية السياحة عن طريق: إعداد دراسات حول البلدان املوفدة  .ث

للسياح، إضافة إىل إستحداث برامج بهدف حتسني صورة اجلزائر السياحية، و كذا 

 .42إختاذ قرار بإستحداث الشرطة السياحية
إىل جانب اجلهود املبذولة يف إطار خمطط أعمال التنمية املستدامة للسياحة يف اجلزائر، 

-2010يف تهيئة إقليمية شاملة يف إطار املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم  الشروعمت  

املناطق  رتقيةاهلادف إىل زيادة جاذبية اإلقليم مع توجيه إهتمام خاص ب، 2030

ه املخطط وضع خمطط توجيهي للمناطق األثرية و التارخيية و من بني ما تضمنالريفية، 

، و الذي جعل من محاية و تثمني القرى التقليدية والقصور أحد 2030املمتد إىل سنة 

خطط امللنهوض بالقطاع السياحي، يف إطار لتبين اسرتاتيجية ، إضافة إىل  43أولوياته

، مع حتديد سبعة أقطاب 203044لتهيئة السياحية الذي ميتد إىل سنة التوجيهي ل

 . 45للجاذبية السياحية موزعة عرب الوطن و تغطي املناطق الريفية بدرجة كبرية 

إضافة إىل اآلثار اإلجيابية اليت يسمح تنفيذ املخطط الوطين للتنمية الفالحية و 

الريفية و سياسة التجديد الفالحي و الريفي بإحداثها على تطوير السياحة الريفية من 

تنويع النشاطات ، و ستوى معيشة سكان األريافملحتسني ا تهدف إليه من خالل م
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احلفاظ ،  إضافة إىل  االقتصادية يف الوسط الريفي لضمان حتسن مداخيل سكان األرياف

 محاية و تثمني الرتاث الريفي املادي و غري املادي.، و على املوارد الطبيعية و تثمينها

إال أنه التجسيد امليداني هلا ال يزال حمدودا،  على الرغم من ثراء هذه املخططات

كما أن فعالية ما أجنز منها يف إستقطاب السواح ال يزال بدوره حمدودا بدليل أن جاذبية 

اجلزائر للسياح األجانب تبقى ضعيفة، حيث بلغ عدد السواح الوافدين إليها سنة 

ظمهم جزائريني مع 2011مليون سائح سنة 2,4مليون سائح، و   1,5حوالي  2010

، لرتتفع 46مليون سائح 1,7مغرتبني، بينما بلغ عدد اجلزائريني املتوجهني للخارج 

 .472011عما كانت عليه سنة  %35بنسبة  2012خالل الثالثي األول من  سنة 

 اآلثار احملتملة لرتقية السياحة الريفية على التنمية الريفية يف اجلزائر: .3

 عرب أقاليم البالد بزيادة جاذبية  توزيع السكانالل تاملساهمة يف حل مشكلة إخ

لنتائج  اإلحصاء العام للسكن   فوفقا :األقاليم الطاردة للسكان من خالل تنميتها

من السكان يقطنون املناطق الساحلية و يشغلون مساحة  %63فإن  2008لسنة 

و  من السكان يف اهلضاب العليا %28من املساحة اإلمجالية، بينما يتمركز  4%

من السكان على  %9، بينما ال حتتضن املناطق اجلنوبية سوى %9على مساحة 

، علما أن نسبة السكان الريفيني من إمجالي السكان وصلت %89مساحة تقدر بـ 

و هو ما يتطلب تنمية متوازنة لألقاليم لتخفيف الضغط على املوارد ، % 30إىل 

    .  48و اخلدماتية الطبيعية

 خاصة و أن التنمية الريفية يف اجلزائر  ة لتمويل التنمية الريفية:توفري مصادر حملي

، مما جيعلها عرضة للنتائج ال تزال موجهة و مدعمة بتحويالت املداخيل البرتولية

 . 49السلبية لتقلبات أسعار النفط
  املساهمة يف ختفيض معدالت البطالة يف كل من الريف و املدينة،  حيث بلغت

سنة يف  16لدى الشرحية العمرية البالغة أكثر من  2004نسبة البطالة سنة 

فقد بلغت  2014يف املدن، أما يف سنة  %17,7مقابل  %17,2املناطق الريفية 

يف املناطق احلضرية ، إذ يرجع هذا التفاوت إىل توجه  %11,4لألوىل ، و  8,9%
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األمر الذي معظم العاطلني عن العمل يف املناطق الريفية إىل املدن حبثا عن عمل، 

 . 50يزيد من املنافسة على الوظائف فيها، و يرفع من معدالت البطالة بها
 .العمل على التقليل من معدالت الفقر الريفي 
  إستحداث بدائل للرفع من مداخيل الفالحني خاصة أولئك الذين حيوزون على

من مالكي األراضي ال تتجاوز  %70مساحات صغرية، إذ تبني اإلحصائيات أن 

و هو ما ينعكس سلبا على مداخيلهم و يدفعهم  51هكتارات 10احة أراضيهم مس

 إىل البحث عن نشاطات إضافية لسد هذا الضعف.
  تشجيع الشباب على اإلستثمار يف قطاعات اإلقتصاد الريفي املكملة لقطاع الفالحة

خاصة يف ظل عدم إجنذابهم لإلستثمار يف الفالحة حيث تبني اإلحصائيات أن  

 .52 %16سنة يف قطاع الفالحة ال تتجاوز  35املستثمرين البالغني أقل من نسبة 

 تتلخص هذه العراقيل يف : : معوقات ترقية السياحة الريفية يف اجلزائر .4
  كتساب األرياف خلصوصيات املدن مما ينزع إمشكلة حتضر املناطق الريفية أو

 . 53اليت جتذب السواح يزة النسبيةعنها امل

  البيئية و تدهور  احمليط الغابي و الفالحي لعدة أسباب من بينها  جلرائماإنتشار

اجلين الفوضوي لغابات الفلني يف ظل غياب الرقابة،  فبعد أن كانت تغطي 

، األمر الذي ألف هكتار 250ألف هكتار، أصبحت تغطي  450غابات الفلني 

 .54يعد إستنزافا للثروة الغابية للبالد
التصحر، حيث يشري التقرير البيئية  األخرى  كإضافة إىل تنامي التحديات 

أن أراضي اجلزائر معرضة  2010السنوي للمنتدى العربي للبيئة  و التنمية لسنة 

ماليني هكتار مزروعة، و  9من أصل   44للتصحر اجلزئي أو الكلي يف حدود

 هكتار من األراضي نتيجة التصحر. 7000ختسر سنويا 

  يف اجلزائر، إذ يعد الفساد  ثالث العمل إنتشار الفساد بشكل يثين املستثمرين عن

و  %19,2بنسبة  همبعد مشكل التمويل الذي يعيق %16بنسبة  معقبة تواجه

 . 55 %18,4البريوقراطية بنسبة 
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 و نظيفة،األوبئة كالتيفويد و محى املستنقعات بسبب نقص املياه ال بعض إنتشار 

 خنفضتإذ أ يف هذا اجملال، ئر حتقق حتسنا يف السنوات األخريةإن كانت اجلزا

لف ساكن يف أ 100لـكل  شخص 15 نسبة املصابني حبمى املستنقعات من 

 . 562004سنة  ألف ساكن 100شخصني لكل التسعينات إىل 

 خاصة يف حالة هطول األمطار، يةبني املناطق الريف رابطةعدم صالحية املسالك ال ،

نقص و يعكس يف نفس الوقت ، بهاحيث تغمر األوحال املسالك مما يشل احلركة 

 .هاالتهيئة و البنى التحتية في

  التأخر الكبري يف املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية و عقود النجاعة على املستوى

التجديد الريفي،   نامجبر  انطالق  الوطين، إذ سجلت معظم الواليات تأخرا يف

، و هو ما أدى إىل وجود نقص أو 2013وفقا ملا ورد يف تقرير وزارة الفالحة لسنة 

. 57قائمة لنزوحا ترك دوافع   األرياف بشكل   لسكان  عدم توفر كلي للخدمات

و هذا على عكس املدن الكربى املتواجدة خاصة يف املنطقة الشمالية و اليت يرتاوح 

و  %56اإلقتصادية ، اإلجتماعية ، و الثقافية بنسبة ترتاوح ما بني توطن األنشطة 

أن املناطق الريفية ال تتوفر على  بنية حتتية مالئمة  ؤكد،  و هو ما ي91%

 .58إلستقبال السواح 
 59سنة45أكثر من البالغة ف خاصة لدى الفئة العمرية اريإنتشار األمية يف األ ،

كون السياحة  ليني مع السياح األجانباألمر الذي يعيق تواصل السكان احمل

 الريفية تعتمد على اإلحتكاك املباشر بني الطرفني. 

  على مقاربة تنموية نازلة ال متكن املواطنني الريفيني من حتديد ميدانيا االعتماد

احلاجات و املشاركة يف صياغة أهداف التنمية، و تنفيذ املشاريع و طرح 

الدور املركزي الذي أقرته الدولة للمشاركة ، و هذا على الرغم من 60احللول

  اجملتمعية يف إطار سياسة التجديد الريفي.  

 61حمدودية مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي يف األرياف. 

 .صعوبة احلصول على التمويل نتيجة تعقد اإلجراءات اإلدارية 
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  النسيجية املستوردة من املنافسة النامجة عن إغراق األسواق باملنتوجات اليدوية و

الصني بتكاليف منخفضة، مما يؤثر سلبا على رواج الصناعة التقليدية احمللية و 

 تسويقها، كما يغيب خصوصية كل منطقة.

 62قلة مشاركة القطاع اخلاص يف االستثمار يف األقاليم الريفية.  
  رياف بعد مشكلة إعادة بناء الثقة لدى السواح خاصة األجانب بتوفر األمن يف األ

 العشرية السوداء.

  إنتشار السكنات القصديرية و البناءات بطرق عشوائية مما أثر سلبا على الطابع

 اجلمالي للمناطق الريفية.

 

  خامتة:

أن السياحة الريفية تكتسي أهمية بالغة يف  إليه ما مت التطرق من خالل يتضح

الريفيني من خالل تنويع النشاطات حتسني الظروف اإلقتصادية و اإلجتماعية للسكان 

اإلقتصادية يف املناطق الريفية  إعتمادا على إمكانياتها الطبيعية و البشرية، لكن اجلزائر 

و رغم إمتالكها لكل هذه اإلمكانيات ال تزال السياحة الريفية بها ضعيفة سواء من حيث 

هذه املناطق على الرتدد على حيث يقتصر  ،و السياحأإستقطاب املستثمرين اخلواص 

اجلزائريني املقيمني باملدن يف إطار زيارات عائلية، و بعض السواح األجانب الذين يتوجه 

معظمهم للمناطق الصحراوية يف فصل الشتاء للتمتع مبناخها، و هو ما يستدعي تعزيز 

املقومات املادية هلذا النوع من السياحة لزيادة جاذبيتها و الرتويج هلا بكل الوسائل 

 املمكنة لتعظيم مساهمتها يف التنمية الريفية. 

 قائمة املراجع: 

 الوثائق الرمسية: 

املؤرخ يف  02-10القانون رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  .1

، و املتضمن املطادقة على املخلط الوطين لتهيئة اإلقليم 2010يونيو 20

 2010أكتوبر  21،  61اجلريدة الرمسية ، عدد 
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متكني السكان الريفيني الفقراء من ، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  .2

،  تقرير حول حالة الفقر الريفي يف الشرق األدنى و مشال التغلب على الفقر

 .2007إفريقيا 

اجمللس اإلقتصادي و اإلجتماعي بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،  .3

 .  2015؟ ، اجلزائر، دامة يف اجلزائرما مكانة الشباب يف التنمية املست

، 2، طدليل احلد من الفقر من خالل السياحة منظمة العمل الدولية ،  .4

 .2013جنيف، 

مسار التجديد الفالحي و الريفي، عرض و وزارة الفالحة و التنمية الريفية،  .5

 .2012، ماي آفاق

  الكتب: 
أمحد حسان،  ، ترمجةصناعة اجلوعفرنسيس مورالبييه، جوزيف كولينز،  .1

 .1983عامل املعرفة، الكويت، 
حممد بن حممد الشنقيطي، زيد ين عمر العيص، حممد بن عبد اهلل الربيعة،  .2

 ، مركز تفسري الدراسات القرآنية، السعودية، دذ س ن .املختطر يف التفسري

  الدوريات:

أمحد الشبعان، معوقات التنمية الريفية و أثرها يف ضعف مشاركة اجملتمع  .1

 ، د ذ س ن .6،مج2ع، ، جملة العلوم العربية و اإلنسانيةلياحمل

:رؤية  بوبكر بداش، صناعة السياحة يف اجلزائر بني املؤهالت و السياسات .2

، 22، العددو دولية جملة حبوث اقتطاديةاستكشافية و إحصائية، 

 .2014ربيع

جملة إقتطاديات خالد كواش، مقومات و مؤشرات السياحة يف اجلزائر ،  .3

 ، د ذ س ن.1، العدد مشال إفريقيا
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شريف رحيان ، هوام ملياء ، دور مناخ اإلستثمار يف دعم و ترقية تنافسية  .4

 .2013، أفريل 32عدد   جملة العلوم اإلقتطادية،اإلقتصاد الوطين ، 
 عنرت أبو قرين، التكنولوجيا املالئمة و دورها يف التنمية الريفية يف مصر، .5

 .1998يسمرب ، د2، ع اجمللة العلمية

جملة البحوث و غرييب أمحد، أبعاد التنمية احمللية و حتدياتها يف اجلزائر،  .6

 .2010، أكتوبر  4، عددالدراسات العلمية

، عدد جملة التواصل مراد ناصر، التنمية املستدامة و حتدياتها يف اجلزائر، .7

 .2010، جوان 26
الريفية و دورها  السياحة  نور الدين هرمز، ثناء أبا زيد، ميساء إسرب، .8

و  للبحوث جملة جامعة تشريناحملتمل يف تنمية املناطق الريفية يف سورية، 

 .2013، 4، العدد 35، اجمللد الدراسات العلمية

 امللتقيات:

تقليل الفجوة الريفية احلضرية عن طريق التنمية أمل سعد صاحل حممد،  .1

االجتماعية لغربي آسيا  ، االجتماع رفيع املستوى للجنة االقتصادية واملتكاملة

-15حول استدامة املدن العربية و ضمان حيازة املسكن و األرض، القاهرة، 

 .2005ديسمرب  18

التنمية الريفية املستدمية وواقع املرأة الريفية: توفيق متار، رياض طاليب،  .2

، امللتقى الدولي الثاني حول األداء دراسة البلديات الريفية لشمال املسيلة

 .2011نوفمرب  22،23للمنظمات و احلكومات، جامعة ورقلة،  املتميز

، املقاربات اإلقليمية لإلقالل من الفقر الريفيجليط عبد النور، كبيش هشام،  .3

جممع مداخالت امللتقى الدولي حول تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول 

 .2014ديسمرب  09-08،  3العربية يف ظل العوملة، جامعة اجلزائر 



 أ.دريدي منرية  أ.حروش سلمى  أهمية ترقية السياحة الريفية يف حتقيق التنمية الريفية اجلزائر

 
 2017جوان  -ودراسات التنمية                                          العدد السادس أحباث جملة 

 
 

100 

القلاع الزراعي يف اجلزائر يف ظل الوفرة املالية للفرتة هامشي الطيب،  .4

امللتقى الدولي التاسع حول  ،بني اإلجنازات والعقبات 2006-2013

إستدامة األمن الغذائي يف الوطن العربي يف ضوء املتغربات و التحديات 

 .2014نوفمرب  24-23اإلقتصادية الدولية، الشلف، 
 األطروحات: 

دور إسرتاتيجية مكافحة الفساد اإلقتطادي يف حتقيق صارة بوسعيود،  .1

، مذكرة  -دراسة مقارنة بني اجلزائر وماليزيا -التنمية املستدامة 

 . 2013ماجستري يف علوم التسيري، جامعة سطيف، 
-2000السياحة يف اجلزائر اإلمكانيات و املعوقات)عوينان عبد القادر،  .2

أطروحة دكتوراه يف ( يف ظل االسرتاتيجية السياحية اجلديدة، 2025

 .2013، 2املالية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر

، مذكرة التسويق السياحي و أثره على الللب السياحيمروان صحراوي،  .3

علوم اإلقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد ، ماجستري يف علوم التسيري، كلية ال

 .2012تلمسان، 

 الطحف:

، 2012مليون خالل الثالثي األول من  3,2محزة ن، إرتفاع عدد السياح األجانب إىل 

 .2012ماي 17، 1334، عدد يومية الرائد

 املواقع اإللكرتونية: 

أهم أسباب اإلستثمار، على موقع الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار  .1

www.andi.dz 

-http://univ.ency معاهد و مدارس عليا باجلزائر، متوفر على املوقع  .2

education.com/instituts.html 

السياحة الزراعية أهميتها و كيف اهليئة العامة للسياحة و اآلثار السعودية،  .3

  www.scta.gov.sa، السعودية، على املوقع: ميكن حتقيقها

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
http://univ.ency-education.com/instituts.html
http://univ.ency-education.com/instituts.html
http://univ.ency-education.com/instituts.html
http://www.scta.gov.sa/


 أ.دريدي منرية  أ.حروش سلمى  أهمية ترقية السياحة الريفية يف حتقيق التنمية الريفية اجلزائر

 
 2017جوان  -ودراسات التنمية                                          العدد السادس أحباث جملة 

 
 

101 

 املراجع باللغة األجنبية: 

1. El hadi makboul, la participation de la femme rurale a la 

vie economique et  sociale, la lettre du CENEAP , 

num49, septembre 2002. 

2. L’office national des statistiques, armature urbaine, 

recensement général de la population et de l’abitat2008, 

collection statistique num 163, septembre 2008. 

3. Ministere de l’agriculture  et de development rural , le 

renouveau agricole  et  rural , mai2012. 

4. Organization de cooperation et de development 

economic , tourism strategies and rural development,  

paris, 1994 

5. Pierre TRRENTE , Laurent BARTHE et autre , Mise en 

place d’outils et méthodes pour une structuration du 

tourisme dans un territoire, université de toulouse le 

mirail, 29 janvier 2004 

6. Seedou mukhtar sonco , Le tourisme rural  et la 

réduction de la pauvreté, Thèse de doctorat, Université 

de toulouse le  mirail ,2014. 

7. Zahira souidi , omar bessaoud , valorization des espases 

ruraux en algerie , une nouvelle strategie participative , 

new medit,  num1. 

 

                                                           
، مركز املختصر يف التفسريحممد بن حممد الشنقيطي، زيد ين عمر العيص، حممد بن عبد هللا الربيعة،  1

  .187النشر، ص تفسري الدراسات القرآنية، السعودية، دون ذكر سنة 

  2 منظمة العمل الدولية، دليل احلد من الفقر من خالل السياحة، ط2، جنيف، 2013، ص3. 
  يف الهاي، و تعترب مركزا رائدا جلمع و حتليل و نشر  1925املنظمة العاملية للسياحة: أتسست سنة

مبراقبة و رصد و حتليل التوجهات بلد و مقاطعة. و تقوم  180البياانت السياحية املأخوذة من أكثر من 
 السياحية عرب العامل، و تضع معايري عاملية لقياس السياحة.

( يف ظل 2025-2000السياحة يف اجلزائر اإلمكانيات و املعوقات)عوينان عبد القادر، 3 
، 3اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف املالية، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة  االسرتاتيجية السياحية اجلديدة

 .45، ص2013



 أ.دريدي منرية  أ.حروش سلمى  أهمية ترقية السياحة الريفية يف حتقيق التنمية الريفية اجلزائر

 
 2017جوان  -ودراسات التنمية                                          العدد السادس أحباث جملة 

 
 

102 

                                                                                                                             

  4 إبراهيم مصطفى و آخرون، معجم الوسيط،   املكتبة العلمية، إيران، د ذ س ن، ص 387.

، جملة العلوم العربية و أمحد الشبعان، معوقات التنمية الريفية و أثرها يف ضعف مشاركة اجملتمع احمللي 5 
  .885، د ذ س ن ، ص6،مج2ع، اإلنسانية

6 Organization de cooperation et de development economic , tourism 

strategies and rural development,  paris, 1994,  p p14, 15. 
التنمية الريفية املستدمية وواقع املرأة الريفية: دراسة البلدايت الريفية توفيق متار، رايض طاليب،  7

ين حول األداء املتميز للمنظمات و احلكومات، جامعة ورقلة، ، امللتقى الدويل الثالشمال املسيلة
 . 519، ص2011نوفمرب  22،23

 عنرت عبد العال أبو قرين، التكنولوجيا املالئمة و دورها يف التنمية الريفية يف مصر، اجمللة العلية، ع 2، 
  8اجمللد 17، ديسمرب 1998، ص2. 

 9 Organization de cooperation et de development economic, op.cit, p p 7,8. 

 10ibid, p p 7,8. 

السياحة الريفية و دورها احملتمل يف تنمية املناطق الريفية   نور الدين هرمز، ثناء أاب زيد، ميساء إسرب، 11 
، ص  2013، 4، العدد 35، اجمللد الدراسات العلميةو  للبحوث جملة جامعة تشرينيف سورية، 

29 . 
 12 Organization de cooperation et de development economic, op.cit, p p 7,8. 

  13 نور الدين هرمز، ثناء أاب زيد ، ميساء إسرب، مرجع سابق، ص ص 29، 30. 
  14 توفيق متار، رايض طاليب، مرجع سابق، ص 522. 

، جممع مداخالت الريفياملقارابت اإلقليمية لإلقالل من الفقر جليط عبد النور، كبيش هشام،  15
،  3امللتقى الدويل حول تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة، جامعة اجلزائر 

  .183،184، ص ص2014ديسمرب  08-09
  16 نور الدين هرمز، ثناء أاب زيد،  ميساء إسرب، مرجع سابق، ص 35.

، السياحة الزراعية أمهيتها و كيف ميكن حتقيقها، اهليئة العامة للسياحة و اآلاثر السعودية 17
  www.scta.gov.sa ، على املوقع:1السعودية، ص

  18 نور الدين هرمز، ثناء أاب زيد،  ميساء إسرب، مرجع سابق، ص 35.
19Pierre TRRENTE , Laurent BARTHE et autre , Mise en place d’outils et 

méthodes pour une structuration du tourisme dans un territoire, 

université de toulouse le mirail, 29 janvier 2004, P32 . 
20Seedou mukhtar sonco , Le tourisme rural  et la réduction de la 

pauvreté, Thèse de doctorat, Université de toulouse le  mirail ,2014, p33. 

 

  .Iمنظمة العمل الدولية ، مرجع سابق ، ص  21 



 أ.دريدي منرية  أ.حروش سلمى  أهمية ترقية السياحة الريفية يف حتقيق التنمية الريفية اجلزائر

 
 2017جوان  -ودراسات التنمية                                          العدد السادس أحباث جملة 

 
 

103 

                                                                                                                             

  22 نفس املرجع ، ص 4.
23Seedou mukhtar sonko , op .cit, p 33. 

، االجتماع العريب تقليل الفجوة الريفية احلضرية عن طريق التنمية املتكاملةأمل سعد صاحل حممد، 24 
استدامة املدن العربية و ضمان حيازة رفيع املستوى للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا حول 

 .2، ص2005ديسمرب  18-15املسكن و األرض، القاهرة، 
25 Mukhtar sonko , op .cit, pp 26,27. 

  26 نور الدين هرمز، ثناء أاب زيد، ميساء إسرب، مرجع سابق، ص 36. 
 فرنسيس مورالبييه، جوزيف كولينز، صناعة اجلوع، ترمجة أمحد حسان، عامل املعرفة، الكويت، أفريل 

  198327، ص ص 34، 35

  28 منظمة العمل الدولية ، مرجع سابق، ص ص 15، 16. 
  29 نفس املرجع ، ص 12. 

30 L’office national des statistiques, armature urbaine, recensement général 

de la population et de l’abitat2008, collection statistique,  num 163, 

septembre 2008    , p p 145, 146. 

 خالد كواش، مقومات و مؤشرات السياحة يف اجلزائر ، جملة إقتصادايت مشال إفريقيا، العدد 1، دون 

  31ذكر سنة النشر، ص 218. 
  32 نفس  املرجع ، ص 218.

:رؤية استكشافية و  السياسات ، صناعة السياحة يف اجلزائر بني املؤهالت وبوبكر بداش33 
 .6،7ص ص  ،2014، ربيع22، جملة حبوث اقتصادية و دولية، العددإحصائية

: مكتب صباح خلدمة املستثمرين، تر ، 2006دليل اإلستثمار يف اجلزائر ،  kpmg  مؤسسة  34
 . 11، ص2006اجلزائر، 

، مذكرة ماجستري يف علوم التسويق السياحي و أثره على الطلب السياحيمروان صحراوي،  35
 . 113، ص 2012التسيري، كلية العلوم اإلقتصادية، جامعة تلمسان ، 

  36 مروان صحراوي، مرجع سابق، ص ص 115، 116. 
اتريخ الزايرة :   www.andi.dzأهم أسباب اإلستثمار، موقع الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار  37 

  11: 35على الساعة  2014 -06-04
  38 مروان صحراوي، مرجع سابق، ص 123. 

 الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار ، الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار لدعمكم،  اجلزائر، بدون ذكر 
  39سنة النشر ، بدون صفحة . 

  40 صحراي مروان، مرجع سابق، س س 129، 130. 

http://www.andi.dz/


 أ.دريدي منرية  أ.حروش سلمى  أهمية ترقية السياحة الريفية يف حتقيق التنمية الريفية اجلزائر

 
 2017جوان  -ودراسات التنمية                                          العدد السادس أحباث جملة 

 
 

104 

                                                                                                                             
http://univ.ency-معاهد و مدارس عليا ابجلزائر، متوفر على املوقع   41

education.com/instituts.html  

  42مروان صحراوي، نفس املرجع، ص 131. 

و  2010يونيو 20املؤرخ يف  02-10القانون رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  43
أكتوبر  21،  61اجلريدة الرمسية ، عدد ، ة اإلقليماملتضمن املصادقة على املخطط الوطين لتهيئ

 . 16، ص  2010
   www.andi.dzموقع الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار،  44

  45 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، مرجع سابق، ص 88. 
  46 مروان صحراوي، مرجع سابق، ص 136. 

 محزة ن ، إرتفاع عدد السياح األجانب إىل 3,2 مليون خالل الثالثي األول من 2012، يومية 
  47الرائد، عدد 1334، 17ماي 2012.

 . 22مرجع سابق، ص اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، 48 
  49 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، مرجع سابق ، ص 36. 

ما مكانة الشباب يف اجمللس اإلقتصادي و اإلجتماعي ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي،   50 
 .2015؟، اجلزائر، التنمية املستدامة يف اجلزائر

51 Ministere de l’agriculture  et de development rural , le renouveau agricole  

et  rural , mai2012, p27. 

وزارة الفالحة و التنمية الريفية ، مسار التجديد الفالحي و الريفي، عرض و آفاق، ماي 2012، 
  52ص20. 

53 Pierre torrent , Laurent barth et autres , op.cit,  P20 
 -دور إسرتاتيجية مكافحة الفساد اإلقتصادي يف حتقيق التنمية املستدامة صارة بوسعيود ،  54 

 . 214، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة سطيف،  -ماليزايدراسة مقارنة بني اجلزائر و 
جملة شريف رحيان ، هوام ملياء ، دور مناخ اإلستثمار يف دعم و ترقية تنافسية اإلقتصاد الوطين ،  55 

 . 44،  ص 2013، أفريل 32عدد   العلوم اإلقتصادية،
 مراد انصر، التنمية املستدامة و حتدايهتا يف اجلزائر، جملة التواصل، عدد 26، جوان 2010، ص 

 .14856  

بني  2013-2006القطاع الزراعي يف اجلزائر يف ظل الوفرة املالية للفرتة هامشي الطيب،  57 
، امللتقى الدويل التاسع حول إستدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء اإلجنازات و العقبات

  .9،10، ص ص 2014نوفمرب  24-23لية، الشلف، املتغربات و التحدايت اإلقتصادية الدو 



 أ.دريدي منرية  أ.حروش سلمى  أهمية ترقية السياحة الريفية يف حتقيق التنمية الريفية اجلزائر

 
 2017جوان  -ودراسات التنمية                                          العدد السادس أحباث جملة 

 
 

105 

                                                                                                                             

 غرييب أمحد، أبعاد التنمية احمللية و حتدايهتا يف اجلزائر، جملة البحوث و الدراسات العلمية، العدد 
  58الرابع، أكتوبر 2010، ص 12.

  59 هامشي الطيب، مرجع سابق، ص 19.

,  espases ruraux en algerie, valorization des  , omar bessaoud Zahira souidi 60

. num1, p18  medit, , new une nouvelle strategie participative 
61 El hadi makboul, la participation de la femme rurale a la vie economique et  

sociale, la lettre du CENEAP , num49, septembre 2002, p4. 
،  تقرير متكني السكان الريفيني الفقراء من التغلب على الفقر، راعية الصندوق الدويل للتنمية الز  62

  .20، ص  2007حول حالة الفقر الريفي يف الشرق األدىن و مشال إفريقيا 



مستوى الشركات الشركات على  حوكمةتبين  واقع

 ةالعربي
  مسرية فرحاتأ.            حنان سبعأ.

 جامعة بسكرة       -1-جامعة باتنة 

 امللخص:

التنمية النمو وأصبحت حوكمة الشركات أداة أساسية لتحسني األداء، عالوة على       

دة يف البلدان اليت تتبنى سياسة التوجيه حنو السوق، ذلك ألن ممارسات احلوكمة الرشي

، ومن ثم تعزيز سيادة القانون و احلكم الدميقراطي، تضمن نزاهة املعامالت املالية

يف جناح املؤسسات يف الوقت الذي خيلق فيه االقتصاد فاحلوكمة هي عامل رئيسي يؤثر 

فيعد فيها تأسيس ممارسات  ،دة، وكذلك تهديدات تنافسية عديدةالعاملي فرصا متزاي

رشيدة حلوكمة الشركات جزءا مهما يف أية إسرتاتيجية تهدف للنجاح، وبالنسبة 

 ل تكلفة أقل.يعمل تطوير احلوكمة بها على جذب استثمارات أكثر يف مقاب لشركاتل

جاهدة اليوم تعمل  فإنها تطبيق احلوكمة أهميةتعي املؤسسات العربية الرائدة ن وأل      

للوصول إىل مستويات أعلى من الكفاءة و الفاعلية،  لتصبح قادرة على منافسة مثيالتها 

سواء يف العامل العربي أو العامل ككل، وهذا ما جعلها جتتهد لتطبيق مبادئ احلوكمة 

وكذا حتقيقا لنتائج وحلول كان يف  ،لتدارك األزمات يت جتد فيها األداة األكثر جناعةال

 السابق صعب الوصول إليها.

الشركات يف  وكمةح، ز املشروعات الدولية اخلاصة، مركاحلوكمة الكلمات املفتاحية:

 العربية. الدول
Abstract: 

       Corporate governance has become an essential tool to 

improve performance, as well as growth and development in the 

countries that adopt the guidance policy towards the market, 

because the good governance practices that ensure the integrity 

of financial transactions, thus enhancing the rule of law and 

democratic governance, Valhokmh is a major factor affecting 
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the success of institutions in time in which the global economy 

creates increased opportunities, as well as many competitive 

threats, which shall be deemed to establish a rational corporate 

governance practices an important part of any strategy that aims 

for success, and for the development of corporate governance by 

working to attract more investments in exchange for a lower 

cost. 

 Because the leading Arab institutions aware of the importance 

of the application of governance they work today strives to 

reach the highest efficiency and effectiveness levels, to be able 

to compete with their counterparts both in the Arab world or the 

world as a whole, and this is what make them strive for the 

application of the principles of governance in which you find the 

most effective to remedy the crisis tool, as well as an 

investigation of the results and solutions were previously 

difficult to access. 

 Key words: governance, CIPE, corporate governance in the 

Arab countries. 

 

 

 

 مقدمة:

حيث أنها آخذة يف النمو  ،لدولية اجلديدة لألعمال التجاريةتعترب احلوكمة اللغة ا

بوصفها أحد أهم مظاهر سري األعمال وتنميتها، ومن االجتاهات احلديثة يف جمال 

حيث تشمل املمارسات  .الشركات اخلاصةتطبيقها على صعيد حوكمة الشركات، 

الشائعة اخلاصة حبوكمة الشركات  إىل الكشف ألصحاب املصاحل عن البيانات املالية 

 .اإلسرتاتيجيةوغري املالية ومحاية حقوق املساهمني وإنشاء آليات فعالة لتعزيز اإلدارة 

داء الشركات ، من املنظور التجاري يف زيادة أالرشيدة وتساهم ممارسات احلوكمة

الطابع الرمسي على عملية صنع  إضفاءيتم ذلك من خالل  -أوال :واستدامتها بطريقتني

القرار حتى يتسنى ملن هم داخل الشركة وخارجها أن حيددوا كيفية صنع القرارات 

تقّلل حوكمة  -ميكن حتميلهم مسؤولية القرارات السيئة وثانيا هوهوية صناعها ومن

خطيط ، من خالل التمها يف مابني املالكني املختلفنياحملتمل قيا الشركات من النزاعات
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احلوكمة . وإن واقع تطبيق حاب املصاحل الرئيسيني يف الشركةالتواصل املناسبني بني أصو

يز ملموسة خاصة فيما خيص تعزابيه وجيكان له نتائج إ ،يف املؤسسات  عرب العامل

العديد من الدول مدونات لقواعد  حيث أصدرت ،تنافسية املؤسسات واالقتصاديات

آخر وتقلل من النزاعات  إىللثروة من جيل ا اليت تساعد على تسهيل انتقال احلوكمة

داخل املؤسسات العائلية خاصة، وكنماذج عن هذه املؤسسات نذكر على سبيل املثال 

–'أن سي أ 'شركة  :ية اليت بادرت بذلك من بينهابعض املؤسسات يف الدول العرب

حيث أن سر  ،األردن -جمموعة نقل- ،املغرب -إراميدك-، شركة اجلزائر  -الرويبة

جناح احلوكمة فيها يكمن يف فهم القائمني على هذه املؤسسات بأن احلوكمة تساعدهم 

وحتقق هلم أهدافهم اليت من بينها، امتالك  على جين منافع أكرب  وتقلل املخاطر،

ستغل جزء منها يف جماالت رباح اليت ت، تكون السبب يف زيادة األة كبريةحصة سوقي

 االبتكارات اجلديدة، واليت  تزيد من قوتهم وبقاءهم.التطوير ووالبحث 

العربية  الشركاتإن هذه الدراسة متكننا من إلقاء الضوء على النماذج الواقعية من 

من خالل أساليب  ،ساتهابادئ احلوكمة وحسنت من ممارواليت تبنت م ،الناجحة اليوم

، وتوضح هذه الدراسة أن احلوكمة يف هذه املؤسسات النموادت مبنافعها على األداء وع

اليت ميكن تطبيقها تدرجيي ومتميز، يركز على حتسينات خمتلفة وكانت بأسلوب 

، كما وإسرتاتيجيتهاصناعتها وسوقها وأسلوب ملكيتها بشكل سهل يناسب حجمها و

ممارسات فعلية للوصول  إىل توضح هذه النماذج كيفية ترمجة املبادئ األساسية للحوكمة 

 نتائج ملموسة. إىل

 ةالرئيسي يةشكالوعلى اثر هذه القراءة السريعة حملتوى الدراسة،  ميكن أن نطرح اإل

 التالي:

كيف تكون سببا يف و ؟ املعاصرة الشركات العربيةتبين احلوكمة يف  واقعما هو 

 اليوم؟ الشركاتجناح الكثري من هذه 

 بهدف اإلملام مبختلف جوانب موضوع البحث مت تقسيمه إىل احملاور األساسية التالية:و

 .الشركاتحوكمة :1احملور
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 جماالتها.أهدافها و ، :احلوكمة2احملور

 العربية. الشركاتتبين احلوكمة يف  :واقع3احملور

 .الشركات حوكمة:1احملور

 أوال: احلوكمة و املؤسسة االقتصادية

 مفهوم احلوكمة:-1
لقد تعددت املفاهيم املوضحة حلوكمة الشركات يف اآلونة األخرية، بسبب األهمية 

الذي بات مصب اهتمام كل الباحثني يف االقتصاد، كبرية اليت احتلها هذا املفهوم وال

اليت مشلت معظم املؤسسات العاملية رغم خاصة بعد حدوث األزمات العاملية املتكررة  

مكانتها. هلذا وجب علينا توضيح بعض املفاهيم الدالة هلذا املصطلح أي التقرب من 

 1املعنى أكثر. ويف هذا الصدد فسر الباحثون مصطلح احلوكمة على أنه:

وهو ما توصل إليه جممع  "Governanceالرتمجة األصلية للكلمة االجنليزية "

عاني أخرى مثل اإلدارة بية يف حماولة لتعريب الكلمة، حيث أدركوا أن هلا ماللغة العر

 Corporateاحلاكمية لذا يطلق على لفظ حوكمة الشركات   ".الرشيدة و

Governance" 

 أما الرتمجة العلمية هلذا املصطلح فهو" أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة"

 2يلي: ل مفهوم احلوكمة كماومن هنا ميكن عرض اجتهادات الباحثني حو

النظام الذي يتم من " بأنها:  احلوكمة IFCمؤسسة التمويل الدولية تعرف 

 . " خالله إدارة الشركات والتحكم يف أعماهلا

جمموعة من بأنها: "  OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنميةها تكما تعرف

اإلدارة ومحلة األسهم وغريهم من العالقات فيما بني القائمني على إدارة الشركة وجملس 

 املساهمني "
ومن بني التعاريف اليت وجدت أيضا يف أدبيات احملاسبة و املراجعة أن حوكمة 

الشركات" هي عبارة عن القواعد اليت توجه سلوك الشركاء و حاملي األسهم و مديري 
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تعزيز و فرض تطبيق  إىلالشركات، و هي كذلك جمموع اإلجراءات احلكومية الرامية 

 3."تلك القواعد

( أن املقصود بها توفري اإلجراءات احلاكمة Shahnawar؛2003ويرى)

هي إجراءات تتم عن طريقها احلماية و سري عمل الشركات على وجه أفضل، ولضمان 

اب املصلحة الضمان ألموال املساهمني مع االهتمام أيضا حبماية الفئات األخرى من أصح

موظفني، كون مفهوم اإلجراءات احلاكمة للشركات يتعدى توفري مقرضني ومن دائنني و

تفعيل تطبيق  األدوات  إىلعناصر اإلدارة السليمة للشركات أو حتى رقابة الشركات 

ءة املمارسات رفع كفان توفري الشفافية يف املعلومات والرقابية يف الشركات بهدف ضما

، من تعظيم اإليرادات و جلب مبا يعود على الشركةوتعزيز املصداقية والثقة والتعامالت 

 4. األجنبيةستثمارات الوطنية واال

ىل أن السبب الرئيسي يف االهتمام مبوضوع إ(  Estrin ; 1998ويشري الباحث )

أسباب أخرى، بينما  إىلحوكمة الشركات هو االنفصال بني امللكية و اإلدارة باإلضافة 

أهم األسباب و الدوافع اليت تؤكد ضرورة تبين خلصت بعض الدراسات فيما بعد، 

 5يلي: اليت ميكن أن ندرجها كماحوكمة الشركات و

 .الفصل بني امللكية و اإلدارة و الرقابة على األداء 
  إجياد اهليكل الذي حتدد من خالله أهداف الشركة ووسائل حتقيق تلك األهداف و

 متابعة األداء.
 .حتسني الكفاءة االقتصادية 
 مسؤولية ، حبيث تتحول شركاتاملراجعة و التعديل للقوانني احلاكمة يف أداء ال

املساهمني ممثلون يف اجلمعية وهما جملس إدارة الشركة و ،الرقابة إىل كال الطرفني

 العمومية للشركة.
 ت اخلاصة باملديرين التنفيذيني ومهام جملس اإلدارة املسؤولياعدم اخللط بني املهام و

 أعضاءها.مسؤوليات و
 .تقييم أداء اإلدارة العليا و تعزيز املساءلة ورفع درجة الثقة 
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وكمة يف اآلونة األخرية بات واضحا من الناحية احملاسبية االهتمام املتزايد حبو

عاب ثقة مستخدمي املعلومات املالية ممثلني يف كافة يستالشركات يف حماولة جادة ال

املتعاملني يف سوق األوراق املالية يف أصحاب املصلحة خاصة املساهمني و األطراف من

خالل مدى دقة وسالمة املعلومات املفصح عنها من جانب إدارة الوحدة االقتصادية من 

راق ي احلسابات املعنيني من ملبالتالي جودة تلك التقارير املعتمدة  القوائم املالية املنشورة و

 للشركة.قبل اجلمعية املالية 

عالمات االستفهام حول العالقة قد أثارت الفضائح املالية العديد من التساؤالت وو

اب املصلحة يف الثالثية األطراف بني إدارة الوحدة االقتصادية ومدقق احلسابات وأصح

ىل أي مدى إ، وخاصة املساهمني املتعاملني يف سوق األوراق املالية ،الوحدة االقتصادية

عب من جانب إدارة الوحدة االقتصادية أو قيام حتالف بينها وبني ميكن حدوث تال

باقي األطراف األخرى ذات مدقق احلسابات ميكن أن يضر مبصاحل املساهمني و

البشرية على باستغالل موارد الشركة املالية و، و اإلدارة الكفء هي اليت تقوم املصلحة

ار تنظيمي يتضمن بوضوح أكمل وجه وضمانا لذلك ختتص حوكمة الشركات بوضع إط

 6اخلارجية.الشركة يف معامالتها الداخلية واملثل العليا اليت تتبعها املبادئ و

دوافع ظهورها ركات وأسباب ومن خالل ما تطرقنا له من مفاهيم خمتلفة حلوكمة الش

جند أنها تركز على عملية الرقابة داخل املؤسسات، مبا يضمن الشفافية و السري احلسن 

، مما واالطالع على أدائهم يف املؤسسة، دارة و كذا العاملني يف املؤسسةل املوكلة لإللألعما

غريهم، و تعزيز اإلفصاح املوظفني والعالقة كاملساهمني ويؤكد مشاركة كل األطراف ذات 

 .يف البيانات املالية للمؤسسة
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 العالقة بني الشركة واملستفيدين(: 1الشكل )

 

 

 

 

 

 

تعريب حممد سيد أمحد  متكامل،شارلزهل، جارديث جونز، اإلدارة اإلستراتيجية، مدخل المصدر: 

عبد املتعال، إمساعيل علي بسيوني، دار املريخ للنشر، الرياض، اململكة العربية 

 .830،ص، 2008السعودية، 

 

فجميع أصحاب املصلحة املذكورين يف   ،قة بني الشركة و املستفيدين منهاهناك عال    

( يزودون الشركة باملوارد أو املساهمات املهمة، ويتوقعون يف مقابل ذلك أن تقوم 1الشكل)

الشركة بإشباع احتياجاتهم أو االستجابة لرغباتهم) عن طريق ما تقدمه هلم من منافع( 

عون من اإلدارة أن ، ويتوقشركة رأس املال ويتحملون املخاطرفحملة األسهم يقدمون لل

، ومحلة األسهم اتهم يف مقابل ذلك. أما الدائنونتعمل على تعظيم العائد على استثمار

يف مقابل احلصول على الفوائد  بشكل خاص فإنهم يزودون الشركة برأس املال أيضا،

 املستحقة هلم بالكامل.

، وأمن مناسبقابل دخل بالنسبة للعاملني فإنهم يقدمون جهدهم ومهارتهم يف م     

و ظروف عمل جيدة، أما املوردين فإنهم يقدمون سلعهم وخدماتهم  ،فنيورضا املوظ

لدخل الذي مقابل دخل مناسب وعميل يعتمد عليه. وأما العمالء فإنهم يقدمون للشركة ا

النمو مقابل سلع وخدمات عالية اجلودة، مما يعظم قيمة ميكنها من االستمرار و

القوانني اليت تنظم عمل مة فإنها تقدم للشركات القواعد وا احلكودفوعات النقدية. أمامل

وع لتلك ضسة عادلة، وتتوقع من الشركات اخلالشركات، وحتافظ على وجود مناف

 

 حملةاألسهم 

 العاملون 

 المديرون 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 

العمالء املوردين الدائنون 

احلكومة احتاد العمال 

اجملتمع احمللي 

 اجلمهور بصفة عامة

 املستفيدون اخلارجيون املستفيدين الداخليون   

مساهمات 

 الشركة
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 مجتمعلل مزايا
 المستدامة والتنمية االستثمار تشجيع
 الفساد تحارب

 واالبتكار االنتاجية تشجع على زيادة
 مستقرة وتجعلها المال أسواق تنمي

 

 مزاياحوكمةالشركات

، أما احتادات العمل فإنها تزود الشركات بعمالة أعلى إنتاجية مقابل احلصول القوانني

 وفريكة.أما اجملتمع احمللي فإنه على مزايا ألعضائها تتناسب مع مساهماتهم يف الشر

للشركة البنية التحتية احمللية مقابل حتمل الشركات مسؤولية املواطن الصاحل. وأما 

يتوقع يف بنية التحتية على مستوى الدولة واجلمهور بصفة عامة فإنه يقدم للشركات ال

 7املقابل أن يتحسن مستوى جودة احلياة العامة نتيجة لوجود الشركة.

هات على سري لقد استعرضنا  مثل هذه العالقة لنوضح مدى تأثري كل من هاته اجل   

 ،وكمة سالح قوى يف أيدي مستخدميهاخارجيا و كيف تكون احلعمل الشركة داخليا و

لقواعد اليت توجه سلوك الشركاء عن اخاصة وحسب التعاريف السابقة أنها تعرب 

ات احلكومية الرامية إىل موع اإلجراءهي كذلك جموحاملي األسهم ومديري الشركات، و

 فرض تطبيق تلك القواعد.تعزيز و

 أهميتها:مزايا حوكمة الشركات و-2

توجد عدة مزايا حلوكمة الشركات ندرجها مزايا حوكمة الشركات:  2-1

 كالتالي:

 

         
      

      

 
 

  

  
 CIPE: مركز املشروعات الدولية اخلاصة باالعتماد على تنيمن إعداد الباحث املصدر:

  www.cipearabia.org-عن املوقع:         -نصائح إرشادية لتحقيق اإلصالح–

 المستثمرة للمؤسسات مزايا

 الشركات تحسن أداء 
 المال رأس تكلفة من تقلل 
 المصلحة أصحاب بين قوية عالقات تبني 

 المخاطر وتقلل السيولة تزيد 

http://www.cipe-/
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 أهمية حوكمة الشركات: 2-2
  األخريةإدراكا ملدى أهمية احلوكمة يف املؤسسات، زاد االهتمام بها خاصة يف اآلونة 

الرفاهية االجتماعية قيق كل من التنمية االقتصادية واحلصانة القانونية وألجل حت

 :همية احلوكمة يف النقاط التاليةوميكن إظهار أواجملتمعات على حد سواء  لالقتصاديات

محلة األسهم يف حتقيق عائد مناسب مالئم من الطمأنينة للمستثمرين وضمان قدر  -

 العمل على احلفاظ على حقوقهم، و خاصة صغار املساهمني.الستثماراتهم، مع 

 8املشاركة يف حتمل املسؤولية.أدوار اإلدارة لتحقيق الشفافية واملساءلة وإعادة رسم  -

بط مبستوى التكوين يف املؤسسات إن تطبيق احلوكمة على مستوى األعمال، مرت -

 9الزبائن.للمجتمع وة تأثريها يف الرفاهية زيادة مساحوتوسعها وتنوعها و
 أنواع حوكمة الشركات: -3

 شكل مبسط كالتالي:ميكننا إدراج األنواع ،على 

 (: أنواع احلوكمة يف الشركات3الشكل)

 

 

 

 

 

 

 تنيمن إعداد الباحثاملصدر: 

أساسيني هما؛ شركة تصنف إىل نوعني ال( فإن احلوكمة يف 3حسب الشكل )

 10احلوكمة اخلارجية:احلوكمة الداخلية و

 للمؤسسات الخارجية الحوكمة للمؤسسات الداخلية الحوكة

 الشركات حوكمة
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احلوكمة الداخلية للشركات تعين التدابري اليت  احلوكمة الداخلية للشركات: 

ني محلة األسهم و جملس اإلدارة واملديرين تطبقها الشركة داخليا لتحديد العالقات ب

 ادوار ومسؤوليات كل منهم على التوالي.و همحقوقاملصلحة ووأصحاب 

ال تستطيع شركة أن  تدار بشكل جيد وأن  احلوكمة اخلارجية للشركات: 

، ذلك أن ذا كانت تنقصها احلوكمة اخلارجيةتزدهر وجتتذب استثمارات إضافية إ

اخلارجية عززتها النظم إجراءات احلوكمة الداخلية ال ميكن أن تصبح فعالة إال إذا 

املؤسسات فهذه القوى اخلارجية تكرس الكفاءة وحتدد معايري احلوكمة لألسواق و

 وتعاقب املخالفني وتشجع على تدفق املعلومات.

 املؤسسةثانيا: مبادئ احلوكمة يف 

هامة من وضع مبادئ أساسية و إىلالشركات  لقد أدى االهتمام املتزايد حبوكمة     

لي مع منظمة التعاون االقتصادي البنك الدوكصندوق النقد الدولي و ت علياطرف جها

فاعليتها يف األسواق املتقدمة  مدىالشركات و ، حيث قاموا بدراسة آلية حلوكمةوالتنمية

 ""مببادئ حوكمة الشركاتانتهت هذه الدراسة اىل صياغة ما يسمى والناشئة و

Principles of Corporate Governance  متثيلها يف الشكل حيث ميكن

 التالي:
 الشركات (: مبادئ حوكمة4)الشكل

  

 

 

 

 

جلان املراجعة  باالعتماد على: عوض بن سالمة الرحيلي، تني: من إعداد الباحثملصدرا

زيز، العدد عسعودية، جملة جامعة امللك عبد الحالة ال–كأحد دعائم حوكمة الشركات 

 . 184 ،183ص   ،2008 السعودية،اململكة العربية 1

 حوكمة مبادئ

 الشركات

 لحملة عادلة معاملة
 األسهم

Equitable Treatment 

of shareholders 

 أصحاب دور
 المصالح

 Stakeholders 

Role 

 

 األسهم حملة حقوق
Shareholders 

Right 

 

 

 مجلس مسؤوليات
 اإلدارة
Board 

Responsibilities 

 والشفافية اإلفصاح
.Disclosure &  

Transparency
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إن التطبيق الصحيح حلوكمة الشركات يتطلب االلتزام مبجموعة من املبادئ اليت      

تعترب الركيزة األساسية للممارسات اإلدارية السليمة. فمن خالل الشكل أعاله ميكن 

 11حتديد هذه املبادئ يف مخسة وهي:

نقل ومن خالل ممارسة احلق يف تسجيل  مبدأ حقوق املساهمني: يتحقق هذا املبدأ 

 ،ملكية األسهم، حضور اجلمعية العامة والتصويت واالنتخاب جمللس اإلدارة

 ،يف الوقت املناسب، ممارسة الرقابةاملعلومات بشكل منتظم واحلصول على 

 احلصول على العائد من األرباح.
مبدأ املساواة بني مجيع املساهمني يف املعاملة: وتعين املساواة بني مجيع املساهمني  

بتوفري املعلومات الالزمة هلم، ضمان احلقوق السابقة الذكر، وذلك لضمن كل فئة، 

 معاملتهم بصورة متكافئة، و تعويضهم يف حاالت التعدي على حقوقهم.و
وا السندات، البنوك، الدائنون، هؤالء هم مالكو صاحل:مبدأ دور أصحاب امل 

، العمال. إذ جيب أن يكون هلؤالء دور فعال يف الرقابة على أداء املوردون، العمالء

 الشركة، مع ضمان حقوقهم.
الشفافية: ويتمثل يف دقة مشولية اإلفصاح عن املعلومات املرتبطة مبدأ اإلفصاح و 

املراجعة الدولية عايري احملاسبة ووائم املالية، و كذا أداء الشركة، و ذلك وفقا ملبالق

(IFRS) أو القواعد احملاسبية املطبقة. مع ضرورة ضمان توفري قنوات توصيل ،

 املعلومات يف الوقت املناسب ملستخدميها.
ضرورة حتديد هيكل جملس مبدأ مسؤوليات جملس اإلدارة: و يتمثل هذا املبدأ يف  

ثوق بها، توفري املعلومات الالزمة واملو املهام املسندة لألعضاء، مبا فيهااإلدارة و

 حتقيق مصلح كافة األطراف ذات العالقة بالشركة.االلتزام بالقوانني وو
يف شكل  مثلتإن تطبيق مثل هذه املبادئ يتطلب جهودا كبرية، و دعائم أساسية ت

الفعال حلوكمة الشركات يف اد عليها لضمان التطبيق الفعلي ومقومات جيب االعتم

 12ات ذات النشاطات املختلفة، ومن بني هذه املقومات جند:املؤسس

 املالي بالشركة.مبراقبة و ضبط األداء اإلداري و توفري القوانني و القواعد املتعلقة -
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تقييم األداء، حبيث تكون تابعة جمللس اإلدارة تنصيب جلان مهمتها متابعة و -

 منها جلنة املراجعة أو التدقيق الداخلي.
خاصة األداء اإلداري  اجلهات الرقابية على أداء الشركة،ضرورة تعدد  -

املالي، وهذا من خالل املساهمني وأصحاب املصاحل اىل جانب جلان املراجعة و

 املستقلة، أي التدقيق اخلارجي.
لتقارير من أجل حتقيق الشفافية إعداد اضرورة توفري نظام حمكم لوضع و -

 الئم.توفري املعلومات الدقيقة يف التوقيت املو
املقومات ميكن استنتاج أهم الركائز اليت تقوم عليها على إثر هذه املبادئ و    

 حوكمة الشركات.

 13:الشركات ركائز حوكمة

 أي ضمان االلتزام السلوكي من خالل االلتزام باألخالقيات السلوك األخالقي :

حتقيق مصاحل كافة األطراف املرتبطة  والتوازن يفاملهين الرشيد  وقواعد السلوك

 الشفافية عند عرض املعلومات املالية.و بالشركة
 مثل األطرافذلك من خالل تفعيل دور أصحاب املصلحة الرقابة واملساءلة: و 

 األطراف األخرى املرتبطة باملؤسسة.إلشراف والرقابة واملباشرة ل
 .إدارة املخاطرة: أي وضع نظام إلدارة املخاطرة 

 حوكمة الشركات أهدافها و جماالتها -2-احملور 

 أوال: أهداف حوكمة الشركات

 14:ميكن تلخيص هذه األهداف فيما يلي  

  املساءلة  تدعيمالوحدات االقتصادية وفرض الرقابة الفعالة على أداء

 احملاسبية بها.
 النقدي للوحدة االقتصاديةضمان مراجعة األداء التشغيلي واملالي و. 
 املعايري املتفق عليها.عميق ثقافة االلتزام بالقوانني واملبادئ وت 
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 .تعظيم أرباح الوحدة االقتصادية 
 الشفافية وحماربة الفساد.            حتقيق العدالة و 

 لشركاتثانيا: جماالت حوكمة ا

ان اإلداري ووسيلة وأداة لذلك ككات وجعلها عالج للفساد املالي ولتطبيق حوكمة الشر  

 15يلي: اليت ميكن التطرق هلا فيماالبد من حتديد جماالت عملها و

 جمال تأسيس فكرة و ثقافة االلتزام: -1

تعمل  ةنائااللتزام، وهي فكرة ارتقاء ب حيث تقوم فلسفة احلوكمة بإثراء فكرة و ثقافة  

، حيث توضح حجم املخاطر بالغة على تأسيس املضمون القيمي واألخالقي الواسع املدى

 .لتصدي لالحنرافات مهما كان حجمهاالضخامة النامجة عن عدم ا

تستخدم احلوكمة كأداة إستنارة، و إلقاء  جمال حتسني الشفافية وحتقيق الوضوح: -2

الشركات، و بالتالي ال يوجد أي ما من شأنه أن  الضوء على اجلوانب املختلفة القائمة يف

، أي أن حتد احلوكمة من ؤية الشاملة ملا حيدث يف الشركاتيقلل من القدرة على الر

 اللبس وعدم الوضوح يف الرؤية .

درجة  ، وكلما كانت حتسن منفعالة، كلما كانت وكلما كانت احلوكمة قوية  

اسية جلذب االستثمارات احمللية ت أس، وهي متطلباالشفافية، ومن درجة الوضوح

 الدولية.و

املعلومات اليت خاصة يف البيانات و جمال حتقيق املصداقية وزيادة عناصر الثقة: -3

ا، واإليضاحات يتم نشرها عن الشركات، وما تتضمنه تقارير مراق ي احلسابات عنه

إيضاح ما ات، على لنظام احملاس ي يف الشرك، ومن ثم حتسني فاعلية قدرة ااملتممة هلا

زيادة عناصر الثقة يف  مبا يساعد علىالتعبري احلقيقي عن املوجودات و حيدث ويتم فيها

ف األعراعني أن تكون املبادئ احملاسبية و، ومن هنا يتالشركات وإكسابها املصداقية

بشكل سليم يتعني أن يتم تطبيق  القواعد احملاسبية متقدمة، ومطبقةاحملاسبية والنظم و

حسابات أم  ي، سواء كانوا مدققاألساسية بالنسبة ملدقق احلساباتحرتام القواعد او
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أهميتها القوية يف جمال  معدي حسابات داخليني أو كانوا خارجني، فاحملاسبة هلا

 ظهار احلقيقة واضحة ودون أي تغيري .إل ؛احلوكمة

احلوكمة جمال توفري عناصر اجلذب االستثماري احمللي و الدولي؛ حيث أن  -4

، وأهم حتقيق أهداف متعددة إىلأداة للوصول هدفا يف حد ذاتها لكنها وسيلة و ليست

، سواء من جانب املستثمرين الدوليني توفري عناصر جيدة جلذب االستثمارهذه األهداف 

 أو الوطنيني.

 العربية  الشركاتواقع احلوكمة يف  -3احملور 

 العربية: الشركةيف  وكمةاحلأوال:

مبركز  جيب أوال التعريف ،وكمةاحلالنماذج الواقعية اليت طبقت  إىلقبل التطرق       

ديد من الذي كان ومازال يقوم مبختلف الدراسات يف الع ،املشروعات الدولية اخلاصة

كان اهتمامه منصبا حول احلوكمة  األخريةحيث يف اآلونة  ،اجملاالت منها االقتصادية

جرى هذا أحيث  ،عاصرة لضمان حتقيق النمو والتطورملوكيفية تطبيقها يف املؤسسات ا

 املركز دراسات ميدانية خصت عدد من املؤسسات منها املؤسسات يف املنطقة العربية.

 مركز املشروعات الدولية اخلاصة:

من خالل إصالح الشركات  يعمل هذا املركز على تعزيز الدميقراطية حول العامل  

ارة الواليات املتحدة املركز تابع لغرفة جت ،وجه للسوقاخلاصة واإلصالح االقتصادي امل

تابعة للصندوق حد أربعة معاهد أساسية أوهو  ،وال يهدف لتحقيق الربح ،األمريكية

ما مع قادة عا 25تعامل مركز املشروعات الدولية اخلاصة على حنو ،الوطين الدميقراطي

نية األساسية للمجتمع املدوالصحفيني لبناء املؤسسات  ،األعمال وصناع القرار

ركة مكافحة الفساد واملشا ،األساسية اليت يتعرض هلا املركز ومن القضايا ،الدميقراطي

وحوكمة الشركات واحلوكمة الدميقراطية، وحقوق  ،يف السياسات ومجعيات األعمال

 16وحقوق املرأة والشباب. ،امللكية
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 املغرب: -إراميدك–شركة  -1

استحوذت عليها مؤخرا شركة خاصة باملغرب حاجاتها ألن  يتلا -إراميدك-أدت    

تؤسس ممارسات احلوكمة حتى تنمو وحتافظ على مركزها يف السوق، وتعكس هذه 

حل األخرى مبن املمارسات التزام الشركة جتاه اجملتمع الذي تعمل به وأصحاب املصا

 العاملني.فيهم املستثمرين و
  –إراميدك-: التعريف بالشركة

شركة متوسطة احلجم يف املغرب وواحدة من كبار موردي األجهزة الطبية يف  هي    

، 1976تأسست على يد شقيقني عام  منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، وكانت قد

حني اشرتتها شركة استثمار خاصة . وتعمل  2007وعملت كشركة عائلية حتى عام 

مد املسؤولية االجتماعية و على أساس رؤية إسرتاتيجية واضحة. وتع -إراميدك–

اجملتمع يف كشريك يف اخلدمات بأخذ عمالئها و -إراميدك–التطوير املستدام، مما يضع 

 %95االعتبار، ويقود اجمللس مستثمرين من شركة االستثمار اخلاصة، واليت حتمل 
 املتبقية من األسهم. %5من أسهم الشركة، وحيمل الرئيس التنفيذي 

 للشركة:بناء قيم راسخة 

 -إلراميدك–بدأ الرئيس التنفيذي للشركة سياسة تطوير مستدامة  2006يف عام    

وكان الدافع الرئيسي وراء السياسة رؤية طويلة األمد لثقافة الشركة القائمة على احرتام 

باالتفاق  -إراميدك–اجملتمع و البيئة وكانت جمموعة قيم الشركة متوافقة مع التزام 

ليت تلتزم بتوفيق ا بادرة سياسة إسرتاتيجية من األمم املتحدة للشركاتالعاملي، وهي م

جماالتها حقوق اإلنسان  منع عشرة مبادئ متفق عليها عامليا عملياتها واسرتاتيجياتها م

 والعمالة والبيئة ومكافحة الفساد.

ل اإلبداع يف العمحفيز ووتضمنت قيم الشركة اجلوهرية يف تشجيع املسؤولية والت     

 ،عمل الفريق القائم على التعاون واالتصال يف كافة مستويات الشركةوتشجيع أسلوب 

  البائع املفضل للعمالء -إراميدك–مع توقع النزاهة. وباحلفاظ على هذه املبادئ أصبحت 

–، واستطاعت الذين يهتمون بالثقة والنزاهة وااللتزام باجلودة والقدرة على الوفاء
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العسكرية، املستشفيات اجلامعية و مالء مثل وزارة الصحة،أن تستقطب ع -إراميدك

معامل األدوية، ونسب ين باإلضافة اىل معامل األحباث وومقدم الرعاية الصحية الوط

اجملتمع الشركة بعمل "التصحيح" للعمالء والتزام  إىلالرئيس التنفيذي هذا النجاح 

 احمليط. 

 دارة واملساهمني:حوكمة الشركات كأساس لبناء الثقة بني اإل
باالتصال مع العمالء خارجيا ،كما تركز على االتصال الداخلي  -إراميدك–قامت    

بني مديري الشركة و املساهمني، وتعتقد الشركة أن هذا التواصل قد ساهم يف خلق جو 

من الثقة، يف كل شهر يعد اجمللس تقريرا للمستثمرين يوضح اإلحصائيات املالية 

رادات والنفقات والتدفق النقدي املعلومات ذات الصلة مثل موجز اإلي الرئيسية تتضمن

القروض املصرفية ويسمح هذا والفرص احملتملة والتحليل اهلامشي و ،واملخاطر القائمة

 للمستثمرين مبعرفة ما وراء األرقام ووضعها يف بيان ميكن أن تستغله يف حتسني األداء.

 األردن:–جمموعة نقل  -2
أنه –جمموعة نقل -ولقد أدركت ،كة األردنية بإنتاج منتجات مصنعةالشرتقوم هذه     

مستثمرين أن تؤسس هيكال راسخا حلوكمة ضروري لتوسيعها واستقطاب شركاء ومن ال

الشركات، ولتحقيق هذا مهدت هذه الشركة العائلية لتعاقب األجيال يف إدارة الشركة 

 قوقهم ومسؤوليتهم.لضمان أن يفهم كافة أفراد العائلة أدوارهم وح

 : التعريف بالشركة
 ،شركة 30وتتكون اآلن من أكثر من  ،1952عام   -اجملموعة نقل-تأسست     

وسط، وكانت الشركة قد تأـسست باسم وتعد من أكرب اجملموعات الصناعية يف الشرق األ

وهي شركة ذات ملكية عائلية وتوظف حنو ستة  ،نقل إخوان على يد الرئيس احلالي

آالف شخص. وبدأت الشركة كعمل جتاري متواضع يركز على اسرتاد وتوزيع املنتجات 

على الغذائية ومبرور السنوات قامت اإلدارة بإسرتاتيجية توسعية قائمة يف أساسها 

، وتغطي خطوط والتوسع والتنوع يف أرجاء الشرق األوسط ،الصناعات التجارية التكاملية

رق الصحي، واألقمشة غري أعماهلا اآلن قطاعا عريضا من املنتجات مبا فيها: الو
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 واألسفنجي ،اهزةاجلواخلرسانة  ،ومقاطع األملنيوم ،واللحوم املصنعة ،املنسوجة

 ومواد التغليف املطبوعة. ،وأنابيب البالستيك، واألدوات املكتبية ،الصناعي

 احلوكمة:مبادئ الشفافية وتطبيق 

فإنها غري  ،شركة عائلية خاصة  غري مدرجة -جمموعة نقل-على الرغم من أن    

لكنها تقوم بتجميع تقرير سنوي داخلي  ،شر بياناتها املاليةنملزمة من قبل احلكومة ب

ؤشرات ، ومومعدل تغريها ،ومات اليت تشمل على عدد العاملنيتطوعي يفصح عن املعل

األعمال اإلنسانية يف ع، واركة يف خدمة اجملتماملشو ،يةمسؤولية الشركة االجتماع

 مؤسسة العائلة.

احملتملني من شركاء احلاليني والتقديم سجل حيدد بأهمية  -جمموعة نقل-وتعرتف    

 فعلى سبيل املثال أصبحت الشركة ،ان احلصول على شراكات إسرتاتيجيةأجل ضم

 ،وفوكس وغريها من أنواع السيارات ،وبورش ،مؤخرا موزعا مسجال لسيارات أودي

، وقام التقرير د مستندات واضحة لعمليات تشغيلهاوكان من شروط الرتخيص وجو

 .واصل متتاز بالشفافية مع الشركاءالسنوي بوظيفته كأداة ت

، األمر الذي يعد كما  الشركة العاملني مرتفعي التميزجذبت ممارسات الشفافية يف    

 وحيصل العاملون على ،مال رئيسيا ساهم يف جناح الشركةايؤكد نائب الرئيس، ع

 ،ح على طرق التقدم يف داخل الشركةويتعرفون بوضو ،أجورهم وفقا إلسرتاتيجية الشركة

لعليا، حتى منصب ويقوم هيكل الشركة حبيث ميكن ألي شخص يرتقي املناصب ا

 وإدارة عائلية.وذلك على الرغم من كون الشركة ذات ملكية  ،الرئيس التنفيذي

ترى الشركة أن ممارسات حوكمة الشركات احملسنة بها مثل وضع إطار مؤسسي    

 ،د جملس قوي وضوابط وموازين فعالةووجو ،ات اليت مل تكن نظامية يف السابقللممارس

أن البنوك و شركات القطاع  -جمموعة نقل-وقد وجدت  ،هي عناصر أساسية يف منوها

دد أنظمة بالعمل مع الشركة مقارنة بالشركات اليت مل حت اخلاص هي أكثر اهتماما

 خاصة إذا كانت تلك الشركات تعمل يف األسواق الناشئة.  ،ملمارستها
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 اجلزائر: –أن سي أ الرويبة -شركة  -3
 :بالشركةالتعريف 

نيع األغذية و املنتجات لتص 1966تأسست هذه الشركة العائلية يف اجلزائر عام     

وكان من بني شروط  ،الشركة أن تدخل شريكا يف امللكيةولتيسري منوها قررت  ،الزراعية

وقد  ،تغري أسلوب احلوكمة فيهايإن -أن سي أ الرويبة-االستثمار أن طلب الشريك من 

النمو يف الشركة مما عاد بالنفع على الشركة التعديالت اىل زيادة االستقرار وأدت 

 واملستثمر.

 االستثمارات:قدرة الشفافية على جذب 

أنه نتيجة النعدام  1999عام  -أن سي أ الرويبة-الحظ الرئيس التنفيذي لشركة     

تاريخ تأسيس الشركة فإن املمارسات احملاسبية  إىلوجود قواعد إرشادية واضحة تعود 

تيجة للبيئة السياسية احلكومية والضرائب  ون ،تتفق مع املمارسات األفضل دوليا بها ال

بل الكثري  -أن سي أ الرويبة -ليت كانت سببا يف تثبيط همم ليس فقط شركة ة اضالباه

ومع هذا  ،فصاح التام عن معلوماتهم املاليةمن الشركات يف القطاع اخلاص يف اجلزائر لإل

بنيها من النقطة الفاصلة اليت جيب ت -أن سي أ الرويبة -أدرك الرئيس التنفيذي لـــــ 

 ،الرئيسي للشركة هو تصنيع األغذية، حيث كان النشاط اجل النهوض بهذه الشركة

خيص لتصنيع غري أنه يف نفس الوقت تقريبا لتعيني الرئيس التنفيذي حصلت على تر

وقد حافظت  ،ة مثالية لتقديم أسلوب تشغيل جيدوكانت فرص ،وبيع منتجات املرطبات

د سينفذ أسلوب إدارة ، غري أنها أبلغت بأن الفرع اجلديالعائلة على الشركة الرئيسية

لشفافية التامة ما بني العائلة والعاملني وصناديق االستثمار والبنوك تقوم على أساس ا

 أصحاب املصاحل. و

 ،كما نظم خط اإلنتاج ،تنشيطها وإعادةوقد درس الرئيس التنفيذي شبكات التوزيع     

على رأس مال وكانت تلك اخلطوات الزمة للحصول  ،أدخل برامج تدريب للعاملنيو

، غري ظام العمليات اجلديد صعب التنفيذلتمويل  توسع الشركة. ويف العام األول كان ن

وطوال تلك  ،نتيجة لتحسني األداء %50أن الشركة القت زيادة يف املبيعات قدرها 
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الدائم مع املساهمني وتدخلهم منظما للتواصل املفتوح و الفرتة وضع الرئيس التنفيذي إطارا

، وبدون هذا أو اإلبالغ عنها على األقل ،ورة مباشرة يف القرارات الرئيسيةصمجيعا ب

ملوافقة التواصل املنظم رمبا مل يكن باستطاعته احلصول على تأييد كافة املساهمني يف ا

 جناح الشركة احلالي. إىلمما أدي يف النهاية  ،على رؤية الشركة اجلديدة

 : ملساهمنيأهمية التقرير السنوي يف التواصل مع ا

سنوي مما يف نشر تقرير  -أن سي أ الرويبة –، بدأت الشركة 2003منذ عام     

العائلة .ومل ساهمني والعاملني، واملستثمرين والفعال ما بني امليسمح بالتواصل الواضح و

لب حباجة لالستفسار عن األرباح واخلسائر أو ما يعد املساهمني الذين من العائلة يف الغا

 .قد نشر كل شيء يف التقرير السنويف ،الشركةتقوم به 

العمليات الراسخة من العوامل الرئيسية جلذب االستثمار، غري يعترب األداء املالي و   

ناس أنه يلزم التواصل بشأن املعلومات اخلاصة بالشركة بأسلوب واضح وشفاف يساعد ال

من بني   -الرويبة أن سي أ –، ويف ذلك الوقت فإن على تقدير وتقييم لدى الشركة

الشركات احمللية القليلة يف اجلزائر اليت تصدر تقريرا سنويا تضمن خطة الشركة 

، وكذلك مؤشرات األداء الرئيسية ،ورؤيتها وأرقام أرباحها وخسائرهاالتسويقية 

واستطاعت الشركة بصورة فريدة يف هذه السوق وخبطى سابقة ملنافسيها يف جمال 

ة املستثمرين وجتذب االستثمارات جديدة من خالل صندوق الشفافية أن حتظى بثق

 االستثمار اخلاص اإلقليمي املعروف باسم 

 إفريقيا أنفست()

حوكمة الشركات لضمان احلقوق باعتبارها األسلوب الذي أكد على الشركة تطبيق     

تثمار وبالفعل كانت النتائج جيدة بالنسبة لصندوق االس ،فاظ على أمواهلماألنسب يف احل

أن سي أ  -وحسنت  ،وكمة ثقة اكرب يف املتعاملني معهاإلقليمي الذي أعطته احل

 من هيكلها الداخلي وزادت ثقتها ووسعت رأس ماهلا. –الرويبة

مة يف مما سبق اتضح وحسب الدراسات املنجزة انه ميكن أن تؤثر سياسات احلوك   

ى امللكية، قد يعين هذا ، وبالنسبة للمستثمرين علالشركة على وجود رأس املال
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كمة بشكل كبري. االستعداد لالستثمار مبعدالت أكرب يف الشركات اليت تستخدم احلو

ؤولية الواضحة للمجلس واإلدارة املسوتؤدي الشفافية والضوابط املالية واحلقوق و

النابعة من أنظمة حوكمة واملساهمني اخلارجيني واملساهمني ذوي احلصة احلاكمة و

 وقد أوضحت البحوث ذلك.  ،تقليل ارتياب املستثمرين إىلركات رشيدة للش

 اخلامتة:

من خالل هذه الدراسة واملعلومات حول تطبيق احلوكمة يف الشركات املعاصرة اتضح لنا 

أن تبين احلوكمة ينجم عنه حتقيق العديد من األهداف اليت تزيد من قوة الشركة نذكر 

 منها:

 كبريا يف جذب رأس املال.دورا  اليت تلعب الشفافية -

، هو من بني سواء كانوا من العائلة او خارجهاالتواصل املنظم مع األفراد العاملني  -

 العوامل الرئيسية يف جناح الشركات العائلية.

 يف حل صراعات األجيال احملتملة يف العائلة.تساعد حوكمة الشركات  -

، ميكن أن يضع اجملتمع ة وسلوكيات مسؤولية جتاهتأسيس قيم شركات راسخ -

 وأن جتتذب قائمة عمالء ممتازة. ،لشركة يف موقع الصدارة يف جماهلاا

عن طريق ممارسات حوكمة اإلدارة ي بناء الثقة ما بني املساهمني ومن الضرور -

 االتصاالت الفعالة.والتقارير الشفافة الشركات و

 املصاحل.الشفافية هي عنصر رئيسي يف بناء الثقة ما بني أصحاب  -

 حوكمة الشركات تستلزم ختطيط طويل املدى. -

 االحتفاظ بهم.عد على جذب العاملني املتميزين وتنفيذ أفضل ملمارسات احلوكمة يسا -

 املراجع:

                                                           
، بنك االستثمار حمددات احلوكمة و معايريها، مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها يف مصر حممد حسني يوسف،   1

 .4ص ،2007، ،مصرالقومي

 املرجع نفسه.2

جملة جامعة امللك عبد  ، -حالة السعودية–جلان املراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات  عوض بن سالمة الرحيلي،  3

 .4 ،3ص  ،2008 ، اململكة العربية السعودية،1الغزيز، العدد 
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 ملرجع نفسه.ا4

 املرجع نفسه.5

الدولي األول حول احلوكمة احملاسبية للمؤسسة واقع ، امللتقى املبادئ األساسية لتطبيق احلوكمة احملاسبية يف املؤسسة 6

 .2، ص،2010ديسمرب  8و 7رهانات و آفاق،  جامعة أم البواقي، 

، مدخل متكامل، تعريب حممد سيد أمحد عبد املتعال، إمساعيل اإلدارة اإلسرتاتيجيةشارلزهل، جارديث جونز، 7  

 .831،ص، 2008بية السعودية، علي بسيوني، دار املريخ للنشر، الرياض، اململكة العر

، دار اليازوري العلمية النشر و التوزيع، قراءات يف الفكر اإلداري املعاصرنعمة عباس اخلفاجي،  طاهر حمسن منصور، 8

 .23، ص 2008عمان ، األردن، 

 .42ص، املرجع نفسه، 9

 مرجع سابق. ، -نصائح إرشادية لتحقيق اإلصالح– CIPEمركز املشروعات الدولية اخلاصة   10

امللتقى الدولي األول حول احلوكمة  احلوكمة و دورها يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية،، فهيمة بديسي   11

 .3،4، ص2010ديسمرب  8و 7احملاسبية للمؤسسة واقع رهانات و آفاق، جامعة أم البواقي، 

 .4، صاملرجع نفسه 12

 احملاسبية احلوكمة حول  األول الدولي امللتقى واإلفصاح، الشفافية قواعد إرساء يف الشركات حوكمة عمار،دور عاديبل 13

 .                                                                                              6 ص ،2010 ديسمرب 8و 7 البواقي، أم جامعة وآفاق، رهانات واقع للمؤسسة

 .3ص  احلوكمة احملاسبية يف املؤسسة، مرجع سابق،املبادئ األساسية لتطبيق 14

 .15املرجع نفسه، ص، 15

 .8ص،   ،2011فيفري الشركات، حلوكمة العاملي املنتدى اخلاصة الدولية املشروعات مركز16



 باجلزائركمدخل للتنمية االقتصادية  ةالسياحـ

 اجلزائريف  سياحةيت اخلاصة بالدراسة حتليلية ألهم مواقع االنرتن 
 

 أ.عامري خدجية           أ.بلعربي غنية

 جامعة األغواط.   جامعة برج بوعريريج

 : لص  امل    

اليتدة  ن  تعتديتد    ساسية اليت  كنيتأل ألد دةليتة ميتأل    ة كأحد املوارد األالسياحتعترب      

إذا ما كانيت    ة بالتالي التندية االجتداعية ةالثقافية  جل التندية االقتصادية نعليها مأل 

ةكيتذل  ميتأل    رت بهيتا عيتدع عصيتور    عريقة مةنثرية تتوفر على مناطق متنوعة هذه الدةلة 

يف حيث التنوع اجلغرايف ة التنوع املناخي   ةيف تنوع العادات ة التقاليد ينتج عنه تنيتوع  

الثقافات داخل البلد الواحد   ةهيتذا ميتا لعيتل هيتذه املنوقيتة ةجهيتة للسيتوال ميتأل نجيتل          

التعرف على هيتذه املنوقيتة ة التدتيتم هلداويتا ة التعيترف عليتى تارعهيتا العرييتق ة عليتى          

 االختالف احلضارد ةالثقايف بها.

وقة تنو  منتوفر بها مجيم ما لب ن  ينو  لني يجند ن  اجلزائر مأل هنا فإننا       

ةىل إذ ننها منوقة متناملة مأل حييتث التنيتوع الثقيتايف ميتأل ال يتدا  إىل      ألسياحية بالدرجة ا

مأل حيث العادات ةالتقاليد كاللباس ة األكل ة الفنيتو     اجلنوب ة مأل ال رق إىل الغرب

خل  ةكيتذل  يف التنيتوع التضاريسيتي ةاجلغيترايف ميتأل حييتث       اةالقيم االجتداعية.... ال عبية

ة املناطق الصيتحراةية ة املنيتاطق اجلبلييتة ة كيتذل  يف اارت التيتارعي       السواحل البحرية 

إرثا تارعيا عريقيتا ة متنوعيتا ال    خلف ما عدع حضارات مأل خال  تعاقبالذد مرت به 

ألنه يوجيتد بهيتا    ن  تعتدد عليهنأل للدةلة يستها  به  ة بالتالي فهي منوقة سياحية ك

 مجيم املتولبات للقيام بهذا الن اط.

بالرغم مأل التنوع الثقايف ة التارعي ة اجلغرايف الذد تتدتم به اجلزائر   إال ننه ال      

مل تنأل هناليت  ةسيتيلة اتصيتا  يعتديتد عليهيتا       احد ن  يتعرف على هذه املنوقة إذكنأل أل
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السائح مأل نجل التعرف على هذه الوجهة   فالوسيلة تساهم يف التعريف باملنوقيتة ةذكيتر   

عل مأل ند خصص ن  الذد لة التارعية ةاجلغرافية املتعلقة بها اخلصائص الثقافية ة 

املنوقة نة هذا البلد ةالتعيترف علييته عيتأل كثيتب   ةلعيتل نحيتدت طيترق         ع هذهيرغب بزيار

االتصا  هيتي االنننييت  اليت  تعتيترب املصيتدر األة  يف ةقتنيتا احليتالي ملعرفيتة ند خيتي            

  إذ ن  ال صص إذا ميتا نراد   ق خبصوصيات ند بلد نة ند منوقة ماةخصوصا فيدا يتعل

ن  يتعرف نة يزةر بلد ما   فإنه يلجأ إىل خبنة االننني  لني يتعرف على هذه املنوقة 

   ةلني يقم يف مجا  ةسحر هذا البلد ةبالتالي ستنو  ةجهته السياحية.

لسياحية لسنحاة  معرفة ما لألننني  مأل دةر يف النةيج  لذل  ةمأل خال  هذه املقالة  

  ةكييتف ييتتم   بهيتذا اايتا   ختيتتص  جلزائر ةذل  مأل خال  حتليل نهم املواقيتم اليت    با

 النةيج لذل ؟

 األننني . مواقم : السياحة  التندية االقتصادية    الكلمات املفتاحية

Résumé   
Le tourisme est considérée comme l'une des ressources de 

base qui peut être exploitée par n’importe quel pays pour son 

développement économique et donc social et culturel, Si le pays 

contient des zones(domaines) et sites archéologique antique, 

ainsi que sur le plan de la diversité géographique, la diversité du 

climat, la diversité des coutumes et des traditions, résultent la 

diversité des cultures dans le même pays, et c'est ce qui fait de 

cette région une destination pour les touristes afin d'identifier la 

région et profiter de sa beauté et de déterminer sa longue histoire 

et la différence de civilisation et sa culture . 

L’Algérie contient toutes les richesses qui font une zone 

touristique de premier lieu, une région intégrée en termes de 

diversité culturelle du nord au sud et d'est en ouest en termes de 

coutumes et traditions dans sa gastronomie, ses tenues 

traditionnelles, ses arts populaires, et ses valeurs sociales..etc. 

Ainsi que dans la diversité de ses reliefs et les conditions 

géographiques des zones côtières et désertiques marins et les 

zones montagneuses, aussi dans l'héritage historique qui a été 

adoptée par l'Algérie dans la succession de plusieurs 

civilisations ont laissé un héritage historiquement bien fondé, 

diversifié et significatif, elle est donc une zone touristique que 
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l'etat algérien peut exploiter dans l'industrie du tourisme pour 

toutes les conditions qui peuvent faire cette activité industrielle. 

En dépit de la diversité culturelle et historique et géographique 

dont jouit l'Algérie, personne ne peut la connaitre sans moyen de 

communication pour identifier cette destination. Le moyen 

contribue à la définition de la région et ses caractéristiques 

culturelles, historiques et géographiques, pour la connaitre de 

près. Internet est considéré comme le moyen de communication 

le plus utilisé  et comme la principale source des connaissances 

actuelles, notamment en ce qui concerne les spécificités d'un 

pays ou d'une région, l’individu l’utilise à fin de connaitre une 

région ou un pays quelconque, et ainsi il découvre sa beauté et 

son charme et donc optera à le visiter de près. 

Ainsi, à travers cette communication, nous allons essayer de 

découvrir le rôle d'Internet dans la promotion de tourisme en 

Algérie, à travers l'analyse des plus importants sites du tourisme 

en Algérie, et comment il est promu? 

 : تاريخ نشأة السياحةأوال : 

هيتوم السيتياحة ةمعناهيتا ميتم تويتور ااتدعيتات ةسيتوف نعيتر  بصيتورع          لقد تويتور مف      

 ال  مرت بها السياحة ة هي :التوور راحل مخمتصرع ألهم 

إ  غرييتزع التنقيتل ةالنحيتا  ميتأل منيتا  اخيتر كانيت         مرحلة العصورر الددةوة :    -1

منذ ن أته األةىل سعيا حلياع نفضل حيث مل تنأل هناك منظدات نة  موجودع عند االنسا 

الضرةرية  فنا  عليه ن  يسعى إىل توفريها بنفسيته   تحتياجااالرمسية توفر له  ةجهات

ةقد بدنت هذه املرحلة  (1)بدة  ةجود قوانني نة نعراف حتد ة حتنم تصرفاته ةالتزاماته.

بسيتقوط الدةليتة    انتهيت  قبل امليتيالد ة 5000مم ن أع حضارع بالد الرافديأل ةالفراعنة يف 

 : (2)لرابم ةمأل خصائص هذه املرحلة هيالرةمانية يف نهاية القر  ا
 ظهور الدة  مثل احلضارع الفرعونية ةاحلضارع الرةمانية. -
 ظهور العلوم ةتوور ةسائل النقل ةاملواصالت خاصة السفأل ال راعية. -
تبدن املرحلة بسقوط االمرباطورية الرةمانييتة حتيتى القيتر     مرحلة العصرر الرسطى:  -2

رييتة الرةمانييتة رخيتر إمرباطورييتة ن يتأت يف العصيتور       اخلامس ع ر ةاملعرةف ن  االمرباطو
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القدكة  ةقد كان  مركز االخعاع الفنرد ةاحلضارد ةالتجارد ةكا  وا الفضيتل األكيترب   

.ة قد كا  اجتاه السياحة يف تل  العصور إىل التجارع (3)يف تووير حركة األسفار عرب العامل

املدتيتدع للقيتر  الرابيتم ع يتر      رحالت الدراسة  حيث انفرد العرب ميتأل الفيتنع      احلج 

ةالثامأل ع ر على تووير مبادئ السياحة ةةضم األسس األةىل  ةكان  اليتبالد االسيتالمية   

نكثر تقدما مأل نةرةبا ةبغداد ةقرطبة ال  كان  نكثر املد  ثرا  مأل حيث التجارع ةمركيتز  

بأل بووطيتة   خهرهم انةقد انولق العرب لوبو  العامل ةمأل   احلياع الثقافية ة احلضارية

نخذت السياحة الدينييتة نبعيتاد جدييتدع يف العصيتور     كدا ابأل جبري  البريةني....ةغريهم  

الوسوى حيث كا  احلجاج على اختالف نديانهم يقومو  برحالتهم الدينية إىل األميتاكأل  

املقدسة  ةكثريا منهم كتبوا نةصافا ليترحالتهم ةيف نهاييتة العصيتور الوسيتوى ظهيترت ف يتة       

م السياسية أل يقومو  برحالت لغر  العلم ةالتعرف على ررا  الغري ةالنظطاليب العلم الذي

  هذه الفنع مبثابة بداية الرحالت اليت  كانيت  قاصيترع عليتى     خرىاملوجودع يف الدة  األ

 موا  فائضة عأل احلاجة.نطبقة االرستقراطيني أل  السفر يتولب ةق  فراغ ة
  يف عصر النهضة ال  حيتدث   بداية العصور احلديثة كان مرحلة العصر احلديث: -3

دت إىل زييتادع   افات اجلغرافييتة اليت  ن  تكمثل االفيها تغريات عديدع يف ااا  العلدي 

حدث  الثورع الصناعية تغيريا ةاضحا يف ةسائل املواصيتالت ةتوويرهيتا ميتا    ناألسفار  كدا 

ثانييتة  ندى إىل سهولة السفر ةالتنقل ةاختصيتار الوقيت  ة ازدادت بعيتد احليترب العاملييتة ال     

ةييترى   (4)حيث بدن تويتوير الويتائرات احلربييتة إىل مدنييتة ةكيتذل  السيتيارات ةالقويتارات       

ن  علم السياحة توور توورا ملحوظا مبا يتوافق ميتم حركيتة السيتياحة     "دوكالس بريس"

 : (5)الدةلية بعد احلرب العاملية الثانية ة يرجم ذل  إىل 
ةسيتائل االنتيتاج  يتا ندى إىل    التوورات التننولوجية ال  ندت إىل حتسني طيترق ة   -

توفري اجلهد االنساني ةحتسني ظرةف العديتل ة زييتادع نةقيتات الفيتراغ ةااجيتازات      

 املدنوحة.
 تقدم ة توور ةسائل النقل ة املواصالت ة االتصاالت ة بالتالي املسافات. -
 سهولة تباد  اخلربات ةانت ار املعرفة. -
 ة كضرةرع حتدية.ارتفاع معدالت الدخو  ة الثرةات ةالنظرع للسياح -
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هديتهيتا اقتصيتاديا   ناهتدام املنظدات ةاوي ات الدةلية ةااتدم الدةلي بالسيتياحة ة  -

 ةاجتداعيا ةسياسيا.
رحاليتة  العليه مل يعد سفر اليوم ك يتأنه بيتاألمس   كديتا مل يعيتد رحاليتة الييتوم مثيتل        ة

جتعيتل ميتأل   القدامى أل  الثرةع التننولوجية ةتقدم ةسائل النقل ةكثرع عيتدد املسيتافريأل مل   

املسافر رحالة ) باملعنى التقلييتدد( حييتث تيتدير املناتيتب السيتياحية ةتعليتأل عيتأل موضيتوع         

 يتف    تنقيتل احلقيقيتة ةتن  الرحلة يف عدع طرق عأل طرييتق ةضيتم العدييتد ميتأل الصيتور اليت      

لي ن  يقيتوم  .كذل  نصبح بإمنا  املسافر يف ةقتنا احلا(6)ماكأل ال  تنو  كامنةخمتلف األ

يسيتتعني بهيتا   املواعم بسهولة ةذل  عيترب خيتبنة االنننييت  اليت       يفيف الفنادق ة باحلجز

 .ل ذل جأل

 ثانيا : تعريف السياحة

I. للسياحة :  لبعض الباحثني اتتعريف 
: يعرف السياحة على ننها :" كيتل   Vau Schullerتعريف فرنش ولرين  -

العدليات املتداخليتة ةخصوصيتا العدلييتات االقتصيتادية املتعلقيتة بيتدخو  األجانيتب ة        

 ج منوقة نة ةالية نة دةلة معينة".تهم املؤقتة ةانت ارهم داخل ةخارإقام
ننهيتيتا:" جمدوعيتيتة الظيتيتواهر  يعرفهيتيتا عليتيتى:  Mclntoshتعريووف موواكنتر   -

لسيتيال ةمن يت ت األعديتا   ة اليتدة      ةالعالقات الناجتة عأل عدليات التفاعل بيتني ا 

 . (7)ائريأل"ااتدعات املضيفة ةذل  بهدف استقواب ةاستضافة هؤال  السيال ةالزة
سيتياحة عليتى حيتد قوليته: " السيتياحة      لل السريسري: Akollerتعريف آكلرر  -

السويسرية تتنو  مأل نةل   األفراد الذيأل يقيدو  مؤقتيتا بسويسيترا بعييتدا عيتأل مقيتر      

 :(8)إقامتهم لألسباب التالية
 األسباب الصحية نة النةيح نة إرضا  احتياجات ثقافية. -
 .ألعدا   مؤمترات(األسباب املهنية ) رحالت رجا  ا -
 األسباب التعليدية. -

II.  :تعريف بعض املنظمات واملؤمترات الدولية العاملية للسياحة 
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م 1963املنعقيتد يف رةميتا   تعريف مؤمتر األمم املتحدة للسياحة والسفر الدولي :  -

ن  السياحة:" ظاهرع اجتداعية ة إنسانية تقيتوم عليتى انتقيتا  الفيترد ميتأل منيتا         نقر

منا  رخر لفنع مؤقتة ال تقل عأل نربعة ةع ريأل ساعة  ال تزييتد   إقامته الدائدة إىل

عيتيتأل نثيتيتر ع يتيتر خيتيتهرا بهيتيتدف السيتيتياحة النفيهييتيتة  العالجييتيتة نة التارعييتيتة  ة 

 .(9)السياحة كالوائر وا جناحا  هدا السياحة اخلارجية ةالداخلية"
عرف السيتياحة بأنهيتا:" األن يتوة اليت  يقيتوم بهيتا        1991بنندا مؤمتر )أوتاوا(  -

ال صص املسافر إىل منا  خارج بي ته املعتادع ملدع نقل مأل فنع معينة ميتأل اليتزمأل    

ةن  ينو  غرضه مأل السفر  ارسة ن اط ينتسب منه دخال يف املنا  اليتذد يسيتافر   

 . (10)إليه"
املنظديتة العاملييتة للسيتياحة عليتى ننهيتا:"       نقرتتعريف املنظمة العاملية للسياحة:  -

م بها األفراد خال  السفر ةاالنتقا  إىل األميتاكأل خيتارج   جمدوعة الن اطات ال  يقو

 .(11)حميوهم املعتاد بغر  الراحة ألغرا  نخرى"
 :ثالثا :أنراع السياحة 

تتعدد ننواع السياحة تبعا للدةافم ةالرغبات ة االحتياجات املصتلفة فهنال  السياحة      

نت يتيتارها التويتيتور العلديتيتي سيتيتاعد عليتيتى اجييتيتة ةغريهيتيتا ةاليتيت  الثقافييتيتة  النفيهييتيتة  العال

االقتصادد ةاالجتداعي ةما صاحبها مأل تولعات ةمتولبات مل تنأل معرةفة مأل قبل مثيتل  

سياحة املؤمترات ةاملعار   ةقد صنف  ننواع السياحة ةذل  ةفقيتا لعيتدع عناصيتر هيتي :     

(12) 

 وفدا للدافع أو اهلدف : -1
  التدفق امليتنظم ميتأل   كنأل تعريف السياحة الدينية بأنها: " ذلالسياحة الدينية : -

السوال القادمني مأل اليتداخل نة اخليتارج بهيتدف التعيترف عليتى األميتاكأل الدينييتة ة        

تارعها ةما متثليته ميتأل قيتيم رةحييتة ويتذا اليتديأل نة املعتقيتد نة ذاك فهيتي سيتياحة          

على اليتنات اليتدير لدةليتة ميتا مثيتل: زييتارع منيتة ة         تقليدية متثل مصدرا للتعرف

 .(13)سلدني ة الفاتينا  بالنسبة للدسيحينياملدينة املنورع بالنسبة للد
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يقصد بالسياحة الرياضية االنتقا  مأل منا  ااقامة إىل منيتا   السياحة الرياضية :  -

رخر يف دةلة نخرى لفيتنع مؤقتيتة بهيتدف  ارسيتة األن يتوة الرياضيتية املصتلفيتة نة        

. (14)لعاملاالستدتاع مب اهدتها مثل امل اركة يف دةرات األلعاب األةملبية ةبووالت ا

ل مأل نجل مساندع الفرييتق  مثل مباريات كأس العامل مثال ة تنقل االنصار إىل الربازي

 الوطر.
 20يف نةاخر القر يعترب هذا النوع مأل نمناط السياحة احلديثة  سياحة املؤمترات: -

حيث ارتبو  ارتباطا كبريا بالندو احلضارد النبري الذد خهده العامل يف السنوات 

خريع ةما تبم هذا مأل توور كبري يف العالقات االقتصادية   السياسيتية   األالع ريأل 

بأنواع نخرى كسياحة الثقافية ةاالجتداعية بني معظم دة  العامل ةيرتبط هذا النوع 

 ىاملعار  ةمأل عوامل ظهورها هو زيادع التصصص العلدي ةاملهيتر ميتا ينتيتب عليت    

ننوليتوجي األميتر اليتذد ييتؤدد إىل     ذل  مأل تغري يف النكيب االجتداعي ةالتويتور الت 

 .(15)خلاكثرع عقد اللقا ات العلدية ةاملهنية ةالثقافية...
السياحة الثقافية بأنهيتا :" امتصيتاا السيتائح     "مسيث"عرف السياحة الثدافية :  -

ملظاهر احلياع املاضية اتدعيتات قدكيتة ةنالحيتن ميتأل خيتال  ذليت  ظيتواهر مثيتل:         

ةالسيتفر ليته دةر يف    (16) راعيتة ةاليترد...  نسيتاليب املنيتاز  ةاحليترف   ةمعيتدالت الز    

 .(17)االطالع على حياع الناس املتنوعة ةثقافتهم ةحضارتهم يف االزمنة القدكة
للسيتياحة احلديثيتة خصوصيتا يف اليتدة       ةع اوامامأل األنوتعد السياحة العالجية:  -

عليتى ال يتفا  ميتأل بعيت      بار النربيتييتة اليت  تسيتاعد    ال  تتدتم بوجود العيو  ةاا

مأل  هةما تبع التوور التننولوجي ةالتقر إىل  وعترجم نهدية هذا النكدا   را ماأل

الوق  ندت إىل ظهور نمرا  مثل القلق ة التوتر النفسي زيادع سرعة احلياع ةضيق 

 ا دفم املعاجلني للعودع إىل الوب الوبيعي عأل طريق اسيتتصدام ااميتات الرميتا     

 .(18)هاةغري   املياه الساخنة ةنخعة ال دسةعيو
كدا يعرفها بع  املتصصصني هي تغيري منا  ااقاميتة لفيتنع   السياحة الرتفيهية:  -

لغر  االستدتاع ةالنفيه عأل النفس ةليس لغر  رخر  ةيعترب هذا النوع مأل نقيتدم  
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األنواع السياحية ال  عرفها العامل حيث ت ري بعيت  الدراسيتات إىل ن  السيتياحة    

 . (19)خرى يف كثري مأل الدة ألنواع االنفيهية تسري مبعد  نسرع مأل األ
 وفدا للمرقع اجلغرايف:  -2

متثل السياحة الداخلية انتقا  مواطر داخل حيتدةد دةليتتهم   السياحة الداخلية :  -

ةهنا ينتقل السائح مأل منا  إقامته ليزةر منا  رخر داخل حدةد الدةلة ال  يقيتيم  

بغيتر  العديتل ةلنيتأل بغيتر      فيها ةن  يقضي ليلة على األقل يف املنا  املزار ليتيس  

 .(20)النفيه ةاالستجدام نة ألسباب دينية نة حضور مؤمتر نة ندةع
اةرع تنيتو  منوقيتة   ااةيقصد بها السفر ةالتنقل بني الدة   السياحة االقليمية :  -

ةتتدييتز   دة  جنيتوب رسيتيا    سياحية ةاحيتدع مثيتل اليتدة  العربييتة نة االفريقييتة نة     

ة اامجالية للرحلة نظرا لقصر املسيتافة اليت  يقوعهيتا    السياحة ااقليدية بقلة التنلف

رييأل باالجتيتاه  السائح بااضافة إىل تنوع ةتعدد ةسائل النقل املتاحة  ا يغرد النيتث 

 .(21)حنو الدة  القريبة
ة يقصد بها انتقا  السوال األجانب إىل بلد ميتا ةهيتذا النيتوع     اخلارجية :السياحة  -

ةذل  للحصو  عليتى العديتالت الصيتعبة كديتا      مأل السياحة ت جعه معظم دة  العامل

يتولب هذا النوع خدمات خمتلفيتة حييتث كلديتا تنوعيت  اخليتدمات السيتياحية ميتأل        

ةعليه يعتدد هذا النوع مأل   جانباألكلدا زاد عدد السوال  ناحية اجلودع ةاألسعار

  تيتيتوفر األميتيتأل ةاالسيتيتتقرار ةاحيتيتنام ت السيتيتياحية السيتيتياحة عليتيتى : تيتيتوفر اخليتيتدما

 . (22)القوانني ةاخنفا  األسعار السوال  ثبات
 :(23)وفدا ملدة اإلقامة -3

ة يقصد بها اجتاه السائحني يف مواسم معينة صوب مناطق معينة سياحة مرمسية:  -

دة  نخرى كدا هو احلا  يف اجتيتاه السيتائحني إىل ال يتواط  ة اجليتزر البحرييتة يف      

ائييتة ة الغيتوا   فصل االسيتتجدام ةاالسيتتدتاع باعتيتدا  املنيتاا ة ارسيتة الرياضيتة امل      

ة يندرج ضدأل هذا النيتوع ميتأل السيتياحة زييتارع األميتاكأل املقدسيتة يف مواسيتم         اخل ...
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مواعييتد حميتددع ميتأل السيتنة     معينة ةكذل  حضور املوالد ةما يصاحبها مأل خعائر يف 

 ولق عليها سياحة مومسية الرتباطها بأةقات حمددع مأل السنة.ةهذا ما ي
 أل السياحة مأل نوعني:ةيتنو  هذا النوع مالسياحة العابرة:  -

سياحة عابرع تنو  نثنا  انتقا  السوال بالورق الربية عأل طريق احليتافالت   -ن

السياحية حيث نثنا  توجهها إىل بلد ما كر ببلد معني ةيبقى فيها ملدع ييتوم  

نة يومني ففي هذه احلالة تقوم بعيت  ال يتركات السيتياحية بتنظيتيم رحيتالت      

 سياحية قصريع وؤال  السوال.

عابرع حتصل نثنا  االنتقا  بالوائرات كأ  ينو  تعول طيتائرع نة  سياحة  -ب

السيتياحية بتنظيتيم رحيتالت لزييتارع     د إضرابات   فتقوم بع  ال ركات ةجو

نماكأل نثرية ةينو  هذا النوع مأل السياحة بدة  ختويط مسبق نة تنظيم ةيتم 

تنفييتيتذ براجميتيته بسيتيترعة كديتيتا تعتديتيتد عليتيتى املرةنيتيتة املتيتيتوفرع يف ال يتيتركات       

 .(24)حيةالسيا
 وفدا للعدد :   -4
هيتذا النيتوع ميتأل السيتياحة غيتري منظديتة يقيتوم بهيتا ال يتصص نة          السياحة الفردية :  -

جمدوعة نخصاا لزيارع بليتد نة منيتا  ميتا ة تيتناةل ميتدع ااقاميتة حسيتب متيتتعهم         

باملنا  نة حسب ةق  الفراغ املتوفر لديهم ةكل سائح مأل هذه اادوعة له دةافعه 

خليتدمات    جا  لتحقيقها ةمدى متتم هؤال  السوال بااخلاصة ةرغباته اخلاصة ال

السياحية   ةيعتدد هذا النوع مأل السياحة على تيتأثري األصيتدقا  نة تيتأثري ااعيتال      

 .(25)ةالنةيج السياحي ةمدى ثقافة السائح
ة تنو  عنيتدما يسيتافر السيتيال ميتم بعضيتهم مجاعييتا ةضيتدأل         السياحة اجلماعية : -

زيارتها ةمنا  ااقامة ةالوعام ةغريها ةتنضم عأل طريق برنامج ي دل األماكأل املراد 

 ةكاالت السياحة ةالسفر ةتنقسم إىل قسدني:
سياحة غري منظدة : تنظم اادوعة الواحدع برنامج الرحلة لوحيتدها ميتأل   -ن

حيث مدع ااقامة يف املناطق السياحية ةااقليدية املراد استصدامها ند بيتدة   

 ختويط مسبق.
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ظديتة: ينيتو  برنيتيتامج الرحليتة معيتد مسيتبقا ميتأل قبيتيتل       سيتياحة مجاعييتة من   -ت

ةحمددع ظرةف الوعام ةاملبييت    خركات السياحة نة ةكاالت السياحة ةالسفر

 ماكأل املراد زيارتها.ةاأل

 وموود  املراقووع االلكرتونيووة مضوومرن مربيدووي يف حتليوول  توور اإلاجلانوو  رابعووا :

 : ة باجلزائرلسياحالرتويج لكفايتها يف 

 :يدانيةامل تصميم الدراسة .1
 :لقد تركز عدل حبثنا هذا على

موقيتم   20اليت  اخيتتدل  عليتى     ة اجلزائرتصديم املواقم اخلاصة بالسياحة يف  .أ

 .الننةني 
خبنة ى ل  تهتم بالسياحة يف اجلزائر علةنية ااملواقم االلنن نخذ جمدوع مأل  .ب

 15اىل غاييتة   2015 ميتاد  1الفنع الزمنييتة املدتيتدع ميتأل    يف منها  االننني 
ةاملواضيتيم  اليت    رخذيأل بعني االعتبيتار عيتدم تنيترار العبيتارات       2015 ادم

 . عاجلها يف الصفحات االلننةنيةن

مت  حبييتث  ال  حتدلها الصور إىل مواضيتيم نساسيتية   املواضيمتصنيف ةجتديم ج .

  .حساب تنراراتهامت ة  ةامجعها يف جد

 :الدراسة منهج .2

بااضيتافة إىل  ( الندي ةالنيفي)للتحليل  ا  املنهج الوصفي بوريقتنيتالباحث  استعدل

ذل  مت االستعانة بتقنية حتلييتل اتتيتوى ميتأل خيتال  حتلييتل خويتاب الصيتور اليت  مت         

 .التقاطها

 :: يبني تصميم املراقع يف شبكة االنرتنيت 01اجلدول رقم 

ليت  تهيتتم   ا املواقيتم  نهيتم  ملعرفيتة  املواقيتم  على توبيقها كنأل ال  املعايري نهم حبصر قدنا

 – متوسيتط  – جييتد -مسيتتويات  ثالثيتة  إىل املعيتايري  بتقسيتيم  ةقدنا   سياحة يف اجلزائرالب
ميتأل خيتال  مؤخيترات يف التصيتنيف كنيتوع اخليتط          املوقم يف جودته حسب على-ضعيف
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رخفة املواضيتيم  نةنظام ةمتوضم الصور ةعدد الزةار للدوقم ةسهولة احلصو  على املعلومة 

 : يف النتائج فنان  ةاسنجاعها
 النسبة التكرار تدييم املراقع االلكرتونية

 5% 01 جيد

 %10 02 مترسط
 %85 17 ضعيف
 %100 20 اجملمرع
 :حتليل اجلدول

ملتصصصيتة يف  مأل تقييم املواقيتم االلننةنييتة ا   %85  نسبة نمأل خال  اجلدة  جند 

صص يف خنل موقم خمنأل مل تتصديم هاته املواقم   نحبيث ضعيفة  السياحة اجلزائرية

ىل إتفتقيتد  صيتفحات الننةنييتة   منا كان  جمرد كتابات هام ية على خيتنل  إة  للسياحة

ةيف معيار تقييم ةاالعتديتاد عليتى    هوية الناتب ةاجلهات املسؤةلة ال  تتبنى ذل  معيار 

 العلدييتة ال  األمانيتة   أل  تسيتتعدل كدرجيتم علديتي    نال كنأل مدلو  النتابات االلننةنية 

 هاتيته  نيضيتا   ت ال  ت ري اليها النتابات كدا نعتداد على طرةحا  تتحقق يف االكنأل ن

هي كتابات هام ية ال مت  ةال تعويتي للدتصيتفح    النتابات اخلاصة بالسياحة يف اجلزائر

ال عور بالرضا ةقبو  حمتواها ال مأل ناحية العيتر  يف الصيتفحة ةال ميتأل ناحييتة متوضيتم      

يفقيتد التواصيتل ميتم هيتذا املوقيتم       ىلاألة  املتصيتفح ميتأل الوويتة    إف  سلوب العر نالنص ة

كنيتأل   اليف منتيتديات   م يتاركات ةاالعتداد عليه حبيث جندها مثاال كعنيتاةيأل فرعييتة يف   

ة يف صفحات املواقم االلننةنية اخلاصة بالتواصل ليها نإوثوق فيها مأل جمرد الدخو  ال

اضية ة مؤسسات افنألخصاا ن اخناكاتمأل خال  بوك كالفيس  االفناضيةللتجدعات 

 غري معرةفة.

 %10ة  % 5يضا جند معيار جيد ةمتوسط ةفق النسب التالية نمأل خال  اجلدة  
يعويتي صيتورع    "بطرطوة "حيث جند موقم ةحيد ة هو موقيتم عربيتي اليتذد يعيترف باسيتم      

حتليلة ألهم املناطق السياحية باجلزائر ة نهم الفنادق النربى ة نهم املويتاعم املتواجيتدع يف   
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خيترى  ألقور  هذا املوقيتم بيتاملواقم ا   ائر العاصدة ة ةهرا  ة عنابة ةإذااملد  النربى كاجلز

ة البقية فهي متوسوة لعدد مأل املواقم اليت  تفتقيتد   ما النسبنفهو جيد ةلننه غري موسم .

املهتم بالتعرف طابم تصديم املوقم ةعر  ال واهد ةالصور ال  جتس نب  الباحث ةىل إ

 .على السياحة باجلزائر

باملؤسسة :ينب عالقة املرقع املتصص  يف الرتاث الثدايف الرطين  02اجلدول رقم 

 احلكرمية

عالقووووة املرقووووع املتصصوووو    

  باملؤسسة احلكرمية

 النسبة التكرار 

 %5 1 مراقع حكرمية متصصصة
 %95 19 حكرمية عشرائية   غريمراقع 
 %100 20 اجملمرع

 :(02رقم )حتليل اجلدول 
جنيتد النسيتبة    كثيتل تندليتة للجيتدة  السيتابق     ةاليتذد   نعالهمأل خال  اجلدة  

اجلهيتة الوصيتية    نةالدةليتة   جلهيتاز غري تابعيتة   ننهااملواقم مأل  %95النبريع ةال  متثل 

صيتفحات   إن يتا  مؤسسيتة الدةليتة تغييتب م يترةع      ن حبييتث جنيتد     ةاجلزائريبالسياحة 

نيت   ميتا قور  إذاعرب االننني  حتيت  رقابيتة الدةليتة ةاجلهيتات الفاعليتة ةاليت        الننةنية 

رايف اليتذد تتدتيتم بيته    اللتا  استغلتا املوقم اجلغيت املغرب  خاصة تونس ة بالدة  العربية ة

ةبالتالي بي  املتوسط جاعلني مأل السياحة املصدر األة  يف الدخل الوطر دة  البحر األ

املواقم االلننةنية ةاعية بذل  تنثيف  إىلال  تسعى تركيا كذل  ة يف التندية السياحية 

د يف مواقعها طيترق   النهو  باالقتصاد الوطر حبيث جنا مأل دةر يفةما و عخرياألهاته 

  لعل ةجهته املقبلة إىل تركيا  حبيث جتد مثال نترةلية ةإغرائية جتعل مأل املسافر 

يف املواقم االلننةنية كالسياحة ال توية ةكذل  ةضم موقم خاا بالعرب ننواع السياحة 

مرتبط بصفحة الفيتيس بيتوك ةبيته مجييتم ميتا  تاجيته        لعرب""السياحة يف تركيا لامسه 

إذ يوجد بيته دلييتل السيتوال ةرقيتم اويتاتف ةذكيتر مجييتم         السائح ملعرفة ةجهته املولوبة 

املناطق السياحية ةكيفية الذهاب إليها ةذكر نهم املأكوالت امل هورع ةاحللوييتات النكييتة   



 :دراسة حتليليةالسياحة كمدخل للتنمية االقتصادية باجلزائر ي خدجية  نية  أ.عامرأ.بلعمري غ

 
 2017جوا   -ةدراسات التندية                                          العدد السادس نحبات جملة 

139 

ها   كذل  جند نفس هذه املواقم ة كذل  ذكر العادات ةالتقاليد اخلاصة بنكيا ...ة غري

 اليتيت  تعويتيتي هوييتيتة ااتديتيتمبيتاملغرب اليتيت  تعتيتيترب السيتيتياحة عديتيتاد االقتصيتيتاد املغربيتيتي ة  

ةاالعتزاز باألصالة ة املعاصرع  ة جذب السوال عأل طريق التدسيت  بالعيتادات ةالتقالييتد ة    

ثقيتايف يف  ة االجتديتاعي ةال تؤكد بعدها احلضارد األبعاد التارعية اخلاصة باملغرب   إذ 

ة مرتبط  )ديران السياحة باملغرب(ةنية احلنومية تابم جلهاز الدةلة املواقم االلننهذه 

م هلدييت  يف مجييتم النيتواحي ة  بصفحة الفيس بوك  ة الذد يوضح اخليتدمات السيتياحية   

د معدةميتة ةال  ةجند النسيتبة الضيت يلة يف املواقيتم احلنومييتة الوطنييتة تنيتا       .لغات التواصل

اليتذد يفتقيتر    الديران الرطين للسوياحة" "ة هو موقم غرافيا ةثقافيا ر جتراعي كرب اجلزائ

ة تركييتا  قم االلننةنييتة اخلاصيتة بيتاملغرب    ىل املقومات السياحية األساسية مقارنيتة بيتاملوا  إ

مثال  إذ ذكر به بع  الوجهات السياحية ةليس كلها كاوقيتار   غرداييتة نة ذكيتر هيتذه     

ا ةال يوجد وا صور توضح للسائح مدى مجا  الوجهات دة  ذكر كيف يتم الذهاب إليه

ينجيتذب السيتائح اليتذد يتصيتفح يف خيتبنة االنننييت        ةسحر هيتذه املنيتاطق   ةبالتيتالي ال    

ةيبحث عأل ةجهيتة سيتياحية ترفيهييتة مالئديتة ةاليتذد يرييتد اكت يتاف ةالقييتام هليتوالت          

ادد سياحية باجلزائر   ةكذل  عدم ذكر الصناعات التقليدييتة ةتنيتوع اليتنات الثقيتايف امليت     

   ةالالمادد الذد تزخر به اجلزائر على مستوى ربوع الوطأل.

 للمراقع االلكرتونية الثدايف باجلان  : يبني مدلرل الصرر اخلاصة03اجلدول رقم

 النسبة التكرار مراضيع مراقع األنرتنيت

 %23.74 52 واحللريات األكالت الشعبية 
 %18.27 47  املناطق السياحية

 %10.96 24 ة و األثرية التارخيياملعامل 
 %21.46 40 العادات و التداليد

 %10.96 24 احلرفية الصناعات التدليدية و
 %14.61 32 اخلدمات السياحية

 %100 219 اجملمرع
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 :حتليل اجلدول

ميتأل خيتال  خيتبنة     واقيتم االلننةنييتة اليت  متيت  معاينتهيتا     مأل خال  االطالع على امل

لنتابيتات يف هاتيته   ال  تعرب عنها الصيتور ةحمتوييتات ا  االننني  ةمجم الصور ةاملواضيم 

ننيتا بعيتد تفي يتة هاتيته املواضيتيم لنيتي يسيتهل        إال ةنصورع ةموضوع  219املواقم مت حصر 

  النسيتب النيتبريع يف تنيترار    إفيت  03كدا هيتو موضيتح يف اجليتدة  رقيتم      هامعاجلتها ةحصر

عوادات  ال واحللريوات و األكوالت الشوعبية   املوضوعات يف صفحات املواقم متس جانيتب  

 %18.28كديتيتا متثيتيتل نسيتيتبة %21.46 ة%23.74ةفيتيتق النسيتيتب التالييتيتة التداليوود و
  ةال  ذكرت فيها بعيت  املنيتاطق    اخلدمات السياحية %14.21ة املناطق السياحية

خاصية كل منوقة عليتى حيتدا    رهذه املناطق ةدة  ذكاالختالفات يف  السياحية دة  تفي ة

انيت  ترتنيتز عليتى املنيتاطق النيتربى ةاملتدثليتة يف         ةبالنسبة للصدمات السياحية فإنهيتا ك 

ةالنسيتب  الفنادق ةاملواعم دة  ن  تنو  هنال  طريقة للحجز بها عأل طرييتق االنننييت     

 بنسيتيتبة  الصووناعات التدليديوة واحلرفيووة ة  املعوامل التارخييووة واألثريوة  متيتيتس القليليتة  

10.96%. 
زت عليتى اجلانيتب املتعليتق    مواقم االنننييت  ركيت  املواضيم ال  احتوتها   إةبالتالي ف

باألكالت ال عبية ةاحللويات التقليدية ة العادات ةالتقاليد نة مبا يعرف بالنات الثقيتايف  

ل جانيتيتب ميتيتأل اجلوانيتيتب اليتيت  جتيتيتذب السيتيتيال إال ننهيتيتا غيبيتيت  إ  كيتيتا  ي يتيتد  حتيتيتى ة

الوجهات السياحية ال  تتدتيتم بهيتا اجلزائيتر ةاملتدثيتل يف التنيتوع اجلغيترايف ةاحلضيتارد        

عي الذد تزخر به يف ربيتوع اليتوطأل ةكيتذل  نهدليت  جانيتب اخليتدمات السيتياحية        ةالتار

اخلاصيتة   املتوفر على مستوى املناطق السياحية حتى ةإ  كان  تفتقر للصدمات الراقية ة

صحب  يف ااةنيتة األخيتريع تيتولي نهدييتة     ندةلة مثل املغرب ةتركيا  إال نننا ال نننر ن  ال

  اليتذد يسيتاهم يف تنديتيته     ره على االقتصاد اليتوطر للسياحة باجلزائر الذد ينعنس بدة

ليتيتذل  جنيتيتد ن  هيتيتذه املواقيتيتم االلننةنييتيتة اخلاصيتيتة بالسيتيتياحة يف اجلزائيتيتر   سيتيتوحية يف  

عديتق يف  نيتوع ميتأل ال  نقصيتها  م انتظامها كدواقيتم متصصصيتة ة ي  ةعد معاجلتها وذا املوضوع

هل البحث عليهيتا  يضا جعلها مواقم يسنرخفة املواقم ةنالتحليل ةنقص يف تقنية عر  ة

سيتياحة يف  ساسيتية لتندييتة ال  نسيتس قاعيتدع   ةب نل متجدد لعلها تؤيف حمركات البحث 
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غري ةاعية ةمراعية نها نيضا ةما يعاب على تل  املواقم ةمعاجلتها  للدواضيم ن اجلزائر 

 اليتناب اليتوطر  عيترب كاميتل   للدجتديتم   ةالتارعي ةاالجتداعي ة احلضارد لتنوع الثقايفل

 السيتياحة بيتاجلزائر   يضا البحث العلدي اجلاد يفننقصها يةال  ة اجلزائرية حلدةد الدةل

العلدييتيتيتة التارعييتيتة منهيتيتا ة االجتداعييتيتيتة ة   ةميتيتأل خيتيتال  مجليتيتيتة الدراسيتيتات البحثيتيتة     

 عدق حتليل  املناطق السياحية ال  تبني خل اننةبولوجية ة االقتصادية  ة الثقافية...األ

 .باجلزائر 

 ترصل إليهاامل  النتائج خامسا :أهم

 موضيتوع  يف املن ور الفنرد اانتاج مأل متعددع مناذج ةحتليل مبراجعة الدراسة قام    
 مبسيتح  قاميت   كدا اتتوى  حتليل منهج إتباع خال  مأل ااننن   على املواقم تقويم

 تقييم معايري نهم لتجديم املعلومات تقنيات تقييم جما  يف املتصصصني مأل عدد لدراسات
 عند بها ةاالسنخاد عليها االعتداد للباحثني كنأل ةال  ااننن   على تاحةامل املواقم
 .البحثية مهامهم إعداد
 :كاآلتي النتائج يد من عدال إىل الترصل مت ذلك على وبناء

 خالوا مأل كنأل ةمعايري رلية بوضم تهتم - قل ما إال – دراسات ةجود عدم 
 بصفة سياحةال  تهتم بال ةاملواقم ةعام بصفة األننني  مواقم ةتقييم دراسة
 املواقيتم  ميتأل  خاصيتة  نوعييتة  لتقييتيم  ةضع  ال  الدراسات بع  إال   خاصة
  .ةغريها التعليدية ةاملواقم املنتبات كدواقم

 فردييتة  نة مؤسسيتاتية  كانيت   سوا  تذكر ت ةطنية ةحملية مساهدا ةجود عدم 
 خيتالف  عليتى   ننييت  األن على املعلومات مصادر لتقويم معتددع معايري لوضم
 . املوضوع هذا حيا  ةاضحة جهود تبذ  ال  املتقدمة الدة 

 إىل تصنيفها مت املعايري من كثري إىل التطبيدية نتائجها يف الدراسة ترصلت 
  : قسمني

 حتنم ةكذل  للدوقم الفر املستوى تقيم ال  املعايري تل  ةهي : فنية معايري -أ
 : مثيتل  املعيتايري  ميتأل  عيتدد  ليتذل   حيتددت  ةقيتد    للدوقيتم  التقر املستوى على

 ... ةغريها ةالبحث الرئيسية ةالصفحة املتعددع الوسائط ة التصديم



 :دراسة حتليليةالسياحة كمدخل للتنمية االقتصادية باجلزائر ي خدجية  نية  أ.عامرأ.بلعمري غ

 
 2017جوا   -ةدراسات التندية                                          العدد السادس نحبات جملة 

142 

  تويه ما حتلل ال  املعايري تل  ةهي : املضمرن أو احملتر  حتلل معايري -ب
 ميتأل  اودف : حيث مأل مرئية نة مسدوعة نة عة مقر ةمواد معلومات مأل املوقم
 ةالنتيب ةالتنظيم ةاجلاذبية ةاحليوية ةاالستصدام ولةسهالة ةليةؤاملس ة املوقم
 ... ةغريها ااخبارية ةاخلدمة

   فيهيتا  راعينيتا  اليت   املواقيتم  لتقييتيم  ةمعيتايري  رلييتة  الاد حماةلة هي الدراسة هذه 
 على القائدني ةكذل  ةالدارسني الباحثني نمام الرؤيا تتضح حتى ةاالستقصا  ال دو 
 على موقم ند تقييم عند إليها الرجوع كنأل معيارية دنظومةك ةلتنو    املواقم هذه
 . ااننن  خبنة

 سياحة يف اجلزائرالال  تهتم ب املواقم لتقييم احلاجة مدى الدراسة خال  مأل ظهر 
 املواقيتم  فتصيتديم    اجلانيتب  هيتذا  يف قصور يوجد حيث ةالتصديم اابداع ناحية مأل
 إال اابداع مأل نوع ند مأل علو لبع  بعضهم حماكاع فهو ةاحدع ةتريع على يسري
 . القليل

 للجدهور املواقم تقدمها ال  ةكذا سبل التواصل اخلدمات حجم ضعف   .  
  األمر باحلذر البع  يتذرع قد   قلما إال املواقم نصحاب عأل معلومات ند اختفا 

 الثقيتة  ينسيتبه  املواقيتم  عليتى  ةامل يترفني  ةلنيؤاملسيت  معرفيتة  لنيتأل    اليتدة   بعيت   يف
 . املتلقي قبل مأل لودأنينةةا
  ةبني املؤسسات املعنية بهذا  سياحة باجلزائرر بني املتصصصني يف الاواحلغياب لغة

ميتر ةميتا   األجس نيتب  خويتورع   ختدم كال الورفني ةكذا جل توطيد عالقة نمأل  األمر

  تغييب األهدية للقواع السياحي عليتى حسيتاب القواعيتات األخيترى    مأل ينتب عليه 

رفة التغيريات ة التوورات التندوييتة اليت  حتيتدت عليتى مسيتتوى      مأل نجل معةذل  

 القواع السياحي.
  ةاملعنييتة بالسيتياحة يف اجلزائيتر    تابعة للجهات الوصية مواقم حنومية  إن ا ضرةرع

يف نقل املعرفة اخلاصة باملناطق تعتدد على معايري موضوعية على مستوى االننني  

اليت   بيتاجلزائر  الوجهيتات السيتياحية   م ةتنو  وا مصداقية ةت دل مجييت  السياحية
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متثيتيتيتيتل صيتيتيتيترحا كيتيتيتيتبريا ةتنيتيتيتيتوع تضاريسيتيتيتيتي ة جغيتيتيتيترايف ةمنيتيتيتيتاخي ة ثقيتيتيتيتايف ة  

  .اجتداعي......ةغريها
 بالتعيتاة    ة ذليت   سيتياحية ضم ةحتديث بنوك املعوييتات ال  ةااسهام يف ة الت جيم

ة مم املنظدات الوطنية ةاتلية  ةالعاملية. هذه املعويات نصبح  يف متناة  العاميت 

 .ةسائل ااعالم ةتننولوجيا ااعالم ةاالتصا  عأل طريق الن ر ةاستعدا 
          ةجوب االهتدام نكثيتر بالقويتاع السيتياحي خصوصيتا ة ن  اجلزائيتر ت يتهد نوعيتا ميتأل

االستقرار األميتر مقارنيتة باليتدة  العربييتة ةاالفريقييتة ليتذل  فيتإ  االهتديتام بالقويتاع          

 نل كبري ةخصوصا ملا تتدتم به السياحي بال خ  سيساهم يف التندية االقتصادية ب

 خل.ااجلزائر مأل تنوع يف التضاريس ة ااثار ةالنات  املادد ةالالمادد ....
 ة:وواخلامت

 ة تتدتم اجلزائر بتنوع هائل يف املوارد السياحية ال  قد ال جندها يف بلد ةاحيتد         

ه مثل القواع الصناعي للة السياحة يف اجلزائر مثأمبسالنبري االهتدام إعوا  ب بهذا توج

ية املتدثلة يف االهتدام بالسياحة كأحد املوارد األساسية مثلها مثل املوارد الوبيعةالزراعي ة

ميتأل اجيتل توطييتد    مجييتم خيترائح ااتديتم     إىلنقل هاتيته الرسيتالة   عليه ةالبنة  ةالغاز  

 لسيتياحة صيتيانة ا  إىلتنويأل م رةع هادف ل ةالعالقة بني ااتدم ةاملؤسسات احلنومية 

ةفيتق   ةااعيتالم تننولوجييتا االنننييت     إىلتسيتتند  اسناتيجية مبصووات عصرية  ةالوطني

ميتأل  ةاالعتداد عليتى السيتياحة كدعاميتة نساسيتية      ع إعالميةو  مرجم ةندامعايري عاملية تن

 . التندية االقتصادية ة الثقافية للبالدنجل 

  اهلرامش:

 .14  ا2008زهرا   األرد     صناعة السياحة  دار  ماهر عبد العزيز توفيق -1
  دار املسريع للن ر ةالتوزيم  االرد    2نعيم الواهر ة سراب إلياس  مبادئ السياحة  ط -2

 .12 ا2007
 .16-15 ا املرجم السابق  ا -3
 .19-17ا توفيق   مرجم سابق   ا ماهر عبد العزيز -4
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للقرى السياحية  مصر  ةفا  زكي ابراهيم  دةر السياحة يف التندية االجتداعية دراسة تقوكية  -5

 .67-66  ا ا 2006
هالة عبد الراا  الرفاعي  التأثريات االجتداعية ة الثقافية للسياحة  امللتقى املصرد لإلبداع  -6

 .29 ا 1998ةالتندية  مصر  
  2006  الوراق للن ر ةالتوزيم  األرد   2ايد عبد النيب الوائي  نصو  صناعة السياحة  ط -7

 .23ا
  البيواش 1لسلوك االستهالكي للسائح يف ضو  ةاقم الدة  املتقدمة ةالنامية  طيسرى دعبس   ا -8

 .14 ا2002للن ر ةالتوزيم  مصر 
ي حمدد مسعد  ااطار القانوني للن اط السياحي ةالفندقي  املنتب العربي احلديث  مصر  حم -9

 .61ب سنة ا
 .62رجم سابق  اامل -10
11- Jean pierre et Michel Balfet, Management du tourisme,2 

éme Edition,Pearson Education,France,2007,P4.   
 . 48 ا2007  دار الفنر اجلامعي  مصر  1السياحي ط التصويط الصرييف  حمدد -12
حمدد عبيدات  التسويق السياحي    دار ةائل للن ر ة التوزيم  األرد    -13

 .141 ا2005
 .62حمدد الصرييف  مرجم سابق  ا -14
 .34رجم سابق  اامل -15
 .169س  مرجم سابق  ابيسرى دعي -16
  1خرة   مدخل إىل السياحة يف األرد  بني النظرية ةالتوبيق  طرعبد االه نبو عياش ة  -17

 .23  ا2007الوراق للن ر ةالتوزيم  
 .174يسرى دعيس  مرجم سابق  ا  -18
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1جامعة سطيف   

 امللخص:

 جمدد كمصطلح امةاملستد التنمية برزت احلاصلة، واملستجدات التطورات خضم يف 

 تعرقل اليت األساسية املعضالت مواجهة ببساطة تعين واليت الشاملة؛ للتنمية

 جمرد من العاملية السياسات يف الثقل مركز حتول حيث اليوم؛ عامل يف التنمية

 جمتمعة القضايا معاجلة يف التفكري إىل وجماالت قطاعات إىل التنمية بتجزئة التفكري

 دون واالجتماعية االقتصادية اجملاالت جلميع الشاملة ةالتنموي اخلطط ووضع

 سبل لتحسني املتوفرة املوارد استخدام يف باالعتدال وذلك البيئية؛ بالعوامل اإلضرار

 على مهما حيزا حيتل املستدامة التنمية موضوع أصبح. البيئة على واحلفاظ املعيشة

 اجلوانب متنوع يعد كونه وعاملوض هذا أهمية وتنبع العاملية، االقتصاديات صعيد

 .والنماء االستقرار عوامل عليها ترتكز اليت املعامل بتغري ومتغريا

 التنمية مفهوم حتديد على الضوء تسليط سنحاول البحثية، الورقة هذه خالل من

 لنتحول هلا، واألساسية املتنوعة املؤشرات عرض مع وأهدافها، ومبادئها املستدامة

 املستدامة التنمية أهداف لتحقيق وتشابكها ترابطها ومدى ملتعددةا أبعادها دراسة إىل

 عام بعد ما للتنمية املتحدة األمم خطة مبالمح األخري يف مرورًا معاملها، وترسيخ

2015. 

 .لأللفية اإلمنائية األهداف املستدامة، التنمية التنمية،: املفتاحية الكلمات
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Abstract: 

In the midst of the developments taking place, sustainable 

development has been emerged as a remade term for the overall 

development; which simply means facing essential dilemmas 

that hamper development in the world today; where the center of 

gravity in global politics turned on from just thinking about 

segmenting development to sectors and areas to consider in 

addressing the issues collectively and develop plans 

comprehensive development of all economic and social fields 

without damaging environmental factors; by moderation in the 

use of available resources to improve livelihoods and 

environmental conservation. The subject of sustainable 

development becomes to occupy an important place in terms of 

global economies, and the importance of this topic stems from 

longer being a varied aspects and variable in conjunction with 

features that are underlying by stability and development . 

  Through this paper, we will try to shed light on defining the 

concept of sustainable development, its principles and 

objectives, showing it’s essential and diverse indicators, turned 

to the study of its multiple dimensions and extent interdependent 

and interrelated to achieve the goals of sustainable development 

and the consolidation of its landmarks, passing finally by the 

features of the UN plan for development beyond 2015 . 

     Key words: development, sustainable development, the 

millennium development goals. 



 

 

I املقدمة 

 املستدامة التنمية ظاهرة برزت احلاصلة، واملستجدات التطورات خضم يف

 االقتصادية النماذج بأّن الواقع أثبت وقد الشاملة، التنمية لظاهرة دجمّد كمصطلح

 اليت تلك السيما السكان، من العظمى الغالبية مشاكل حتل أن تستطع مل التقليدية

 املنتهجة السياسات فإن ذاته الوقت ويف املعاصر، تارخينا يف البائسة الظروف تعيش

 وحركت قليلة فئات إثراء إىل فعال أدت العامل دول اقتصاديات يف نوعية نقلة إلحداث

 تسهم مل لكنها التقليدية؛ اجملتمعات يف قطاعات وغريت معينة، اقتصاديات يف النمو

 ظاهرة أفرزت بل اجملتمع من واسعة شرائح تواجه اليت الشائكة القضايا حل يف

 الثروات من الكثري استنزاف يف ساهمت ذلك من وأكثر املقيت، الطبقي التمايز

 .البيئة تدهور ويف الطبيعية

 حتوالت من بها يرتبط وما التنمية مفهوم يف النظر إعادة األمر استدعى هنا من

 يتم ائم؛الد والنمو املستدامة الشاملة للتنمية سياسات تبين أجل من اقتصادي، ومنو

 ومراعاة والثروات واملناخ احلياة على واحلفاظ للموارد العقالني االستخدام إطارهما يف

 .املتاحة باملوارد االنتفاع فرتة بتمديد الالحقة األجيال حقوق

 مبفهومه املال رأس ليشمل املستدامة، للتنمية العلمي التحليل توسع وقد

 املركبة املؤشرات وتطورت واالجتماعي، يوالبشر االيكولوجي املال ورأس االقتصادي

 . االستدامة عناصر لقياس

 فإن العامل، دول يف اجلارية التحوالت خماطر لتزايد نظرا: البحـث إشكاليـة

 الكفاءة ومعايري وأبعادها ضوابطها وأهم املستدامة، التنمية طبيعة فهم يتطلب األمر

 بها القيام ُيستدعى اليت والسياسات التحوالت أهم إىل إضافة للموارد، االستخدامية

 يعكس حتوال جمتمعاتنا لتحّول والسياسي، واالجتماعي االقتصادي املسار لضبط

 االحتياجات تلبية ثم ومن والسياسية، واالجتماعية والبيئية االقتصادية االستدامة

 طرح ميكن سبق ما ضوء وعلى املتعاقبة؛ لألجيال واملستقبلية احلالية اجملتمعية

 :التالية اإلشكالية
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 إرساؤها ميكن اليت اإلسرتاتيجيات وما بها؟ االهتمام جيب اليت القضايا ما

 املستدامة؟ التنمية حتقيق يف لالنطالق

 :التالية الفرعية التساؤالت عن جنيب أن حناول اإلشكالية، هذه على ولإلجابة

 املستدامة؟ للتنمية الفكري الطرح ما .1

 أبعادها؟ خمتلف وما املستدامة التنمية ملؤشرات ُينظر كيف .2

 املتحدة؟ األمم منظمة قبل من املستدامة التنمية خطة مستجدات ما .3

 وأهميتها املستدامة بالتنمية التعريف إىل الدراسة تهدف :الدراســة أهداف

 قياسها، ومؤشرات أولوياتها على والرتكيز ونظرياتها وجماالتها أبعادها وذكر وأهدافها

 .لأللفية اإلمنائية األهداف يف احلاصلة التحوالت عن نظرة قاءوإل

 إىل البحث بتقسيم نقوم املوضوع جوانب جبميع اإلملام أجل من :البحـث خطـة

 :حماور أربع

  املستدامة؛ بالتنمية للتعريف مدخل: األول احملور

  املستدامة؛ التنمية مؤشرات: الثاني احملور

 املستدامة؛ ميةالتن أبعاد: الثالث احملور

 أهم إىل فيه التطرق ويتم لأللفية؛ اإلمنائية األهداف خطة جديد: الرابع احملور

 سياساتها يف التحول ونقاط املستدامة التنمية خيص فيما املتحدة األمم خطة مستجدات

  .2015 بعد ملا

II مدخـل للتعريـف بالتنميـة املستدامـة 

تنمية من شأنه اإلبقاء على التقدم صارت التنمية املستدامة مسارا جديدا لل

 اإلنساني يف العامل وحتى يف املستقبل البعيد.

 مراحل تطور مفهوم التنمية املستدامة 1

 مر مفهوم التنمية املستدامة بالعديد من املراحل منذ بداية اخلمسينات إىل اآلن.

والتقدم  يف هذه املرحلة جرى الربط بني التنمية: التنمية كمرادف للنمو االقتصادي (أ

االقتصادي، مبعنى القدرة على احلصول على املزيد من السلع واخلدمات اليت تشبع 
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، واجته االهتمام إىل النمو االقتصادي يف (1)حاجات اإلنسان واليت تتزايد بصورة مستمرة

الناتج القومي ومقارنته بنمو السكان لقياس نصيب الفرد من السلع واخلدمات كمؤشر 

 .(2)على النمو

على إثر ذلك دعت الدول املتقدمة إىل تقديم مساعدات رأمسالية، على حنو ما و

م شعار 1961فعله مشروع مارشال ألوروبا، وتبعا لذلك رفع الرئيس كنيدي يف يناير 

مساعدة األغنياء للفقراء من أجل إحداث تنمية ملواجهة الدعوة االشرتاكية، وأنشأت 

لدعم البنية األساسية والتصنيع، حتول يف عام  م صندوقا خاصا1957األمم املتحدة يف 

 .(3)م إىل برنامج إمنائي1965

م أن االنتقال من Rosto 1956-1960روستو يف مقابل ذلك اعترب 

التخلف إىل التقدم حيدث عرب سلسلة من املراحل، ومن أهم األسس الضرورية 

 لالنطالق:

 ت لتسريع عملية النمو؛تعبئة املدخرات من أجل حتقيق قدر كاف من االستثمارا 
 يف كل مرحلة يلعب "القطاع القائد" الدور األساسي؛ 
 .أدى الرتكيز على التصنيع كمدخل للتنمية إىل عدم االهتمام كثريا بالزراعة 

تعرض هذا التفكري القاضي حبتمية مرور الدول املختلفة باملراحل نفسها 

بارات العملية الوطنية والثقافية النتقادات كثرية، وأكد اليونسكو على احلقائق واالعت

 .(4) اليت تقود التنمية الذاتية، وتبلور رأي يقول أن األمر يتعدى املنظور االقتصادي

هنا اجته االهتمام إىل القضايا االجتماعية، فعّرفت : التنمية وفكرة النمو والتوزيع (ب

االجتماعي  التنمية االجتماعية بأنها: "زيادة قدرة النظام م1969األمم املتحدة 

واملؤسسات واخلدمات والسياسات على استخدام املوارد يف توليد تغريات مواتية يف 

وتوزيع أفضل للدخل والثروة مستويات املعيشة مبعناها وفقا للقيم االجتماعية السائدة، 

". وقد ردد آخرون قول ماركس بأن املشكلة ال تكمن يف السكان بل يف سوء والفرص

ظل النظام الرأمسالي الذي يصيب الكثريين بالفقر واجلوع، وانطلقت من  توزيع املوارد يف

تعرب عن سخطها على النظام  م22/03/1968نانتري يف فرنسا حركة طالبية يف 
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التعليمي العتيق وعلى األوضاع املعيشية، وامتدت احلركة إىل جامعات ودول أوروبية 

 .(5)أخرى السيما أملانيا الغربية
يف أعقاب دعوة املؤمتر : صادية واالجتماعية الشاملة أو املتكاملةالتنمية االقت (ج

م إلقامة نظام اقتصادي أكثر 1973الرابع لقمة عدم االحنياز باجلزائر شهر سبتمرب 

عدالة، وأقدر على حتقيق التقدم للبشرية وصيانة السالم العاملي، ثم نصر العرب يف 

ة أضعاف، عقدت اجلمعية العامة املصحوب برفع أسعار النفط مخس م1973أكتوبر 

لألمم املتحدة دورة خاصة لدراسة "قضايا املواد اخلام والتنمية" للمرة األوىل، ومناقشة أهم 

يف  3201/6املشاكل اليت تواجه االقتصاد العاملي، واختذت القرار 

بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد يقوم على العدالة واملساواة يف  م01/01/1954

واالعتماد املتبادل وضمان التعاون بني مجيع الدول، من أجل تصحيح التباينات  السيادة

والعمل على تضييق فجوة االتساع بني الدول املتقدمة والدول النامية، وضمان التسريع 

 .(6)املطرد للتنمية االقتصادية واالجتماعية وحتقيق السالم لألجيال كلها

منط النمو السائد فيها يهدد بنفاذ املوارد غري  ويف العامل املتقدم اعتربت القضية أن

. م1972املتجددة، فأجرى نادي روما دراسة حول احملددات االيكولوجية للنمو عام 

خبريا بتقديم آراء بشأن نظام اقتصادي عاملي جديد يراعي عدالة توزيع  22كما ُكّلف 

 الدخل على املستوى العاملي.

 :(7)راجعاتويف جانب منهج التنمية مشلت امل 

انتقاد االقتصار على استهداف زيادة اإلنتاج واالستهالك، والفشل يف التوفيق بني  أوال:

 التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية؛

إهمال قضايا التوزيع اعتقادا بأن النمو يف الناتج القومي اإلمجالي تتساقط مثاره  ثانيا:

 على الفقراء؛

  عاب العدد املتزايد من العمال؛عجز الصناعة عن استيثالثا: 

 مراجعة مفهوم التخلف؛ رابعا: 
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مت تناول العالقة بني التنمية االقتصادية والبيئة للمرة األوىل يف مؤمتر البيئة  خامسا:

 ، وإنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة.م1972اإلنسانية يف ستوكهومل عام 

بنشر  نادي ريو قام 1972سنة  يف: التنمية املستدامة، العقد الضائع للتنمية (د

تقرير حول تطور اجملتمع البشري وعالقة ذلك باستغالل املوارد االقتصادية وتوقعات 

بسبب  21ومن أهم نتائجه أنه سيحدث خلل خالل القرن  2001ذلك إىل غاية سنة 

  .(8)التلوث واستنزاف املوارد الطبيعية

دولة  117املستقبل قسم الفاو ويف مبادرة بعنوان: موارد أرضية من أجل سكان 

نامية إىل ست مناطق على أساس بيانات عن الرتبة والطوبوغرافيا واخلصائص املادية 

األخرى لألرض وبيانات املناخ، لتقدير الغالة املمكنة للمحاصيل الغذائية؛ وقدرت 

طاقة العمل حبساب السعرات املستمدة من الناتج وقسمته على مقياس الفاو ومنظمة 

صحة للحد األدنى للسعرات. اتضح من هذه احلسابات أن األرض ميكنها أن توفر ال

مثل للعدد املتوقع آنذاك لعام  1.6أو  م1973الغذاء لضعف سكان عام 

 . (9)م2000

إن من الطبيعي يف ظل إهمال التنمية للجوانب البيئية طوال العقود املاضية، 

على هذه املشكالت، ومتخضت اجلهود إجياد فلسفة تنموية جديدة تساعد يف التغلب 

الدولية عن مفهوم جديد للتنمية عرف باسم التنمية املستدامة، وكان هذا املفهوم قد 

تبلور ألول مرة يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية والذي حيمل عنوان: مستقبلنا 

بأنها:  والذي عرف التنمية املستدامة م1987املشرتك؛ حيث نشر ألول مرة عام 

"التنمية اليت تليب حاجات احلاضر دون اإلضرار بقدرة األجيال املقبلة على حتقيق 

 .(10)حاجاتها"

قرارها بعقد  1989بعد ذلك اختذت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سنة 

، 1992مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية يف الربازيل مبدينة ريو دجيانريو سنة 

ؤمتر مبجموعة من الوثائق القانونية متثلت يف إعالن قمة األرض، وقد خرج هذا امل

، ومبادئ محاية الغابات باإلضافة إىل اتفاقية التغريات 21وجدول أعمال القرن 
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املناخية وكذا اتفاقية التنوع البيولوجي، وجتدر اإلشارة إىل أن كل هذه النصوص 

لخص اجلدول املوالي أهم مراحل وي .(11)تضمنت اإلشارة إىل فكرة التنمية املستدامة

 تطور مفهوم التنمية.

 مراحل تطور مفهوم التنمية: 01اجلدول 

 مفهوم التنمية الفرتة املراحل

نهاية احلرب العاملية الثانية إىل  1

 منتصف الستينات

 التنمية = النمو االقتصادي

منتصف الستينات إىل منتصف  2

 السبعينات

 التنمية = النمو االقتصادي +

 التوزيع العادل

منتصف السبعينات إىل منتصف  3

 الثمانينات

التنمية الشاملة = التوفيق بني 

التنمية االقتصادية والتنمية 

 االجتماعية

التنمية املستدامة = النمو  1992منذ قمة األرض  4

االقتصادي + التوزيع العادل + 

التوفيق بني اجلوانب االقتصادية 

 واالجتماعية والبيئية

 ملصدر: من إعداد الباحثةا

 مفهوم التنمية املستدامة 2

لعل معظم املفاهيم املنتشرة اآلن حول التنمية املستدامة تقوم على نفس األسس 

واملنطلقات غري أنها ختتلف يف أسلوب طرحها، ولتوضيح مصطلح التنمية املستدامة 

 نتطرق للمفهوم اللغوي وحتديد املفهوم الشامل هلا كما يلي:

ورد مفهوم التنمية املستدامة ألول مرة يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة : وم العلمياملفه (أ

، وعرفت هذه التنمية يف هذا التقرير على أنها: "تلك التنمية م1987والتنمية عام 

اليت تليب حاجات احلاضر دون املساومة على قدرة األجيال املقبلة يف تلبية 

هذه التنمية على أنها تلك  Webster ، وعرف قاموس ويبسرت(12)حاجياتهم"
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التنمية اليت تستخدم املوارد الطبيعية دون أن تسمح باستنزافها أو تدمريها جزئيا أو 

كليا. وعرفها وليم روكز هاوس مدير محاية البيئة األمريكية على أنها: "تلك العملية 

من منطلق أن  اليت تقر بضرورة حتقيق منو اقتصادي يتالءم مع قدرات البيئة، وذلك

 .(13)التنمية االقتصادية واحملافظة على البيئة هما عمليات متكاملة وليست متناقضة"

هنا ميكن القول أن التنمية املستدامة يف معناها العام ال خترج عن كونها عملية 

استخدام املوارد الطبيعية بطريقة عقالنية، حبيث ال يتجاوز هذا االستخدام معدالت 

أما بالنسبة للموارد غري املتجددة فإنه جيب الرتشيد يف استخدامها، إىل  جتدد الطبيعة،

جانب حماولة البحث عن بدائل هلذه املوارد، ويف كال احلالتني فإنه جيب أن ُتستخدم 

املوارد بطرق وأساليب ال تفضي إىل إنتاج نفايات بكميات تعجز البيئة عن امتصاصها 

 .(14)ن مبدى صحة بيئتهمعلى اعتبار أن مستقبل السكان مرهو
إن أحسن تعريف للتنمية املستدامة هو ذاك الذي : تعريف شامل للتنمية املستدامة (ب

 Theورد يف تقرير اللجنة الدولية حول البيئة والتنمية املعروف بتقرير برونتالند 
Brundtland Report  الذي يعرف التنمية املستدامة على أنها:  م1987سنة

حلاضر دون التخلي عن األجيال املستقبلية يف تلبية احتياجاتها"، "تلبية احتياجات ا

ويتضح من هذا التعريف الرؤية املستقبلية لضمان استمرارية إنتاجية املوارد الطبيعية، 

 .   (15)واحملافظة على حقوق اإلنسان آنيا ومستقبال

 مبادئ التنميـة املستدامـة 3

هة أخرى هي اليت حددت املبادئ إن العالقة بني النمو من جهة والبيئة من ج

 :(16)األساسية للتنمية املستدامة وحمتواها

 استخدام أسلوب النظم يف إعداد وتنفيذ خطط التنمية املستدامة (أ

ُيعد أسلوب النظم أو املنظومات شرطا أساسيا إلعداد وتنفيذ خطط التنمية 

الطبيعي والبشري ما  املستدامة؛ وذلك من منطلق أن البيئة اإلنسانية ألي جمتمع بشقيها

هي إال نظام فرعي صغري من النظام الكوني ككل، وأن أي تغيري يطرأ على حمتوى 

وعناصر أي نظام فرعي مهما كان حجمه ينعكس ويؤّثر تأثريا مباشرا يف عناصر النظم 

الفرعية األخرى، ومن ثم يف النظام الكلي لألرض، لذلك تعمل التنمية املستدامة من 
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سلوب على ضمان حتقيق توازن النظم الفرعية، وبشكل يفضي يف النهاية خالل هذا األ

 إىل ضمان توازن بيئي لألرض.

ميكن القول أن استخدام أسلوب النظم يف إعداد وتنفيذ خطط التنمية املستدامة هو 

أسلوب متكامل يهدف للمحافظة على حياة اجملتمعات من خالل االهتمام جبميع 

الجتماعية والبيئية، دون أن يتقدم أي جانب على حساب جوانبها االقتصادية وا

اجلوانب األخرى أو يؤثر فيها بشكل سليب؛ فاملشاكل البيئية ترتبط إحداها باألخرى، 

فاجتثاث الغابات واألحراش مثال يؤدي إىل سرعة تدفق املياه السطحية، وهذا يزيد 

ت البيئة مرتبطة بأمناط بدوره يف اجنراف الرتبة وتعريتها، من جانب آخر فإن مشكال

التنمية االقتصادية، فالسياسات الزراعية املطبقة يف كثري من دول العامل هي املسؤول 

 املباشر والرئيس عن تدهور الرتبة وتدمري الغابات.

 املشاركة الشعبية (ب

التنمية املستدامة تبدأ يف املستوى املكاني احمللي؛ وهذا يعين أنها تنمية من 

قيقها بشكل فاعل توفري شكل مناسب من أشكال الالمركزية اليت أسفل، يتطلب حت

متّكن اهليئات الرمسية والشعبية واألهلية والسكان بشكل أساسي من املشاركة يف 

خطوات إعداد وتنفيذ ومتابعة خططها، ولعل من األسباب اليت جعلت من التنمية 

ات احمللية واجملالس البلدية املستدامة تنمية من أسفل تكمن يف الدور املتعاظم للحكوم

والقروية وتعمل على تشكيله وفق منط معني؛ حيث ميكن تلخيص هذا الدور يف النقاط 

 التالية: 

تستطيع احلكومات أو اجملالس احمللية احلد من الزيادة يف ارتفاع درجة حرارة 

خالل حتسني نظم املواصالت، وتطوير برامج خاصة برتشيد استهالك  األرض، من

طاقة؛ وستكون النتيجة احلد من مشكالت التلوث واالزدحام املروري، واخنفاض ال

النفقات املرصودة هلذه الغاية، ومن ثم زيادة قدرة اهليئات احمللية االستثمارية، مما 

 يساعد على حتسني نوعية حياة السكان؛

احلكومات واجملالس احلكومية احمللية مسؤولة عن إدارة ومعاجلة النفايات  

لبيئية والتجارية والصناعية، وحتى وقت قريب كانت تقوم حبرق النفايات أو بإلقائها ا
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يف احمليط أو بتصديرها؛ ويف الوقت احلاضر أصبحت اهليئات احمللية معنية بتطوير 

برامج خاصة لتقليل كمية النفايات، مثل: برامج التدوير وإعادة التصنيع، ويقع ضمن 

يضا إجياد أسواق للبضائع اليت يتم تصنيعها من اختصاصات اهليئات احمللية أ

النفايات؛ مثل هذه الربامج ستعمل على إجياد بيئة نظيفة وكذا ترشيد استخدام املوارد، 

ومن ثم حتسني نوعية احلياة، خاصة أن برامج ومشاريع تدوير النفايات توفر مئات 

 فرص العمل اجلديدة إىل جانب فوائدها البيئية؛

يات اهليئات احمللية أيضا احلد من انبعاث كلور فلور الكاربون يقع ضمن مسؤول

املسؤول عن تدهور طبقة األوزون؛ وذلك من خالل عدم تشجيع السكان على استخدام 

املواد والبضائع اليت حتتوي على هذه املادة، أو منع استهالك مثل هذه املواد 

العامة للسكان، وحيول والبضائع، وهذا بدوره سيساعد يف حتسني مستويات الصحة 

 دون تنامي تكلفة العناية الصحية؛

اهليئات احمللية معنية بتخفيض استهالك مشتقات النفط من خالل إجياد  

أمناط استخدام األرض؛ حبيث تعمل على تقصري مسافة رحلة العمل اليومية، وكذلك 

نظم من خالل تشجيع السكان على استخدام وسائط النقل العام واالستثمار يف 

املواصالت، وإنشاء شبكات من طرق النقل الفعالة، وهذا بدوره سيعمل على حتقيق 

االزدهار احمللي من خالل تقليل تكلفة التنقل للسكان وأيضا من تلوث اهلواء. وهذا 

 يوصلنا إىل اختصار األهداف يف العناصر التالية:

 لطبيعة؛معدالت استغالل املوارد جيب أال تتجاوز معدالت جتددها يف ا 
  امللوثات والنفايات النامجة عن نشاطات اإلنسان جيب أال تزيد عن معدل القدرة

 البيئية للتخلص منها؛
 املوارد الطبيعية جيب استغالهلا بعقالنية؛ 
 التحول من استخدام املوارد غري املتجددة إىل املوارد املتجددة؛ 
 ناطق بعيدة؛استخدام املوارد احمللية املتاحة بدل جلب املوارد من م 
  إنتاج البضائع اليت ميكن أن يعاد تدويرها وتصنيعها من جديد بدل البضائع اليت

 تنفذ نتيجة لالستهالك؛
 .املساواة يف توزيع عوائد النمو والتنمية مكانيا وطبقيا 
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 أهداف التنميـة املستدامـة 4

ر، من إن من أهم التحديات اليت تواجهها التنمية املستدامة هي القضاء على الفق

خالل التشجيع على إتباع أمناط إنتاج واستهالك متوازنة، دون اإلفراط يف االعتماد 

 :(17)على املوارد الطبيعية

تهدف االستدامة االقتصادية فيها إىل ضمان إمداد كاف من املياه ورفع كفاءة املياه:  

ة االجتماعية استخدامها يف التنمية الزراعية والصناعية واحلضرية والريفية؛ واالستدام

تهدف إىل تأمني احلصول على املياه يف املنطقة الكافية لالستعمال املنزلي والزراعة 

الصغرية؛ وتهدف االستدامة البيئية إىل ضمان احلماية الكافية للمستجمعات املائية 

 اجلوفية وموارد املياه العذبة وأنظمتها.

إلنتاجية الزراعية واإلنتاج من تهدف االستدامة االقتصادية فيه إىل رفع االغذاء:  

أجل حتقيق األمن الغذائي اإلقليمي والتصديري؛ وتهدف االستدامة االجتماعية إىل 

حتسني اإلنتاجية وأرباح الزراعة الصغرية وضمان األمن الغذائي املنزلي؛ وتهدف 

ملياه االستدامة البيئية إىل ضمان االستخدام املستدام واحلفاظ على األراضي والغابات وا

 واحلياة الربية واألمساك وموارد املياه.
تهدف االستدامة االقتصادية فيها إىل زيادة اإلنتاجية من خالل الرعاية الصحة: 

الصحية والوقائية وحتسني الصحة واألمان يف أماكن العمل؛ وتهدف االستدامة 

وضمان الرعاية االجتماعية إىل فرض معايري للهواء واملياه والضوضاء حلماية صحة البشر 

الصحية األولية لألغلبية الفقرية؛ وتهدف االستدامة البيئية إىل ضمان احلماية الكافية 

 للموارد البيولوجية واألنظمة اإليكولوجية واألنظمة الداعمة للحياة.
تهدف االستدامة االقتصادية فيها إىل ضمان اإلمداد الكايف املأوى واخلدمات: 

البناء ونظم املواصالت؛ أما االستدامة االجتماعية فتهدف إىل  واالستعمال الكفء ملوارد

ضمان احلصول على السكن املناسب بسعر مناسب باإلضافة إىل الصرف الصحي 

واملواصالت لألغلبية؛ واالستدامة البيئية تهدف إىل ضمان االستخدام املثالي لألراضي 

 والغابات والطاقة واملوارد املعدنية.
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ستدامة االقتصادية إىل زيادة الكفاءة االقتصادية والنمو وفرص تهدف االالدخل: 

العمل يف القطاع الرمسي؛ أما االستدامة االجتماعية فتهدف إىل دعم املشاريع الصغرية 

وخلق الوظائف لألغلبية الفقرية يف القطاع غري الرمسي؛ وتهدف االستدامة البيئية إىل 

عية الضرورية للنمو االقتصادي يف القطاعني العام ضمان االستعمال املستدام للموارد الطبي

 واخلاص.
 ويتم تلخيص ما سبق من خالل اجلدول املوالي.

 أهداف التنمية املستدامة: 02اجلدول 

 الصحة الغذاء املياه األهداف
املأوى 

 واخلدمات
 الدخل

االستدامة 

 االقتصادية

االستخدام 

املثالي للمياه يف 

مجيع 

 اجملاالت

رفع 

جية اإلنتا

الزراعية 

وحتقيق 

األمن 

 الغذائي

الرعاية 

الصحية 

 والوقائية

اإلمداد 

الكايف 

والكفء 

 ملوارد البناء

زيادة الكفاءة 

االقتصادية 

 والتشغيل

االستدامة 

 االجتماعية

تأمني احلصول 

عليها بشكل 

 كاف

حتسني 

اإلنتاجية 

على املستوى 

 الفردي

فرض معايري 

الوقاية وضمان 

الرعاية 

 الصحية

فري السكن تو

وخمتلف 

اخلدمات 

بالسعر 

 املناسب

دعم املشاريع 

الصغرية 

وخلق 

 الوظائف

االستدامة 

 البيئية

محاية موارد 

املياه وأنظمتها 

 االيكولوجية

احلفاظ على 

املوارد اليت 

 تضمن الغذاء

محاية املوارد 

البيولوجية 

واألنظمة 

 االيكولوجية

االستخدام 

املثالي 

لألراضي 

والغابات 

 ة...والطاق

االستعمال 

املستدام 

للموارد 

الطبيعية 

 الضرورية

 املصدر: من إعداد الباحثة

III مؤشرات التنميـة املستدامـة 

املؤشرات األكثر دقة ومشولية وقدرة على عكس حقيقة التطور يف جمال التنمية 

 املستدامة؛ طورتها جلنة التنمية املستدامة يف األمم املتحدة وتسمى عادة مبؤشرات الضغط
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مؤشرا يتم تصنيفها إىل أربعة جوانب رئيسة:  59واحلالة واالستجابة؛ حيث اقرتحت 

 :(18)اقتصادية، اجتماعية، بيئية، مؤسسية. يتم االقتصار فيها على ما يلي

 املؤشرات والقضايا االجتماعية 1

 املستدامة العناصر التالية: االجتماعية للتنميةتشمل املؤشرات 

 املساواة االجتماعية (أ

من فرص التشغيل واخلدمات العامة ومنها الصحة والتعليم والعدالة؛ وتبقى تتض

املساواة االجتماعية من أكثر قضايا التنمية املستدامة صعوبة يف التحقق، وقد مت اختيار 

 مؤشرين رئيسني لقياس املساواة االجتماعية هما:

ونسبة ويقاس عن طريق نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر، الفقر: 

 ؛(19)مليون شخص 200السكان العاطلني عن العمل؛ حيث تتجاوز البطالة العاملية 
ُتقاس من خالل حساب مقارنة معدل أجر املرأة  املساواة يف النوع االجتماعي:

 مبعدل أجر الرجل.
 الصحة العامة والتعليم (ب

نظيفة هناك ارتباط وثيق بني الصحة والتنمية املستدامة؛ فاحلصول على مياه شرب 

وغذاء صحي ورعاية صحية دقيقة هو من أهم مبادئ التنمية املستدامة والعكس، أما أهم 

 املؤشرات الرئيسة للصحة فهي:

 وتقاس باحلاالت الصحية لألطفال؛ حالة التغذية:
 وتقاس مبعدل وفيات األطفال حتت مخس سنوات؛ الوفاة:

شرب صحية ومربوطني ويقاس بنسبة السكان الذين حيصلون على مياه  اإلصحاح:

 مبرافق تنقية املياه؛
وتقاس بنسبة السكان القادرين على الوصول إىل املرافق الصحية ونسبة  الرعاية الصحية:

 التطعيم لدى األطفال.
هناك ارتباط حسابي مباشر بني مستوى التعليم يف دولة ما ومدى تقدمها االجتماعي 

 واالقتصادي، أما مؤشراته فهي:
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ويقاس بنسبة األطفال الذين يصلون إىل الصف اخلامس من التعليم  م:مستوى التعلي

 االبتدائي؛
 ويقاس بنسبة الكبار املتعلمني يف اجملتمع. حمو األمية:

 السكن واألمن (ج

إن شروط احلياة وخاصة يف املدن الكبرية تتأثر دائما بالوضع االقتصادي ونسبة منو 

العمراني واحلضري، وتقاس حالة السكن  السكان والفقر والبطالة وكذلك سوء التخطيط

 مبؤشر واحد هو نسبة مساحات السقوف يف األبنية لكل شخص.

أما بالنسبة لألمن فيتعلق باألمن االجتماعي ومحاية الناس من اجلرائم، فالعدالة 

والدميقراطية والسالم االجتماعي تعتمد مجيعا على وجود نظام متطور وعادل من اإلدارة 

تم قياس األمن االجتماعي عادة من خالل عدد اجلرائم املرتكبة لكل مئة ألف األمنية، وي

 شخص من سكان الدولة.

 السكان (د

نالحظ أن هناك عالقة عكسية واضحة وال جدال فيها بني النمو السكاني والتنمية 

املستدامة، فكلما زاد معدل النمو السكاني يف دولة ما أو منطقة جغرافية معينة زادت 

تهالك املوارد الطبيعية ونسبة التصنيع العشوائي والنمو االقتصادي غري نسبة اس

 املستدام، مما يؤدي يف النهاية إىل كل أنواع املشاكل البيئية.

 املؤشرات والقضايا البيئية 2

يتم من خالل هذه املؤشرات قياس مدى تأثري النمو االقتصادي على املوارد 

 الطبيعية وعلى البيئة.

 واألراضيالغالف اجلوي  (أ

من أهم قضاياه التغري املناخي وثقب األوزون ونوعية اهلواء، وتنعكس بشكل مباشر 

على صحة اإلنسان واستقرار وتوازن النظام البيئي، كما أن لبعضها تأثريات غري قابلة 

 لالنعكاس والرتاجع؛ وهناك ثالث مؤشرات رئيسة، وهي:

 عاث ثاني أكسيد الكربون؛ويتم قياسه من خالل حتديد انب التغري املناخي:
 ويتم قياسه من خالل استهالك املواد املستنزفة لألوزون؛ ترقق طبقة األوزون:
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ويتم قياسها من خالل تركيز ملوثات اهلواء يف اهلواء احمليط يف  نوعية اهلواء:

 املناطق احلضرية.
السطح بل أيضا أما بالنسبة لألراضي فهي ال تتكون فقط من البنية الفيزيائية وطبوغرافية 

من املوارد الطبيعية املوجودة فيها، وحتى املياه اليت حتتويها والكائنات احلية اليت 

 تعيش عليها؛ ومن أهم املؤشرات املتعلقة باستخدامات األراضي فهي:

ويتم قياسها مبساحة األراضي الزراعية مقارنة باملساحة الكلية واستخدام  الزراعة:

 راعية؛املبيدات واملخصبات الز
ويتم قياسها مبساحة الغابات مقارنة باملساحة الكلية لألرض، وكذلك معدالت  الغابات:

 قطع الغابات؛
ويتم قياسه من خالل حساب نسبة األرض املتأثرة بالتصحر مقارنة مبساحة التصحر: 

 األرض الكلية؛
و ويتم قياسها مبساحة األراضي املستخدمة كمستوطنات بشرية دائمة أ احلضرنة:

 مؤقتة.
 البحار واحمليطات واملناطق الساحلية (ب

من مساحة الكرة األرضية؛ فإن  %70مبا أن البحار واحمليطات تشغل ما نسبته 

إدارتها بطريقة مستدامة بيئيا هو أحد أكرب التحديات، نظرا لتعقد األنظمة البيئية 

سكان الكرة  للمحيطات وهشاشتها؛ ومما يزيد من أهمية هذه األنظمة أن أكثر من ثلث

األرضية يعيشون يف املناطق الساحلية؛ ومن ثم تتأثر معيشتهم وأوضاعهم البيئية 

 واالقتصادية واالجتماعية حبالة البحار. 

تواجه احمليطات واألنظمة البحرية العديد من املشاكل البيئية منها التلوث الصادر 

وث نوعية مياه البحر عن السواحل، تراجع اإلنتاجية البحرية ملصائد األمساك، تل

 وغريها من املشاكل، أما املؤشرات املستخدمة للمحيطات واملناطق الساحلية هي:

وتقاس برتكيز الطحالب يف املياه الساحلية ونسبة السكان الذين املناطق الساحلية: 

 يعيشون يف املناطق الساحلية؛
 رئيسة.وتقاس بوزن الصيد السنوي لألنواع التجارية ال مصائد األمساك:
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 املياه العذبة (ج

هذا العنصر من أكثر املوارد الطبيعية تعرضا لالستنزاف والتلوث، وجتد كل الدول 

اليت تتميز بقلة مصادر املياه نفسها يف وضع اقتصادي واجتماعي صعب. تعترب أنظمة 

املياه العذبة من أكثر األنظمة البيئية هشاشة وتعرضا للتأثريات السلبية للنشاطات 

نية، كما أن إدارة املوارد املائية بطريقة مستدامة بيئيا هي من أهم التحديات اإلنسا

 واملصاعب اليت تواجه دول العامل حاليا.

 التنوع احليوي  (د

ال تعترب محاية التنوع احليوي واجبا بيئيا وأخالقيا فحسب، لكنها أساسية 

تنمية والبيئة، وهناك أيضا لتأمني التنمية املستدامة؛ حيث اإلقرار بالرتابط الوثيق بني ال

 ترابط أساسي بني العمليات االقتصادية وفقدان أو محاية التنوع احليوي.

 املؤشرات والقضايا االقتصادية 3

هي عبارة عن معطيات وإحصائيات كمية تصف احلالة االقتصادية لدولة ما يف 

 فرتة زمنية معينة؛ وتتلخص يف:

 البنية االقتصادية  (أ

 لفرعية املستخدمة يف حتديد البنية االقتصادية لدولة ما هي كالتالي:لعل أهم املؤشرات ا

ميكن قياسه من خالل معدل الدخل الوطين للفرد، ونسبة االستثمار  األداء االقتصادي:

 يف معدل الدخل الوطين؛

 قاس بامليزان التجاري ما بني السلع واخلدمات؛توالتجارة: 

لدين مقابل الناتج الوطين اإلمجالي، وكذلك وتقاس عن طريق قيمة ااحلالة املالية: 

نسبة املساعدات التنموية اخلارجية اليت يتم تقدميها أو احلصول عليها مقارنة بالناتج 

 الوطين اإلمجالي.

 أمناط اإلنتاج واالستهالك (ب

يتميز العامل بسيادة النزعات االستهالكية يف دول الشمال، وأمناط اإلنتاج غري 

تنزف املوارد الطبيعية سواء يف دول الشمال أو اجلنوب، ويرى املستدامة واليت تس

خمتصون يف البيئة أن القدرة الطبيعية ملوارد الكرة األرضية ال ميكن أن تدعم استمرار هذه 
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رد، األمناط اإلنتاجية واالستهالكية؛ فال بد من تغيريها بهدف احملافظة على تلك املوا

وجعلها متاحة لكل سكان العامل، وضمان بقائها لألجيال القادمة، ويقع اجلزء األكرب من 

 املسؤولية يف احلفاظ عليها على الدول املتقدمة؛ وتتمثل أهم هذه األمناط يف:

 تقاس مبدى كثافة استخدام املادة يف اإلنتاج؛ استهالك املادة:

الفردي، نسبة الطاقة املتجددة من تقاس باالستهالك السنوي استخدام الطاقة: 

 االستهالك السنوي وكثافة استخدامها؛ 

وتقاس بكمية إنتاج النفايات الصناعية واملنزلية، وإنتاج إنتاج وإدارة النفايات: 

النفايات اخلطرة والنفايات املشعة وإعادة تدوير النفايات، باإلضافة إىل النقل 

 واملواصالت.

IV ة أبعاد التنميـة املستدامـ 

التنمية املستدامة تنمية ال ترتكز على اجلانب البيئي فقط بل تشمل أيضا اجلوانب 

االقتصادية واالجتماعية، فهي تنمية بأبعاد ثالثة مرتابطة ومتكاملة يف إطار تفاعلي، 

يّتسم بالضبط والتنظيم والرتشيد للموارد، وال يكفي وصف هذه األبعاد بأنها مرتابطة معا 

 شكل املوالي.كما يظهر يف ال

 أبعاد التنمية املستدامة: 01الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

املصدر: باالعتماد على: عثمان حممد غنيم، ماجدة أمحد أبو زنط، التنمية 

املستدمية فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها، دار صفاء للنشر والتوزيع، 

 .41، ص 2007األردن، 

 البعد االقتصادي

 النمو املستدمي؛
كفاءة رأس 

 املال.

 تكامل النظم البيئية؛
 التنوع اإلحصائي؛
 الطاقة االستيعابية؛
املوارد الطبيعية.

 

 املساواة يف التوزيع؛ 
 احلراك االجتماعي؛ 
 املشاركة الشعبية؛ 

 تعويض الصالحيات.
 لبيئيالبعد ا البعد االجتماعي
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ه األبعاد مرتابطة ومتداخلة، بل البد من إشارة واضحة وصرحية إىل أن هذ

وميكن التعامل معها على أنها منظومات فرعية ملنظومة التنمية املستدامة، حيث 

تتكون كل منظومة فرعية من هذه املنظومات من عدد من املنظومات الفرعية األخرى، 

 :(20)أو العناصر اليت ميكن حتديدها يف الشكل املوالي

 تدامةمنظومات التنمية املس: 02الشكل 

 

 

 

 
 

املصدر: باالعتماد على: عثمان حممد غنيم، ماجدة أمحد أبو زنط، التنمية 

املستدمية فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها، دار صفاء للنشر والتوزيع، 

 .46، ص 2007األردن، 

 :(21)وتتلخص أبعاد التنمية املستدامة فيما يلي

 البعد االقتصادي 1

 لبعد يف التنمية املستدامة ميكن إدراج النقاط التالية: ألجل بيان أهمية هذا ا

يالحظ أن سكان الدول املتقدمة حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية:  (أ

يستغلون، قياسا على مستوى نصيب الفرد من املوارد الطبيعية يف العامل، أضعاف ما 

امجة عن النفط والغاز يستخدمه سكان البلدان النامية؛ فمثال: استهالك الطاقة الن

 . (22)والفحم يف الدول املتقدمة أضعاف مضاعفة عن الدول األخرى

 النظم االيكولوجية؛ 
 الطاقة؛ 
 التنوع البيولوجي؛ 
 .القضااي البيئية 
 

 و؛النم 
 املساواة؛ 
 .الكفاءة 

 املشاركة الشعبية؛ 
 احلراك االجتماعي؛ 
 اهلوية الثقافية؛ 
 .التطوير املؤسسي 
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التنمية املستدامة بالنسبة للبلدان الغنية تتلخص يف إيقاف تبديد املوارد الطبيعية:  (ب

إجراء ختفيضات متواصلة يف مستويات االستهالك املبّدد للطاقة واملوارد الطبيعية وذلك 

 ى الكفاءة وإحداث تغيري جذري يف أسلوب احلياة.عرب: حتقيق مستو
تقع على البلدان الصناعية مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث وعن معاجلته:  (ج

مسؤولية خاصة يف قيادة التنمية املستدامة؛ ألن استهالكها املرتاكم يف املاضي من املوارد 

وث العاملي، كان كبريا الطبيعية مثل احملروقات، ومن ثم إسهامها يف مشكالت التل

بدرجة غري متناسبة، يضاف إىل هذا أن الدول الغنية لديها املوارد املالية التقنية 

والبشرية الكفيلة بأن تضطلع بالصدارة يف استخدام تكنولوجيات أنظف وموارد بكثافة 

رة أقل، ويف القيام بتحويل اقتصادياتها حنو محاية النظم الطبيعية والعمل معها، والصدا

تعين أيضا توفري املوارد التقنية واملالية لتعزيز التنمية املستدامة يف البلدان األخرى 

 باعتبار أن ذلك استثمار يف مستقبل الكرة األرضية. 

: مثة جانب من الروابط الدولية بني البلدان الغنية تقليص تبعية البلدان النامية (د

در الذي ينخفض به استهالك املوارد يف والفقرية حيتاج إىل دراسة دقيقة؛ ذلك أنه بالق

البلدان الصناعية، يتباطأ حنو صادرات هذه املنتجات من البلدان النامية، وتنخفض 

، مما حيرم البلدان النامية من إيرادات حتتاجها احتياجا أكثرأسعار السلع األساسية 

على االعتماد  ماسا. ومما يساعد على تعويض هذه اخلسائر االنطالق من منط تنموي يقوم

 على الذات، لتنمية القدرات وتأمني االكتفاء الذاتي. 

: تعين التنمية املستدامة يف البلدان الفقرية التنمية املستدامة لدى البلدان الفقرية (ه

تكريس املوارد الطبيعية ألغراض التحسني املستمر يف مستويات املعيشة، وحيقق 

ة هامة بالنسبة للتنمية املستدامة؛ ألن هناك التخفيف من عبء الفقر املطلق نتائج عملي

روابط وثيقة بني الفقر وتدهور البيئة والنمو السريع للسكان والتخلف الناجم عن التاريخ 

 االستعماري والتبعية املطلقة للقوى الرأمسالية.

وتتمثل يف: جعل فرص احلصول على املوارد واملنتجات املساواة يف توزيع املوارد:  (و

بني مجيع األفراد داخل اجملتمع أقرب إىل املساواة؛ فالفرص غري املتساوية واخلدمات 

يف احلصول على التعليم واخلدمات االجتماعية، وعلى األراضي واملوارد الطبيعية األخرى 
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وعلى حرية االختيار وغري ذلك من احلقوق السياسية، تشكل حاجزا هاما أمام النخبة 

التنمية والنمو االقتصادي الضروريني لتحسني مستويات  فهذه املساواة تساعد على تنشيط

 املعيشة.

إن التنمية املستدامة تعين إذن احلد من التفاوت احلد من التفاوت يف الدخول:  (ز

املتنامي يف الدخل، وإتاحة حيازة األراضي الواسعة وغري املنتجة للفقراء، وكذا تقديم 

إلكسابها الشرعية، وحتسني فرص  القروض إىل القطاعات االقتصادية غري الرمسية

التعليم والرعاية الصحية بالنسبة للمرأة يف كل شأن، وجتب اإلشارة إىل أن سياسة 

حتسني فرص احلصول على األراضي والتعليم وغري ذلك من اخلدمات االجتماعية، 

: لعبت دورا حامسا يف حتفيز التنمية السريعة والنمو يف اقتصاديات النمور اآلسيوية مثل

 ماليزيا وكوريا اجلنوبية وتايوان.

إن التنمية املستدامة جيب أن تعين يف مجيع البلدان تقليص اإلنفاق العسكري:  (ح

حتويل األموال من اإلنفاق على األغراض العسكرية وأمن الدولة إىل اإلنفاق على 

احتياجات التنمية، ومن شأن إعادة ختصيص ولو جزء صغري من املوارد املكرسة اآلن 

 لألغراض العسكرية اإلسراع بالتنمية بشكل ملحوظ.

 :(23)ويتعني يف األخري أن نوجز بشكل آخر أهم األبعاد االقتصادية فيما يلي

 معدالت النمو يف اإلنتاج والناتج؛ 
 الفائض أو العجز يف امليزانية العامة؛ 
 املعدل السنوي للتضخم؛ 
 التقدم التقين؛ 
 وضع قطاع الصناعة وتطوره وحتديثه؛ 
 استخدامات الطاقة واملياه واملوارد األخرى؛ 
 أوضاع شبكات الطرق ووسائل النقل؛ 
 .أوضاع الدين اخلارجي وأعباء خدمة الديون 

 البعد االجتماعي  2
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يتمثل البعد االجتماعي للتنمية املستدامة يف عدم تهميش اجلماعات، وتدمري 

منسجمة مع التنمية املستدامة  مقوماتها الثقافية والروحية، إن اإلسرتاتيجيات اليت تعترب

تتوقف على القيم احلاضرة، إذ ال ميكن التنبؤ بقيم األجيال املستقبلية، غري أن هذا ال 

يعطي مربرا لتدمري اهلوية الثقافية السائدة، فذلك جيعل األفراد عرضة للعديد من أشكال 

 .(24)اهليمنة االقتصادية واالجتماعية والسياسية

ستدامة تربز يف هذا اجملال كدعامة أساسية يف رفض الفقر إن فكرة التنمية امل

والبطالة والتفرقة اليت تظلم املرأة واهلوة الكبرية بني األغنياء والفقراء، ويتجلى هذا البعد 

 االجتماعي كأساس االستدامة عن طريق العدل االجتماعي.

 وعليه ميكن إبراز هذا البعد من خالل النقاط التالية:   

مليون  80إن الزيادة السكانية تفوق لنمو الدميغرايف )ضبط السكان(: تثبيت ا (أ

نسمة كل سنة، وهذه الزيادة ال تتسع هلا األوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة، 

من هذه الزيادة هي يف دول العامل املتخلف، والتنمية املستدامة  %85إضافة إىل ذلك فإن 

تثبيط منو السكان )ختفيض معدالت منو  من خالل هذا البعد تعين العمل على

الوالدات(؛ فالنمو املتزايد للسكان يؤدي إىل ضغوط حادة على املوارد الطبيعية احملدودة 

 وعلى إمكانيات الدول وقدراتها على توفري اخلدمات الالزمة جلميع السكان.

إن قدرة األرض على إعالة مكانة احلجم السكاني )احلجم النهائي للسكان(:  (ب

احلياة البشرية غري معروفة بدقة، فاحلجم النهائي الذي يصل إليه السكان يف الكرة 

األرضية له أهميته؛ ألن النظرة املستقبلية يف ضوء االجتاهات احلاضرة للخصوبة تتنبأ 

من ضعف  قلمليار نسمة، وهذا أ 11.6بأن عدد سكان العامل سيستقر عند حوالي 

 لسكاني يؤدي بهم إىل األراضي احلدية.، هذا النمو احاليا عدد السكان

يلعب عنصر توزيع السكان دورا مهما يف التنمية املستدامة؛ أهمية توزيع السكان:  (ج

فاالجتاهات احلالية حنو توسيع املناطق احلضرية هلا عواقب بيئية ضخمة، فاملدن تقوم 

احمليطة بها، ومنه  برتكيز النفايات واملواد امللوثة، مبا يتسبب يف تدمري النظم الطبيعية

فإن التنمية الريفية وانتهاج أساليب اإلصالح الزراعي واستخدام طرق تكنولوجية متطورة 

 ضرورية لنجاح التنمية املستدامة. 
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إن التنمية البشرية تتفاعل تفاعال قويا مع األبعاد األخرى للتنمية الصحة والتعليم:  (د

والتنمية املستدامة، فاحلصول على مياه املستدامة فمثال هناك ارتباط كبري بني الصحة 

 شرب نقية وغذاء صحي ورعاية صحية جيدة، تعترب من أهم مبادئ التنمية املستدامة.

كما أن التعليم يعترب من أهم املتطلبات الرئيسة لتحقيق التنمية املستدامة، وقد مت 

املواد اليت ميكن حيث أن التعليم أهم  ؛21الرتكيز على التعليم يف فصول وثيقة األجندة 

 أن حيصل عليها الناس لتحقيق النجاح يف احلياة؛ وللتعليم ثالثة أهداف هي: 

 إعادة توجيه التعليم حنو التنمية املستدامة؛ 
 زيادة فرص التدريب؛ 
 .زيادة النوعية العامة 

ُيعد احلكم الراشد على الصعيد الدولي أمرا أساسيا األسلوب الدميقراطي يف احلكم:  (ه

التنمية املستدامة؛ فالتنمية باملفهوم الواسع ترتفع إىل مستوى السياسة، فتعاجل لتحقيق 

مسألة احلكم والعالقة بني الناس واإلدارة احلاكمة، إضافة إىل اإلدارة العامة الرشيدة 

 باعتبارها من مكونات احلكم الراشد والتنمية املستدامة.

 البعد البيئي  3

م، 1972عام  ستوكهوملإلنسانية الذي عقد يف يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة ا

اتضحت العالقة الوثيقة بني التنمية والبيئة، وشكلت مشكلة كبرية للمجتمعات العاملية، 

وتوقعت تقارير منشورة ملنظمات مهتمة بالشؤون اإلنسانية نزوح ما يقارب مليار شخص 

بيعية ومشاريع م من أماكن سكنهم بسبب النزاعات والكوارث الط2050حبلول سنة 

 التنمية الكربى؛ وعلى هذا ميكن إبراز هذه األبعاد فيما يلي: 

بالنسبة لألبعاد البيئية نالحظ أن تعرية الرتبة وفقدان إنتاجيتها يؤديان إىل األرض:  (أ

التقليص من إنتاجها، وخيرجان سنويا من دائرة اإلنتاج مساحات كبرية من األراضي 

هامة جدا يف عالقتها بالتنمية املستدامة؛ ومن ثم فإن طرق الزراعية، وهذه قضية معقدة و

ووسائل استخدام األراضي هي اليت حتدد بشكل رئيس مدى التزام الدول بالتنمية 

 املستدامة وتطبيقها ملبادئها.
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إن االستخدام الكثيف للمحروقات أصبح محاية املناخ من االحتباس احلراري:  (ب

ناطق العمرانية، واالحتباس احلراري وثقب األوزون الذي مصدرا رئيسا ملوثا للهواء يف امل

يهدد بتغيري املناخ، واملستويات العالية النبعاث الغازات احلرارية من أنشطة البشر 

 تتجاوز قدرة األرض على امتصاصها.

 %70تشغل البحار واحمليطات ما نسبته البحار واحمليطات واملناطق الساحلية:  (ج

؛ وهذا ما جيعل إدارة هذه املناطق من املهام الصعبة، وذلك من مساحة الكرة األرضية

راجع لتعقد األنظمة البيئية للمحيطات، كما أن النظام البيئي البحري يشكل عادة 

العديد من املشاكل البيئية منها التلوث الصادر عن السواحل وتراجع اإلنتاجية البحرية 

 ملصائد األمساك.

ستخدامات املبددة وحتسني كفاءة شبكات املياه، تعين وضع حد لالصيانة املياه:  (د

يف ظل التزايد السكاني وتكاثر متطلبات التنمية على املياه، وهي يف الغالب مورد غري 

متجدد ومعرض لالستنزاف والتلوث، مسألة تزداد تعقيدا وصعوبة وستبقى من أخطر 

 معوقات التنمية املستدامة يف العامل يف السنوات املقبلة.

من أكرب القضايا البيئية اليت ترتبط بالتنمية يف املناطق النائية ق واألنابيب: الطر (ه

واملتخلفة تتمثل يف تشييد الطرق وفتح معابر لألنابيب الناقلة للبرتول أو الغاز أو املاء عرب 

املناطق اليت مل يتوصل إليها اإلنسان من قبل، وهلذا فإن املستوطنني والصيادين قد 

 .(25)ل هذه الطرق واملنافذ ويلحقون أضرارا بالبيئةيتحركون من خال

يعترب التنوع احليوي من أهم عناصر التنمية املستدامة، ويف هذا التنوع احليوي:  (و

اجملال تعين أن يتم صيانة ثراء األرض يف التنوع البيولوجي لألجيال بدرجة 

املستدامة ؛ ومن أجل معاجلة مثل هذه القضايا، وضمان حتقيق التنمية (26)كبرية

يستوجب اعتماد تكنولوجيات االستكشاف وجتنب كل ما من شأنه أن يلحق أضرارا 

بالبيئة، وهذا يتطلب من اجملموعة الدولية الضغط على توفري هذه التكنولوجيات 

 .(27)واستعماهلا من طرف خمتلف حكومات دول العامل
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ة العالقة بينها فإن هناك باإلضافة إىل األبعاد الثالثة سابقة الذكر، وبعد إبراز طبيع

بعدا آخر ميكن إدراجه، وذلك باعتباره آلية من آليات احلد من استنزاف املوارد جبميع 

 أنواعها.

 البعد التكنولوجي  4

 :(28)ويتجلى هذا البعد يف النقاط التالية

كثريا ما تؤدي املرافق الصناعية إىل استعمال تكنولوجيا أنظف يف املرافق الصحية:  (أ

حييط بها، ويف البلدان املتقدمة يتم احلد من تدفق النفايات وتنظيف التلوث  تلويث ما

بنفقات كبرية، أما يف البلدان النامية، فإن النفايات املتدفقة ال منفذ هلا، وأشباه هذه 

النفايات املتدفقة تكون نتيجة لتكنولوجيات تفتقر إىل الكفاءة، أو لعمليات التبديد وتكون 

مال واالفتقار إىل فرض العقوبات االقتصادية، والتنمية املستدامة هنا أيضا نتيجة لإله

 تعين التحول إىل تكنولوجيا أنظف واستهالك طاقة أقل.

ُتعترب التكنولوجيا األخذ بالتكنولوجيا احملسنة بالنصوص القانونية الرادعة:  (ب

دمة يف الدول املستخدمة يف البلدان النامية أكثر تسببا يف التلوث من سليلتها املستخ

املتقدمة، والتنمية املستدامة تعين التوجه حنو التكنولوجيات احملسنة، وكذلك االعتناء 

بالنصوص القانونية اخلاصة بفرض العقوبات يف هذا اجملال وتطبيقها، ولسد الفجوة 

التكنولوجية بني البلدان املتقدمة واملتخلفة جيب إقامة عالقات تعاون تكنولوجية سواء 

 داث أو تطوير تكنولوجيات أنظف وذات فكرة عالية تناسب ظروف الدول النامية.باستح

يف هذا اجملال تهدف التنمية املستدامة إىل احلد من احلد من انبعاث الغازات:  (ج

املعدل العاملي لزيادة انبعاث الغازات احلرارية، وكذلك من خالل احلد بصورة كبرية من 

أخرى للطاقة النظيفة إلمداد اجملتمعات  استخدام احملروقات، وإجياد مصادر

الصناعية، ويستوجب على الدول الصناعية اختاذ خطوات جزئية للحد من انبعاث ثاني 

 أكسيد الكربون، واكتشاف تكنولوجيات جديدة الستخدام الطاقة.

تهدف التنمية املستدامة إىل عدم تدهور طبقة احليلولة دون تدهور طبقة األوزون:  (د

امية لألرض؛ فاتفاقية كيوتو جاءت مطالبة بالتخلص تدرجييا من املواد األوزون احل

الكيميائية املهددة لألوزون، وتوضح بأن التعاون الدولي ملعاجلة خماطر البيئة العاملية هو 
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أمر ممكن، لكّن تعّنت الواليات املتحدة األمريكية جعلها تزّور التوقيع على هذه االتفاقية 

 طيع إجبارها على ذلك.مادام أن ال أحد يست

 رأس املال واالستخدام األمثل للموارد يف التنمية املستدامة  5

 يندرج هذا ضمن أسس وقواعد معينة ال ميكن جتاهلها.

  أنواع رأس املال (أ

تنطوي التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة على ضرورة إجراء تغيريات رئيسة 

على قاعدة صلبة البد أن تستند وتعتمد  وضرورية يف اجملتمع، ولكي تقوم هذه التنمية

على واقع خمزون رأس املال الذي يدميها، ورأس املال هنا ال يقصد به رأس املال 

مبفهومه التقليدي املعروف بوصفه أحد عناصر اإلنتاج ومكوناته إمنا رأس املال الذي 

. (29)يشمل كل معطيات ومقدرات اجملتمع، ويعكس حمتويات ومكونات أبعاد التنمية

 رأس املال باملفهوم السابق ميكن بيانه يف الشكل املوالي:

 مفهوم رأس املال يف أبعاد التنمية املستدامة: 03الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 وعليه يكون:

 ويقصد به رأس املال املادي أو النقدي؛ رأس املال املالي:
 ويعين املوارد الطبيعية والنظم البيئية؛ رأس املال الطبيعي:

 ويشمل األصول املادية القادرة على إنتاج السلع واخلدمات؛ اإلنتاجي:رأس املال 
 ويقصد به القدرات اإلنتاجية لألفراد سواء املوروثة أو املكتسبة؛ رأس املال البشري:

 ويشمل الثقافة االجتماعية السائدة بكل قيمها وعاداتها.       رأس املال االجتماعي:

 البعد االقتصادي
اجيإلنتاورأس املال  ايرأس املال امل  

 البعد االجتماعي
رأس املال االجتماعي ورأس املال 

 البشري

 بيئيالبعد ال
 رأس املال الطبيعي
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البد من التحول من تكنولوجيات تكثيف املواد إىل ولتحقيق التنمية املستدامة فإنه 

تكثيف تكنولوجيات املعلومات؛ وهذا يعين التحول من االعتماد على رأس املال 

 اإلنتاجي إىل االعتماد على رأس املال البشري ورأس املال االجتماعي.

  االستخدام العقالني للموارد (ب

تقوم عليه التنمية املستدامة يف  يتمثل االستخدام العقالني للموارد الطبيعية الذي

  :(30)جمموعة املبادئ الرئيسة اآلتية

جيب عند اختيار مناطق تنفيذ  أوال: حتديد مناطق تنفيذ النشاطات االقتصادية:

األنشطة التنموية املوازنة بني الكلفة البيئية والكلفة االقتصادية وعدم الرتكيز على الثانية 

 وإهمال األوىل.

االستغالل العقالني للموارد الطبيعية أو وارد الطبيعية الكامنة وكميتها: ثانيا: حجم امل

استخراجها الستخدامها يف نشاط اقتصادي معني جيب أن يتوقف عند النقطة اليت تبدأ 

 عندها اآلثار البيئية السلبية بالظهور.

ت يرتبط هذا املبدأ بنوعية خمرجاثالثا: حتسني  خمرجات املشاريع االقتصادية: 

املشاريع أو النشاطات االقتصادية، فالتأثريات السابقة لنوعية خمرجات النشاط يعتمد 

 على كم ونوع املورد املستغل، وعلى تكنولوجيا استخراج أو استغالل أو نقل املورد.

يتمثل هذا املبدأ يف مدى تأثري مدة أو وقت التنمية رابعا: زمن التنمية ووقتها: 

 تقود إىل تغيريات يف نوع وكم ودرجة بقاء املورد يف الطبيعة، بالعمليات الطبيعية اليت

فتشريع عمليات استغالل مورد معني باستخدام تقنيات معينة ال يؤثر فقط على كلفة 

 عملية التنمية بل ينعكس أيضا على زيادة الكلفة االجتماعية والبيئية للتنمية.

V  جديد خطة األهداف اإلمنائية لأللفية 

، أسس األمني العام للجمعية العامة لألمم املتحدة فريق عمل 2011يف سبتمرب 

، وانطلق الفريق يف العمل 2015معين خبطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 

لتكوين مادة مرجعية لتوجيه املناقشات اجلارية واملشاورات املوسعة  2012جانفي 

تمع املدني، واألوساط بني احلكومات، ومنظومة األمم املتحدة، ومنظمات اجمل
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األكادميية، ومؤسسات القطاع اخلاص. يضم الفريق جمموعة من كبار اخلرباء مكلفني 

 هيئة من منظومة األمم املتحدة ومن منظمات دولية أخرى. 50من رؤساء أكثر من 

 :(31)ويتم شرح حمتوى اإلطار ضمن العناصر التالية

 يةتقييم ومراجعة إطار األهداف اإلمنائية لأللف 1

، وضع قادة اجملتمع الدولي، يف صيغة إعالن األلفية الصادر عن 2000يف عام 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، رؤية مشرتكة للتنمية تقوم على مبادئ: احلرية واملساواة 

 والتضامن والتسامح واحرتام الطبيعة واملسؤولية املشرتكة.

ى جمموعة من األهداف اإلمنائية من مواطن قوة إطار األهداف اإلمنائية تركيزه عل

تتمثل يف: القضاء على الفقر واجلوع، تعميم  2015احملددة مبهلة زمنية تنتهي عام 

التعليم األساسي، ختفيض معدالت وفيات األطفال واألمهات، حتسني صحة األمهات، 

تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية 

تالزمة نقص املناعة املكتسب/االيدز واملالريا وغريها من األمراض، ضمان االستدامة وم

البيئية وبناء الشراكة العاملية للتنمية. وقد اتسمت بالبساطة والشفافية، ومجعت بني 

 الطموح يف الرؤية والواقعية يف الطرح.

يقدم توجيهات بينما ركز اإلطار على األهداف النهائية، فمن مواطن ضعفه أنه مل 

وافية بشأن كيفية حتقيقها، وتسبب هذا يف ضياع فرصة تقديم االستشارات بشأن 

معاجلة األسباب اجلذرية للفقر واكتساب القدرة على تلبية االحتياجات األساسية. 

وأهمل اإلطار قضايا العمل املنتج، العنف ضد املرأة، احلماية االجتماعية، عدم املساواة، 

ماعي، التنوع احليوي، سوء التغذية، الصحة اإلجنابية والتغريات اإلقصاء االجت

 الدميغرافية، السالم واألمن، احلكم، سيادة القانون وحقوق اإلنسان.

ويف رأي النقاد أن مثل هذه النقائص كان ميكن جتنبها إذا ما تطرقت للمزيد من 

 املشاورات الشاملة.
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 2015د عام دروس خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بع 2

يف املناقشات اليت جرت بشأن اخلطة، رأت الغالبية يف منوذج األهداف 

والغايات واملؤشرات احملددة مصدر قوة إلطار األهداف اإلمنائية لأللفية، جيب اإلبقاء 

 عليه يف أي إطار إمنائي جديد.

نصت اخلطة على أهمية التنبه إىل عدم تفويت فرصة تناول سبل حتقيق 

 اخلطة اجلديدة، دون وضع خمططات تفصيلية، ألن نهجا واحدا ال الغايات يف

 ينطبق على اجلميع، وال بد من توخي املرونة الالزمة حسب االحتياجات.

تكون التنمية البشرية والقضاء على الفقر يف صلب أي خطة جديدة للتنمية، 

ينها: احلد من إضافة إىل الرتكيز على مواضيع مل تتطرق هلا األهداف اإلمنائية من ب

عدم املساواة داخل البلدان وبينها، معاجلة تغري املناخ، حتسني املناعة يف مواجهة 

الكوارث الطبيعية، معاجلة العوامل الدميغرافية واألوبئة، قضايا التوسع العمراني، 

إحالل السالم واألمن، بناء أنظمة احلكم وقدرات الدولة، احرتام حقوق اإلنسان 

 يف.والتنوع الثقا

 2015أهداف خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام  3

( ينطلق من ثالثة مبادئ أساسية هي: احرتام حقوق اإلنسان، 1بناء إطار حمدد )

( ينظم األهداف الرئيسية ضمن أربعة أبعاد مرتابطة هي: 2واملساواة، واالستدامة؛ )

ية االقتصادية الشاملة، والسالم التنمية االجتماعية الشاملة، واالستدامة البيئية، والتنم

 واألمن؛ 

تنسيق السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية، 

 وإفساح اجملال لالختيار بني الوسائل املقرتحة وتكييفها حسب األوضاع احمللية.

تنمية ملا يتضمن الشكل املوالي رمسا توضيحيا لإلطار املتكامل خلطة األمم املتحدة لل

؛ حيث يرتكز على املبادئ األساسية للرؤية، وينظم األهداف يف أربع 2015بعد عام 

 فئات، ويوزع الوسائل املقرتحة يف أربع فئات كما يلي:
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 2015إلطار املتكامل خلطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام : ا04الشكل 

 
طة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد املصدر: فريق عمل منظومة األمم املتحدة املعين خب

، نيويورك، -تقرير إىل األمني العام–، املستقبل الذي نريد للجميع 2015

 . 23، ص2012
VI النتائج والتوصيات 

 على تقوم وفلسفة معيشة وأسلوب حياة نهج املستدامة التنمية أن سبق مما يتبني

 وما والفرعية، الكلية النظم أسلوب استخدام خالل من تكاملية؛ مشولية بطريقة التفكري

 يف راجعة تغذية وعمليات نتائج من عليها يرتتب وما وتفاعالت، عالقات من يربطها

 انفراد على مشكلة لكل حل وضع أن ذلك اإلنسانية؛ اجملتمعات مشكالت مع التعامل

 مفاهيم ظل يف اجملتمعات من كثري يف التنمية أهداف حتقيق إىل يؤد ومل كاف غري

 .املاضية التنمية عقود يف حدث كما املختلفة يةالتنم

 قرار، وصناع سكانا بوصفنا مطالبون، أننا يعين املستدامة التنمية فلسفة تطبيق إن

 :رئيسة ثالث اجتاهات يف ولتكن سرينا اجتاهات بتغيري

 البيئة؛ على احملافظة •

 معقول؛ اقتصادي منو حتقيق •
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 .االجتماعية العدالة حتقيق •

 مستويات حتسني إىل سيقودنا وعقالني متواز بشكل االجتاهات هذه يف ريالس إن

 .القادمة ولألجيال لنا جيدة حياة وضمان

 واالقرتاحات اآلتية: ومنه نصل إىل النتائج

 بالنواحي االهتمام من للمزيد حباجة االقتصاد علماء بأن البيئة علماء يشري 

 واألخالقية؛ البيئية

 املذكورة األبعاد يف تقدم إحراز يستلزم املستدامة ةالتنمي أهداف حتقيق إن 

 ارتباط هناك حيث والتكنولوجية؛ البيئية االجتماعية، االقتصادية، سابقا

 املختلفة؛ األبعاد هذه بني وثيق

 بقيت اليت الرئيسة املشكلة أن إال املستدامة التنمية مفهوم انتشار من بالرغم 

 الدول تقدم مدى قياس نم متكن مؤشرات حتديد إىل احلاجة هي

 ما وهذا فعلي، بشكل املستدامة التنمية حتقيق جماالت يف واملؤسسات

 السياسات؛ حول والدولية الوطنية القرارات اختاذ عليه يرتتب

 يوضع عمل برنامج هي وإمنا للتطبيق جاهزة وصفة ليست املستدامة التنمية 

 واملالية الطبيعية لثروةا مصادر من هلا متاح هو ملا طبقا دولة، كل قبل من

 أو واألمية والفقر السكاني كالنمو داخلها من سواء فيها يؤثر وما والبشرية،

 االقتصادية والتكتالت اخلارجية التجارة وحترير كالعوملة اخلارج من

 الضخمة؛

 يف جيري ما ملواكبة املتاح الوحيد البديل هي بأبعادها املستدامة التنمية إن 

 املستدامة التنمية فتحقيق. الشعوب من شعب كل حاجات ومواجهة العامل

 ليحقق االقتصادي النمو يسري اجتاه أي يف تقرر إسرتاتيجية وضع يستوجب

 أجل من والبشرية، الطبيعية الثروة مصادر من اإلفادة من ممكن قدر أكرب

 مع اإلنسان حياة مبستوى لالرتفاع الالزمة االجتماعية التنمية حتقيق

 املكونات؛ بكل البيئة على احملافظة

 حلالة منتظمة استعراضات بإجراء منهجية بصورة التنمية عملية وتقييم رصد 

 وحالة واالجتماعية، االقتصادية واالجتاهات واألحوال البشرية املوارد تنمية
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 سنوية استعراضات خالل من ذلك يستكمل أن على الطبيعية واملوارد البيئة

 واإلدارات القطاعات بواسطة املستدامة نميةالت منجزات لتقييم للبيئة

 .املختلفة احلكومية
VII  املراجع  

                                                           
عثمان حممد غنيم، ماجدة أمحد أبو زنط، التنمية املستدمية فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها، ( 1)

 .19، ص2007دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، 

املؤمتر "، أوراق عمل -املنظور االقتصادي للتنمية املستدامة-( سحر قدوري الرفاعي، "التنمية املستدامة 2)

 .21، ص2007العربي اخلامس لإلدارة البيئية، تونس، 

، ص 2006( مصطفى طلبة، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، الدار العربية للعلوم، 3)

348-349 . 

 ( املصدر نفسه.4)

 .351-350( املرجع السابق، ص 5)

 .21سابق، ص ( عثمان حممد غنيم، ماجدة أمحد أبو زنط، مرجع 6)

 ( املصدر نفسه.7)

( حسونة عبد الغين، احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية املستدامة، دكتوراه مقدمة لنيل درجة دكتوراه 8)

 .30، ص 2013-2012علوم يف احلقوق، ختصص قانون أعمال، جامعة حممد خيضر بسكرة، 

 .357( مصطفى طلبة، مرجع سابق، ص 9)

 غنيم، ماجدة أمحد أبو زنط، املصدر نفسه. ( عثمان حممد10)

 .32( حسونة عبد الغين، مرجع سابق، ص 11)

( انظر: ريدة ديب وسليمان مهنا، "التخطيط من أجل التنمية املستدامة"، جملة جامعة دمشق للعلوم 12)

 .2، ص 2009، 1، ع 25اهلندسية، جملد 

دورها يف التنمية املستدامة، جامعة دمشق للعلوم ( مطانيوس خمول وعدنان غامن، نظم اإلدارة البيئية و13)

 .38، ص 2009، 2، ع 25اهلندسية، جملد 

  .39( املرجع السابق، ص 14)

( صاحل عمر فالحي، "التنمية املستدامة بني تراكم رأس املال واتساع الفقر يف اجلنوب"، جملة العلوم 15)

 .6، ص 2004، 3سطيف، ع –االقتصادية، جامعة فرحات عباس 

 .31، 30( عثمان حممد غنيم، ماجدة أمحد أبو زنط، مرجع سابق، ص 16)

"، 2009-2001( زرمان كريم، "التنمية املستدامة يف اجلزائر من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي 17)

 .197، 196، ص 2010، جامعة حممد خيضر بسكرة، جوان 7جملة أحباث اقتصادية وإدارية، ع 
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تية بوروبة، "التنمية املستدامة ورهانات النظام الليربالي بني الواقع واآلفاق ( فوزي عبد الرزاق، كا18)

املستقبلية"، يف املؤمتر العلمي الدولي بعنوان التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم 
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 احمللية للتنمية كآلية اسرتاتيجيات التعاون احمللي

الرائدة احملليةبعض التجارب  يف قراءة

  زبرييعزالدين  د.

 جامعة برج بوعريريج

 :ملخص

يف معظم دول العامل،  اهلامةاحمللية من بني أهم القضايا  إسرتاتيجية التعاونتعّد  

والتطّور التكنولوجي بأبعاده  واالجتماعي االقتصاديوذلك لكونها تفتح اآلفاق للتنشيط 

 إىل للوصولكما تعترب أحد الّلبنات األساسية  ؛الثالثة: احمللي، اإلقليمي وكذا الوطين

قد حظيت هذه التنافسية، بهدف جمابهة تهديدات العوملة واالنفتاح االقتصادي، لذلك ف

القضية بالعديد من الربامج والسياسات املنتهجة من قبل الدول، ومن بني هذه املناهج 

ارتكزت عليه غالبية الدول سواء املتقدمة منها أو اليت هي يف طور النمو، جند نظام  اليت

بني املؤسسات يف شكل شبكات متقاربة جغرافيا تدعمها منظمات احمللي التعاون 

ه هذ هدفتاحمللي، لذا  التعاونبنظام  عليهوعامة، والذي أصطلح  وهيئات خاصة

ببعديها  تنمية احملليةالودوره يف   نظامهذا ال أهميةتسليط الضوء على  يةالبحث الورقة

لبعض التجارب احمللية يف هذا ، إىل جانب ذلك سوف نشري االقتصادي واالجتماعي 

 .اجملال

 .التجارب احملليةالتعاون احمللي، إسرتاتيجية  ،ةاحمللي التنمية املفتاحية: الكلمات
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Résumé : 
La stratégie de  coopération local est considéré de nos jours 

comme un élément de tout premier importance dans La quasi-

totalité des payés de la planète, vu son rôle dans l’ouverture des 

divers horizons devant les activités : économique, sociale et le 

développement technologique dans ces trois dimensions : local ; 

régional et global. Il est considéré comme étant une pierre 

angulaire pour la réalisation de la compétitivité, dont l’objectif 

et de faire face aux menaces de la mondialisation. 

De ce fait, cette question fait l’objectif de plusieurs politique 

et projet, dont les plus important s’est le système de coopération 

local, ce dernier est un élément à travers ce que les différents 

entreprise crient des réseaux de coopération ayant un proximité 

géographique, appuie par des institutions et organisations local, 

c’est dans cette perspective que s’inscrit l’objet  de cet article, en 

se basant sur quelque expériences  local . 

Mot clés : Développement local,  stratégie de coopération, 

expériences locale. 

 :مقدمـة

 أهم بني من والوطنية احمللية االقتصادية بالتنمية تعين اليت السياسات تعد

 يف هي السياسات هذه العوملة، تهديدات وجمابهة باالقتصاد للنهوض الدول اهتمامات

 من أنواعها، بشتى مواردها تعبئة على دولة كل تعمل حبيث ذاتي، طابع ذات الغالب

 من كتل شكل يف التعاون بها نعين واليت املؤسسات من شبكات وتطوير إجياد خالل

 االستغالل على تعمل الصلة، ذات اهليئات مجيع مع التعاون وكذا احمللية املؤسسات

 .اخلارجية الشراكة إىل اللجوء دون أقاليمها يف املتوفرة النسبية للميزة األمثل

 يف هو والذي احمللي، لتعاونا بنظام عليه اصطلح ما الشبكات أنواع أبرز من ولعل

 عشر التاسع القرن نهاية يف ظهرت اليت املارشالية الصناعية للتجمعات امتداد احلقيقة

 العناقيد إىل وصلت حتى تطورات، بعدة بعدها حظيت ثم العشرين، القرن وبداية

 النظام هذا أصبح التكنولوجية الثورة وبعد بورتر، عناقيد ثم ومن االيطالية الصناعية

 .واإلبداع االبتكار عن الباحثة التكنولوجية األقطاب أو التنافسية باألقطاب يسمى
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 مستوى لرفع التنموية السياسات واضعي قبل من متزايد بقبول النظام هذا حظي فقد

 االقتصادية التنمية برامج عن ما نوعا بذلك متخلية اقتصادياتها، وتنافسية منو

 وخاصة بتكلفتها مقارنة مردودها ضعف تبني واليت( كينز ومنوذج فورد، منوذج)التقليدية

 واملوجهة اجلزائرية احلكومة طرف من املتخذة الربامج معظم حال وهو التمويل، تكلفة

 كافة إعطاء إىل الربامج هذه تسعى حيث واملتوسطة، الصغرية الصناعات إىل باألساس

 لكل اإلنتاج قاعدة وتنويع لتنمية وتتطلع واحملدودة املتاحة املوارد من نصيبها الصناعات

 يف كانت سواء احمللي اونعالت أنظمة فان العكس وعلى. واحد وقت يف الصناعات هذه

 ضمن حمدد ختصص لتنمية تتجه تنافسية أقطاب أو صناعية جتمعات أو  عناقيد شكل

 العقبات حتديد من الدولة ميكن الذي التخصص هذا  معينة، ، حرفة أو مهنةصناعة

 .    وأدق أسهل بصورة تنميةبال اخلاصة واالحتياجات

 الضوء تسليط هو البحثية الورقة هذه تتناوله  الذي األساسي اهلدف فإن وعليه،

 دفع يف تلعبه الذي والدور إبعادها، وشرح سرتاتيجيات التعاون احملليا مفهوم على

بعض التجارب  إلي اإلشارة مع ،ببعديها االقتصادي واالجتماعي احمللية التنمية عجلة

 خالل من ، استحدثته ضمن هذه السياسة ما على والوقوف ،يف اجلزائراحمللية 

 : هما أساسيني تساؤلني

 ؟ناجحة حملية تنمية إىل للوصول احمللي التعاون نظام يؤدي أن ميكن كيف -

 احلكومة قبل من املنتهجةتأهيل التعاون احمللي  سياسة أضافته الذي اجلديد ما -

 ية؟زائراجل

 :التالية احملاور إىل البحثية الورقة هذه تقسيم مت التساؤلني هذين عن ولإلجابة

  ؛أمناط التعاون احملليمفهوم و: أوال

 التارخيي؛مدارس ومقاربات التعاون احمللي:التسلسل : ثانيا

  الرائدة للتعاون احمللي. ليةالتجارب احمل: ثالثا
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 أمناط التعاون احملليمفهوم واحملور األول: 

التارخيي للتعاون احمللي، جيد أنه مر بالعديد من املقاربات املتتبع للتطور 

(، ثم التجمعات 1890) والنظريات واحلاالت التطبيقية، بدءا بعناقيد مارشال

(، إىل أن جاء بورتر 1980 -1970الصناعية االيطالية  أو ما يعرف بايطاليا الثالثة )

من بعده، خصوصا بعد الثورة  (، ثم تطور1990باملفهوم املعاصر للعناقيد الصناعية )

التكنولوجية وظهور ما يسمى بتكنولوجيا املعلومات ليستقر على مصطلح شبكات 

املؤسسات، ونظرا لتباين هذه املسميات اتفقت مجيع اهليئات مبعية اخلرباء 

االقتصاديني على شبه توحيد لتلك األنظمة ضمن مصطلح موحد آال وهو نظام التعاون 

قاسم املشرتك لكل تلك املفاهيم واملسميات، هو التعاون ما بني احمللي،  وأن ال

املؤسسات، وإلبراز مميزات كل نظام عن سابقه، كان ال بد لنا من إجراء مسح نظري مع 

أمثلة تطبيقية لكل مفهوم، عرب السرد التارخيي، لتوضيح املفارقات اجلزئية بني نظام 

 ك بينهم أال وهو التعاون. وأخر والوصول يف األخري إىل القاسم املشرت

 احمللي للتعاون والتارخييالنظري  اإلطار أوال:

صدى واسع حيث ُأجنزت العديد من  بأوروبا احملليةالتجّمعات الصناعية  لقيت

واليت عرف على إثرها  اإليطالية، الصناعية املناطقب املتعلقةالدراسات يف سياق األحباث 

متتالية أعطته صياغة أكثر تعميم ليظهر بذلك مصطلح  توسعات مفهوم املنطقة الصناعية

(، هذا األخري إسُتعِمل مفهومه من طرف العديد من الكّتاب SPLنظام اإلنتاج احمللي )

واملنظمات الدولية حتت أشكال وتسميات عديدة ومتنّوعة من بينها: املناطق الصناعية أو 

(، األقطاب Districts Industriels ou Technologiquesالتكنولوجية )

(، شبكة املؤسسات املتجّمعة إقليميا Pôles de Compétitivitésالتنافسية )

(Réseau d’Entreprise Territoriale( التجّمعات ،)Clusters )

املفاهيم  يف االختالفاتفقد  أثبتت التجارب أّنه رغم وجود بعض  ولإلشارة ، 1وغريها

أّنها تّصب مجيعا يف إطار واحد وهو كونها جتّمعات قائمة على التعاون  إالوالتسميات 
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داخلها وتقضي على الروح  الفاعلنيالنشطة و املؤسسات( بني (Synergiesوالتآزر

 اإلتكالية لديهم. 

جذور نظرية نظام اإلنتاج احمللي إىل منوذج املنطقة الصناعية، مفهوم هذه  تعود 

نظري مستمد من أعمال ألفريد مارشال  واحدصدرين متكاملني، األخرية تبلور بدوره من م

عند معاجلته للصناعات املتمركزة مبناطق معّينة كالتمركز الصناعي  19يف أوائل القرن 

 Sheffieldو  Birminghamحول حرفة احلرير بليون )فرنسا(، الفوالذ بكل من

ر جترييب مستمد من جمموعة ؛ واآلخ 2بأملانيا  Solingenباململكة املتحدة وكذا بـ  

دراسات يف سنوات السبعينيات والثمانينيات مت إجراؤها على مناطق الوسط والشمال 

جهويني )نذكر منهم :  واقتصاديني اجتماعينيالشرقي إليطاليا من طرف باحثني 

Bagnasco 1977 ; Becattini 1979-1987 ; Gorofoli 1981-
1983 ; Trigilia 1986 .)القتصاديون ظاهرة اقتصادية فريدة يف مشال الحظ ا فقد

الشيء  املؤسسات الناشطة يف هذه األقاليم، كتلايطاليا تتمثل يف وجود تنظيم هيكلي و ت

الذي جذب اهتمامهم و شجعهم على إحاطتها بالدراسة و التحليل املعمق حيث 

الجتماعية أوضحت أن مصدر هذه الظاهرة هو تفاعل جمموعة من العوامل االقتصادية و ا

 .3و الثقافية املشرتكة بني هذه املؤسسات

على مستوى نظرية النمو  األول ،النظرية االقتصادية حتديدين عرفتذاك الوقت  ومنذ   

من خالل النماذج اليت أعادت البحث حول مصادر النمو و الثاني  القتصاديالذاتي ا

 تكتل األنشطة إقليميا. مستوى االقتصاد اجلغرايف الذي قدم إطارا جديدا لفهم على

النمو االقتصادي وأفاق الفجوة بني  آلياتتسمح نظرية النمو الذاتي بتحليل  حيث    

األنشطة االقتصادية  تلالدول يف حني تدرس نظرية االقتصاد اجلغرايف اجلديد آليات تك

 انعام ف وبشكلاجلغرافية على االختالالت االقتصادية،  إلختالالتا أثارجغرافيا و

حمدد مكانيا )عدم  نظرية النمو الذاتي تبحث عن عوامل النمو الداخلية يف اقتصاد غري

تفسري توطن األنشطة  يفإدخال البعد املكاني يف التحليل( يف حني جنده يتمثل 

حيث حركية النماذج تعترب  منمستوى االقتصاد اجلغرايف اجلديد ، و علىاالقتصادية 
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ن عامال أساسيا يف التحليل و تعتمد على مفهوم الوفورات نظرية النمو الذاتي عنصر الزم

اخلارجية على عكس مناذج االقتصاد اجلغرايف اليت تعترب مناذج ساكنة و تقوم على 

و  ؤسسةتطرح نظرية النمو التساؤل حول شروط نشوء امل حيثالوفورات الداخلية، 

ساؤل حول توطن هذه املنتجات اجلديدة يف حني تطرح نظرية االقتصاد اجلغرايف الت

 األنشطة.

عن  وكذاموضوع الدراسة يف نظرية النمو الذاتي يتمثل يف البحث عن شروط النمو  إن  

فان  ،شروط نشوء و تطور التكتل الصناعي لألنشطة يف نظرية االقتصاد اجلغرايف اجلديد

تل يف إطار الربط بني النظريتني يتم من خالل إدماج آليات النمو االقتصادي و عوامل التك

 موحد. يتصور

 اآلثارهناك عدة مفاهيم تقوم عليها كلتا النظريتني :) أنسبق جند  ومما  

تشكل كلها األسس اليت يقوم  اليتالداخلية للنمو( و العواملاخلارجية،التكتل،املوارد و

 .4عليها نظام اإلنتاج احمللي

كما انه نتاج التكتل اإلقليمي لألنشطة الصناعية و االقتصادية بشكل عام من جهة و  

من جهة  ةيعترب أساس التنمية الذاتية من خالل اعتماده على املوارد احمللية و اإلقليمي

 .  5أخرى

منوذج التنمية اإلقليمية  أهميةأمجعت النظرية االقتصادية حول  1980منذ عام  و

املركزية ألية إسرتاتيجية للتنمية  األماكنتشاف الدور املهم لألقاليم واك أعاد الذيو

االقتصادية، ويستند هذا النهج أساسا على قدرة اجلهات الفاعلة احمللية سواء كانت 

العامة أو اخلاصة على تعبئة كافة املوارد من األقاليم حول مشروع موحد لتحسني القدرة 

 .  6و تعزيز التنمية احملليةالتنافسية لقاعدتها االقتصادية 

من هذه الدراسات و النتائج املتحصل عليها بدأت هذه الظاهرة يف االنتشار  وانطالقا

يف مجيع الدول األوروبية و غريها بسبب ظهور التنافسية بني املؤسسات، حيث شكلت 

ى االقتصاديات الوطنية على املستو سيةهذه األخرية شبكات معقدة من اجل تطوير تناف

 . 7احمللي، وحتولت هذه الظاهرة إىل حمور هام للسياسات االقتصادية يف كثري من الدول
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أحد أشكال  SCLاحملّلي  التعاوننظام  يعترب:  احمللي التعاوننظام  مفهوم  ثانيا:

(، هذا األخري هو عبارة عن منط تنسيق بني جمموعة من زرالتعاون الوظيفي )التآ

حجم ومن دون أن  اقتصادياتاخلدمات والوظائف لعدد من املؤسسات بغية حتقيق 

 . 8هذه املؤسسات املتعاونة نيب اندماجيكون هناك 

عن :"جتّمع إنتاجي مكّون  عبارةاحمللي بأّنه  التعاون من هذا املنطلق ميكن تعريف

من مؤسسات متخّصصة يف نشاط أساسي أو يف أنشطة متقاربة يشتهر بها إقليم معّين، 

مؤسسة متوسطة، ترتبط هذه  جمعلى أن ال يتعدى حجم هذه املؤسسات املتجمِّعة ح

األخرية فيما بينها بعالقات تعاون تتمّيز بالكثافة ويتم دعمها من طرف هيئات ومنظمات 

من عرفه تعريفا صناعيا  منهمو ،9األساسية" احتياجاتهااجدة حمليا تضمن هلا تلبية متو

بأنه :" عبارة عن سلسلة مرتابطة من الصناعات ذات العالقة سواء من حيث مدخالت 

توزيع أو حتى املهارات اإلنتاج أو التكنولوجيا املستخدمة أو املستهلكني أو قنوات ال

املفهوم بفكرة التعاون و التنسيق بني عناصر السلسلة املختلفة يرتبط هذا حيث ، املطلوبة"

يف القطاع الذي يشمل مجيع الصناعات  املتمثلة؛ على عكس النظرة التقليدية للصناعة و

ذات اإلنتاج النهائي املتشابه، واملرتبط غالبا بالتنسيق والتعاون بني املتنافسني و املطالبة 

. ومنهم من أعطاه مفهوم يرتكز على سببية 10" وميةالدائمة بالدعم و احلماية احلك

الدوافع، بأنه:" جمموعة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة ترتبط فيما بينها أو مع 

واحدة أو عدة مؤسسات كبرية ، تتواجد كلها يف فضاء جغرايف واحد متقارب حملي أو 

لكثافة  املربر به جهوي، حول مهنة واحدة أو أكثر من املهن الصناعية"، والسببش

متخصص، أين ال تستطيع  إنتاجالبحث عن  هو SCLالعالقات بني املؤسسات داخل 

 .11مؤسسة مبفردها اجنازه وبالتالي الوصول إىل اقتصاد سلم معترب

املؤسسات املتجّمعة وفق هذا النظام من جمموعة من الفوائد حيّققها  تستفيد وعليه،

هذه األخرية من وفورات  باستفادةالتنظيم وفق هذا الشكل، ويتعّلق األمر خصوصا 

خارجية إجيابية تنتج عن اجلوار )منتجات ذات تكلفة منخفضة، ديناميكية تعّلم، 

لومات، حتسني التنسيق بني تكوين عمالة، ختفيض تكاليف املعامالت، تبادل مع
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الفاعلني، تكوين لغة مشرتكة....(، تسمح خمرجاتها بتحسني األداء اإلنتاجي 

من التكّيف مع املستجدات ورسم أفق دولي  ّكنهاكما مت االبتكار،للمؤسسات وحتّفز على 

فضال عن أّنها تسمح بتحقيق تنمية حملية وكذا بناء ميزة تنافسية لإلقليم  ، 12هلا

احمللي ُتظهر أّن هذا األخري ميكن  التعاوناجد فيه. هذه املزايا اليت حيّققها نظام املتو

احمللية  الصناعةيف حالة  ةأن يعترب آلية فّعالة متّكن من القضاء على النقائص املذكور

 ببالدنا.

 احمللي يشري إىل ثالث عناصر أساسية: التعاونفإن مفهوم  أعاله عاريفللت وتوافقا

ال ينظر إليه يف هذا اإلطار كفراغ جغرايف و إمنا كمجال صناعي، خيلق وفورات : اإلقليم

احمللي يصبح عامال للتنمية الذاتية كما  فالتعاونخارجية أو مزايا للوحدة االقتصادية، 

ينتظم بالشكل الذي يولد فيه مزايا تسمح بتنمية متميزة عادة ما تكون قائمة على 

 ختصص إقليمي معني.

أو غري  يةمثل هذه الشبكة من العالقات سواء كانت سوق جودو إن: العالقات شبكة

( جتعل اإلقليم حامال ...اخلتبادل معلومات و خربات علمية. أوسوقية )شراكة أو تعاون 

 لنظام إنتاج حملي.

نظام اإلنتاج احمللي ليس وليد اجليل احلاضر فعوامل نشوءه و  إن: الثقةو االجتماع

احمللي كعملية  إلنتاجتارخييا يف اجملتمع، كما يتعني النظر إىل نظام ا تطوره متجذرة

 .اقتصاديةجمرد عملية تقنية و ليساجتماعية و

 ثالثا: أمناط التعاون احمللي

تعددت املفاهيم واملسميات للتعاون احمللي، وعليه بعد فحص ودراسة العديد من 

احمللي مت التوصل إىل ثالثة أمناط رئيسية املراجع اليت أولت اهتمامها بدراسة التعاون 

 يتخذها التعاون احمللي، هي على هذا النحو:

هما: تتبع أنظمة اإلنتاج احمللية شكلني أساسيني : أنظمة اإلنتاج احمللية  (1

التجمعات الصناعية واألنظمة احمللية لالبتكار، وأن لكل شكل أنظمة فرعية متمايزة 

شابه هذه األنواع يف البعد اإلقليمي واجلغرايف، فقد تكون نسبيا عن بعضها البعض، وتت
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حملية كما قد تكون جهوية، وكذا متيزها مبجموعة عالقات تربط خمتلف الفاعلني: 

مؤسسات، مجعيات، معاهد وهيئات، عمال...، تتعارف من خالل ظاهرة التعاون 

 .عية لألسواقبصقل مجيع الطاقات احمللية للوصول إىل ما يسمى بالنشأة االجتما

األقطاب التقنية هي متركز جغرايف حملي : األقطاب التقنية واحلظائر العلمية  (2

ملؤسسات مبدعة، تتواجد بالقرب من مراكز البحث والتكوين العلمي بهدف تكوين 

؛ وأن أهم ما مييز هذه األقطاب هو قلة املبادالت 13جمموعة أنظمة جزئية ابتكاريه "

مقارنة بقوة العالقات اخلاصة بالبحوث الصناعية وباألخص  التجارية بني مؤسساته

تقارير البحث اخلاصة بالصناعة احمللية، ومثلما تتواجد املؤسسات يف مقدمة العمليات 

اإلنتاجية عن طريق التشارك واملقاوالت الباطنية بغية الوصول إىل الكتلة احلرجة لتغطية 

ن دور التقارب اجلغرايف لألقطاب التقنية السوق احمللي والعاملي، لكن على العكس، فإ

يعرب عن تكوين بيئة بشرية متجانسة تستثمر يف البحوث األساسية للصناعة احمللية، 

تتولد عنها لغة مشرتكة وأمناط تقنية مشرتكة فضال عن احلس املهين املشرتك،إضافة إىل 

 تكوين نظام صناعة(، ثم الوصول إىل -عناصر أخرى تساعد على تقوية الرابطة )حبث

 14فرعي ابتكاري.

التبادل االقتصادي داخل األقطاب التقنية ال يقتصر فقط على عملية التحويل، ألنه 

ال يعين إصدار عالقات على أساس منتج مبواصفات معطاة ولكن يتم التبادل فيما بني 

تكار املبتكرين، وعليه فإن األقطاب التقنية تعرب عن شبكة عالقات تهدف إىل إنتاج االب

وهو نتاج التفرقة بني الثنائية )البحث واالبتكار( والعمليات اإلنتاجية، أين يتم إدماج 

املعرفة واملنطق العلمي مع الطبيعة الصناعية وذلك من خالل تنمية حميط تكنولوجي 

وسيط، حيث جند داخل هذا احمليط، مراكز البحث عمومية وخاصة، مؤسسات 

سسات اخلدمية حيث ترتبط بعالقات هيكلية غري صغرية، شركات وليدة وكذا املؤ

 .15مستقلة

لقد ظهرت هذه : -مقاربات االبتكار احلديثة -شبكات املؤسسات أو القطاعات (3

الظاهرة بعد املرور من الشكل القديم ألنظمة اإلنتاج احمللية اليت اتبعت املقاربات 
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التقليدية إىل غاية ظهور ما ميسى باالقتصاد الصناعي أو املقاربات التنظيمية احلديثة، 

فإذا كانت الظواهر القدمية مثل التجمعات الصناعية، أنظمة اإلنتاج واالبتكار احمللية 

واألقطاب التقنية تشكل شبكات فيما بني املؤسسات وخمتلف اهليئات احمللية، 

ت والقطاعات ال تقتصر على اإلقليم احمللي وال على نظام فالشبكات ما بني املؤسسا

إنتاج واحد فقط، بل تتعداه إىل املستوى الوطين والدولي، فتحولت أنظمة اإلنتاج 

احمللية من إنتاج الكتلة إىل البحث عن إنتاج اجلودة والتنوع املوجه للزبائن على مستوى 

لتعاون فيما بني املؤسسات، عاملي، فأعطت الشبكات توجه جديد السرتاتيجيات ا

وتتفرع الشبكات بدورها إىل نوعني أساسيني هما: شبكات املؤسسات )ما بني الوحدات 

 اإلنتاجية( وشبكات ما بني اجملموعات الفرعية الصناعية )اجملموعات الصناعية(.

 التسلسل التارخيي مدارس ومقاربات التعاون احمللي:احملور الثاني: 

املقاربات والنظريات اليت أولت االهتمام بظاهرة التعاون  ور،احملسنتناول يف هذا 

احمللي وأثره على التنمية واالبتكار ومن ثم الوصول إىل ميزة تنافسية يكسبها القطاع أو 

اإلقليم من جهة، ناهيك عن املهارات والقدرات اليت تبنى على مستوى املؤسسات 

ل دراسة فلسفة وعوامل نشوء وهيكلة هذه النشطة داخل هذه األنظمة، وعليه سوف حناو

األنظمة من خالل البحث على أهم املدارس اليت اهتمت بدراسة وحتليل وكذا تطوير هذه 

درس ت وىلاألالثالثة التالية:  لنقاطإىل ا وراألنظمة، وعلى هذا األساس مت تقسيم هذا احمل

ل العوملة واالنفتاح املقاربات والنظريات القدمية وباخلصوص قبل بداية ظهور عوام

فتم على مستواه دراسة ما استحدث على هذه األنظمة  ةالثاني نقطةاالقتصادي، أما ال

 ألهم املقاربات تخصص ةباملوازاة مع سياسات االنفتاح االقتصادي والعوملة، واألخري

 والتنظيمية يف علوم التسيري. اإلسرتاتيجية

 ون احملليأوال: املدارس واملقاربات التقليدية للتعا

وكما سبقت له اإلشارة، فإن جممل املدارس القدمية عكفت على دراسة وحتليل 

ظواهر التعاون احمللي يف ظل االنغالق االقتصادي، حيث جتلت هذه املقاربات يف 

التعاون احمللي الضيق بني صغريات املؤسسات الفردية والعائلية، ويف أغلب األحيان يتم 
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واحد أو إنتاج منتج واحد على أن يتم اإلنتاج بكميات كبرية االقتصار على فرع صناعي 

والذي عرف آنذاك بقوة العرض والوصول إىل اقتصاديات احلجم، أهم النظريات 

واملدارس املفسرة هلذه الظاهرة جند كل من: مدرسة املناطق الصناعية أو املقاطعات 

 اجلديدة. الصناعية، مقاربة التخصص املرن وأخريا الفضاءات الصناعية

وهي أول املدارس اليت عربت عن ظاهرة التعاون احمللي  : ( مدرسة املناطق الصناعية1

الذي كان يف شكل متركز ملؤسسات صغرية حول صناعة معينة أو حول إنتاج منتج واحد 

تشرتك فيه مجيع املؤسسات النشطة داخل هذا التنظيم، أهم رواد هذه املدرسة جند كل 

ه دراسة مشابهة حول (، ثم تلت1890)Alfred Marshall   لـ:من األعمال األوىل 

، ثم تلتها 1970املناطق الصناعية االيطالية أو ما يعرف بإيطاليا الثالثة بداية من سنة 

 ، واليت سيتم اإلشارة إليها ال حقا.1980دراسات معمقة خالل سنوات 

 Sabel16و  Pioreوعلى خطى مارشال، قام كل من: ( مقاربة التخصص املرن2

بالوضع يف املقدمة من أن جناح التجمعات الصناعية حتققت حينما  1984سنة 

ارتكزت على منوذج "التخصص املرن"، فبنسبة هلما توجد إسرتاتيجيتني كامنتني 

ومتناقضتني إلطالق عملية النمو االقتصادي أو حالة إعادة بعثها، حيث تتأسس 

، بينما تتأسس الثانية من خالل األوىل على املبادئ األساسية إلنتاج الكتلة اإلسرتاتيجية

جتمع املؤسسات الصغرية املبتكرة واملتخصصة يف قطاع صناعي ما، انطالقا من التتابع 

والتعاقب إلنتاج الكتلة واالرتباط مبؤسسات كبرية حمورية، فهما يعتربان يف هذا الصدد 

قات أن التنظيم الشبكي للمؤسسات يشكل هيكل طبيعي، فالعالقات السوقية والعال

 اهلرمية ال متثل إال طرفا أخر هلذا التنظيم املستمر.

لقد أشركا الباحثان منوذجهم هذا مع منوذج املؤسسات الصغرية املفككة عموديا، كما 

هو احلال بالنسبة للتجمعات الصناعية املارشالية أو االيطالية، واليت هي عبارة عن 

اج إىل التعاون فيما بني املؤسسات تظاهرات فضائية للتخصصات املرنة، على أن االحتي

 .17هو السبب الرئيس الذي يلزم التجمع الفضائي للمؤسسات
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( القرن املاضي، 1970مع مطلع نهاية سبعينيات ): (الفضاءات الصناعية اجلديدة3

تضاءلت أسباب اللجوء إىل أنظمة التجمعات الصناعية، وذلك انطالقا من أعمال 

و  Scott 1988كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية، هما: )اجلغرافيان من مدينة 

Storper1989)18 قاما بتطوير منوذج الفضاءات الصناعية اجلديدة انطالقا  نواللذا

من نظرية تكاليف الصفقات واليت تأسست كما سبقت له اإلشارة يف الفصل األول من 

وعليه فحسب هذان اجلغرافيان، أن ، 1975سنةWilliamsonالرسالة على يد  

جناح وكفاءة أنظمة اإلنتاج اإلقليمية تبدأ من خالل عملية أخرجة خمتلف نشاطات 

العملية اإلنتاجية باإلضافة إىل التفكك العمودي لسلسلة اإلنتاج والذي يسمح إما بتخفيض 

كن أن األخطار أو بتضخيم األرباح الناتج عن التخصص، وعليه فالتفكك العمودي مي

يسهل إبرام العديد من الصفقات بني املؤسسات لكن بتكاليف صفقات كبرية، وملعاجلة 

ارتفاع هذه التكاليف ميكن للمؤسسات أن تتجمع يف فضاء جغرايف متقارب، ويف هذه 

احلالة يسهل مقارنة املؤسسة ما بني تكاليف الصفقات الداخلية مع تكاليف الصفقات 

يبة منها، وهو املبدأ الذي يسمح بتطبيق مقاربة التخصص املرن املربمة مع املؤسسات القر

مع األخذ بعني االعتبار للمؤسسات الكبرية ومن ثم ميكن نسخه إىل قطاع نشاطات 

 أخرى. 

 ثانيا: املقاربات االقتصادية ومفهوم الشبكات

(القرن املاضي، تسارعت عمليات عوملة االقتصاد باملوازاة 90مع مطلع تسعينيات)

التطورات التكنولوجية املعتربة، الشيء الذي دفع بعلماء االقتصاد والبيئة إىل إعادة  مع

التساؤل حول خمتلف الظواهر اخلاصة بتكتل املؤسسات: كيف ميكن وبأي طريقة 

تستطيع هذه األنظمة احمللية حتقيق النجاح واحملافظة على تنافسيتها يف بيئة مفتوحة، 

لي أن يكون ذا أهمية بالغة يف حني تستطيع التطورات وكيف للتمركز اجلغرايف احمل

 التكنولوجية النفاذ داخل مجيع احلدود الوطنية وتسهل عمليات التبادل واالخرتاق؟

وإذا سبق وان نوهت املقاربات التقليدية على أهمية مفهوم االبتكار على مستوى أنظمة   

كار كعنصر أساسي أثناء تأسيسها، التعاون احمللية، فإن املقاربات احلديثة تعترب االبت
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وعليه فإن النقطة األساسية هلذه األنظمة احلديثة هي إعادة ترتيب األقاليم احمللية وفق 

بإعطاء مفهوم شامل  2000سنة  Fisher، حيث قام العامل 19براغماتية االبتكار

اعلني ألنظمة االبتكار احلديثة على أنها: "نظام االبتكار ميكن أن يعترب كمجموعة ف

وجمموعة وحدات مثل املؤسسات، املنظمات واملعاهد والذين يساهمون يف: مجع، 

 .20استعمال ونشر معارف جديدة ذات أهمية اقتصادية داخل العملية اإلنتاجية"

 والتنظيمية يف علوم التسيري اإلسرتاتيجيةثالثا: املقاربة 

تعود إىل األدبيات  ةوالثاني األوىل قطتنينالإن النظريات واملقاربات اليت مت سردها يف 

واجملاالت االقتصادية، االجتماعية واجلغرافية، اليت استعرضت أنظمة التعاون احمللية 

ا على مستوى علوم التسيري وخاصة من خالل مفهوم الشبكات املرتبط بهذه األدبيات، أم

فقد أولت عناية كاملة بهذه الظواهر، وأن العديد من  اإلسرتاتيجيةمن جانب علم اإلدارة 

كتاب وخرباء هذا التخصص قد اهتموا بالنظرية التعاقدية للمنظمات واليت قامت على 

أنقاض منوذج فورد أو ما يسمى باهلياكل املندجمة ماليا، فاهليكل التعاقدي للمنظمات 

املستقلني ماليا حول نفس :" منظمة مركبة، جتمع العديد من املتدخلني 21يعرف بأنه

سلسلة القيمة واملرتبطني باتفاقيات ومعاهدات"، حيث ميكن دراسة هذه النظرية من 

العديد من اجلهات بغية التعرف على أبعادها ونعين بها دراسة اجلوانب األكادميية أول 

 األمر، ثم إشراك الظواهر التجريبية يف عملية التحليل.

 اون لدعم تنافسية املؤسسات االقتصادية يف اجلزائراحملور الثالث: برامج التع

األهمية البالغة كونه يسلط الضوء على أهم مقومات التعاون  وراحمليكتسي هذا 

تسهيل إرساء أنظمة تعاون حملية يف اجلزائر، لذلك كان من  والعوامل اليت من شأنها

واملبادرات اخلاصة الواجب دراسة كل من الدعائم األساسية لتسهيل تشكيل التعاون 

 :نيالتالي عنصرينبتأهيله وأخريا نتائجه وحمصالته يف اجلزائر من خالل ال

 : تأهيل التعاون احمللي يف اجلزائرأوال -

 : نتائج وحمصالت التعاون احمللي يف اجلزائرثانيا -

 أوال: تأهيل التعاون احمللي يف اجلزائر
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الصادرات خارج احملروقات يف أخذت قضية تنويع االقتصاد اجلزائري وتطوير 

العشرية األخرية، االهتمام البالغ األهمية من طرف السلطات العمومية وعلى رأسها 

احلكومة وباألخص وزارة الصناعة، من خالل سياسات وبرامج موجهة باخلصوص إلنتاج 

لى وترقية املنتوج اجلزائري يف األسواق احمللية واخلارجية، عكفت غالبية هذه الربامج ع

تعبئة املوارد الطبيعية، إحالل الواردات وكذا ترقية الصادرات خارج احملروقات، إضافة 

اقتصادي من أجل تنمية اجلهاز الصناعي للمؤسسات،  -إىل ترقية احمليط السوسيو

 خاصة منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

ل املوارد وعلى رأس هذه الربامج، جند برنامج التنظيم الشبكي والتعاون وتباد

واملهارات ما بني املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر ملا له من أثار اجيابية يف املساهمة يف 

ترقية تنافسية املؤسسات ومن ثم تنافسية االقتصاد ككل، ألنه بالرغم من اجملهودات 

املبذولة من طرف الدولة وكل التسهيالت املمنوحة من اجل ترقية الصادرات يف بداية 

، إال أن حصة احملروقات من الصادرات بقيت تستحوذ على نسبة 2000سنوات

من جمموع الصادرات، فالصادرات خارج  ٪97من اإليرادات اجلبائية ونسبة  77٪

بصادرات قدرت  2011احملروقات تبقى ضعيفة بالرغم من القفزة النوعية املسجلة سنة 

لكنها ال متثل سوى  2010مقارنة بسنة  ٪41مليار دوالر وبزيادة قدرها  2,15بـ: 

 .22من إمجالي الصادرات خارج احملروقات 3٪

أوىل مبادرات وزارة الصناعة يف هذا الشأن كان البدء بإطالق مشروع من شأنه تقوية 

القطاع الصناعي عن طريق إنشاء وترقية أكرب عدد من املؤسسات الصغرية واملتوسطة، من 

مليار دينار مع  386ة مبلغ مالي قدره خالل سياسة التأهيل الذي رصدت له الوزار

إنشاء وتطوير املنظمات واهليئات الداعمة هلذه املؤسسات واليت سوف يتم اإلشارة إليها 

يف تأهيل التعاون من خالل أبعاده الثالثة: التأهيل العلمي والتكنولوجي، التأهيل املالي 

 والتأهيل االجتماعي:

التغري الذي طرأ على منظومة التعليم العالي ابتداء إن : (التأهيل العلمي والتكنولوجي1

، جاء خصيصا لتطوير العالقة بني LMD، بعد إدراج نظام 200823من سنة 

واجلامعة، وجتلى ذلك من خالل إنشاء مؤسسات وليدة ذات صبغة اقتصادية  املؤسسة
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 مصطلحداخل اجلامعات، باإلضافة إىل إنشاء مكتب يربط املؤسسة باجلامعة أطلق عليه 

(BLEU  ) لينم مؤخرا  ،201024والذي مت إنشاؤه جبامعة تلمسان نهاية نوفمرب

مقياس املقاوالتية لطلبة املاسرت وفتح مكاتب على مستوى اجلامعات باسم دار  دراجإل

مهمته تسيري عقود ، املقاوالتية تشجيعا لربط اجلامعة باحمليط االقتصادي واالجتماعي 

 اخلاصة باألعمال البحثية. البحوث وامللكية الفكرية

امللكية الصناعية ويتعلق األمر باملعهد الوطين  ويف اجلزائر هناك منظمة مكلفة بتسيري

حلماية امللكية الفكرية التابع لوزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، والذي 

براءة اخرتاع،  6000: قرابة الـ، 2012إىل غاية1998سجل منذ تأسيسه  سنة 

إنشاء الوكالة الوطنية للحظائر  2004، ومت يف سنة 25منها أصلها أجنيب ٪80لكن 

التكنولوجية التابعة لوزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال واليت تهدف إىل 

تسهيل التآزر والتعاون بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومراكز البحث العلمي من اجل 

، وما حتقق من طرف هذه الوكالة جتسد يف مشروع وحيد، 26ر التكنولوجيسهولة التطو

حيث مت جتميع العديد من املؤسسات  هو مشروع احلظرية التكنولوجية لسيدي عبد اهلل

( هدفها استقبال Incubateurوتكتلها، حيث استفادت هذه احلظرية حباضنة أعمال )

إضافة إىل قيام  ، 2009كرتوني سنة مشاريع خاصة بالتجارة االلكرتونية والدفع االل

هذه احلظرية بكراء الفضاءات أو منح رخص للوكاالت أو التنازل على األراضي املوجهة 

 Aventisلالستثمار، وخري مثال على ذلك إقامة مصنع لتصنيع األدوية من طرف 

SANOFI27 2012مركز حبث وابتكار يف إطار الربنامج  13، وتأمل إنشاء-

 ركز تطوير الطاقات املتجددة.ومقر مل 2014

أما الوكالة الوطنية لتطوير وتقييم نتائج البحث والتطور التكنولوجي 

(ANVREDET واليت تأسست سنة ، )حتت وصاية وزارة التعليم العالي  1998

والبحث العلمي، فينصب على عاتقها مهمة املفاضلة بني املشاريع االبتكارية ومن ثم 

املخططات التجارية والنصائح حول اإلجراءات اإلدارية والقانونية املساعدة يف إصدار 

( مشاريع ابتكارية يف إطار 06وقد اختارت هذه الوكالة ستة) املتعلقة بإنشاء املؤسسات،

املوسوم مبشروع املرافقة إلنشاء مؤسسات مبدعة  2012مشروع 
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والتطوير  مع اجلزائر واملعهد الفرنسي للبحث ، بالشراكة*(PACEIMمتوسطية)

 .2012غاية  مشروع منذ إنشائها إىل 544وقامت بتقييم 

أما مسعى العنقود اخلاص مبيدان اإلعالم واالتصال احلديث فقد أوكل للوكالة 

(، واليت تعمل على  محاية ANAPTالوطنية للرتقية وتنمية احلظائر التكنولوجية )

ع أدوات ووسائل احلظرية ودعم إنشاء مشاريع شبكية، وإتاحة يف متناول هذا القطا

التكنولوجية التابعة هلذه الوكالة، من أجل جتميع ودعم املؤسسات ذات الطاقات 

 .28االبتكارية الكامنة، ومن ثم إمدادها بالنصائح والدعم اللوجيستيكي

لتفعيل حركية املؤسسات املبدعة واملبتكرة، مسح القانون اجلزائري : (التأهيل املالي2

 كنسبة ٪49بإنشاء مؤسسات رأس املال املخاطر، وحدد نسبة  2006ابتداء من سنة 

 5مساهمة هذه املؤسسات يف رأس مال املؤسسات اليت تقوم بتمويلها وبـفرتة مساهمة بني 

سنوات، ولإلشارة فإن هذه املؤسسات املساهمة عبارة عن شركات وليدة تابعة للبنوك  7و

نبية، وعلى سبيل املثال ال احلصر الشركة العمومية والبنوك اخلاصة احمللية أو األج

اجلزائرية والوكالة الفرنسية  ( اليت متت بني البنوك العموميةFINALEPالوليدة )

لكن ال تشمل هذه الشركة سوى القليل من املساهمات، وملواجهة هذا  (AFDللتطوير)

امللحوظة،  تباالحتياجاالعجز ونظرا لألهمية البالغة للدور الذي يلعبه التمويل مقارنة 

( شركات رأس مال خماطر، ومنحت 06قامت السلطات اجلزائرية بالرتخيص لستة )

، إضافة إىل  29مليار دينار 01مليار دينار على أن تستفيد كل والية بـ:  48هلم 

بالتدخل عن  2009سنة  FNIمنحها للتعليمة املوجهة للصندوق الوطين لالستثمار 

 .30٪34س مال املؤسسات اخلاصة بنسبة تساوي أو تقل عن طريق املساهمة يف رأ

نستطيع احلكم على تواضع هذه املبادرة ألنها هدفت باألساس إىل تشجيع ميالد 

مؤسسات جديدة دون مبادرات التنظيم الشبكي على عكس جتربة كل من تونس 

 واملغرب.

يتكون القطاع الصناعي اجلزائري أساسا من املؤسسات : ( رأس املال االجتماعي3

من املؤسسات النشطة، وتوظف هذه األخرية  ٪94الصغرية واملتوسطة ) بنسبة قدرها 
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من الناتج الداخلي اخلام خارج  ٪48من اليد العاملة النشطة وتساهم مبا نسبته  56٪

ل التعاون يف شكل قطاع احملروقات...(، وعلى هذا األساس فإن سياسة وبرامج تأهي

 .جتمعات أو عناقيد صناعية سوف يأخذ بعني االعتبار هذه الرتكيبة

أما فيما خيص املؤهالت االجتماعية احلالية واليت تسهل إنشاء أنظمة تعاون حملية  

 ميكن إدراجها يف املبادرات التالية:

ل دعم من أجأطلقت وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية وترقية االستثمارات سياسة  -

 2014-2010مؤسسة صغرية ومتوسطة يف الفرتة ما بني  200 000إنشاء قرابة 

مع العلم أن عدد مليار دينار  450رصد له مبلغ  والذي ،31متثلت يف الربنامج الرباعي

 وترقية قرابة 6004032بلغ  2011املؤسسات املنشأة سنة 

مليار دينار بالشراكة والدعم املتأتي من االحتاد  386أخرى قائمة، مببلغ  20 000

إىل  2002مليون أورو، ميتد هذا الدعم من سنة  100األوروبي والذي ساهم مببلغ 

، بهدف تقوية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملواجهة متطلبات فتح السوق 2014غاية 

الذي من شأنه تعزيز وتقوية النسيج املؤسساتي  الشيء ،اجلزائري أمام املنافسة العاملية

واليت حتما سوف تدخل يف عالقات مع املؤسسات الكبرية يف شكل املناولة الصناعية، 

الصناعية واملؤسسة الوطنية إلنتاج عتاد األشغال  تعلى غرار املؤسسة الوطنية للسيارا

كم كرب حجمهما وضخامة حتتاجان إىل أخرجة العديد من النشاطات حب نالعمومية واللتا

 استثماراتهما.

، وهي مناطق جد مؤهلة الستقبال أنظمة التعاون ZIIإنشاء مناطق صناعية مدجمة  -

تميز به عن النظام القديم للمناطق الصناعية، فهي مناطق تهدف إىل تاحمللية نظرا ملا 

وتهدف جتميع املؤسسات االقتصادية وربطها مبراكز البحث واملؤسسات اجلامعية، 

باألساس عن البحث يف كيفية تشجيع التعاون، وينتظر من هذه املناطق االنتقال من 

، وتأمل 33مرحلة التشجيع إىل مرحلة تنظيم التعاون وإرساء أنظمة تعاون حملية حقيقية

منطقة صناعية مدجمة، تتكفل بها الوكالة  42إنشاء  2014احلكومة اجلزائرية مطلع 

من طرف  2007)واليت تأسست سنة  ANIREFيم العقاري الوطنية للوساطة والتنظ
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وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة( باملوازاة مع املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم 

 والذي تكفل بتوفري:

 إتاحة وتوفري اهلياكل القاعدية واملقبولة كقواعد وفضاءات إنتاج؛ -

 امعية ووحدات البحث؛بيئة تتقارب فيها الصناعة مع املؤسسات اجل -

 توفري اخلدمات العمومية اجلماعية. -

هذه املناطق هي على عكس املناطق الصناعية القدمية اليت هي عبارة عن فضاءات 

مستقلة متاما عن بعضها البعض وتستخدم إما لإلنتاج املختلف واملتنوع أو لتخزين 

 املنتجات النهائية قبل توزيعها.

 أفاق التأهيل ثانيا:

ال وجود لنظام نستطيع تسميته  2010الدراسات اليت بينت أنه إىل غاية سنة 

بنظام العناقيد الصناعية يف اجلزائر، بالرغم من قدم هذا النوع وانتشاره على مستوى 

اقتصاديات العديد من الدول سواء املتقدمة أو اليت هي طور النمو، والنتائج اليت مت 

ل على ذلك، إال أن املالحظات احلديثة اخلاصة سردها يف الفصل السابق خري دلي

بظاهرة التنمية الصناعية اليت تبنتها احلكومة اجلزائرية، ترتجم يف العديد من احلاالت 

إىل التواجد احلقيقي حلركية التجمعات الصناعية مثلها مثل التجمعات الصناعية العاملية 

ي أو باإلرادة السياسية، ومن احلديثة، وسواء كان ذلك بشكل عفو سواء التقليدية أو

األمثلة احلية للتجمعات العفوية ما ميكن الوقوف عنده يف والية جباية أو ما يطلق عليه 

والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الصناعات الغذائية، وحنصي  34بتجمع وادي الصومام

لبنة مؤسسة ناشطة بني الكبرية والصغرية، مثل: م 60يف هذه املنطقة قرابة الـ: 

 6000الصومام، دانون جرجرة، رامديومولينو، ويشغل هذا النسيج املؤسساتي قرابة 

 عامل يف صيغة مناصب عمل دائمة.

وخارج القطاع الفالحي، فان املناولة الصناعية اخلاصة بصناعة السيارات قد أخذت 

اخل االهتمام البالغ من أجل عنقدتها، سواء من قبل الشركات العاملية اليت تنشط د

الوطن أو من قبل السلطات العمومية، ومن أهم العناقيد الكامنة احملتمل تشكيلها على 

 مستوى شعبيت امليكانيك واإللكرتونيك جند :
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سوف يتم تشكيل شبكة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القريب العاجل من 

ملؤسسة بالقرب من ا UPIAMطرف االحتاد املهين لصناعة السيارات وامليكانيك 

التجمع الثاني والذي يأخذ ؛ وENMTPالوطنية لعتاد األشغال العمومية بقسنطينة 

يف  SNVIنفس املسعى، سوف يتشكل حول املؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية 

أيضا فقد مت حتديد املئات من املؤسسات الصغرية واملتوسطة حول مشروع ؛35الرويبة

 –( بوادي تليالتRAPو اجلزائر لإلنتاج املصنع اجلديد لصناعة السيارات )رون

 وهران؛

بعض املشاريع األخرى قيد االجناز يف الصناعة امليكانيكية، خاصة مع اجملمع 

وحدة يف السنة، تتوزع بني احلافالت  15000بنز من أجل إنتاج  -األملاني مرسيدس

 25000وسيارة نفعية سنويا يف والية تيارت  8000ووالشاحنات يف اجلزائر العاصمة 

 .  36يف السنة حمرك يف والية قسنطينة

مشاريع عناقيد حمورية جاري تشكيلها يف قطاع الصناعة الغذائية، ويتعلق األمر و

بشعبة الطماطم الصناعية يف كل من عنابة والطارف، وشعبة التمور يف بسكرة وغرداية، 

ليب ضمن مشروع الشراكة اجلزائرية واألملانية يف إطار ومشروع املشروبات الغازية واحل

 .37( األملانيGIZ*) (، بالتعاون معDevedبرنامج تطوير االقتصاد الدائم )

البالغة هلذه املبادرات واإلمكانيات اململوكة واملشكل  األهميةنستطيع احلكم على 

 الوحيد حسب وجهة نظر الباحث يكمن يف التنسيق والفعالية.

، مت إطالق مشروع ONUDIوبالتعاون مع منظمة األمم املتحدة لتطوير االستثمار 

وإبداعا يف  إنتاجا األكثر PMEموجه لـ: Consortiumاجناز احتادات تصدير 

، وخاصة منها اليت متتلك مهارات وقدرات قادرة (*IAAشعبة الصناعات الغذائية)

بيت الطماطم الصناعية والتمور، ويف هذا على املنافسة العاملية كما هو الشأن لكل من شع

مت استدعاء اهليئات القانونية وربطها باهليئات املعنية كوزارة التجارة، وزارة  38راإلطا

النقل، اجلمارك الوطنية، بنك اجلزائر والوكالة الوطنية لرتقية الصادرات، من أجل 

، الن ONUDIتسهيل إنشاء والتشغيل املستقبلي هلذه االحتادات بالتنسيق دائما مع 
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رهون باألساس على دعم الدولة واإلرادة احلقيقية جناح وازدهار هذه االحتادات م

ملؤسساتنا، إضافة إىل فعالية وكفاءة اجلمعيات املهنية، ألن اهلدف املنشود هو تسهيل 

 .PMI-PMEتصدير املنتجات الفالحية والولوج إىل األسواق العاملية من طرف 

ها اجللسات يف احلقيقة يعد هذا املسعى امتدادا لتنفيذ التوصيات اليت خرجت ب

من طرف الوزارة نفسها، واليت انصبت وقتها  2010الوطنية اليت انعقدت يف مارس 

إنتاج حملية  أنظمة حول إشكالية األمن الغذائي وكان من بني احللول الناجعة إنشاء

خاصة باملنتجات الفالحية والزراعية، وهذا تبعا للمعطيات االجيابية اليت يتميز بها هذا 

من القيمة  ٪33: بنسبة  39النسيج الصناعي ككل، فقد ساهم هذا األخريالقطاع داخل 

من رقم األعمال  ٪45مليار دينار جزائري(، وما يفوق  197املضافة )أي أكثر من 

أحصت هذه الشعبة  2011مليار دينار جزائري(، ويف نهاية سنة  700احملقق )

شغل ما نسبته عامل)ي 145 000مؤسسة مبناصب عمل قدرت بـ:  00022قرابة 

من اليد العاملة يف القطاع الصناعي(، وأن معظم املؤسسات الكبرية هلذا القطاع  40٪

مؤهلة علميا وتكنولوجيا، والبعض من هذه املؤسسات الكبرية فرضت وجودها يف األسواق 

الدولية، الشيء الذي يسهل على املؤسسات الصغرية أن حتذو حذو املؤسسات الكبرية 

 عالقات التعاون احمللية فيما بينهم. من خالل ربط 

وكما سبقت له اإلشارة، فقد مت تدعيم مجيع اجلمعيات النشطة على مستوى  

األملانية بالتنسيق مع  GIZالشعب الزراعية أو الصناعات الغذائية من طرف وكالة 

واخلاص بعناقيد االبتكار والتنمية االقتصادية اجلهوية، وتعترب  DEVEDبرامج 

الوكالتني املنظمتني احملوريتان التني تعكفان على دعم وحتسيس مجيع أعوان القطاع من 

أجل إرساء أنظمة تعاون حملية فعالة، ومن بني أهم العناقيد اليت متت متابعتها، 

 : 40جند

 عنقود حتويل الطماطم الصناعية يف كل من قاملة وقسنطينة؛  -

 عنقود إنتاج وحتويل التمور يف غرداية؛ -

 عنقود احلليب ومشتقاته يف كل من الصومام وغرداية؛ -
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عنقود املشروبات الغازية والعصائر، املتكون من أعضاء اجلمعية املهنية إلنتاج 

ادة األولية، مؤسسات التغليف (، واليت تضم كل من منتجي املAPABاملشروبات )

ومقدمي اخلدمات، حيث يضم هذا التجمع كبار املنتجني املتواجدين يف وادي الصومام 

بوالية جباية باالشرتاك مع جامعة جباية وبرنامج دعم متيز االقتصاد يف 

 (.DIVECOاجلزائر)

د أنه مل وهي مبادرات ال يستهان بها يف جمال التعاون احمللي، لكن اإلشكال الوحي

يتم تطبيق أنظمة اإلنتاج احمللية باألسس املتعارف عليها دوليا واكتفت الوزارات الوصية 

 مبحاولة تعبئة امليزة النسبية لكل منطقة ودعمتها ببعض اهليئات احمللية. 

 وعلى ضوء هذه املعطيات اقرتحت وزارة الفالحة والتنمية الريفية بعض األسباب

ألسواق العاملية للمنتجات الزراعية اجلزائرية، ميكن ذكر ما الولوج إىل ا اليت تسهل

 يلي:

إرساء نظام األقطاب التقنية الزراعية عن طريق إعادة هيكلة النشاطات  -

الزراعية املتواجدة عرب الرتاب الوطين، والذي ينتج عنه ظهور مؤسسات رائدة 

 بتنافسية عالية؛

املتدخلة بصفة مباشرة أو غري  ربط مجيع اهليئات املعنية بهذا القطاع، سواء -

مباشرة باملؤسسات الفالحية ومؤسسات الصناعات الغذائية، أي حماولة خلق 

روابط تآزر وتعاون على املستوى احمللي ثم على املستوى العاملي )ابرام 

 شراكات خارجية، مغاربية وأوروبية(؛

ي وتقين من ترقية التعاون العاملي بصفة كفؤة من أجل الوصول إىل تعاون علم -

 أجل التحويل احلقيقي للمهارات واملعارف؛

أما السبب الرابع الذي يساعد على إرساء هذا املسعى االسرتاتيجي خيص  -

باألساس املنظمات مقدمة اخلدمة مثل: املؤسسات العلمية والتقنية، 

 االقتصادية واإلسرتاتيجية، إضافة إىل اهليئات املالية.

 41ت الزيتون يف البويرةثالثا: دراسة حالة عنقود زي
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مت اختيار هذا العنقود ألنه يعترب التنظيم الوحيد الذي استطاع أن يصل إىل مرحلة 

النضج، وألنه يأخذ الصبغة احلديثة السرتاتيجيات التعاون احمللية، مثله مثل باقي 

 العناقيد العاملية، وفيما يلي نبذة وجيزة عن هذا التجمع:

: ترتبع الواليات اجملاورة للبويرة وهي جباية، تيزي وزو، برج بوعريريج  أ( السياق

 ٪65من املساحة املخصصة ألشجار الزيتون على املستوى الوطين، وبنسبة  ٪51على 

طن يف  30000من اإلنتاج الوطين لزيت الزيتون، بإنتاج وطين متوسط يصل إىل 

كلم، وبالتالي فهي تشكل حقل  100 السنة، وتتواجد الواليات املذكورة على خط طوله

 جد متمركز ألشجار الزيتون.

 ميكن حصرها يف: عرفت شعبة الزيتون فيما مضى، عدة مشاكل ونقائص

عدم وجود سوق منتظم يعمل على تنظيم تسويق الزيتون ومشتقاته، وبالتالي  -

 نتج عنه تذبذب يف القوى البيعية؛

التخزين يف تلك املنطقة فقط، دون تتم عمليات حتسني اجلودة، ومعايري  -

 االستعانة جبهات أخرى؛

تزايد املنتجات املشتقة دون إعادة حتويلها وكذا عدم التحكم يف معاجلة البقايا  -

 الشيء الذي نتج عنه تراكم بقايا املعاصر وبالتالي حدوث تلوث بيئي؛

بة وجود مجعية مهنية واحدة وطنية وهي "اجمللس الوطين مابني املهن لشع -

 8000وهلا مقر واحد يقع يف والية البويرة وتضم حوالي  "CNIO-الزيتون

 منخرط من منتجي الزيتون.

: انطالقا من هذه اجلمعية، قام مستثمر خاص وهو منتج للزيتون ب( أوائل املنشئني

بإطالق الفكرة األوىل للتجمع وجهها للمقاولني  2004ويسري معصرة للزيتون، سنة 

أجل مواجهة األخطار املشرتكة، وانطالقا من هذه املبادرة اليت قام بها والفالحني من 

 هذا املستثمر استطاع أن يلفت انتباه البعض من املنتجني واملستثمرين.

وخالل عدة سنوات وبعد التبادالت غري الرمسية اليت كانت حتدث بني البعض من 

أخذت الثقة مكانة داخل التجمع املستهدف، ومبرور الوقت ، CNIOأعضاء مجعية
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الذهين، وشيئا فشيئا وصل  مبني مجيع أعضاء اجمللس، إضافة إىل زيادة مستوى االلتزا

 املشروع إىل لفت انتباه السلطات احمللية.

وبعد متابعة تكوين خاص يف فرنسا لصاحل أوائل املنشئني، على مستوى عنقود 

لكرز( يف مقاطعة أجان يف فرنسا، اخلضر والفواكه املمثل بتعاونية )الطماطم، الفراولة وا

مت  2008قرر بعدها األعضاء األوائل إعطاء الصبغة القانونية للجمعية، وبالفعل يف سنة 

"، وبعد CHOKتأسيس تعاونية أطلق عليها اسم " تعاونية القبائل لزيت الزيتون 

 أنشطة التحسيس اليت قامت بها هذه التعاونية اجلديدة، استطاعت أن جتلب إليها

، وتلقت االعتماد والدعم 5عضو بعدما كانت ال تفوق  14منخرطني جدد، توسعت إىل 

 من طرف الغرفة الفالحية، وبثت روح املبادرة إلنشاء مجعيات أخرى موازية.

: بعد عمليات التبادل لوسائل وطاقات األعضاء، ج( األنشطة األولية للتعاونية

 النشاطات، أهمها:استطاعت التعاونية أن حتقق العديد من 

سني جودة املنتوج من خالل اقتناء جتهيزات حديثة خاصة جبمع الزيتون، حت -

 ختزينه،وحتليله ومن ثم تعبئته؛

تكوين أعضاء اجلمعية وتدريبهم على التقنيات احلديثة جلين الزيتون والتكنولوجيا  -

 احلديثة الستخراج )عصر( الزيتون وكيفية تعبئته؛

تتعلق باستخراج قيمة مضافة من بقايا الزيتون بعد عصره إطالق مشاريع حبث  -

واستغالله يف منتجات مشتقة أخرى عوض رميه، بالتنسيق مع مراكز البحث 

 اخلاصة واملؤسسات اجلامعية؛

احلصول على إعانة السلطات العمومية احمللية ملسعى التجمع والذي يتكون  -

 مجيعه من اخلواص.

الشعبة اختذت نفس مسعى التجمعات الصناعية ميكن احلكم على أن جتربة هذه 

املرجعية، ألنها حققت أبعاد املثلث الذهيب للتجمعات والعناقيد الصناعية حبضور كل 

من النسيج املؤسساتي املتخصص، اهليئات احمللية الداعمة وكذا مراكز البحث واملعاهد، 
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ألخرى بشكل عام وهو منوذج حيتذى به وميكن تعميميه على باقي الشعب الصناعية ا

 والشعب الزراعية على وجه اخلصوص.

 خامتة:

حتذو حذو العديد من اقتصاديات الدول يف جمال إرساء أنظمة  نارتأت اجلزائر أ

تعاون حملية، من خالل عديد الربامج والسياسات خاصة احلديثة منها، واليت خطت 

مقاربات ومناذج  فيها خطوات مقبولة، وأرادت من وراء تلك االسرتاتيجيات إجياد

( UP-DOWNتتوافق والرتكيبة االقتصادية للدولة على غرار تبنيها للنموذج املختلط )

والذي يعين إشراك وتقاطع اإلرادة احمللية مع اإلرادة احلكومية، وهي جتربة تنتظر 

 نتائجها يف القريب العاجل. 

 أن شأنها من اليت السياسات هذه مثل لسن الغد قبل اليوم املبادرة جيب وعليه

 أن من بالرغم أدق، وبصورة، العاملية التهديدات جملابهة املؤسسات تنافسية من ترفع

 اجلهات بعناية حتاط ثم وطبيعي، عفوي بشكل تنشا احمللية اإلنتاج أنظمة غالبية

 يف األهمية البالغ األثر للدولة يبقى أنه إال والتنظيم القيادة خالل من احلاكمة أو الوصية

 فرضها بقوة،  العاملية الرائدة رباالتج غرار على الصناعية السياسات وتوجيه إنشاء

  .والتوجيه الرقابة القيادة، ثم ومن التنموية الصناعية للربامج
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  أّي دور للنهوض باالستثمار الريفي األصغر :حاضنات األعمال ومشاتل املؤسسات الريفية

 حسني رحيم أمحد بن قطاف                                                                        باجلزائر؟

  أمحد الباللي                                  املؤسسة وإدارة الوقت وعالقتها بالتنمية والتخلف                                                    

  ختطيط املوارد البشرية وأثره على تطوير القوى العاملة 

 اهلل سليمانادم عبد عثمان    مهند امحد                                                                          

   يف اجلزائرالريفية حتقيق التنمية يف ترقية السياحة الريفية أهمية  

 حروش سلمى  دريدي منرية                                                                                        

  الشركات على مستوى الشركات العربية تبين حوكمة واقع 

 مسرية فرحات     حنان سبع                                                                                          

 دراسة حتليلية ألهم مواقع االنرتنيت اخلاصة  :السياحـة كمدخل للتنمية االقتصادية باجلزائر

 يف اجلزائر سياحةبال

عامري خدجيةبلعربي غنية                                          

 املتجددة وعواملها املستدامة للتنمية املتكامل اإلطار 

هاجر حيي       يامسينة ابراهيم سامل   

 اسرتاتيجيات التعاون احمللي كآلية للتنمية احمللية  قراءة يف بعض التجارب احمللية الرائدة 
 عز الدين زبريي                                                                                          
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