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قواعد وضوابط النشر في المجلة
يسررر هيئررة يريررر مجلــة االقتصــاد الــدولي والعولمــة أن تسررتقبل األبحــاث والدراســات األكاديميــة التــي
تص ــب ف ــي مي ــدان األعم ــال ،اسدارة ،المحاس ــبة ،االقتص ــاد ،االقتص ــاد القياس ــي والمالي ــة ،باللغ ررات العربي ررة،
اإلجنليزيررة الفرنسررية ،حيرره هضررو هررملع األوراق ملعررايري التحكرريم العلمرري مررن قبررل متوصصررني ،وتطبررق فيهررا شررروط
اجملررالت العلميررة املكمررة املتعررارف عليها،وبنرراء علررى بلررك فرران اهليئررة تررر ب ر ن البحررو املرسررلة ررب أن تسررتويف
الشروط التالية:
 )1أن تطررابق األوراق البحةيررة األصررول املنهجيررة املتعررارف عليهررا يف البحرره العلمرري ،وان يلتررزم الباحرره ب رااللتزام
بضوابط األمانة والنزاهة العلمية؛
 )2أن ال تزيد عدد صفحات املقال على  22صفحة ،وال تقل عن  11صفحة،
 )1أن تتضررمن األوراق البحةيررة ملوررغ باللغررة العربيررة و خررر باللغررة االجنليزيررة يف حرردود  152كلمررة ،إىل جانررب
الكلمات املفتاحية،
 )4أن يكتررب املقررال بربنررامج ) ،(Word 2003ويشرررتط أن يكررون ورق 2..2[ A4سررم× 21سررمو وفررق
املقاييس التالية:
 بالنسبة للفقرات احرتام مسافة بادئة1 :؛
 تباعد األسطر1 :؛
 نوعاخلط،)Traditional Arabic( :حجم اخلط 16 :عادي؛
 بالنس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رربة للكلم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررات أو املص ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررطلحات بلغ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة أجنبي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة فتكت ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررب خب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررط
()TimesNewRomanعادي ،مبقاس 12
 لضررمان اح ررتام الض روابط الشرركلية أعررالع ،وكررملا اح ررتام مقرراس اهل رواما ،كررن االسررتعانة بقالررب
اجمللة ( ،)Templateالملي يناسب لغة املقال.
 )5تقبل البحو األصيلة اليت تتصف باحلداثة ومل يسبق نشرها يف أي جملرة أو تظراهرة علميرة ،وتلرك الريت تقردم
إضافة علمية نظرية و عملية.
 )6يلتزم الباحه بالقيام بكافة التعديالت اليت تطلب منه ،وضمن اآلجال اليت يددها هيئة التحرير.
تقدم األوراق البحةية وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوين للمجلة:

revintereco@gmail.com

المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر إال عن آراء مؤلفيها
ترتيب المقاالت ال يعكس مكانة الباحث وال أهمية بحثه

أخالقيات النشر العلمي
تنشر جملة االقتصاد الدويل والعوملة املقاالت العلمية األصريلة واملكمرة ،فردف تروفري جرودة عاليرة ل اقمرائهرا مرن
خالل االلتزام مببادئ مدونة أخالقيات النشر ومنو املمارسات اخلاطئة.
تصنف املدونة األخالقية ضمن جلنة أخالقيات النشر ()COPE
( )Committee On Publication Ethicsوهرري األسرراس املرشررد للم ر لفني والبرراحةني واألط رراف
األخررر امل ر ثرة يف نشررر املقرراالت باجمللررة مررن حمكمررني ،مستشررارين ،منقحررني وناش ررين ،ويرره تسررعى اجمللررة لوضررو
موحرردة للسررلوك؛ وتسررهر اجمللررة علررى أن يقبررل اجلميررو بقروانني املدونررة األخالقيررة اتفاقررا ،وبررمللك فهرري ملتزمررة
معررايري ة
متاما باحلرص على تطبيقها يف ظل القبول باملس ولية والوفاء بالواجبات واملس وليات املسندة لكل طرف.
مسؤوليات الناشر
قــرار النشــر :ررب مراعرراة حقرروق الطبررو وحقرروق االقتبرراس مررن األعمررال العلميررة السررابقة ،بغررر حفررظ حق رروق
اآلخرين عند نشر املقاالت باجمللة ،ويعترب رئيس التحرير مس وال عن قرار النشر والطبو ويستند يف بلك إىل سياسرة
اجمللة والتقيد باملتطلبات القانونية للنشر ،خاصة فيما يتعلق بالتشرهري أو القرملف أو انتهراك حقروق النشرر والطبرو أو
القرصنة ،كما كن لرئيس التحرير استشارة أعضاء هيئة التحرير أو املراجعني يف اهاب القرار.
النزاهــة:يضررمن رئرريس التحريررر ب ر ن يررتم تقيرريم حمتررو كررل مقررال مقرردم للنشررر ،بغررس النظررر عررن اجلررنس ،األصررل،
االعتقاد الديين ،املواطنة أو االنتماء السياسي للم لف.
السرية :رب أن تكرون املعلومرات اخلاصرة مبر لفي املقراالت سررية للغايرة وأن احيرافظ عليهرا مرن قبرل كرل األشرواص
الررملين كررنهم االطررالا عليهررا ،مةررل رئرريس التحريررر ،أعضرراء هيئررة التحريررر ،أو أي عضررو لرره عالقررة بررالتحرير والنشررر
وباقي األطراف األخر امل متنة حسب ما تتطلب عملية التحكيم.
الموافقة الصريحة:ال كن اسرتودام أو االسرتفادة مرن نترائج أورا اآلخررين املتعلقرة باملقراالت غرري القابلرة للنشرر
بدون تصريح أو إبن خطي من م لفها.

مسؤولية المحكم
المس ــاهمة ف ــي ق ــرار النش ــر:يسرراعد املحك ررم (املق رريم) رئرريس التحري ررر وهيئررة التحري ررر يف اه رراب ق ررار النش ررر وك ررمللك
ا
ا
مساعدة امل لف يف يسني املقال وتصويبه.
سرعة الخدمة والتقيد باآلجال:على املحكرم املبرادرة والسررعة يف القيرام بتقيريم املقرال املوجره إليره يف اآلجرال املرددة،
ا
وإبا تعررملر بلررك بعررد القيررام بالدراسررة األوليررة للمقررال ،عليرره إبررال رئرريس التحريررر بر ن موضرروا املقررال خررارج نطرراق
عمل املكم ،ت خري التحكيم بسبب ضيق الوقت أو عدم وجود اإلمكانيات الكافية للتحكيم.
للمحكررم ،وأن يسررعى املحكررم للمحافظررة علررى سرريتها
الســرية :رب أن تكررون كررل معلومررات املقررال سررية بالنسرربة ا
ا
وال كن اإلفصاح عليها أو مناقشة حمتواها مو أي طرف باستةناء املرخغ هلم من طرف رئيس التحرير.
الموضــوعية:علررى املحكررم إثبررات مراجعترره وتقيرريم األوررا املوجهررة إليرره برراحلجج واألدلررة املوضرروعية ،وأن يتجنررب
ا
التحكيم على أساس بيان وجهة نظرع الشوصية ،الملوق الشوصي ،العنصري ،اململهيب وغريع.
تحديد المصادر:على املحكم حماولة يديد املصرادر واملراجرو املتعلقرة باملوضروا (املقرال) والريت مل يهمشرها امل لرف،
ا
وأي نررغ أو فقررة م ر خوبة مررن أعمررال أخررر منشررورع سررابقا ررب يميشررها بشرركل صررحيح ،وعلررى املكررم إبررال
رئيس التحرير وإنملارع ب ي أعمال متماثلة أو متشافة أو متداخلة مو العمل قيد التحكيم.
تعـار المصـالح:علرى املحكرم عردم يكريم املقراالت ألهرداف شوصرية ،أي ال رب عليره قبرول يكريم املقراالت
ا
اليت عن طريقها كن أن تكون هناك مصاحل لألشواص أو امل سسات أو ياالحظ فيها عالقات شوصية.

مسؤولية المؤلف
معايير اسعداد:على امل لف تقردمي وره أصريل وعرضره بدقرة وموضروعية ،بشركل علمري متناسرق يطرابق مواصرفات
املقرراالت املكمررة س رواء مررن حيرره اللغررة ،أو الشرركل أو املضررمون ،و بلررك وفررق معررايري و سياسررة النشررر يف اجمللررة،
وتبيرران املعطيررات بشرركل صررحيح ،و بلررك عررن طريررق اإلحالررة الكاملررة ،ومراعرراة حقرروق اآلخررين يف املقررال؛ وجتنررب
إظهار املواضيو احلساسة وغري األخالقية ،الملوقيرة ،الشوصرية ،العرقيرة ،اململهبيرة ،املعلومرات املزيفرة وغرري الصرحيحة
وترمجة أعمال اآلخرين بدون بكر مصدر االقتباس يف املقال.
األصــالة والقرصــنة:علررى امل لررف إثبررات أصررالة عملرره وأي اقتبرراس أو اسررتعمال فق ررات أو كلمررات اآلخ ررين ررب
يميشرره بطريقررة مناسرربة وصررحيحة؛ ومجلــة االقتصــاد الــدولي والعولمــة يررتفظ وررق اسررتودام ب ررامج اكتشرراف
القرصنة لألعمال املقدمة للنشر.
إعادة النشر:ال كن للم لف تقدمي العمرل نفسره (املقرال) ألكةرر مرن جملرة أو مر متر ،وفعرل بلرك يعتررب سرلوك غرري
أخالقي وغري مقبول.
الوصــول للمعايــات واالحتفــا بهــا :علررى امل لررف االحتفرراي بالبيانررات اخلاصررة الرريت اسررتودمها يف مقالرره ،وتقررد ها
عند الطلب من قبل هيئة التحرير أو املقيم.
ا
اسفصــاح:علررى امل لررف اإلفصرراح عررن أي تضررارب للمصرراحل ،مررايل أو غررريع والررملي قررد ي ر ثر علررى نتررائج البحرره
وتفسريها ،و ب اإلفصاح عن مصدر كل دعم مايل ملشروا مقاله.
مؤلفي المقال :ينبغي حصرر (عردد) مر لفي املقرال يف أولئرك املسرا ني فقرط بشركل كبرري وواضرح سرواء مرن حيره
التصررميم ،التنفيررمل والتفسررري ،مررو ضرررورة يديررد امل لررف املس ر ول عررن املقررال وهررو الررملي يار دي دورا كب رريا يف إعررداد
املقررال والتوطرريط لرره ،أمررا بقيررة امل ر لفني يرارملكرون أيضررا يف املقررال علررى أ ةاررم مسررا ون فيرره فعررال ،و ررب أن يت كررد

امل لف األصلي للمقال من وجود األمساء واملعلومات اخلاصة جبميو امل لفني ،وعدم إدراج أمسراء أخرر لغرري املر لفني
للمقررال ،كمررا ررب أن يطةلملررو امل لفررون مجيعررا عررن املقالررة جيرردا ،وأن يتفق روا ص رراحة علررى مررا ورد يف حمتواهررا ونشرررها
بمللك الشكل املطلوب يف قواعد النشر.
اسحــاالت والمراج ـ :يلتررزم صرراحب املقررال بررملكر اإلحرراالت بشرركل مناسررب ،و ررب أن تشررمل اإلحالررة ملبكررر كررل
الكتررب ،املنشررورات ،املواقررو اإللكرتونيررة وسررائر أوررا األشررواص يف قائم رة اإلحرراالت واملراجررو ،املقترربس منهررا أو
املشار إليها يف نغ املقال.
أي
اسبــالع عــن األخاــاء:علررى امل لررف إبا تنبةرره واكتشررف وجررود خط ر جوهريررا وعرردم الدقررة يف جزئيررات مقالرره يف ة
زمن ،أن يشعر فورا رئيس يرير اجمللة أو الناشر ،ويتعاون لتصحيح اخلط .
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الملخص
 وقد،هتدف هذه الدراسة إىل حماولة التعرف على اإلبداع وعلى العوامل املعيقة لإلبداع يف املنظمات
 ومن أبرزها عدم توفر،متثلت مشكلة الدراسة يف أن هناك العديد من املشكالت اليت تعاين منها املنظمات
املناخ املالئم لإلبداع بسبب وجود العديد من العوامل اليت تقف عائقا أمام إظهار األفراد لقدراهتم اإلبداعية
 وذلك باعتبار أن املنهج اإلبداعي أحد املداخل املهمة والرئيسة،وتوظيفها يف خدمة املنظمات اليت يعملون هبا
.حلل املشكالت اليت تعرتض املنظمات
ولذلك فقد وضع الباحث تساؤالً رئيسياً يدرس من خالله معـوقات اإلبـداع فـي املنظمـات وأبرز
 إضافة إىل املمارسات اإلدارية اليت تؤثر يف اإلبداع،األساليـب اليت تنتهجها املنظمات للتفكيـر اإلبداعـي
.بشكل يسمح للمنظمات التميز يف األداء
Abstract

Keywords

This study aims to try to identify creativity and factors that hinder creativity in
organizations, Where she represented the problem of the study in that there are many
problems experienced by organizations, Most notably there is no climate suitable for
creativity Because there are many factors that stand in the way of showing individuals
their creativity And employ them in the service of the organizations in which they
work, This is because the creative approach is one of the important and main
approaches to solving the problems facing organizations.
Therefore, the researcher has put a major question through which to study Obstacles
to creativity in organizations and the most prominent methods used by organizations
for creative thinking, In addition to management practices that affect creativity to allow
organizations to excellence in performance.

Creativity;
Innovation;
Creation;
Creativity
levels;
Creativity
Theories;
Creativity
Obstacles.
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 .1مقدمـة:
جل املنظمات بغض النظر عن طبيعة نشاطاهتا صناعية كانت أم إنتاجية أم خدمية إىل مواكبة التقدم
تسعى َّ
والنمو من خالل إتباع األساليب اإلدارية احلديثة اليت حتقق هلا ما تصبو إليه ،حيث َّ
أن ذلك لن يتحقق إالَّ بتفجري
جهود إبداعية تعرب عن فكر وإرادة املنظمة يف السعي وراء تبين وإجياد املناخ املالئم الذي حيقق هلا ذلك ،قصد إظهار
القدرات اإلبداعية للعاملني فيها بشكل عام وللمديرين وصناع القرار بشكل خاص ،حيث أصبح أحد مقاييس جناح
املنظمات هو ما يتوفر ألفرادها من قدرات ابتكارية ملموسة تساعدها على حتسني أدائها بشكل مييزها عن منافسيها
وبالتايل حتقيق أهدافها ،لذا جند َّ
أن املنهج اإلبداعي أصبح أحد املداخل املهمة والرئيسة حلل مشكالت هذه
املنظمات اليت تكافح من أجل حتقيق االزدهار يف البيئات املضطربة واملتغرية بشكل مذهل نتيجة للتغريات املعلوماتية
املستمرة اليت تعتمد على السرعة واخليال واملرونة واالبتكار واإلبداع.
أن اإلبداع يدعم قوة أي منظمة يف متيزها عن املنظمات األخرى ،كما َّ
لذا جند َّ
أن اإلدارة التقليدية أصبحت غري
ممكنة يف الوقت احلايل ملاهلا من عواقب وخيمة ،فهي حتول األفراد العاملني إىل بريوقراطيني وتسلبهم قدرهتم على
اإلبداع والتفكري ،فال تقتصر قيمة املشاركة اإلبداعية على املنظمة وحدها ،بل َّ
إن القدرة على الوصول إىل أفكار
وحلول فريدة مالئمة يف الوقت نفسه ميكن أن تعود بفائدة كربى على األفراد أيضا.
ويف ظل هذه الظروف أصبحت املنظمات ال تتنافس يف كسب حصص سوقية جديدة لرتويج منتجاهتا فحسب،
بل أضحت تتنافس يف خلق املناخ املالئم لتشجيع العمل اإلبداعي لدى العاملني لديها إمياناً منها بأمهية تأصيل
ال توجه اإلبداعي هذا املدخل اهلادف إىل حتسني كفاءة وفعالية املنظمات والذي يقودها بدوره إىل رفع وحتسني أدائها
بشكل مييزها على املنظمات املنافسة هلا.
ويف خضم هذه البيئة املضطربة اليت متتاز مبستقبل ال ميكن التنبؤ به ،مما يستدعي من املنظمات احلديثة السعي
وراء التميز يف األداء الذي يعكسه التميز الفكري لدى أفراد املنظمة ،وهذا لن يتحقق إالَّ بدعم اإلدارة العليا وفهمها
اجليد لكل ما يتعلق باإلبداع ،حىت تقتنع وتقوم برتك العنان ودعم األفكار اجلديدة من العاملني وتبنيها حىت تتخطى
العوائق اليت قد تضيق اخلناق عليهم .ولذلك نسعى من خالل هذه الورقة البحثية إىل توضيح املفاهيم النظرية املتعلقة
باإلبداع حتت ستة حماور نعاجل فيها اإلشكالية الرئيسة" :فيما تتمثل معـوقات اإلبـداع فـي المنظمـات؟ وما هي أبرز
األساليـب التي تنتهجها المنظمات للتفكيـر اإلبداعـي؟ وما هي الممارسات اإلدارية التي تؤثر في اإلبداع
بشكل يسمح للمنظمات التميز في األداء؟"
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 .2مفاهيـم حول اإلبـداع والمصطلحات المشابهة وأهميتـه فـي المنظمـات
.0.2مفاهيم حول اإلبداع والمصطلحات المشابهة:

اإلبداع لغة :جاء يف لسان العرب (البن منظور) أن البدع :أي"الشيء الذي يكون أوال والبديع من أمساء اهلل
1
تعاىل إلبداعه األشياء وإحداثه إياها وهو البديع األول قبل كل شيء فهو سبحانه وتعاىل اخلالق املصور املبدع".

واإلبداع كما جاء يف املعجم الوسيط هو من بدعه بدعا ،أي أنشأه على غري مثال ،وبدع صار غاية يف صفته
خريا كان أم شراً ،واالبتداعية تتسم باخلروج عن أساليب القدماء باستحداث أساليب جديدة.
أما االبتكار لغة :ابتكر ،تكلف البكور أي مبعىن الباكورة وهي أخذ أول الشيء ،وأكل باكورة الفاكهة أي أكل
2
أوهلا ،والبكر الشيء الذي مل ميسسه أحد أو الفعل الذي مل يتقدم مثله.
وقد اتفقت معاجم اللغة على َّ
أن اإلبداع يعين إنشاء الشيء على غري مثال سابق ،وأن اإلبداعية يف الفن واألدب
هي استحداث أساليب جديدة بدل األساليب القدمية أو املتعارف عليها ،3.وقد قام العديد من الكتاب والباحثني

للتطرق إىل تعريف مصطلح اإلبداع غري أنَّه ورد يف تعاريفهم خلط كبري بني مصطلحات اإلبداع ()Creativity
واالبتكار ( )Innovationوالخلق (.)Création

وللتمييز بني هذه املصطلحات فقد مجعنا تعريفات من قبل كتاب وباحثني يف هذه اجملاالت أمثال االقتصادي
األمريكي النمساوي األصل جوزيف شومبيرت ( ،)Josephe Schumpterالذي كان أول من اهتم مبفهوم اإلبداع وما

يتعلق به يف كتابه الصادر عام  9191حتت عنوان " ،"thetheory of developmentوالذي عرف فيه اإلبداع بأنه
"استخدام املوارد املتاحة بطريقة جديدة هتدف خللق سلعة وخدمات جديدة" ،4والذي حدد مخسة أشكال لإلبداع
وهي:تصنيع منتج جديد ،فتح فرص جديدة يف اإلنتاج أو التسويق ،احلصول على مصادر جديدة للمواد األولية ،فتح
وغزو أسواق جديدة أو حتقيق تنظيم جديد للصناعة.
عرف الباحث ( )aynesعلى َّ
أن اإلبداع ( )Creativityهو":عملية جلب االبتكارات حنو االستخدام
يف حني َّ

العملي" أما االبتكار( )Innovationفهو "عملية جلب تكنولوجيا جديدة للوجود أو اإلشارة إليها".

وقد ذهب كل من ( ) Erdman& Chainإىل نفس االجتاه يف حتديد مفهومي اإلبداع واالبتكار من قاموس
( ) Webesterيف كون االبتكار "شيء يتم التفكري فيه أو التوصل إليه بواسطة التجارب واالختبارات ،كونه وسيلة أو
اخرتاع جديد" يف حني َّ
أن اإلبداع يتمثل يف "شيء يقدم بشكل جديد أو أنَّه تغيري يف طريقة عمل األشياء" وأوضح
هذا التعريف َّ
أن اإلبداع يأخذ شكلني مها اإلبداع يف املنتوج واإلبداع يف العمليات.
أما مفهوم مصطلح الخلق ( )Créationفهو "استخدام الرباعة واخليال لتوليد مدخل أو طريقة جديدة غري مألوفة
5

تتصف باألصالة" ،والشيء األصيل هو الشيء اجلديد الذي ال مثيل له من قبل.
ومما سبق يتضح أن تعاريف اإلبداع وإن كانت متعددة الوجوه وخمتلفة احملاور إالَّ أهنا ال خترج عن اإلطار اللغوي
له ،وهو الوصول إىل شيء جديد سواء كانت فكرة أو منتج أو خدمة.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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لذلك ولكون موضوع هذا البحث يركز على اإلبداع داخل املنظمة أو ما يسمى باإلبداع التنظيمي ،فسوف يتم
تبين التعريف اآليت:
اإلبداع هو" :العملية اليت يرتتب عليها ظهور فكرة أو ممارسة أو منتج أو خدمة جديدة ميكن تبنيها من قبل
العاملني يف املنظمة أو فرضها عليهم من قبل أصحاب القرار ،حبيث يرتتب عليها إحداث نوع من التغيري يف بيئة أو
6
عمليات أو خمرجات املنظمة".
وبالنظر إىل هذا التعريف ميكن أن نالحظ أربعة جوانب أساسية يتضمنها وهي:
 أنَّه ميكن النظر إىل اإلبداع باعتباره عملية تتم من قبل املنظمة سواء كانت على مستوى الفرد أو اجلماعة.
َّ 
أن هذه العملية تقود إىل منتج قد يكون فكرة أو سلوكاً أو خدمة بشرط أن يتصف باجلدية.

َّ 
أن هذا املنتج ميكن تبنيه من قبل العاملني أو فرضه عليهم من قبل أصحاب القرار.
َّ 
أن هذا املنتج جيب أن يرتتب عليه نوع من التغيري سواء يف بيئة أو عمليات أو خمرجات املنظمة وإال فال
ميكن اعتباره إبداعاً ذا نفع بالنسبة للمنظمة.
من خالل هذه التعاريف نستنتج َّ
أن االبتكار يتعلق بتوليد األفكار أما اإلبداع فهو يستوجب التطبيق العملي
لالبتكار ،وبالتايل نستطيع التنويه إىل َّ
أن هناك العديد من االبتكارات اليت مل تعرف بعد نتيجة لعدم حتوهلا إىل إبداع
وهذا راجع إىل كوهنا غري نافعة أو ال تتطابق واحلاجات املنفعية احلقيقية للزبائن.
يف كثري من األحباث والكتابات املتعلقة مبجال علم اإلبداع والسلوك التنظيمي كعلوم التسيري أو اإلدارة أو
االجتماع ،يظهر مصطلح التغيري التنظيمي كشكل من أشكال اإلبداع ،لكن ال بد من التمييز بينهما ،فالتغيري
التنظيمي نقصد به التغيريات اإلدارية املخططة بشكل رمسي ومتس املؤسسة ككل أو بعض أقسامها ،فاملالحظ َّ
أن
التغيري على عكس اإلبداع ال يهتم بالفرد أو فرق العمل ،كما أنه اليقتصر اإلبداع على اجلانب التقين فقط ألنَّه
اليشمل تطوير السلع والعمليات املتعلقة هبا فحسب ،بل يتعدى أيضا اآلالت واملعدات وخطط التصنيع
والتحسينات يف التنظيم نفسه ونتائج التدريب والرضا عن العمل مبا يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية 7والرفع من أداء املنظمة
ككل ،لذلك نالحظ َّ
أن هناك أمهية كبرية لإلبداع يف املنظمات احلديثة.
.2.2أهميــة اإلبـداع في المنظمـات :يعترب اإلبداع أحد املقومات األساسية يف عملية التغيري ،فالتطورات احمليطة بنا
والناجتة عن ثورة املعلومات واالنفجار التكنولوجي ،وزيادة حدة املنافسة بني الشركات وتنوع حاجات األفراد ،وقلة
املوارد وزيادة طموح األفراد ،وزيادة فعالية االتصاالت ،وكرب حجم منظمات األعمال ،والتغري يف القيم واملبادئ ،قد
أحدثت وأوجدت مشكالت عديدة ،لذلك جيب على املنظمات أن تستجيب هلذه التطورات بإحداث التغيريات
والتعديالت اليت تتواكب مع هذه التطورات وال ميكن حتقيق ذلك إال بوجود األفكار اجلديدة واألساليب احلديثة اليت
8

تستجيب هلذه التغيريات املستمرة.
ولكي تستطيع املنظمات االستجابة هلذه التطورات جيب عليها أن تعمل على إنتاج وتوفري عدد كبري من املبدعني
9
ألن هذه االستجابة تتطلب خياال خصبا وقدرات إبداعية فائقة وحلول إدارية سريعة.
4
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وينظر الكثريون إىل إدارة اإلبداع على أهنا عامل منافسة بالغ األمهية واحليوية وذلك ألمهية اإلبداع بالنسبة
للمنظمات وبقدر ما تويل املنظمات اهتمامها وعنايتها إلدارة اإلبداع بقدر ما يكون لذلك تأثري بالغ على بنائها
10
واستمرارها وازدهارها.
فأي منظمة ال تضع اإلبداع هدفاً رئيساً من أهدافها وال تعمل على تشجيع العاملني على اإلبداع بتوفري اجلو
والبيئة املناسبة لذلك ،سيكون مصريها الرتدي واالهنيار لعدم قدرهتا على مواجهة التغريات والتطورات اليت تظهر
باستمرار على بيئتها الداخلية واخلارجية ،كما َّ
أن املوظفني يف أي منظمة وعلى اختالف مراتبهم الوظيفية إذا مل جيعلوا
اإل بداع جزء من حياهتم الوظيفية فسوف يكون مصريهم التخلف وعدم القدرة على املسامهة يف تنمية وتطوير أنفسهم
11
ومنظماهتم.
فاإلبداع يف املنظمات ترتبط أمهيته مبا يشكله اإلبداع من حتديد املسار وتشكيل وإعادة تشكيل الواقع ،فالثورات
والتقدم اهلائل يف مجيع اجملاالت مبا فيه ا من خلق أهداف جديدة وطرق وأساليب جديدة للعمل يؤكد أن املديرين
والعاملني أمامهم حتديا كبريا ليصبحوا مبدعني ،وذلك من أجل التغلب على املنافسات القوية يف عامل األعمال،
12
وقبول التحدي حنو التغيري يف االجتاه األفضل والصاحل العام.
13

وميكن إمجال أهم االجيابيات من توافر ظاهرة اإلبداع يف املنظمات على النحو التايل:
 القدرة على االستجابة ملتغريات البيئة احمليطة ،مما جيعل التنظيم يف وضع مستقر ،حيث يكون لديه االستعدادملواجهة هذه التغريات بشكل ال يؤثر على سري العمليات التنظيمية.
 إن توافر البيئة اإلبداعية يف التنظيم يساعد على تطور وحتسني اخلدمات مبا يعود بالنفع على التنظيم واألفراد. املسامهة يف تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملني يف التنظيم عن طريق إتاحة الفرصة هلم يف اختيار تلكالقدرات.
 االستغالل األمثل للموارد املالية عن طريق استخدام أساليب عملية تتواكب مع التطورات احلديثة. القدرة على إحداث التوازن بني الربامج اإلمنائية املختلفة واإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة. حسن استغالل املوارد البشرية واالستفادة من قدراهتا عن طريق إتاحة الفرصة هلا يف البحث عن اجلديد يف جمالالعمل والتحديث املستمر ألنظمة العمل مبا يتفق مع التغريات احمليطة.
ومن خالل العرض السابق والبحث يف أدبيات اإلبداع وأمهيته ،يرى الباحث َّ
أن اإلبداع يف كافة املنظمات وعلى
كافة املستويات اإلدارية يعترب أهم مقوم أساسي يساعد املنظمات يف التغلب على مشكالهتا اليت تواجهها خاصة يف
هذا العصر الذي يشهد الكثري من التغريات والتحوالت يف كافة اجملاالت وخاصة جماالت االنفجار املعريف
واالتصاالت ،واليت أوجدت كثريا من املشكالت ال ميكن حلها بالطرق التقليدية ،بل يتم حلها يف كثري من األحيان
باستخدام طرق إبداعية جديدة تستطيع التعامل مع هذه املشكالت وحلها ،وال يتم ذلك إال بإجياد األشخاص
14
املبدعني وتوفري املناخ الذي يساعدهم على اإلبداع كونه أساس التميز يف األداء.
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 .3أنـواع ،أسباب ومستويات اإلبداع
.0.3أنـواع اإلبـداع:اختلف الباحثون حول أنواع اإلبداع ،حيث يأخذ اإلبداع صوراً خمتلفة كما حدده تايلور إىل
15
مخسة أنواع من اإلبداع هي:
أ.اإلبداع التعبيري) :(Expressive Creativityوهو الطريقة التلقائية اليت يتميز هبا شخص معني يف عمل شيء
ما أو مزاولة مهنة أو ممارسة فن من الفنون.
ب.اإلبداع اإلنتاجي) :(Productive Creativityوميثل الناحية اجلمالية اليت تضاف إىل السلع واخلدمات مثل
مظهر السلعة والوظائف اليت تؤديها واحلاجات اليت تشبعها.

ج.اإلبداع االبتكاري) :(Innovative Creativityوهو استحداث شيء جديد ألول مرة غري َّ
أن عناصره واألجزاء
اليت يتكون منها موجودة من قبل ولكن مت إدخال تعديل عليها جيعلها تأخذ شكال جديدا وتؤدي مهمة مميزه .

د.اإلبداع المركب) :(composite Creativityوهو ميثل جتميع غري عادي بني األشياء مثل أن يتم أخذ أفكار
خمتلفة وتوضع يف منوذج واحد للوصول إىل معلومة جديدة.
ه.اإلبداع االنبثاقي أو االستحداثي) : (Emergent Creativityوهو استخدام شيء موجود فعال ولكنه يطبق
يف جمال جديد أي انه يتم فهم املبادئ واألسس اليت وضعها السابقون وإعادة تطويرها والبناء عليها.

ويصنف بعض الكتاب اإلبداع إىل نوعني :إبداع إداري ،وإبداع تنظيمي:
عرف اإلبداع اإلداري بأنه" :القدرة على إجياد أشياء جديدة قد تكون أفكاراً أو حلوالً أو منتجات أو
 حيث ِّ
خدمات أو طرق وأساليب عمل مفيدة ،مع اإلشارة إىل أنَّه البد وأن يبىن على متيز الفرد يف رؤيته للمشكالت
وحلها ،وعلى قدراته العقلية وطاقته الفكرية ومعارفه اليت ميكن تنميتها وتطويرها بوجود املناخ املناسب والقيادة
الفعالة وعالقات العمل املتفاعلة اليت تنمي القدرة يف الوصول إىل األفكار واحللول اجلديدة بطريقة مبتكرة".
عرف اإلبداع تنظيمي بأنَّه" :تقدمي منتج جديد على شكل سلعة أو خدمة أو التجديد يف عملية إنتاج
 يف حني ِّ
وتوزيع هذه السلعة أو اخلدمة ،أو تغيري التقنيات اليت تستخدمها املنظمة".
.2.3أسبـاب تبـني اإلبـداع فـي المنظمـات:ميكن إجياز هذه األسباب فيما يلي:

16

أ.الظروف املتغرية اليت تعيشها املنظمات اليوم،سواء أكانت ظروف سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية واليت
حتتم على املنظمات االستجابة هلذه املتغريات بأسلوب إبداعي يضمن بقاء املنظمة واستمرارها.

ب.حتمية اإلبداع الفين والتكنولوجي يف جمال السلع واخلدمات وطرق إنتاجها وقصر دورة حياهتا،فرضت على
املنظمات أن تستجيب هلذه الثورة التكنولوجية وما يستلزمها ذلك من تغيريات يف هيكل املنظمة وأسلوب إدارهتا
بطرق إبداعية أيضا،مما ميكنها من زيادة أرباحها وزيادة قدرهتا على املنافسة واالستمرارية يف السوق من خالل ضماهنا
حلصتها السوقية بني املنظمات املنافسة.
ج.اإلدراك الفعلي للمنظمة َّ
أن هناك تفاوت بني أداء املنظمة الفعلي واألداء املرغوب فيه.

0
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د.ظهور فجوة بني السلوك احلايل والسلوك املرغوب فيه من قبل الزبائن يدفع املنظمة احلديثة إىل السعي وراء اإلبداع
واالبتكار من أجل تقليص الفجوة.
.3.3مستويات اإلبداع في المنظمات:يظهر اإلبداع يف العديد من املستويات ومنها:
أ.اإلبداع على المستوى الفردي:حبيث يكون لدى العاملني إبداعية خالقة لتطوير العمل وذلك من خالل
خصائص فطرية يتمتعون هبا كالذكاء ،املوهبة  ،حب االستطالع ،املثابرة ،الثقة بالنفس ،الطموح ،القدرة على
التحليل ،وهذه اخلصائص ميكن التدرب عليها وتنميتها ويساعد يف ذلك ذكاء الفرد وموهبته.
ب.اإلبداع على مستوى الجماعات:حبيث تكون هناك مجاعات حمددة يف العمل تتعاون فيما بينها لتطبيق األفكار
اليت حيملوهنا وتغيري الشيء حنو األفضل كجماعة فنية يف قسم اإلنتاج مثال ،وقد توصلت الدراسات إىل نتائج تتعلق
17
باإلبداع اجلماعي أمهها:
* َّ
أن اجلماعة املختلفة من حيث اجلنس تنتج حلوالً أحسن جودة من اجلماعة أحادية اجلنس.
* َّ
أن اجلماعة املنسجمة أكثر استعداداً أو محاساً ونشاطاً للعمل من اجلماعة األقل متاسكاً.
* َّ
أن اجلماعة حديثة التكوين متيل إىل اإلبداع أكثر من اجلماعات قدمية التكوين.
* َّ
أن اإلبداع يزداد بزيادة عدد أعضاء اجلماعة حيث تتوسع القدرات واملعرفة واملهارات ،لكن شريطة عدم
االتكال على الغري.
ج.اإلبداع على مستوى المنظمات:فهناك منظمات متميزة يف مستوى أداءها وعملها وغالبا ما يكون عمل هذه
املنظمات منوذجي ومثايل للمنظمات األخرى ،وحىت تصل املنظمات إىل اإلبداع البد من وجود إبداع فردي
ومجاعي يقود إىل اإلبداع املنظمايت ،18وقد توصلت الدراسات إىل نتائج تتعلق باإلبداع اجلماعي أمهها:

* االتصال القوي مع حاجات ورغبات الزبائن.
* وجود تبين من قبل اإلدارة العليا للمؤسسة لألفراد املبدعني بتشجيعهم وتوجيههم.
* البساطة وعدم التعقيد يف اهليكل التنظيمي من حيث عدد املستويات والوحدات اإلدارية.
* توافر الشدة واللني معا.
 .4مبـادئ اإلب ـداع ونظرياته:
.0.4مبادئ اإلبداع:لقد وضع الكثري من مدراء الشركات واملنظمات العاملية جمموعة من اآلراء الرائدة يف جمال
االبتكار واإلبداع ،وحىت تكون املنظمات نامية ،وأساليبها مبدعة وخالّقة ،ينبغي مراعاة بعض املبادئ األساسية فيها
سواء كانوا مدراء أو أصحاب قرار ،وهذه املبادئ عبارة عن النقاط التالية:

19

أ.إفساح اجملال أليّة فكرة أن تولد وتنمو وتكرب ما دامت يف االجتاه الصحيح ،وما دام مل يتم القطع بعد خبطئها أو
وحتولت احتماالت النجاح فيها إىل وقائع ملموسة ،فاالبتكار قائم
فشلها ،فكثري من احملتمالت تب ّدلت إىل حقائق ّ

احلرية يف
على اإلبداع التقليد اآلخرين ،لذلك جيب أن يعطى األفراد حرية كبرية ليبدعوا ،ولكن جيب أن ترتكز هذه ّ
وتصب يف األهداف األهم.
اجملاالت الرئيسيّة للعمل
ّ
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بَّ .
إن األفراد مصدر قوة املنظمة ،واالعتناء بتنميتهم ورعايتهم جيعلها األكرب واألفضل واألكثر ابتكاراً ورحباً ،ولتكن
املكافأة على أساس اجلدارة واللياقة.

وتنميتهم إلتاحة الفرص هلم للمشاركة يف القرار وحتقيق النجاحات للمنظمة ،وذلك
ج.احرتام األفراد
ّ
وتشجيعهم ّ
كفيل بأن يبذلوا قصارى جهدهم لفعل األشياء على الوجه األكمل.
د.التخلّي عن الروتني والالمركزيّة يف التعامل ينمي القدرة اإلبداعية ،وهي تساوي ثبات القدم يف سبيل التقدم
والنجاح.
حولنا النشاط إىل مسؤولية ،واملسؤولية إىل
ه.حتويل العمل إىل شيء ممتع ال وظيفة فحسب ،ويكون كذلك إذا ّ
طموح.
و.التجديد املستمر للنفس والفكر والطموحات ،وهذا ال يتح ّقق إالّ إذا شعر الفرد بأنّه يتكامل يف عمله ،فالعمل
ليس وظيفة للفرد فقط بل يستطيع من خالله أنيبين نفسه وشخصيّته أيضاً ،وإن هذا الشعور احلقيقي يدفعه لتفجري
الطاقة اإلبداعيّة الكامنة بداخله وتوظيفها يف خدمة األهداف ،فكل فرد هو مبدع بالقوة يف ذاته وعلى املدير أن
يكتشف مفاتيح التحفيز والتحريك لكي يصنع أفراد مبدعني بالفعل ومن منظمته كتلة خالّقة.

حيرك حوافز األفراد إلىالعمل وبذل املزيد ألن شعور الرضا باملوجود يعود
ز.التطلّع إىل األعلى دائماً من شأنه أن ّ
معكوساً على اجلميع ويرجع باملؤسسة إىل الوقوف على ما أجنز وهو بذاته تراجع وخسارة ومبرور الزمن فشل.

ح.ليس اإلبداع أن نكون نسخة ثانية أو مكررة يف البلد ،بل اإلبداع أن تكون النسخة الرائدة والفريدة ،لذلك ينبغي

مالحظة جتارب اآلخرين وتقوميها أيضاً وأخذ اجليّد وترك الرديء لتكون أعمالنا جمموعة من اإلجيابيّات ،فاملنظمات
وفق اإلسرتاتيجية االبتكارية ّإما أن تكون قائدة أو تابعة أو نسخة مكررة ،والقيادة مهمة صعبة وعسرية ينبغي بذل
املستحيل من أجل الوصول إليها ،وإالّ سنكون من التابعني أو املكررين وليس هذا بالشيء الكثري.

ط.ال ينبغي ترك الفكرة اجليدة اليت تفتقد إىل آليات التنفيذ ،بل نضعها يف البال ،وبني آونة وأخرى نعرضها
للمناقشة ،فكثري من األفكار اجلديدة تتولدمع مرور الزمن ،واملناقشة املتكررة رّمبا تعطينا مقدرة على تنفيذها ،فرّمبا مل

تصل املناقشة األوىل والثانية إىل متام نضجها فتكتمل يف احملاوالت األخرى.

ي.جيب إعطاء التعلّم عن طريق العمل أمهيّة بالغة ألهنا الطريق األفضل لتطوير الكفاءات وتوسيع النشاطات ودمج
األفراد باملهام والوظائف.

إ ّن امليل والنزعة الطبيعية يف األفراد وخصوصاً أصحاب القرار ،هو العمل على البقاء على نفس املستوى ،أل ّن
العديد منهم يرتاح ألكثر العادات واألعمال الروتينية اليت جرت عليها األعمال وصارت مألوفة َّ
ألن التغيري حباجة إىل
مهة عالية ونـَ َفس جديد خصوصاً وأ ّن اجلديد خميف ألنّه جمهول املصري ،واالبتكار بطبيعته ِ
حذر وفيه الكثري من
ّ
التح ّدي والشجاعة لذلك فمن املهم جداً أن يعتقد األفراد أن أعماهلم اإلبداعيّة ستعود مبنافع أكثر هلم وللمنظمة،

ط الرعاية األكثر واالحرتام األكرب.
كما أ ّهنا ستجعلهم يف حم ّ
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تتعرف
.2.4نظريـات اإلبـداع:قـام عدد من الباحثني وال ُكتاب وعلماء اإلدارة بطرح أفكار يف جمال اإلبداع أصبح َّ
فيما بعد نظريات عرفت بأمسائهم ،إذ قدمت هذه النظريات معاجلات خمتلفة حول اإلبداع،كما استعرضت مالمح
20
املنظمات والعوامل املؤثرة وتتمثل أبرز هذه النظريات يف:
أ.نظرية) :(March & Simon,1958فسرت هذه النظرية اإلبداع من خالل معاجلة املشكالت اليت تعرتض
املنظمات إذ تواجه بعض املنظمات فجوة بني ما تقوم هبوما يفرتض أن تقوم به ،فتحاول من خالل عملية البحث
عزيا الفجوة
خلق بدائل ،فعملية اإلبداع متر بعدة مراحل هي فجوة أداء،عدم رخاء،حبث ووعي،بدائل،مث إبداع حيث َ
األدائية إىل عوامل خارجية (التغري يف الطلب أو تغريات يف البيئة اخلارجية) أو داخلية.
ب.نظرية):(Burns & Stalker,1961كانا أول من أكدا على َّ
أن الرتاكيب واهلياكل التنظيمية املختلفة تكون
فاعلة يف حاالت خمتلفة ،فمن خالل ما توصلوا إليه من َّ
أن اهلياكل األكثر مالئمة هي اليت تسهم يف تطبيق اإلبداع
يف املنظمات من خالل النمط اآليل الذي يالءم بيئة العمل املستقرة والنمط العضوي الذي يالءم البيئات سريعة
التغري،كما َّ
أن النمط العضوي يقوم عن طريق مشاركة أعضاء التنظيم باختاذ القرارات ،فهو يسهل عملية مجع
البيانات واملعلومات ومعاجلتها.
ج.نظرية) :(Wilson,1966قد بينت هذه النظرية عملية اإلبداع من خالل ثالثة مراحل هدفت إىل إدخال
تغريات يف املنظمة وهي:إدراك التغري ،اقرتاح التغري،وتبين التغري وتطبيقه ،ويكون بإدراك احلاجة أو الوعي بالتغري
املطلوب مث توليد املقرتحات وتطبيقها ،فافرتضت نسبة اإلبداع يف هذه املراحل الثالث متباينة بسبب عدة عوامل منها
التعقيد يف املهام (البريوقراطية) وتنوع نظام احلفظ ،وكلما زاد عدد املهمات املختلفة كلما ازدادت املهمات غري
الروتينية مما يسهل إدراك اإلبداع ،بصورة مجاعية وعدم ظهور صراعات،كما أ َّن احلوافز هلا تأثري إجيايب لتوليد
االقرتاحات وتزيد من مسامهة أغلب أعضاء املنظمة.
د.نظرية) :(Harvey of Mill,1970قد استفادا مما قدمه كالً من) (March & Simonو)،(Burns &Stalker

فانصب تركيزهم على فهم اإلبداع من خالل مدى استخدام األنظمة للحلول الروتينية اإلبداعية ملا يعرف (باحلالة
واحللول)،فقد وصفوا أنواع املشكالت اليت تواجهها املنظمات وأنواع احللول اليت قد تطبقها من خالل إدراك القضية

(املشكلة) عن طريق ما حتتاجه من فعل جملاهبتها أو بلورهتا (أي كيفية استجابة املنظمة) أو البحث هبدف تقدير أي
األفعال احملتملة اليت قد تتخذها املنظمة أو اختيار احلل (انتقاء البديل األمثل) أو إعادة التعريف مبعىن استالم
معلومات ذات تغذية عكسية حول احلل األنسب،إذ تسعى املنظمة إىل وضع حلول روتينية ملعاجلة حاالت أو
مشكالت مت التصدي هلما سابقا (اخلربات السابقة) بينما تسعى الستحضار حلول إبداعية مل يتم استخدامها من
قبل ملعاجلة املشكالت غري الروتينية أو االستثنائية بتبين اهلياكل التنظيمية وامليكانيكية والعضوية.
كما تناولوا العوامل اليت تؤثر يف احللول اإلبداعية والروتينية مثل حجم املنظمة وعمرها ،درجة املنافسة ،درجة التغري
التكنولوجي ،درجة الرمسية يف اإلتصاالت ،فكلما زادت مثل هذه الضغوطات يتطلب األمر أسلوب أكثر إبداع
املواجهتها.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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ه.نظرية ) :(Hage and Aiken,1970تعد من أكثر النظريات مشولية ،إذ أهنا تناولت املراحل املختلفة لعملية
اإلبداع فضال عن العوامل املؤثرة فيه ،وفسرت اإلبداع على أنه تغري حاصل يف برامج املنظمة تتمثل يف إضافة
خدمات جديدة وحددت مراحل اإلبداع كاأليت:
 مرحلة التقييم :أي تقييم النظام ومدى حتقيقه ألهدافه ،وهذا ماجاءبه).(March & Simon
 مرحلة اإلعداد :أي احلصول على املهارات الوظيفية املطلوبة والدعم املايل.
 مرحلة التطبيق :البدء بإمتام اإلبداع واحتمالية ظهور مقاومة التغيري.
 الروتينية :سلوكيات ومعتقدات تنظيمية.
أما بالنسبة للعوامل املؤثرة يف اإلبداع فمختلفة وبالغة التعقيد حيث متثلت يف:
(املركزية ،الرمسية ،اإلنتاج ،الكفاءة والرضا عن العمل)
و.نظرية) :(Zaltman and others,1973تنظر هذه النظرية لإلبداع كعملية تتكون من مرحلتني مها:مرحلة البدء
ومرحلة التطبيق وهلما مراحل جزئية ويعترب على أنَّه فكرة أو ممارسة جديدة لوحدة التبين ،ووصفوا اإلبداع على أنـَّه
عملية مجاعية وليست فردية ،واعتمدوا على نظرية) (Hage and Aikenإالَّ أهنم توسعوا يف شرح املشكلة التنظيمية
وأضافوا متغريات أخرى هي :العالقات الشخصية ،أسلوب التعامل مع الصراع .وحددوا مراحل تفصيلية لإلبداع
متثلت يف:
 مرحلة البدء وتضم (مرحلة ثانوية لوعي املعرفة ،مرحلة ثانوية حول مراحل اإلبداع ،مرحلة ثانوية للقرار)
مرحلـة التطبيـق وتضـم (تطبيـق جتريـيب وتطبيـق متواصـل).



 .5مـراحل العملية اإلبداعية وسمات الشخصيـة المبدعـة:

21

.0.5مراحل العملية اإلبـداعية فـي المنظمـات :هناك العديد من النماذج اليت مت اقرتاحها لوصف مراحل العملية
اإلبداعية ،فقد صنف بعض الباحثني مراحل العملية اإلبداعية إىل:
أ.مرحلة اإلعداد  :وحيصل فيها الفرد على املعرفة واملهارات ومكونات اخلربة اليت متكنه من وضع املشكلة أمامه
واإلحساس هبا.
ب.مرحلة االختبار واالحتضان :وهي مرحلة تتميز باجلهد الشديد الذي يبذله املبدع يف سبيل حل املشكلة.
ج.مرحلةاإلشراف :وهي تتضمن انبثاق وبؤرة اإلبداع ،أي اللحظة اليت تولد فيها الفكرة اجلديدة اليت تؤدي إىل حل
املشكلة.

د.مرحلة التحقيق :وتتضمن االختبار التجرييب للفكرة املبتكرة.

ومن احملاوالت اليت سعت إىل حتديد مراحل اإلبداع حماولة ( )Harrisالذي حدده بستة مراحل متثلت يف:
 وجود احلاجة إىل حل مشكلة ما.
مجع املعومات حول املشكلة.
التفكري اجليد يف املشكلة.
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تصور احللول للمشكلة

 إثبات وجتريب هذه احللول.
 تقييم وتنفيذ احللول الناجعة.
أما حماولة ( )Stienفتمثلت يف رؤيتها َّ
أن العملية اإلبداعية ال حتدث بطريقة منظمة ومرتبة فهي تتداخل ومتتزج
معاً خالل فرتة زمنية معينة ،لذا فهو يقرتح ثالث مراحل للعملية اإلبداعية هي:
 تكوين الفرضية :وتبدأ باإلعداد وتنتهي بتكوين فكرة خمتارة من عدد كبري من األفكار.
 اختبار الفرضية :وذلك لتحديد صالحية الفكرة وعدم صالحيتها.
 االتصال باآلخرين لتقدمي اإلنتاج اإلبداعي.

.2.5خصائـص وسمـات الشخصيـة المبدعـة:
أ.الذكـاء.
ب.الثقة بالنفس على حتقيق أهدافه وتقدير أموره.
ج.أن تكون لديه درجة من التأهيل والثقافة.
د.القدرة على تنفيذ األفكار اإلبداعية اليت حيملها الشخص املبدع.
ه.القدرة على استنباط األمور فال يرى الظواهر على حالتها بل يقوم بتحليلها ويثري التساؤالت والتشكيك بشكل
مستمر.
و.لديه عالقات اجتماعية واسعة ويتعامل مع اآلخرين فيستفيد من أرائهم.
ز.يركز على العمل الفردي إلظهار قدراته ،فهناك درجة من األنانية.
ح.غالبا ما مير مبرحلة طفولة غري مستقرة مما يعزز االندفاع على إثبات الوجود وإثبات الذات ،فقد يكون من أسرة
مفككة أو أسرة فقرية أو من أحياء شعبية.

ط.الثبات على الرأي واجلرأة واإلقدام واجملازفة واملخاطرة ،فمرحلة االختبار حتتاج إىل شجاعة عند تقدمي أفكار مل
يتم طرحها من قبل.
ي.يفضل العمل بدون وجود قوانني وأنظمة.
ك.مييل املبدعون إىل الفضول والبحث وعدم الرضا عن الوضع الراهن.
 .0معـوقات اإلبـداع فـي المنظمـات وأساليـب التفكيـر اإلبداعـي فيهـا
.0.0معوقـات اإلبـداع فـي المنظمـات :بينت بعض الدراسات أن اإلبداع على مستوى املنظمة قد يعاين من بعض
املعوقات اليت قد يصافها الكثري من األشخاص املبدعني الذين ال يتسع هلم اجملال يف جمتمعاهتم ،وجندهم جد

متعطشني للفرصة اليت متكنهم من حتقيق ذاهتم ومواهبهم ،وهذا ما حيدث للعديد من املنظمات اليت تؤدي مبا يسمى
هبجرة األدمغة ( ،)Brain drainومن هذه املعوقات:
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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أ.احملافظة على الوضع االجتماعي وعدم الرغبة يف خلق صراع سليب ناشئ عن االختالفات بني الثقافة السائدة يف
املنظمة وبني الثقافة اليت يستلزمها التغيري.
ب.الرغبة يف احملافظة على أساليب وطرق األداء املعروفة ،حيث أن اإلبداع يف املنظمة يستلزم يف بدايته نفقات إضافية
على املنظمة أن تتحملها.

ج .ضعف الوالء التنظيمي ،مما جيعل غياب النتماء الفرد للمنظمة اليت يعمل فيها ،وبالتايل العمل على إجناز احلد
بنوع من الالمباالة.
األدىن من املهام املوكلة إليه ٍ

د.عدم الرغبة يف ختفيض قيمة االستثمار الرأمسايل يف سلعة أو خدمة حالية.
ه.عدم الرغبة يف تغيري الوضع احلايل بسبب التكاليف اليت يفرضها مثل هذا التغيري.
و.ثبوت اهليكل البريوقراطي ملدة طويلة وترسخ الثقافة البريوقراطية وما يصاحب ذلك من رغبة أصحاب السلطة يف
احملافظة عليها وعلى طاعة ووالء املرؤوسني هلم أو رغبة أصحاب االمتيازات يف احملافظة على امتيازاهتم.

ونضيف:

22

ز .االلتزام احلريف بالقوانني والتعليمات واإلجراءات واخلوف من الفشل ،حيث جند الرقابة اإلدارية يف بعض األجهزة
تقتصر على مراقبة التقيد بالشكليات دون االهتمام مبدى مسامهتها بتحقيق اهلدف املرجو منها.

ح .عدم الثقة لبعض املدراء بأنفسهم ،مما جيعلهم حيرصون على إتباع أسلوب مركزي يف اإلدارة ،وحيتكرون حق اختاذ

القرارات وال يعطون الفرصة ألي نوع من املشاركة من قبل العاملني ،بل قد يعمل بعضهم على كتم أفواه املبدعني منعاً
الكتشافهم أو لفت االنتباه حول قدراهتم ومهاراهتم وهذا ما يرى فيه بعض املدراء هتديداً ملراكزهم.
ط.غياب اجلدية يف التحفيز اإلبداعي مما جيعل املبدع يرى َّ
أن العمل اجلاد ال يقود إىل التحفيز واملكافأة ،على غرار
الكسل واخلمول الذهين ،وهناك الكثري من املنظمات هتمل املبدع لعدم تبنيه وجعله كغريه من العاملني.
وقد أضافت الدكتورة رندة الزهري بعض املعوقات املوجودة يف عاملنا العريب وهي :اخلوف من الفشل ،جتنب
املخاطر ،االعتياد على األمور ،عدم توافر احلرية ،مقاومة التغيري ،مجود القوانني ،اخنفاض الدعم اجلماعي ،فقدان
التحفيز ،التوبيخ العلين والعقاب يف حال الفشل.

.2.0أساليب التفكير اإلبداعي الجماعي في المنظماتَّ :
إن هناك العديد من األساليب اليت ميكن للمنظمات

اختيار أحدها مبا يتالءم مع طبيعة املشكلة املراد حلها ومن هذه األساليب:

23

أ.أسلوب العصف الذهني):(Brainstormingوالذي ابتكره (أوسبورن) ومـن الشروط األساسية الالزم توافرها

لنجاح هذا األسلوب:
 جتنب نقد أي فكرة.



تشجيع استعراض أكرب قدر من األفكار.
العمل على تنمية األفكار ألن كل فكرة تولد فكرة أخرى.
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ويتطلب هذا األسلوب أن جتتمع جمموعة ما من األفراد ويطلب رئيس اجللسة تقدمي أكرب عدد ممكن من األفكار
الغريبة والالواقعية مع جتنب النقد ومن مث تدون األفكار فكرة بفكرة ليختار األنسب منها.
ب.أسلوب المجموعات الشكليةأو الصورية):(Nomina Groupوقد أوجده (دلييك وفان دوفان) ،ويف هذا
األسلوب يتم االبتعاد عن تناول العالقات بني أفراد اجملموعة ،وإن اهلدف األساسي منه هو التخفيف من حدة

سيطرة أفكار أحد أفراد اجملموعة على أفكار اآلخرين ،ومن أهم اخلطوات املتبعة يف هذا األسلوب:
 أن يسجل كل فرد على حدة أفكاره على قصاصة من الورق حول املشكلة املراد معاجلتها.
 مث يتم عرض أفكاره اليت يدوهنا رئيس اجللسة والتناقش حىت ينتهي أفراد اجملموعة كافة من سرد أفكارهم.
 مث يفتح النقاش ومينع النقد.
 بعدها يقوم كل فرد سرا بتقييم األفكار املعروضة ومن مث يستعرض رئيس اجللسة األفكار اليت استحوذت على
االهتمام األكرب ليعاد التصويت مرة ثانية للوصول إىل قرار هنائي.
ج.أسلوب دلفي) :(Delphiوقد أوجده (دالكي) ويف هذا األسلوب ال يتطلب أن يكون األعضاء من مكان
واحد ،وهو عبارة عن سلسلة من األسئلة ترسل إىل عدد من اخلرباء ليبدوا آراءهم يف مشكلة ما (كل على حدا) ،مث
تعاد اإلجابات لتصنف وترتب حسب توافق اآلراء واألفكار وتعاد مرة أخرى إىل املشاركني وتكرر اخلطوات السابقة
حىت يتفق اجلميع على احللول املطروحة.
د.وهنـاك أساليـب أخـرى تشجـع علـى اإلبـداع والتفكيـر الجماعـي منـها:


حلقات الجودة) :(Quality Circlesحبيث يتم اجتماع جمموعة من العمال املتطوعني ليعاجلوا مشكلة ما



إدارة الجودة الشاملة ) :(Total Quality Managementهي عبارة عن فلسفة إدارية هتتم بتحسني املنتج

ويقرتحوا احللول املناسبة هلا ويوصوا باختاذ اإلجراءات املناسبة حللها بعد موافقة اإلدارة العليا عليها.

باستمرار من خالل فحص اإلجراءات التنظيمية ليكون اهلدف األساسي إرضاء الزبون وليصبح مجيع األفراد العاملني
يف املنظمة الواحدة مسؤولني عن حتقيقه.
 .7الممارسـات اإلداريـة الـتي تؤثـر فـي اإلبـداع:من املمارسات اإلدارية اليت تؤثر يف اإلبداع داخل املنظمات ما
يلي:
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أ.التحـدي:عن طريـق تعييـن الشخـص املناسـب يف الوظيفة املناسبة واليت تتصل خبرباتـه ومهاراتـه ،وذلك يؤدي إىل إثارة
شعلة اإلبداع لديه ،كما َّ
أن التسكني يف املكان غري املناسب يؤدي إىل اإلحباط والشعور بالتهديد.
ب.الحريـة :وتتمثل يف إعطاء املوظف الفرصة لكي يقرر بنفسه كيف ينفذ املهمة املسندة إليه ،فذلك ينمي احلافز
الذايت وحاسة امللكية لديه ،ويف الواقع جند بعض املديرين يغريون األهداف باستمرار أو أهنم يفشلون يف حتديد
األهداف وآخرين مينحون احلرية باالسم فقط ،ويدعون َّ
أن املوظفني ليس لديهم املقدرة على التوصل حللول إبداعية.
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ج.المـوارد :أهم موردين يؤثران على اإلبداع مها :الوقت واملال ،وتوزيعهما جيب أن يكون بعناية فائقة إلطالق شرارة
فإن توزيعهما بشكل غري عادل يؤدي إيل تثبيط اهلمم ،كما َّ
اإلبداع عند اجلميع ،وعلى العكس َّ
أن مساحة املكان
الذي يعمل فيه املوظف كلما كانت واسعة كلما حركت اخليال املبدع أكثر.
د.مالمـح فـرق العمـل :كلما كان فريق العمل متآلفا ومتكامال كلما أدى ذلك إىل مزيد من صقل مهارات التفكري
اإلبداعي وتبادل اخلربات ويكون ذلك من خالل:
 الرغبة األكيدة للعضو يف حتقيق أهداف الفريق.
 مبادرة كل عضو إىل مساعدة اآلخرين وخاصة يف الظروف الصعبة.
 ضرورة تعرف كل عضو على املعلومات املتخصصة اليت حيضرها األعضاء اآلخرون للنقاش.
ه.تشجيـع المشرفيـن :حيث َّ
أن معظم املديرين دائما مشغولون ،وحتت ضغط النتائج يفوهتم تشجيع اجملهودات

املبدعة الناجحة وغري الناجحة ،فالبد من حتفيز الدافع الذايت حىت يتبىن املوظف املهمة وحيرص عليها ويبدع فيها
واملؤسسات الناجحة نادرا ما تربط بني اإلبداع وبني مكافآت مالية حمددة واملفرتض أن يقابل املدير أو املشرف

األفكار اإلبداعية بعقل متفتح وليس بالنقد أو بتأخري الرد أو بإظهار رد فعل حيطم اإلبداع.
و.دعـم المنظمـةَّ :
إن تشجيع املشرفني يربز اإلبداع ،ولكن اإلبداع حقيقة يدعم حينما يهتم به قادة املنظمة الذين
أن العمل املبدع هو قمة األولويات ،كما َّ
عليهم أن يضعوا نظاما أو قيما مؤكدة لتقدير اجملهودات اإلبداعية واعتبار َّ
أن

املشاركة يف املعلومات ويف اختاذ القرارات والتعاون من القيم اليت ترعى اإلبداع.
.8الخاتمة:

من خالل ما مت التطرق إليه يف هذه الورقة البحثية خلصنا إىل أنَّه لإلبداع مفاهيم متعددة نتيجة لتنوع النظريات
اليت تطرقت إليه ،غري َّ
أن اإلبداع من األمور اهلامة بالنسبة املنظمات احلديثة اليت تواجه بيئة تنافسية متغرية ،وقد أصبح
تشجيع اإلبداع واحلث عليه يف مقدمة األهداف اليت تسعى العديد من املنظمات إىل حتقيقها خاصة و َّ
أن اإلبداع

يظهر يف العديد من املستويات الفردية أو اجلماعية أو املنظمات ،وقد ازدادت أمهية اإلبداع يف ظل ازدياد حدة
املنافسة بني املنظمات احمللية وخاصة الدولية اليت زادت من حاجة املنظمات إىل اإلبداع جتنباً خلطر التقهقر والزوال،

األمر الذي جعل فكرة تبين اإلبداع أمر ال مناص منه كونه يؤدي إىل التحسني والرفع الدائم لألداء مبا حيقق التميز
فيه.
ومن أبرز النتائج التي تحصلنا عليها:
 يساعد التحفيز على اإلبداع يف املنظمات االستغالل األمثل للموارد املالية عن طريق استخدام أساليب عمليةتتواكب مع التطورات احلديثة ،كما حيسن من استغالل املوارد البشرية واالستفادة من قدراهتا عن طريق إتاحة
الفرصة هلا يف البحث عن اجلديد يف جمال العمل والتحديث املستمر ألنظمة العمل مبا يتفق مع التغريات احمليطة.
 اإلبداع يف كافة املنظمات مهما كان نشاطها وعلى كافة املستويات اإلدارية يعترب أهم مقوم أساسي يساعداملنظمات يف التغلب على مشكالهتا اليت تواجهها.
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 جتد املنظمات نفسها أمام حتمية تبين اإلبداع عندما تدرك فعلياً َّأن هناك تفاوت بني أدائها الفعلي وأدائها
املرغوب فيه ،إضافة إىل ظهور فجوة بني السلوك احلايل والسلوك املرغوب فيه من قبل الزبائن يدفع املنظمة احلديثة
إىل السعي وراء اإلبداع واالبتكار من أجل تقليص الفجوة.
وتنميتهم إلتاحة الفرص هلم للمشاركة يف القرار وحتقيق النجاحات
 من مبادئ اإلبداع احرتام األفرادّ
وتشجيعهم ّ
للمنظمة ،وذلك كفيل بأن يبذلوا قصارى جهدهم لفعل األشياء على الوجه األكمل.
 من خصائص الشخصية املبدعة الثقة بالنفس على حتقيق أهدافه وتقدير أموره ،الرتكيز على العمل الفردي إلظهارقدراته.
 من معوقات اإلبداع يف املنظمات ضعف الوالء التنظيمي مما جيعل الفرد يعمل على إجناز احلد األدىن من املهامبنوع من الالمباالة ،إضافة إىل عدم الرغبة يف تغيري الوضع احلايل بسبب التكاليف اليت يفرضها مثل
املوكلة إليه ٍ
هذا التغيري.
 أبرز أساليب التفكري اإلبداعي اجلماعي داخل املنظمات ،أسلوب العصف الذهين ،أسلوب اجملموعات الشكلية،أسلوب دلفي.
 هناك ممارسات إدارية تؤثر يف اإلبداع إجياباً داخل املنظمات منها :التحدي ،احلرية ،املوارد املتاحة كاملال والوقت،فرق العمل ،تشجيع املسؤولني ،الدعم التنظيمي.
.2قائمة المراجع:
 -1ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم( ،)0001لسان العرب ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار صادر للطباعة والنشر ،ص.01

 -2حاج عبد احلفيظ نسرين( ،)9100اإلبداع واالبتكار في ظل الملكية الفكرية ،جملة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،
جامعة البليدة  ،9اجمللد  ،0العدد  ،0ص ( .000بتصرف)

 -3عساف عبد املعطي(سبتمرب  ،)0001مقومات اإلبداع اإلداري في المنظمات المعاصرة ،جملة اإلداري ،العدد  ،29ص .01

 -4الكسي فوزية ،قارة مصطفى فاطمة الزهراء(جويلية  ،)9101الرقابة على الجودة وأثرها على تحفيز اإلبداع في المؤسسة:
دراسة حالة عينة من مؤسسات اقتصادية جزائرية ،جملة اإلسرتاتيجية والتنمية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،

جامعة مستغامن ،العدد  ،10ص .011

 -5زكرياء مطلك الدوري ،أبو بكر سليم( ،)9100ثقافة الريادة في ظل التنمية المستدامة :دراسة ميدانية على شركة
سوناطراك البترولية الجزائرية ،جملة ديايل للبحوث اإلنسانية ،كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ،جامعة ديايل ،العراق ،العدد ،10

ص .909

 -6عبد الرمحن أمحد هيجان( ،)0000المدخل اإلبداعي لحل المشكالت ،الرياض :أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية،
ص .900

 -7جنم العزاوي ،طالل نصري( ،)9109أثر اإلبداع اإلداري على تحسين مستوى أداء إدارة الموارد البشرية في البنوك
التجارية األردنية ،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ،العراق ،العدد  ،00ص ( .11بتصرف).
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 -8سعود بن حممد العريفي( ،)9112المعوقات التنظيمية إلبداع العاملين :دراسة ميدانية على وحدة التطوير إلداري بأجهزة
األمن العام بمدينة الرياض  ،رسالة ماجستري يف اإلدارة العامة ،كلية االقتصاد واإلدارة ،جامعة امللك عبد العزيز ،اململكة العربية

السعودية ،ص .02
 -9نفس املرجع ،ص .02

 -10حرمي حسني( ،)0000السلوك التنظيمي :سلوك األفراد في المنظمات ،األردن ،عمان :دار هران للنشر والتوزيع ،ص
.101
 -11عساف عبد املعطي ،مقومات اإلبداع اإلداري في المنظمات المعاصرة ،مرجع سابق الذكر ،ص .00

 -12توفيق عبد الرمحن( ،)0000التفكير اإلبداعي وقرارات اإلدارة العليا ،القاهرة ،مركز اخلربات املهنية لإلدارة ،ص .10

 -13سعود بن حممد العريفي ،المعوقات التنظيمية إلبداع العاملين :دراسة ميدانية على وحدة التطوير إلداري بأجهزة األمن
العام بمدينة الرياض ،مرجع سابق الذكر ،ص .00

 -14نفس املرجع السابق ،ص ( .00بتصرف).

 -15الصرييف حممد عبد الفتاح( ،)9110اإلدارة الرائدة ،الطبعة األوىل ،األردن ،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع ،ص .01

 -16سعال سومية(ديسمرب  ،)9100اإلبداع اإلداري :اإلطار المفاهيمي والمجاالت الكبرى ،جملة الرتاث ،جامعة اجللفة ،اجمللد
األول ،العدد  ،90ص .001

 -17حممود سلمان العميان( ،)9111السلوك التنظيمي في منظمات األعمال ،الطبعة الثالثة ،األردن ،عمان :دار وائل للنشر،
ص .000

 -18سعال سومية ،اإلبداع اإلداري :اإلطار المفاهيمي والمجاالت الكبرى ،مرجع سابق الذكر ،ص .009

 -19زياد خليل قبالن( ،)9101اإلدارة في المنظور االستراتيجي المعاصر ،رسالة دكتوراه يف اإلدارة العامة والتنفيذية ،األكادميية
العربية الربيطانية للتعليم العايل ،ص.19-10 :

 -20جنم العزاوي ،طالل نصري ،أثر اإلبداع اإلداري على تحسين مستوى أداء إدارة الموارد البشرية في البنوك التجارية
األردنية ،مرجع سابق الذكر ،ص( .10-10 :بتصرف)

 -21نفس املرجع السابق ،ص .10

 -22القريويت حممد قاسم( ،)9111السلوك التنظيمي :دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظمات المختلفة،
األردن ،عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع ،ص .000

 -23جنم العزاوي ،طالل نصري ،أثر اإلبداع اإلداري على تحسين مستوى أداء إدارة الموارد البشرية في البنوك التجارية األردنية،

مرجع سابق الذكر ،ص .11

-24القريويت حممد قاسم ،السلوك التنظيمي :دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظمات المختلفة ،مرجع سابق

الذكر ،ص.919-910 :

00

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

ISSN: 2602-7860

200-200 : ص،2202 ،)03(  العدد،)22(  المجلد:مجلة االقتصاد الدولي والعولمة

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة
Journal of International Economy
&
Globalization

القطاع السياحي رافد أساسي لتحسين وتنويع االقتصاد الجزائري
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Diversification of the Algerian Economy
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الملخص
اهتماما عامليًا من جانب
ً دورا بارزا يف اقتصاديات الدول وحتتل مكانًا مرموقًا و
ً تؤدي السياحة
 فالدولة اليت تعمل على تطوير وتنمية القطاع السياحي لديه تأخذ طريقها حنو التنمية،احلكومات واخلرباء
.االقتصادية وحتسني هيكله ااالقتصادي
بيد أن اجلزائر وباعتبارها دولة تعتمد بدرجة أساسية على العوائد النفطية مل تول األمهية الكافية
 بالرغم من أ هنا تزخر مبقومات سياحية تسمح هلا ببناء صناعة سياحية رائدة يف حوض،للقطاع السياحي
، ومن هنا تربز أمهية القطاع السياحي كأحد البدائل لقطاع احملروقات.البحر املتوسط وعلى املستوى العاملي
ودعوة أصحاب القرار إىل ضرورة النهوض هبذا القطاع االسرتاتيجي يف اجلزائر لتنويع مصادر الدخل لديها
 خاصة يف ظل تراجع املداخيل،واستغالل ثرواهتا الطبيعية والتارخيية استغالال أمثل حيقق أكرب عائد اقتصادي
.النفطية
 من خالل تقدمي خمتلف،وعليه هتدف هذه املداخلة إىل إبراز دور السياحة كأداة للتنمية االقتصادية
أثر السياحة اجلزائرية على النشاط االقتصادي إضافة إىل توضيح اجلهود اليت بذلت،املفاهيم املرتبطة بالسياحة
لالرتقاء بالقطاع السياحي اجلزائري من خالل تسليط الضوء على االسرتاتيجية السياحية اجلديدة اليت هتدف
.من خالهلا إىل احتالل مكانة ضمن الوجهات السياحية العاملية وضمان تنمية اقتصادية ملا بعد النفط
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 . 5مقدمة:
منذ مطلع القرن الواحد والعشرون عرفت أسعار احملروقات ويف مقدمتها النفط هزات متتالية وتقلبات كثرية،
كانت أشدها وطئاً على اقتصاديات الدول املنتجة تلك اليت بدأت مع هناية سنة  6502وبداية سنة  ،6502أين
اخنفضت أسعارها ملستويات متدنية ،واليت ال زالت تداعياهتا تتجل ى ليومنا هذا ،ما جعل االقتصاد اجلزائري يف حالة
من الالستقرار ،وضعها أمام حتمية تنويع اقتصادها والبحث عن بدائل أخرى ختفف من التبعية للريع البرتويل ،وحتقق
تنمية مستدامة تراعي مصاحل األجيال القادمة .يعترب قطاع السياحة من أهم القطاعات اليت هلا دور كبري على املستوى
العاملي يف دعم سياسة التنويع ،وأبرز املعول عليهم للمسامهة يف رفع النمو االقتصادي ،ومن مث حتقيق التنمية الشاملة
املنشودة .إذ تعد أحد أهم مكونات الصادرات اخلدمية ذات التأثري الكبري يف ميزان املدفوعات ،ومن األنشطة اليت
تساهم بفعالية يف زيادة الناتج احمللي اإلمجايل وزيادة إيرادات النقد األجنيب .وعليه اجتهت مجيع دول العامل إىل تطوير
السياحة وتنميتها ،نظرا لكوهنا مورداً ال ينضب خالفا للمحروقات وباقي الثروات واملعادن الباطنية األخرى.اجلزائر
كغريها من الدول فقد اهتمت بالقطاع السياحي نظرا لإلمكانيات واملقومات اهلائلة اليت حتويها ،وهو ما جتلى من
خالل زيادة االستثمارات السياحية وتبين برامج هتدف إىل النهوض هبذا القطاع االسرتاتيجي من أجل التخلص من
االقتصاد الريعي وخلق بدائل تنموية خارج القطاع النفطي ،تطبيق إجراءات حتفيزية لفائدة املستثمرين يف اجملال
السياحي ،هتدف لتذليل كل العقبات اإلدارية والبريوقراطية أمام املستثمر بتبسيط ملف االستثمار واملصادقة على
املشاريع ،واللجوء إىل التكنولوجيات احلديثة الستقبال امللفات ،والتقليص من فرتة معاجلة ملفات االستثمار ومن
األوراق اإلدارية املطلوبة .بيد أن هذا االهتمام ال يرقى وال يتناسب مع ما تتمتع به من مقومات سياحية ،إال أنه يف
السنوات األخرية مت البدء يف اعتماد السياحة كصناعة اسرتاتيجية وكأحد حمركات االقتصاد الوطين األساسية ،لذلك
أسرعت من وترية اإلصالحات اليت دخلت يف مرحلة جديدة مسيت بإصالحات اجليل الثاين ،اليت حاولت من خالهلا
االنس جام مع وضع جديد نشأ من اتفاقية الشراكة مع االحتاد األوريب ،والتحضري للدخول يف املنظمة العاملية للتجارة
واالندماج يف االقتصاد العاملي ،الذي متثل فيه كامناً طبيعياً وبشرياً هاماً ينتظر التثمني باخلروج من التبعية للمحروقات.

5.1إشكالية الدراسة:

أمام حتمية تنويع االقتصاد اجلزائري والبحث عن بدائل أخرى تعمل على ختفيف التبعية للريع البرتويل،

خصوصا يف ظل تراجع املداخيل ،فقد سعت اجلزائر لزيادة االهتمام بالقطاع السياحي ،بتبين برامج سياحية ضخمة
هتدف إىل النهوض هبذا القطاع االسرتاتيجي .وعلى الرغم من أمهية القطاع وثراء اإلمكانات اهلائلة للجزائر ،بسبب
تنوع وتفرد املنتج اجلزائري السياحي مقارنة بباقي املنتجات العاملية املنافسة ،إال أن مداخيل القطاع الزال تراوح
مكاهنا .وبناء على ذلك جاءت إشكالية حبثنا يف:
ما مكانة القطاع السياحي ضمن استراتيجية التنويع االقتصادي الجزائري؟ وما السبل الكفيلة لالرتقاء به ؟
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 2. 5أسئلة الدراسة:
وملعاجلة اإلشكالية املطروحة قمنا بتقسيمها للتساؤالت اآلتية:
 كيف تسهم السياحة يف التنمية الشاملة؟ فيما تتمثل مسامهة قطاع السياحة اجلزائري يف الدخل الوطين؟ ما هي الربامج واالسرتاتيجيات املنتهجة للنهوض هبذا القطاع االسرتاتيجي؟ ما هي آليات وسبل تطويرهوجعله قطاعا اقتصاديا هاما يف عملية التنمية ؟ 3. 1فرضيات الدراسة:
لإلجابة على التساؤل الرئيسي ،واألسئلة الفرعية قمنا باعتماد الفرضيات التالية:
 الفرضية األولى:متتلك اجلزائر طاقات سياحية كامنة تتمثل يف مقومات هائلة ومتنوعة ،لكن لألسف غريمستغلة بالشكل األمثل والذي قد ميكن الدولة من تنويع اقتصادها إىل جانب قطاع احملروقات.

 الفرضية الثانية :ال يعكس واقع السياحة اجلهود املبذولة من قبل الدولة وال ححيقق الكفاءة املتوقعة هلذاالقطاع يف تنمية االقتصاد الوطين.

 الفرضية الثالثة :اختذت الدولة جمهودات كثرية للنهوض هبذا القطاع وختفيف العراقيل اليت تواجهه من أمههااملخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق .6560
 9. 5منهج الدراسة:
تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي بوصف وحتليل واقع القطاع السياحي يف اجلزائر بالرتكيز على

كل اجلهود املبذولة منذ االستقالل لالرتقاء به من جهة فضال عن مستوى مسامهته يف التنمية الشاملة وما هي
اآلليات والربامج املعتمدة للنهوض به مقارنة بدول العامل.
.1.5نموذج الدراسة:

مت تقسيم الدراسة إىل ثالث حماور رئيسية ،خصص احملور األول :لإلطار النظري للسياحة ،أما احملور الثاين

فيتناول الدور التنموي للسياحة يف االقتصاد اجلزائري .يف حني يتطرق احملور الثالث لالسرتاتيجيات والربامج التنموية
املنتهجة لتنمية وتطوير القطاع السياحي اجلزائري.
 .2المحور األول :اإلطار النظري للسياحة
تعترب السياحة منوذجا للعالقات املختلفة بني شعوب العامل وحضاراهتم املتعددة لتبادل املعرفة والتقارب
الفكري وإحالل التفاهم بني هذه الشعوب .كما أهنا تعترب كبوابة تساعد على االطالع الفكري والتنوع احلضاري
والثقايف وحىت االقتصادي ،هلذا من الضروري اعتبارها كعنصر فعال يف التغيري االجتماعي وتطوير العالقات بني أفراد
اجليل الواحد وحىت األجيال القادمة.
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 .5 .2ماهية السياحة:
 .5.5 .2تعريف السياحة :مل يتفق الباحثون على مفهوم موحد ملصطلح السياحة ،نظرا الختالف املنظور أو
الختالف الوجهة اليت مت من خالهلا تناول املصطلح ،وعلى هذا األساس ميكن تناول مصطلح السياحة من عدة زوايا
وعدة منظورات .من هذه التعاريف ميكن أن نذكر:

 عرفت على أهنا " :ظاهرة عصرية تنبثق من احلاجة املتزايدة إىل الراحة وإىل تغيري اهلواء وإىل مولد اإلحساس جبمال
الطبيعة ومنو هذا اإلحساس وإىل الشعور بالبهجة واملتعة واإلقامة يف مناطق هلا طبيعتها اخلاصة ،وأيضا إىل منو
االتصاالت وعلى األخص بني الشعوب ،وهذه االتصاالت كانت مثرة اتساع نطاق التجارة والصناعة كبرية أو
متوسطة أو صغرية ومثرة تقدم وسائل النقل(".الظاهر ،سراب ،6552 ،ص ص.)25 ،29
 كما عرفت بأهنا "االنتقال من مكان إىل آخر ألسباب اجتماعية أو للرتفيه أو لقضاء اإلجازات أو حلضور
املؤمترات أو املهرجانات أو العالج واالستشفاء وليس بغرض العمل واإلقامة الدائمة ،وال يدخل يف السياحة
اهلجرة من بلد إىل آخر أو حىت العمل املؤقت أو أعضاء السلك الدبلوماسي"(.كفاين ،0220 ،ص)00
 أما املنظم ة العاملية للسياحة فعرفتها على أهنا "األنشطة اليت يقوم هبا األفراد أثناء السفر والرحلة يف األماكن اليت
تقع خارج عن مكان إقامتهم لفرتة متتالية ال تقل عن  62ساعة ،وال تتجاوز السنة للرتفيه وألغراض أخرى ليس
هلا عالقة بنشاط رحبي يف منطقة الزيارة(PY , 2002, p7)".
بناء على التعاريف املقدمة للسياحة ميكن اعتبارها حركة ونشاط اجتماعي ،ثقايف واقتصادي يقوم به العديد
من األفراد باختالف جنسياهتم وأعمارهم ومستوياهتم املادية ،شرط أن تكون ملدة تزيد على أربع وعشرين ساعة وتقل
عن عام واحد ،ويكون اهلدف من وراء ذلك جمرد الرتفيه واالستجمام ،مع مراعاة املعيار الزماين واملكاين.
تعتمد السياحة على أساسني رئيسيني( :خضرة ،6502 ،ص )25األول :ضرورة انتقال الفرد من موطنه
األصلي إىل موطن أو منطقة أخرى قصد التمتع أو االنتفاع بأوقات الفراغ.الثاين :ال بد أن تكون عملية االنتقال لفرتة
زمنية مؤقتة ال تقل عن  62ساعة وال تزيد عن سنة.
 .2.5 .2أنواع السياحة :توجد عدة أنواع للسياحة طبقاً للمعايري اليت تحؤخذ يف تصنيف السياح ،لكن يعترب معيار

الدافع من أكثر وأهم األنواع شيوعا بالنسبة للنشاط السياحي،واجلدول ( )0يوضح أنواع السياحة حسب

معايريها(.السكر ،0222 ،ص)02
 2.2أهمية السياحة:

تعترب صناعة السياحة من أهم األنشطة االقتصادية اليت تؤدي دورا مميزا يف حتقيق التنمية الشاملة يف العديد

من الدول اليت متتلك املقومات السياحية الطبيعية أو البشرية(:احلمريي ،6505 ،ص ص )02-02
 5 .2.2األهمية االقتصادية :تتمثل فيما يلي:
 زيادة الدخل الوطين ،وزيادة تدفق العمالت األجنبية؛
 حتسني مركز ميزان املدفوعات ،كوهنا إحدى أهم الصادرات غري املنظورة؛
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 تشغيل أكرب قدر ممكن من العمالة ،إذ بات واضحا مدى مسامهة قطاع السياحة يف توفري فرص العمل على
املستوى احمللي والعاملي ،وحسب تقارير اجمللس العاملي للسياحة والسفر فإن صناعة السياحة سامهت يف توفري
أكثر من مليون فرصة شغل شهريا بشكل مباشر أو غري مباشر يف مجيع أحناء العامل خالل سنة ،0222
وحسب خرباء السياحة فان كل غرفة فندقية تنشئ  6.20فرصة عمل يف جماالت خمتلفة؛( ،كواش،6506 ،
ص.)2
 تطوير املناطق واملدن اليت تتمتع بإمكانيات سياحية بتوفري مرافق البىن األساسية والتسهيالت الالزمة خلدمة
السياح واملواطنني عل السواء؛(خضري ،كاظم.)020 ،6506 ،
 يؤدي تطوير املشاريع السياحية إىل زيادة االستثمار واالدخار والرتويج لتصدير املنتجات احمللية ،ما يؤثر إجيابيا
على مستوى الدخل الفردي والدخل الوطين.
فعلى الصعيد الدويل تشكل السياحة  %05من الناتج احمللي اإلمجايل ،وتوفر ما نسبته  00/0من مناصب
الشغل ،بلغت قيمة صادراهتا  0.0تريليون دوالر ،أي ما يعادل  %2قيمة الصادرات العاملية وهذا لسنة ،6500
ووصل سنة  6502إىل  0.2تريليون دوالر أمريكي أي مايعادل  2مليار دوالر لليوم يف املتوسط .أما عدد السياح
على املستوى الدويل فقط تطور من  60مليون سنة  0205إىل  0002مليون سنة  6500و 0262مليون سائح
سنة  ،6502ومن املتوقع أن يصل إىل  0.0بليون سنة  .6525أما مداخيل وإيرادات السياحة الدولية اليت جنتها
أيضا من  6مليار دوالر سنة  0205إىل  052مليار دوالر سنة  220 ،0205مليار
الوجهات يف العامل ارتفعت ً
دوالر سنة  6555لتصل إىل  0660مليار دوالر سنة  6500و 0225مليار دوالر سنة  .6502وحسب
املناطق :قاد الشرق األوسط النمو من حيث اإليرادات حيث مثل نسبة زيادة تقدر بـ ،%06.0 :ويرجع ذلك إىل
االنتعاش والرجوع القوي لبعض الوجهات بعد النتائج الضعيفة احملققة سنة  ،6502أما حسب األقاليم كان النمو يف
أيضا جنوب
جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ،حيث مثلتا نسبة زيادة تقدر بـ %06.2 :و %2.6على الرتتيبً ،

أوروبا :املنطقة املطلة على البحر األبيض املتوسط ومشال إفريقيا ،وهذا ما يعكس الطلب القوي حنو الوجهات املطلة
على طول البحر األبيض املتوسط(World Tourism Organization , 2018, p6).
.2.2 .2األهمية الثقافية واالجتماعية :تظهر يف:
 زيادة الوعي الثقايف واالجتماعي مبختلف عادات وتقاليد الدول األخرى؛
 رفع مستوى الشعور باالنتماء الوطين من خالل التبادل الثقايف واحلضاري؛
 احلفاظ على الرتاث الثقايف واحلضاري للشعوب وإغنائه مبا يكفل إحياءه يف ذاكرة املواطنني والسياح.
.3 .2.2األهمية السياسية :تكمن أساسا يف:
 توطيد العالقات بني الدول؛
 تدعيم أواصر الصداقة بني الشعوب؛
 دعم السالم العاملي.
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 .9 .2.2األهمية البيئية :يعتمد قطاع السياحة يف إنتاج اخلدمات السياحية على املوارد الطبيعية السياحية ،فهي
صناعة بال مدخنة وحتافظ على البيئة الطبيعية بعيدا عن تدخل اإلنسان ،عن طريق إقامة احملميات الطبيعية النباتية
واحليوانية واستغالل هذه احملميات كعناصر جذب سياحي طبيعي( Manivong, Sipaseuth, 2007, p2) .
.3 .2مقومات قيام السياحة :
ترتكز السياحة على العديد من املقومات بعضها طبيعي واآلخر بشري،والعنصر الثالث مادي ،ميكن إجيازها
فيما يلي(:معراج ،جرادات ،6502 ،ص ص )62 ،66
 .5 .3 .2المقومات الطبيعية :تشمل كل الظروف املناخية ومتايز الفصول ،مناطق دافئة ،محامات معدنية ...اخل،
أي كل مظاهر جذب السواح.
 .2 .3 .2المقومات البشرية :تتمثل يف اجلوانب التارخيية :كاآلثار ،املعامل ،الشواهد ،األطالل ،الفنون الشعبية
بطبوعها املختلفة ،الثقافات والعادات لدى السكان.

 .3.3 .2المقومات المالية والخدمة :ت تمثل يف مدى توافر البنية التحتية،كاملطارات النقل الربي واجلوي،
ومدى تطور خمتلف القطاعات الصناعية ،التجارية ،البنوك ،العمران ....إخل ،ومدى توافر اخلدمات املكملة :كالربيد،
اإلطعام ،الفنادق ،املقاهي واملراكز الرتفيه والتسلية.
 9 .2الدور التنموي للسياحة في االقتصاد الجزائري:
 .5 .9 .2مقومات وإمكانيات السياحة في الجزائر :تعد اجلزائر من أهم املناطق السياحية يف العامل ،لتمتعها

مبوارد سياحية طبيعية متنوعة باختالف املناطق اجلغرافية للبالد ،إىل جانب تراث ثقايف وتارخيي وديين مهم ،ما يسمح
هل ا مبمارسة أنواع خمتلفة من السياحة ..يتم فيما يلي عرض أهم اإلمكانيات السياحية للجزائر(.بوزينة ،6506 ،ص
ص )00 ،05
أ.الموارد الطبيعية للجزائر :تعترب من أهم العوامل جلذب السياح إىل أي إقليم سياحي أو منطقة سياحية معينة ،كما
أن الرتابط بني املقومات الطبيعية من موقع جغرايف ومناخ وشواطئ وغطاء نبايت تعطي األقاليم السياحية أمهية مميزة
أخرى يف جذب السائح .ومتتاز اجلزائر بتكامل برتابط هذه العوامل وتكاملها يف موقع اسرتاتيجي جغرايف يربط بني
الشمال واجلنوب ،وميتاز مبناخ معتدل يساعد على استمرار املوسم السياحي على مدار السنة.
أ5.الموقع :متلك اجلزائر إمكانيات ضخمة يف المج ال السياحي ،إضافة إىل املعامل السياحية واألثرية اليت متلكها
اجلزائر على طول سواحلها املمتدة على مسافة  0255كلم ،وصحرائها الكربى اليت متتد على طول يتجاوز 2000
كيلو مرتبع على مساحة 6200220كلم ،²وبذلك فهي تتوفر على كل أنواع السياحة.
أ2.اإلقليم والمناخ :إن مشال اجلزائر يضم التل واملناطق السهبية ،متتد أراضيه باجتاه العرض أكثر منها باجتاه الطول،

وأخصب األراضي موجودة يف الشمال حيث معدل االرتفاع  900مرت وتنحدر السهول العليا ،بسالسل جبال

األطلسي من 255إىل  1000مرت من الغرب إىل الشرق ،أين جند أعلى قمة باألوراس وهي جبال شيليا بارتفاع
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يقدر  2328مرت ،وجبال جرجرة بقمة اللة خدجية بارتفاع يصل إىل  2308مرت(.الدليل االقتصادي واالجتماعي،
 ،0202ص)02
كما ميكن تقسيم اجلزائر إىل منطقتني متميزتني عن بعضهما البعض ومها(:الديوان الوطين للسياحة)
 منطقة الشمال :تضم املناطق التلية واملناطق السهلية ،وهي مناطق عريضة أكثر منها طويلة ،وتضم أخصب
األراضي ،وحتتوي السهول واجلبال كالونشريس ،القبائل ،تلمسان ،وجبال األطلس الصحراوي اليت تتكون بدورها
أساسا وآخر قاري ،هذا ما جيعل
من جبال القصور ،العمورية ،وأوالد نايل .كما يتصف املناخ اجلزائري باملتوسط ً
حارا و جافًا.
الشتاء ً
باردا وممطرا والصيف ً

 منطقة اجلنوب الصحراوي :هلا ثالثة صفات رئيسية هي :اهلضاب األرضية ،وتسمى باحلمادة والدروع ،والثانية

تتمثل يف العروق وهي :العرق الغريب الكبري ،العرق الشرقي الكبري ،وعرق شاش .والثالثة منطقة اهلقار ،واليت
مرتا.
توجد هبا أعلى قمة باجلزائر ،وهي قمة هتات بـ ً 2552

أ.2.احلمامات املعدنية :تزخر األرض اجلزائرية بعشرات األحواض واحلمامات املعدنية الطبيعية ،واليت تعول عليها
السلطات يف بناء قاعدة متينة لـسياحة محامات معدنية ،جتذب السياح احملليني واألجانب ،ويتوفر باجلزائر ما يفوق
 655منبع للمياه احلموية اجلوفية ،السواد األعظم منها قابل لالستغالل كمحطات محوية عصرية ،فضال عن فرص
االستثمار املتوفرة يف الشريط الساحلي الذي يفوق  0255كلم ،إلقامة مراكز للمعاجلة مبياه البحر(.غمراسة)
ب الموارد التاريخية ،الثقافية ،الدينية :تزخر اجلزائر بعدة معامل تارخيية وثقافية جديرة بأن تلقى العناية واالهتمام
الكافيني من طرف الدولة والسياح ،فعلى مر العصور توالت على اجلزائر عدة حضارات خمتلفة خلفت معامل وآثارا
خمتلفة ،فالصحراء لوحدها تزخر مبعامل وآثار رائعة متتاز بنقوشها الصخرية ورسوماهتا اجلدارية يف الطاسيلي واهلقار.
وبذلك فإن اجلزائر موطن املعامل التارخيية والثقافية اليت صنفت بعضها تراثا عامليا الحتوائه على تغريات حضارية متنوعة
وراقية مثل مدينة غرداية العتيقة اليت صنف وادها سنة  ،0220كرتاث عاملي من طرف منظمة اليونسكو.
ت .اإلمكانيات المادية :تبقى ضعيفة للغاية وال ترقى إىل املستوى املطلوب ،خاصة إذا ما قورنت مبا ميلكه جرياننا
التونسيني واملغاربة ،ما جعل القدرة االستيعابية للجزائر يف جمال اجلذب السياحي وتوفري للخدمات املختلفة للسواح
جد منخفضة وتقل عن املتوسط العاملي املقدر بـ  .12,5%ويعود سبب اإلخنفاضأساسا إىل تردي أوضاع البنية
التحتية من الفنادق واألماكن الرتفيهية ،وتدين مستوى اخلدمات املقدمة ومشاكل قطاع النقل ،واملشاكل األمنية اليت
عاشتها اجلزائر إبان فرتة التسعينات ،واليت بقيت آثارها ونتائجها مستمرة إىل غاية يومنا هذا ،بسبب النظرة السلبية
اليت بقي حيملها األجانب على الوضعية األمنية العامة للجزائر.
 2 .9 .2مساهمة السياحة الجزائرية في تمويل االقتصاد الوطني :بعد أن سعت الدولة للتحسني النسيب يف
اجلانب األمين واالجتماعي ،بدأت السياحة اجلزائرية تستعيد عافيتها ،ما ساعد على زيادة مسامهتها يف متويل اقتصاد
الوطين ،وهو ما يظهر يف اجلدول (.)6
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أ .مساهمة السياحة في اإليرادات :من اجلدول السابق يتضح جليا الدور الفعال الذي تلعبها السياحة يف مداخيل
الدولة ،مايعين أن االستثمار يف القطاع حيقق مداخيل وإيرادات كبرية،لكن يف املقابل نسجل تفاوت يف هذه
اإليرادات سنويا .فبعد أن سجلنا  622مليون دوالر سنة  6505لتصل إىل أعلى مستوياهتا بـ  222مليون دوالر
سنة  ،6502لتعاود االخنفاض قليال من سنة  6502إىل  6502وبلغ أدىن مستوى هلا بـ  652مليون دوالر ،مث
تعاود االنتعاش من جديد ليتصل إىل  622مليون دوالر سنة  .6502ويعود سبب هذا التذبذب لتذبذب عدد
السياح وحجم االستثمارات املرصدة ،إذ وصل عدد السياح سنة  6502إىل  6.205.200سائح ،أما حجم
االستثمارات فوصلت إىل  0.050مليار دوالر ،وعليه جيب تثمني هذه الفرص السوقية يف القطاع السياحي اجلزائري
والبحث عن االسرتاتيجيات الكفيلة للنهوض به يف ظل املقومات الكبرية اليت يتمتع هبا ،واليت ال تتماشى ومداخيله.
ب .مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي :يعترب الناتج احمللي اإلمجايل من أكثر املقاييس املستخدمة يف

قياس األداء االقتصادي حمليا أو عامليا ،حيث تشري إحصائيات اجمللس العاملي للسياحة إىل أن متوسط مسامهة
السياحة يف الناتج اإلمجايل العاملي تصل إىل حوايل (%05بوعموشة ،6500 ،ص .)056أما بالنسبة للجزائر
فمسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل فهي مل تتعد  % 2.05سنة  ،6502وهو ما يوضحه اجلدول السابق،
إذ ال تزال املسامهة احملتشمة للقطاع السياحي اجلزائري يف الناتج احمللي ،و الذي تعود أساسا إىل عدم االهتمام به
وإمهاله وعدم تنميته اقتصاديا منذ االستقالل بسبب اعتمادها على قطاع احملروقات بشكل أساسي ،على عكس
الدول العرب ية غري النفطية كاملغرب ،تونس ،البحرين واليت تصل نسبة مسامهة السياحة يف ناجتها احمللي ما يقارب
املتوسط العاملي أو يفوقه( .بوعموشة ،6500 ،ص)052
ت .مساهمة السياحة في خلق مناصب الشغل :تعترب السياحة مصدرا هاما لتوفري مناصب الشغل ،ومن أهم

القطاعات اليت تساعد على احلد من البطالة ،إذ توفر مناصب شغل مباشرة كالعمالة املتخصصة يف النقل ،اإلرشاد
السياحي وغريها وأخرى غري مباشرة تابعة للقطاعات اليت متد السياحة باحتياجاهتا من السلع واخلدمات .ويوضح
اجلدول أعاله أن مناصب الشغل اليت يوفرها القطاع بصفة مباشرة أو بصفة إمجالية يف تطور مضطرد ،إذ وصل سنة
 6502إىل 265ألف ،كما يتوقع أن يوفر القطاع حوايل  055ألف منصب شغل حبلول  ،6562إال أن هذه
املسامهة ال تزال ضئيلة وغريكافيةمقارنة مبا متلكه اجلزائر من مقومات سياحية.
 .3االستراتيجيات والبرامج التنموية المنتهجة لتنمية وتطوير القطاع السياحي الجزائري:

أدركت الدولة اجلزائرية ضرورة تعزيز قطاعها السياحي ببناء صورة حقيقة للسياحة اجلزائرية تستجيب للمعايري
واملقاييس الدولية ،فعمدت إىل تنمية ودعم القطاع باختاذها العديد من التشريعات واالسرتاتيجيات ،لتوفري طاقات

فندقية مبختلف تصن يفاهتا وبنية حتتية لتسهيل وحتسني اخلدمات للسواح من جهة ،والنهوض بالقطاع السياحي من
جهة أخرى .فقد شرعت الوزارة الوصية سنة  2000يف إعداد خطة حول تطوير قطاع السياحة آفاق 2010حتت
عنوان "خمطط أعمال التنمية املستدامة للسياحة يف اجلزائر آفاق ،2010ولكن بعد مرور سنتني على تنفيذه بات من
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الضروري إدخال بعض التعديالت ملسايرة التطورات اجلديدة داخليا وخارجيا ،فجاءت مبشروع جديد مسي آفاق
 ،6502مث تاله املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق .6560
 5 .3مخطط التهيئة السياحية آلفاق  :2153مع بداية سنة  6555متت صياغة إسرتاتيجية حول تطوير قطاع

السياحة آفاق  6502يف شكل وثيقة حتت عنوان" خمطط أعمال التنمية املستدامة للسياحة يف اجلزائر آفاق

 ."6502مع مراعاة التطورات اجلديدة احلاصلة على املستويني الداخلي واخلارجي.
أ .األهداف النوعية للمخطط :تتمثل األهداف النوعية اليت تضمنها الربنامج اخلاص بالتنمية املستدامة للسياحة

يف(:عيساين ،6505/6552 ،ص)00

 تثمني الطاقات الطبيعية والثقافية والدينية و احلضارية؛
 حتسني نوعية اخلدمات السياحية واالرتقاء هبا إىل مستوى املنافسة الدولية؛
 حتسني صورة اجلزائر السياحية وإحداث تغيريات يف التصور الذي حيمله املتعاملون الدوليون اجتاه السوق السياحية
اجلزائرية؛

حتسني آداءات قطاع السياحة من خالل الشراكة يف التسيري؛

 إعادة االعتبار للمؤسسات الفندقية والسياحية؛
 املسامهة يف التنمية احمللية؛

 احملافظة على البيئة والفضاءات اهلشة لتوسيع السياحة البيئية؛

 تلبية حاجات الطلب الوطين املتزايد باستمرار قصد تقليص عدد املتوجهني إىل اخلارج؛
 التوفيق بني ترقية السياحة والبيئة بإدماج مفهوم الدميومة يف جممل حلقة التنمية السياحية؛
 النهوض باملنتجات السياحية.
ب .األهداف الكمية للمخطط :تتمثل يف ما يلي(:عوينات ،6502/6506 ،ص)620
ب 0.تثمني االستثمار السياحي :امتد االستثمار السياحي من  6552إىل غاية  6502عرب مرحلتني:
 املرحلة األوىل من  :6552-6552مت إجناز حوايل  00ألف سرير ،باعتماد قيمة  0,0مليون دينار جزائري
للسرير ،ووصلت االستثمارات إىل غالف مايل يقدر بـ  06,0مليار دينار جزائري.
 املرحلة الثانية من  :6502-6550اعتربت املشاريع املقرتح اجنازها يف املرحلة من النوع املتوسط والرفيع ،حبجم
استثمار متوقع  005مليار دينار جزائري إلجناز  25ألف سرير أي بقيمة  6,0مليون دينار للسرير.
ب 6.رفع قدرات االستقبال :توقع وصول عدد األسرة يف آفاق  6502إىل  002ألف سرير.
ب 2.رفع التدفقات السياحية :متتحقيق حمصلة هنائية للتدفقات يف سنة  6502حبوايل  2.520.020سائح.
ب 2.زيادة مناصب العمل :عدد مناصب العمل اليت مت إنشاؤها يف هناية سنة  6502هو  02055منصب عمل
مباشر و 026.055منصب عمل غري مباشر ،وبالتايل جمموع املناصب اليت توصلت إليها عند هناية هذه املرحلة هو
 625ألف منصب عمل.
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ب 0.زيادة املداخيل من العملة الصعبة:عدد املداخيل املتوقعة يف هناية املرحلة قدرت ب 0,2 :مليار دوالر ،وهذا
باعتماد معيار اإلنفاق املتوسط لكل سائح واملقدر ب  065دوالر.
ت .اإلجراءات المتخذة لتطبيق البرنامج :هتدف لدعم خمتلف االستثمارات السياحية ،من خالل:

 التهيئة والتحكم يف العقار السياحي  :بإعداد خمطط توجيهي للتهيئة السياحية ،والذي يشكل األساس يف تنفيذ
إسرتاتيجية قطاعية.
 تأطري ومتويل املشاريع السياحية :بتكييف طريقة التمويل وفقا للخصوصيات اليت يتميز هبا االستثمار السياحي.
 دعم التدريب والتكوين :بإعادة النظر يف الربامج التكوينية بغرض تكييفها مع تطور االحتياجات والتقنيات
احلديثة لتسيري األنشطة واخلدمات السياحية ،وفتح فرع االقتصاد السياحي باجلامعة مع توسيعه إىل ما بعد
التدرج ،واحلث على إنشاء مراكز جديدة لتكوين ملواجهة الطلب املتزايد.
 دعم النوعية  :مبواصلة عملية تنظيم ومراقبة النشاطات واملهن يف قطاع السياحة ،توعية املتعاملني باللجوء إىل نظام
منح شهادات النوعية املعتمدة يف العامل واملعمول هبا يف ميدان السياحة املستدامة ،وفتح مكاتب صرف دائمة
على مستوى املوانئ ،املطارات ،واملدن السياحية خاصة باجلنوب.
 دعم الرتويج السياحي :بإعداد خمططات متعددة قنوات االتصال املؤسسايت ،واليت جيب أن تكون قوية وهجومية
وهتدف إىل سد العجز يف جمال الرتويج للمنتوج السياحي يف اجلزائر ،إعداد دراسات األسواق ،وهذه املهمة جيب
أن تأخذ مكانتها الطبيعية يف لربامج املقبلة للرتويج والتسويق السياحي ،وجيب أن متتد لتشمل الشراكة
واالستثمار ،من أجل تدقيق اإليرادات ومناصب عمل القطاع ،باإلضافة إىل تكثيف مشاركة القطاع يف املعارض
املتخصصة يف اخلارج ودعم التظاهرات الرتوجيية احمللية واخلارجية.
 2.3المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق : 2025
أ .التعريف بالمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق  :2121يعترب املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية
SDAT 2025جزءا من املخطط الوطين للتهيئة العمرانية آفاق سنة  ،6560مت إعداده سنة  6552من قبل
وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة والسياحة ،وهو خمطط تعلن الدولة من خالله عن نظرهتا املستقبلية للتنمية السياحية الوطنية

يف خمتلف اآلفاق ،وهو نتيجة مرحلة طويلة من البحوث والتحقيقات والتقارير واخلربات واالستثمارات اليت توضح
إرادة الدولة لتطوير اإلمكانيات الطبيعية والثقافية والتارخيية للجزائر ووضعها يف خدمة السياحة اجلزائرية .ويتضمن
املخطط نظرة احلكومة اجلزائرية للتنمية السياحية الوطنية يف خمتلف اآلفاق (على املدى القصري  ،6552املتوسط
 ،6500الطويل  ،)6560لتلتحق برتبة االمتياز يف ناحية البحر األبيض املتوسط يف إطار التطوير املستمر.
ب .أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية :تتلخص يف اآليت:
)(Ministère du tourisme et d’artisanat , 2008, p20
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ب0.جعل السياحة أحد حمركات النمو االقتصادي :من خالل:
 ترقية اقتصاد بديل للمحروقات؛

 تنظيم عرض سياحي موجه حنو السوق الوطنية؛
 إعطاء اجلزائر مسعة سياحية دولية واالرتقاء هبا إىل مستوى مقصد سياحي متوسطي ذو امتياز؛
 املسامهة يف إنشاء مناصب شغل جديدة ،وضمان اإلسناد الدائم لالقتصاد العام للبالد؛
 حتديد املشاريع ذات األولوية منهاعشرون قرية سياحية متميزة تتناسب مع الطلب الدويل والوطين ،وانطالق
80مشروع سياحي يف  6أقطاب سياحية بامتياز.
ب6.دفع القطاعات االقتصادية األخرى:بالتعاون والتنسيق مع اسرتاتيجيات القطاعات األخرى باعتبار املخطط
التوجيهي  SDAT 2025جزءا من اإلسرتاتيجية الوطنية للتهيئة العمرانية .SNAT 2025
ب 2.ربط ترويج السياحة باحمليط :بالتطوير السياحي يف إطار التنمية املستدمية.

ب2.تثمني الرتاث التارخيي،الثقايف والديين:حيث تعمل اسرتاتيجيات السياحة املستدامة على محاية الرتاث من خالل
احرتام التنوع الثقايف واملشاركة يف التنمية احمللية.
ب0.التطوير املستمر لصورة اجلزائر

ت .الحركيات الخمسةالمنتهجة لتفعيل القطاع السياحي :تعترب هذه اآلليات الطريق إلنعاش وتطوير السياحة،
وتتمثل يف(Ministère du tourisme et d’artisanat , 2008, pp26-57) :

ت0.تثمني الوجهة السياحية اجلزائرية :بتعزيز صورة اجلزائر كوجهة سياحية جذابة من خالل تنفيذ إسرتاتيجية
تسويقية فعالة تقوم على الرتويج واالتصال اجليد وابتكار عالمة للمنتوج السياحي وتزويده بشعار خاص به وتتمحور
خطة وجهة اجلزائر اجلديدة حول ثالثة حماور رئيسية هي:
 وضع اسرتاتيجية التسويق السياحي؛
 حتديد خطة عمل تشغيلية؛
 إنشاء نظام دائم ومستدام لرصد ومراقبة املوارد واألسواق السياحية املستهدفة .SPOET

ت6.إنشاء أقطاب سياحية ذات امتياز وبناء قرى سياحية ذات امتياز :حدد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية
سبعة اقطاب سياحية  POTوهي:
 القطب السياحي لالمتياز مشال /شرق  :POT-N-Eيشمل :عنابة ،الطارف ،سكيكدة ،قاملة ،تبسة وسوق
أهراس .يهدف إنشاء هذا القطب إىل عرض املنتوج السياحي اجلزائري للسياح الداخليني واخلارجيني ال سيما
السياحة الساحلية والسياحة الصحية واملعدنية  ،واالستجابة ملتطلبات سياحة املؤمترات من خالل تطوير و
حتسني هياكل االستقبال خاصة مبدينة عنابة املشهورة بسياحة املؤمترات.
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 القطب السياحي لالمتياز مشال /وسط :POT-N-Cيضم :اجلزائر ،تيبازة ،بومرداس ،البليدة ،الشلف،عني
الدفلى ،املدية ،البويرة ،تيزي وزووحباية .القطب مطل على البحر األبيض املتوسط ،وحيتوي على  22منبع
حيوي ،كما حيتوي على مواقع أثرية.
 القطب السياحي لالمتياز مشال/غرب :POT-N-Oيشمل وهران ،عني تيموشنت ،تلمسان ،معسكر ،سيدي
بلعباس وغليزان .ميكن استغالل القطب يف تنمية السياحة الساحلية وسياحة املؤمترات( األعمال) ،خاصة وأن
مدينة وهران مشهورة بكوهنا مدينة املؤمترات الوطنية والدولية.
 القطب السياحي لالمتياز جنوب/شرق :POT-S-Eيضم :الواحات ،غرداية ،بسكرة ،الوادي واملنيعة .حيتوي
على أربع مناطق للتوسع السياحي فضال على كونه عبارة عن صحراء واسعة.
 القطب السياحي لالمتياز جنوب/غرب :POT-S-Oيشمل :بشار ،توات قورارة ،طريق القصور أدرار،تيميمون.
ويعترب بوابة إفريقيا وفاصال بني إفريقيا البيضاء وإفريقيا السوداء.
 القطب السياحي لالمتياز اجلنوب الكبري الطاسيلي :POT-G-Sيشمل :ناجر إليزي .ويتميز بالثراء الثقايف
الطبيعي واإليكولوجي ،كما حيتوي على حظرية الطاسيلي املصنفة من طرف اليونيسكو منذ سنة  0200كرتاث
عاملي وجب العناية به.
 القطب السياحي لالمتياز اجلنوب الكبري األهقار :POT-G-Sيشمل متنراست .ويتوفر على مواقع أثرية وطبيعية
وتارخيية جذابة ،ومن أهم املناطق السياحية :أسكرام ،أدريان ،أمسل ،عني أمقل ،أهقار.
ت.2.تطبيق خمطط اجلودة السياحية :بغية ضمان امتياز العرض السياحي الوطين بإدماج التكوين من خالل رفع
مستوى االحرتافية ،الرتبية ،االنفتاح واستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والتموضع حول منتجات جديدة
تتماشى والتوجهات اجلديدة للطلب الوطين العاملي .وهتدف هذه اآللية إىل:
 حتسني اجلودة يف العرض للمنتوج السياحي وتشجيع ترقيته حمليا ودوليا؛

 إطالق خمطط اجلودة هبدف االنضمام ملاركة موحدة "النوعية السياحية " وهي حصيلة كل مسعى نوعي؛
 نشر صورة اجلزائر وترقيتها كوجهة سياحية عاملية؛
 إعطاء رؤية جديدة للمحرتفني؛
 إجبار املتعاملني يف السياحة بالتعامل بإجراءات اجلودة.
وقصد االستجابة للهدف املادي والنقدي يف خمطط األعمال  ،6525أصبح تكوين العنصر البشري أمرا
ضروريا ،وعلى هذا األساس حدد املخطط ثالثة أهداف إسرتاتيجية للتكوين تشمل:

 ضمان امليزة التنافسية للربج البيداغوجية ،وتأهيل املؤطرين اجلزائريني مبدارس السياحة؛
 إعداد مقاييس االمتياز للرتبية والتكوين السياحي؛
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ت.2.تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص :تتطلب السياحة تضافر اجلهود واألعمال ما بني العديد من
القطاعات احليوية ،وجتنيد جممل الشركاء العموميني واخلواص بغية خلق وجهة سياحية ذات عالمة امتياز يف السوق
الدولية.
ت0.وضع خمطط متويل سياحي :يهدف لدعم النشاطات السياحية ومرافقة مشاريع املتعاملني واملستثمرين احملليني
واألجانب ،ويعمل على مرافقة املستثمرين وأصحاب املشاريع من خالل ختفيف إجراءات منح القروض البنكية ومتديد
فرتة القروض ،ويهدف حلماية ومرافقة املؤسسات السياحية السهر على جتنب توقف املشاريع السياحية وكذا توفري
األمان للمستثمرين األجانب وتشجيع االستثمار يف القطاع السياحي.
ث .آفاق المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق :2121تتمثل يف النقاط التالية:
)(Ministère du tourisme et d’artisanat , 2008,p17
ث0.اآلفاق املالية للسياحة اجلزائرية :تظهر يف ما يلي:
 زيادة حجم االستثمار السياحي :حسب تقديرات وزارة فكل سرير جبميع مستلزماته حيتاج  25ألف دوالر
أمريكي 00 ،ألف دوالر أمريكي لالستثمارات املادية مبا فيها اهلياكل القاعدية و  0آالف دوالر خمصصة
لالستثمارات غري املادية كاالتصاالت .كما يتوقع ارتفاع املبلغ املخصص لالستثمار السياحي بـ  6.0مليار دوالر
آلفاق .6560
 الرفع من إيرادات العملة الصعبة :فكلما زاد عدد السياح ارتفعت معه اإليرادات السياحية ،بسبب نفقاهتم
املتزايدة يف خمتلف اخلدمات السياحية املتاحة خاصة يف الفنادق واملطاعم والنقل.
ث 6.اآلفاق املادية للسياحة اجلزائرية :تتمثل يف ما يلي:
 حتسني مستوى خدمة اإليواء السياحي :بزيادة طاقة اإليواء السياحي من حيث عدد األسرة ،إذ يهدف املخطط
يف هذه الفرتة الستقبال  6.0مليون سائح ،وحتتاج لذلك  20ألف سرير من النوعية اجليدة ،تتوزع إىل  25ألف
سرير يف املدى القصري ،و 05آالف سرير يف املدى املتوسط و 60ألف سرير يف املدى الطويل.
 زيادة التدفقات البشرية السياحية :اهلدف العام للخطة السياحية اجلزائرية هو بلوغ  2.0مليون سائح يف ظل
الظروف اجليدة للبالد.
 الرفع يف عدد مناصب العمل :هتدف السياحة إىل توفري مناصب جديدة ،وحسب تقديرات املنظمة العاملية
للسياحة املتعلقة بالشغل ،فاجناز سريرين يؤدي إىل توفري أربعة مناصب شغل ،منصب مباشر وثالث غري مباشرة
تتعلق بالنشاطات امللحقة .أما بالنسبة للجزائر فهي تطمح لتوفري  255ألف منصب شغل متنوع ،بني مباشر
وغري مباشر.
ث 3.اآلفاق النوعية للسياحة الجزائرية :اليت تراها الدولة اجلزائرية ضرورية نذكر:
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 اآلفاق النوعية االقتصادية :تتمثل يف تلبية احلاجات املتزايدة للجزائريني وحتسني الوظائف االقتصادية والتجارية
واملالية لقطاع السياحة ،رفع املستوى املهين للموارد البشرية اليت يشغلها القطاع ،واملسامهة يف حل أزمة البطالة،
باإلضافة إىل املشاركة يف التنمية والتوازن اجلهوي بني خمتلف املناطق اجلزائرية.
 اآلفاق النوعية االجتماعية والثقافية :املقومات االجتماعية والثقافية كالعادات والتقاليد ،الدين واخلصائص
االجتماعية ،هلا عالقة وطيدة بتكوين الصورة السياحية للبلد ،من حيث طبيعة الشعب اجلزائري وأصالته وكرم
ضيافته(غنيم ،سعد ،6552 ،ص .)62
 .9الخاتمة:
يعترب قطاع السياحة من القطاعات الرائدة اليت هلا دور كبري على املستوى العاملي يف دعم سياسة التنويع،
وأحد أهم القطاعات املعول عليها للمسامهة يف رفع النمو االقتصادي وحتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
املنشودة .بيد أن حتقيق ذلك يتطلب توفري بيئة سياحية مالئمة وتطبيق برامج وخمططات للنهوض هبذا القطاع،
وبإسقاط ذلك على اجلزائر توصلت دراستنا إىل النتائج التالية:

 تتمتع السياحة يف اجلزائر مبؤهالت طبيعية هامة ،إذ متتلك جمموعة مهمة من املتاحات السياحية اليت تتوزع بني

خمتلف املناطق ،باإلضافة إىل الشريط الساحلي املتميز بشواطئه اخلالبة ،والسالسل اجلبال والغابات والصحراء
الشاسعة بسلسلة جبال الطاسيلي اليت تعترب كعامل جذب سياحي لألجانب.
على غرار هذه امليزات الطبيعية ،الحظنا خالل الدراسة أن اجلهود املبذولة واملسخرة لتنمية قطاع السياحة يف
اجلزائر م عتربة لكون القطاع أصبح أولوية وطنية للدولة ،إذ يشكل موردا بديال للمحروقات ،فالسياحة تساهم يف
تطوير القطاعات األخرى يف االقتصاد .غري أنه وبالرغم من كل هذه املقومات إال أهنا غري مستغلة بالشكل األمثل
الذي قد ميكنها من تنويع اقتصادها إىل جانب قطاع احملروقات؛

 ال تزال السياحة يف اجلزائر تعرف الركود والتأخر ،ودالئل ذلك كثرية منها ضعف مسامهتها يف التشغيل،ويف الناتج
الداخلي اخلام،ويف إيرادات اجلزائر من العملة الصعبة ،وقد بدأ قطاع السياحة يف اجلزائر يف النمو بصورة بطيئة
والربوز تدرجييا خالل العشرية األخرية ،وهذا ما الحظناه من خالل تطور مؤشرات السياحة خالل الفرتة
6502-6505؛
 أظهرت احلكومة اجلزائرية نيتها للنهوض بقطاعها السياحي بتبنيها خمططات واسرتاتيجيات على املدى القريب
والبعيد يف مقدمتها املخطط التوجيهي للتنمية السياحية آلفاق  ،6560الذي حيمل يف جعبته برامج وآليات
جتعل من اجلزائر صورة سياحية بامتياز.
وعليه ميكن تأشري عدد من التوصيات واالقتراحات اليت ميكن من خالهلا تقريب خطط التنمية

وعملياهتا من الصـفة العملية (القدرة على التنفيذ) اليت ينبغي أن تتصف هبا ،وبالتايل استدراك اجلزائر هذا التأخر
والنهوض بالقطاع وجعله كقطاع بديل لقطاع احملروقات.
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االقتراحات والتوصيات:
 حتديد اجلهات املسؤولة عن محاية البيئة الطبيعية وتنمية مواردها بالتنسيق بني وزارة السياحة ووزارة البيئة للحفاظ
على املوروث احلضاري من آثار ومتاحف ومواقع سياحية أثرية ودينية؛
 إنعاش الرتويج السياحي وتنظيمه مبا يف ذلك برجمة التوعية الرمسية والشعبية ،وإصدار النشرات السياحية واجملالت،
أفالم ،أدلة ،خرائط ،فضال عن تطوير استخدام الوسائل املرئية وكذلك استخدام التمثيليات بالداخل واخلارج
وإقامة معارض دورية إلمكانيات واقرتاح إنشاء جملس الرتويج السياحي؛

 قيام وزارة السياحة بتحديد وتعيني الفرص االستثمارية لدعم السياحة ،وحتفيز وتنشيط دور القطاع اخلاص
ورجال األعمال جلذب رؤوس األموال باجتاه الفرص املرحبة ،وتعظيم احلوافز املالية واالقتصادية يف جمال االستثمار
السياحي فضال عن تطوير التسهيالت اإلدارية واختصار الوقت واإلجراءات الالزمة يف إطار من الشفافية إلجازة
املشاريع السياحية؛
 حتسني واقع اخلدمات السياحية وخاصة أنظمة االتصال ووسائل الطرق والنقل ،ما يتطلب من الدولة دوراً فعاالً
ومؤثراً؛
 إقامة مهرجانات سياحية ،ثقافية وبصفة دورية يف مناطق اجلذب السياحي ،وبالتنسيق مع اجلهات والدوائر ذات
العالقة سواء على املستوى احمللي أو الدويل؛

 اعتبار التدريب السياحي عنصرا أساسيا الزما من عناصر التنمية السياحية ،ما يقتضي التوسع يف إنشاء مراكز
التدريب السياحي والفندقي لرفع مستوى اخلدمات السياحية؛
العمل على نشر الوعي الثقايف لدى املواطنني بأمهية السياحة واستخدام اإلعالم السياحي كأحد املصادر
الرئيسة يف ذلك ،فضال عن العمل على حتسني الصورة عن السياحة لدى األجانب حبملة توعية وتثقيف شاملة
تتصف بالعلمية بأمهية املواقع األثرية مبا يعكس حضارة وعمقه التارخيي.
قائمة المراجع:

 .5احلمريي موفق عدنان عبد اجلبار ،)6505( ،أساسيات التمويل واالستثمار في صناعة السياحة ،مؤسسة الوراق ،عمان.
 .2الدليل االقتصادي واالجتماعي ،)5481( ،المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار،اجلزائر.
 .3الديوان الوطني للسياحة.

 .9السكر مروان حمسن ،)0222( ،السياحة مضمونها وأهدافها ،سلسلة االقتصاد السياحي ،اجلزء األول ،عمان.
 .1الظاهر نعيم وسراب الياس ،)6552( ،مبادئ السياحة ،الطبعة الثانية ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان.

 .6بوزينة أمنةأحممدي ،)6506( ،السياحة المستدامة وأثرها على التنمية في الجزائر ،امللتقى الوطين حول فرص وخماطر
السياحة الداخلية يف اجلزائر ،جامعة باتنة.

 .1بوعموشةمحيدة ،)6500( ،دور القطاع السياحي في تنمية االقتصاد الوطني ،جملة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيري ،جامعة فرحات عباس سطيف.

 .8خضرة جالل بدر ،)6502( ،مصطفى يوسف كايف ،هادي حممد خملوف ،إدارة األعمال السياحية ،دار ألفا للتوثيق ،اجلزائر
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة)(JIEG

00

القطاع السياحي رافد أساسي لتحسين وتنويع االقتصاد الجزائري

ص200 -200 :

 .4خضري إميان عبد ،كاظم عبري علي ،)6506( ،دور صناعة السياحة في تطور االقتصاد العراقي للمدة ،2114-5441
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية.)22(00 ،

.51كفايف حسني ،)5445(،رؤية عصرية للتنمية السياحية في الدول النامية ،اهليئة املصرية العامة للكتاب للنشر ،القاهرة.

.55كواش خالد ،)6506( ،الدور اإلقتصادي واالجتماعي للسياحة :حالة الجزائر ،املؤمتر العلمي الدويل حول السياحة رهان
التنمية املستدامة :دراسة جتارب بعض الدول ،جامعة البليدة.

.52عيساين عامر ،)6505/6552( ،األهمية االقتصادية لتنمية السياحة المستدامة :حالةﺍلجﺯﺍئﺭ ،أطروحة غري منشورة لنيل
شهادة الدكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة.

.53عوينات عبد القادر ،)6502/6506( ،السياحة في الجزائر -اإلمكانيات والمعوقات  2121-2111في ظل
اإلستراتيجية السياحية الجديدة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ، 2025SDATأطروحة دكتوراه غري منشورة يف
العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر.

.59غمراسة بوعالم ،الحمامات المعدنية بالجزائر :مقصد السياح من كل مكان ،على املوقع:

 ،http://www.aawsat.com/details.asp?section=41&article=404131&issueno=10291تاريخ االطالع
29/4/2019

.51غنيم عثمان حممود ،سعد بنيتا نبيل ،)2113(،التخطيط السياحي في سبيل تخطيط مكاني شامل ومتكامل ،الطبعة الثانية،
دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.

.56

معراج هواري ،جرادات حممد سليمان ،)6502( ،السياحة وأثرها في التنمية االقتصادية العالمية:حالة االقتصاد

الجزائري ،جملة الباحث االقتصادي ،سكيكدة.6502 ،

17. ManivongSounh, SipaseuthSouxay, (2007), Environmental impacts of Trade
liberalization in the tourism sector, commissioned for the rapid trade and environment
assessment project.
18. Ministère du tourisme et d’artisanat,(2008), Audit du tourisme algérien, Livre 1, SDAT
2025.
19. Ministère du tourisme et d’artisanat, (2008), Le plan stratégique: les cinq dynamique et les
programmes d’action touristique prioritaires , livre 2, SDAT 2025 .
20. PY Pierre,(2002), Le tourisme: un phénomène économique , Documentation Française, Paris.
21. World Tourism Organization, (2081),Tourism Highlights.
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المالحق:
الجدول رقم ( :)15أنواع السياحة حسب معاييرها المختلفة
المعيار

نوع السياحة

الدافع(الهدف)

ترفيهية -طبيعية – ثقافية – عالجية – دينية – رياضية – املؤمترات – رجال األعمال –
احلوافز -التسوق – العالقات االجتماعية.

الموقع

داخلية ،خارجية (إقليمية ودولية).

فترة اإلقامة

مومسية – دائمة.

طريقة التنظيم (عدد السواح)

فردية -مجاعية.

السن

األشبال – الشباب – متوسط األعمار – كبار السن – الفئات اخلاصة.

العدد

األفراد – اجملموعات الصغرى -اجملموعات الكربى .

وسيلة النقل
مستوى اإلنفاق
طبيعة الموسم السياحي

برية – جوية– حبرية.
سياحة اجتماعية – حمدودو الدخل – الطبقات املتميزة – األغنياء.
املناسبات – الشتاء – الصيف.

المصدر :يسرى دعبس ،)6552( ،صناعة السياحة بين النظرية والتطبيق ،امللتقى املصري لإلبداع والتنمية ،مصر ،ص.620

الجدول رقم ( :)2تطور بعض مؤشرات أداء القطاع السياحي الجزائري للفترة 2151-2151
اإليرادات

المساهمة
في الناتج

السنوات

عدد السياح

السياحية

( مليون دوالر)

المحلي%

المساهمة في التشغيل
العاملين

المباشرين

إجمالي

العاملين

حجم االستثمارات
في القطاع

السياحي(مليار

( باأللف )

( باأللف )

دوالر)

2151

6.525.555

622

2.00

602.0

022.2

1,554

2155

6.220.555

652

2.02

622.2

020.2

1,664

2152

6.222.555

602

0.50

626.6

002.5

1,774

2153

6.222.555

222

0.02

260.2

222.0

1,814

2159

6.250.222

600

0.25

250.2

252.2

1,991

2151

0.252.222

250

0.00

262.2

260.2

1.609

2156

6.522.222

652

2.06

202

202.0

0.255

2151

6.205.200

622

2.05

265

220.0

0.050

المصدر :من إعداد الباحثتان بناء على:
World Development Indicators, ) November 2015( .
World Tourism Organization, (2016), Tourism Highlights, p11.
World Tourism Organization, (2017), Tourism Highlights, p 11.
World Tourism Organization, (2018),Tourism Highlights, p 11.
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 للوصول إلى التنمية االقتصادية،المقومات التنموية للقطاع الفالحي الجزائري
The Developmental Elements of The Algerian Agricultural
Sector، to Reach Economic Development

. الجزائر، المركز الجامعي بتسمسيلت، زالطو نعيمة.أ
. الجزائر، تيارت، جامعة إبن خلدون،حداشي حكيم.أ
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الكلمات المفتاحية

الملخص

الناتج احمللي
اإلمجايل؛
القطاع الفالحي؛
سياسات فالحية؛
املقومات التنموية؛
.التنمية االقتصادية

 من حيث مسامهتها يف الناتج احمللي،نظرا للدور الكبري الذي تؤديه الفالحة يف االقتصاد الوطين
 أولت اجلزائر القطاع، وأمهيتها الكبرية يف تأمني مصادر العيش والغذاء،اإلمجايل وحتقيق القيمة املضافة
الفالحي أمهية كبرية هبدف حتسينه وحتسني الواقع الفالحي من خالل تبّين سياسات فالحية وتنفيذ خمططات
 ومنه هتدف هاته الورقة البحثية إىل معرفة املقومات التنموية للقطاع الفالحي باجلزائر اليت تقودنا ايل.تنموية
.حتقيق التنمية االقتصادية خارج قطاع احملروقات

Abstract

Keywords

L'agriculture joue un rôle important dans l'économie nationale, en termes de
contribution au PIB et à apporter une valeur ajoutée ,ainsi pour assurer les moyens
d'existence et de la nourriture, l'Algérie a donné le secteur agricole d'une grande
importance afin d'améliorer et d'améliorer la réalité de l'agriculture par en adoptant
des politiques agricoles et la mise en œuvre des programmes de développement. Cette
recherche vise à trouver les éléments de développement du secteur agricole en
Algérie, ce qui nous conduit à la réalisation du développement économique hors du
secteur des hydrocarbures.

PIB ; Secteur
Agriculture ;
Politiques
Agriculture ; Les
Fondements Du
Développement;
Le
Développement
économique.
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المقومات التنموية للقطاع الفالحي الجزائري ،للوصول إلى التنمية االقتصادية

ص253 -230 :

.1مقدمة:
حيظى القطاع الزراعي بإهتمام متزايد من قبل معظم دول العامل سواء املتقدمة أو النامية ،وهذا للدور اهلام
واحليوي الذي يقوم به يف حتقيق أهداف التنمية اإلقتصادية ،واملتمثلة يف زيادة مسامهة الناتج الزراعي يف الناتج احمللي
اإلمجايل ويف زيادة نصيب الفرد منه ،وكذا توفري مناصب الشغل ملختلف الفئات اإلجتماعية خاصة يف املناطق الريفية،
كما يوفر اإلحتياجات الغذائية للسكان وحتقيق األمن الغذائي وتقليل حجم الواردات ،وتوفري املواد األولية الزراعية
للصناعة كمدخالت وسيطة للعديد من الصناعات (القطن ،اجللود ،الصوف ،)...وتساهم كذلك يف احلصول على
موارد مالية من خالل عائد الصادرات من السلع الزراعية ،وميثل مصدرا لثروات إضافية للبالد ،ومن مث تعمل على
حتقيق الرفاهية ،فكانت مبثابة القلب النابض القتصاديات البلدان املتقدمة ،كما يساهم كذلك يف استكمال
اقتصاديات البعض من البلدان النامية ،فلتحقيق أحد أهداف اإلمنائية لأللفية وهو ختفيض نسبة الذين يعانون من
الفقر مدقع واجلوع ،فمن بني كل أربعة فقراء يف البلدان النامية يعيش ثالثة يف مناطق ريفية ،ويعتمد معظمهم بصورة
مباشرة أو غري مباشرة على الزراعة لكسب عيشهم .ركزت احلكومات واجملتمع الدويل علي وضع وتنفيذ برامج
الزراعة من أجل التنمية اليت ميكن أن حتسن حياة مئات املاليني من الفقراء يف املناطق الريفية ،ففي منطقة أفريقيا
جنوب الصحراء ،تعترب الزراعة خياراً قوياً لتنشيط النمو ،والتغلب على الفقر ،وتعزيز األمن الغذائي .كما أن منو
اإلنتاجية الزراعية ضروري من أجل حفز النمو يف قطاعات االقتصاد األخرى .ولكن تعجيل خطى النمو يتطلب
زيادات حادة يف إنتاجية الزراعة القائمة على احليازات الصغرية مقرتنة باملساندة الفعالة للماليني من األشخاص
املعتمدين على الزراعة القائمة على الكفاف من أجل العيش ،ويعيش الكثريون منهم يف مناطق نائية .يتطلب التغلب
ُ
على الفقر الواسع االنتشار يف آسيا التصدي للتباينات يف الدخل اآلخذة يف التوسع فيما بني املناطق الريفية واملناطق
احلضرية .فمازالت بلدان آسيا ذات االقتصاد سريع النمو موطناً ملا يزيد على  600مليون شخص يعيشون يف فقر
مدقع ،وعلى الرغم من اهلجرة الواسعة من الريف إىل املدن واملناطق احلضرية ،سيظل الفقر يف املناطق الريفية مهيمنا
لعدة عقود قادمة من السنوات .وهلذا السبب ،يركز تقرير" التنمية يف العامل'' (البنك الدويل )9005،على كيفية هتيئة
فرص العمل يف املناطق الريفية من خالل تنويع مصادر الدخل باعتماد الزراعة ذات االستخدام املكثف لأليدي
العاملة واملنتجات الزراعية عالية القيمة املرتبطة بالقطاع الديناميكي غري الزراعي يف املناطق الريفية .ويف كافة املناطق،
ومع ازدياد شحة األراضي واملياه والضغوط النامجة عن عامل آخذ يف العوملة ،فإن مستقبل الزراعة مرتبط أصالً حبماية
املوارد الطبيعية .ومع احلوافز واالستثمارات الصحيحة ،ميكن ختفيف أثر الزراعة على البيئة ،كما ميكن تعبئة اخلدمات
البيئية واالستفادة منها حلماية مستجمعات املياه والتنوع البيولوجي .ومما يُتيح الفرص املثرية لالهتمام بغية استخدام
الزراعة لتشجيع التنمية يف عامل اليوم :التوسع السريع لألسواق احمللية والعاملية ،واالبتكارات املؤسسية يف األسواق
والتمويل والعمل اجلماعي ،وثورة التقنية البيولوجية وتقنيات املعلومات .لقد وصلت الدول املتقدمة إىل مرحلة متطورة
يف هذا اجملال ،مما أهلها للوصول إىل حتقيق األمن الغذائي ،وأصبحت السلة الغذائية للعديد من الدول النامية ،وهذه
األخرية عمدت إىل االقتداء بالدول املتقدمة من خالل تبّنيها إصالحات لإلسراع من اخلروج من التخلف
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االقتصادي ،غري أن غالبيتها وقعت ضحية تراجع اهتمام بالقطاع الفالحي وتدهور أولويته بني باقي القطاعات
األخرى .يتميز القطاع الفالحي بالدول العربية باعتماده على األمطار ،باإلضافة إىل االعتماد احملدود على األساليب
الزراعية احلديثة مما ساهم يف تدين إنتاجية احملاصيل الزراعية ،كما يتميز بعدم االستقرار نظراً لتقلب العوامل املناخية،
وحمدودية املوارد املائية وخباصة األمطار .وقد بلغت مساحة األراضي الزراعية الكلية حوايل  36.2يف املائة من
األراضي الصاحلة للزراعة يف الدول العربية يف عام  .9002ومن بني األراضي املزروعة باحملاصيل املومسية ،فقد بلغت
نسبة األراضي اليت تعتمد على األمطار حوايل  79يف املائة يف العام نفسه .وقد أدت الظروف املناخية املواتية خالل
عام  2007والتوسع يف استخدام التقنيات احلديثة يف الزراعة يف بعض الدول العربية الزراعية مثل استخدام مدخالت
اإلنتاج احلديثة من بذور حمسنه وأمسده ومكننة وري متطور وتربية وفق التقنيات احلديثة ،إىل زيادة اإلنتاج النبايت
واحليواين .تراجعت نسبة العاملني يف الزراعة إىل  27.7يف املائة من العمالة الكلية العربية يف عام  ،2006ويعود هذا
الرتاجع إىل اخنفاض االستثمار يف قطاع الزراعة واستمرار اهلجرة من الريف إىل املدن بسبب تدين مستويات اخلدمات
األساسية وتضاؤل فرص العمل اجملدي يف الوسط الريفي .ويعترب نصيب العامل الزراعي من القيمة املضافة يف القطاع
الزراعي يف الدول العربية متدنياً باملقارنة مع نصيب نظريه يف الدول املتقدمة والنامية .وعلى صعيد جتارة املنتجات
الزراعية ،فقد أدى النمو يف اإلنتاج النبايت واحليواين إىل جتاوز نسبة منو قيمة الصادرات الزراعية نسبة منو قيمة
الواردات الزراعية مما أدى إىل تراجع العجز التجاري الزراعي يف الدول العربية إىل حوايل  25مليار دوالر يف عام
 .2006وبالرغم من هذا التحسن ،فقد استمر العجز الغذائي العريب يف بعض السلع الغذائية الرئيسية حيث بلغ

حوايل  18.1مليار دوالر عام  2006غري أن نسبة االكتفاء الذايت ارتفعت لعدد كبري من السلع الغذائية الرئيسية.
جاء تقرير للبنك العاملي سنة  1986ليذكر أن النجاح االقتصادي للدول النامية يتوقف بصورة رئيسية على النجاح
يف جمال الزراعة ،واجلزائر كغريها من الدول النامية عرف القطاع الفالحي هلا عدة تغريات وجتارب يف جمال التنمية
الزراعية ،وذلك من خالل اإلصالحات اليت عرفها هذا األخري والتنظيمات القانونية املختلفة ،فمنذ االستقالل كانت
تسعى جاهدة إىل تنميته من خالل السياسات واإلصالحات واملخططات اليت أبرمتها (التسيري الذايت ،الثورة الزراعية،
إعادة اهليكلة ،املستثمرات الفالحية ،واملخططات التنموية) ،كلها كانت هتدف إىل حتريك عجلة تنمية القطاع
الفالحي .هذه اإلصالحات أتت بإجيابيات للبيئة االقتصادية االجتماعية ،لكن باملقابل فهي ال ختلوا من السلبيات،
ألنه رغم تشابه األهداف إال أن تأثريها كان خمتلف ،فكل سياسة جاءت بتغيريات جزئية للعامل الفالحي والريفي :إذ
يف املرحلة األوىل :مرحلة التسيري الذايت  1971 - 1963كانت هتدف إىل تنظيم القطاع الفالحي وتثبيت مبدأ
االشرتاكية يف قطاع الفالحة ،لكن مل تصل إىل املستوى املرغوب فيه برغم اإلجيابيات اليت حققتها .وأما املرحلة
الثانية :مرحلة الثورة الزراعية  1981 - 1971فهي من أجل استغالل واسع لألراضي عصرنة العامل الريفي وحتقيق
اهلدف األساسي يف إثبات النظام االشرتاكي ومتديده يف الفالحة .تليها مرحلة إعادة اهليكلة والتنظيم بعد 1981
اليت أتت من أجل توحيد وتنظيم قطاع الدولة وذلك بتنظيم القطاع االشرتاكي وقطاع الثورة الزراعية ،إنشاء
املستثمرات الفالحية االشرتاكية وقطاع التنمية الفالحية ،وختصيص األراضي وإنشاء املزارع النموذجية ،لتتخلى يف
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األخري عن كل هذه اإلصالحات ،حيث بدأت باالنسحاب تدرجييا عن متابعة قطاعها يف التسيري .إذا بدأت
بالتخلي عن متابعة أراضيها ماديا وتقنيا بعد توزيع األراضي على شكل مستثمرات فردية ومجاعية وتركت ختطيط
اإلنتاج عملية حرة للفالحني .مث كان هناك شبه انقطاع حيث انتهى دور الدولة ،وبقيت نقطة واحدة مشرتكة مع
الفالح وهي ملكيتها لألراضي ،مع االحتفاظ باألقطاب املمتازة والوظيفية كاملزارع النموذجية كهيكل فالحي ميثلها
ومتارس سياستها عليه ،والتخلي عن متابعة باقي األراضي ،فقد كان هناك فرز للوحدات اإلنتاجية اجليدة .والسبب
الرئيسي هو التعديل االقتصادي اجلديد والتوجه حنو اقتصاد السوق الذي تبعته مرحلة انتقالية من خوصصة إعادة
اهليكلة ،لكن هذا االنسحاب خاصة على مستوى القطاع الفالحي ،خلق صعوبات كبرية للفالحني يف التعامل مع
اهلياكل املوجودة يف احمليط االقتصادي الفالحي ،خاصة وأن نسبة كبرية من املستفيدين يف قطاع الدولة ليست لديهم
ضمانات وإمكانيات كافية الستغالل األراضي ،وخنص بالذكر هياكل لدعم التموين (البذور واألمسدة) والتمويل
(البنوك) ،مما أدى إىل نتيجة حتمية ظهور نشاطات غري قانونية (كراء األراضي ،استعماهلا للرعي.....اخل) .ضف
إىل ذلك عدم مراقبة الدولة ألراضيها تبعه احنراف الفالحني عن ممارسة الدورات الزراعية وإتباع املسار التقين يف
نشاطهم الزراعي ،مما نتج عنه ضعف اإلنتاج أو عدم تطويره .عدم االحتياط املسبق بإنشاء هياكل اإلسناد للفالحني
إلدارة املخاطر اليت تتعرض هلا احملاصيل الزراعية واإلنتاج احليواين بسبب عدم انتظام األمطار حسب املناطق والفصول
بتطوير السقي التكميلي ،تسويق البذور والنباتات املقاومة للجفاف ملواجهة املناخ الشبه اجلاف يف اجلزائر ،ضعف
تعبئة املوارد املائية ،قصور خدمات دعم املستثمرات الفالحية (القطاع العام واخلاص) كما وكيفا وعدم استكمال
إعادة تنظيم اخلدمات من طرف الدولة لتحسني اإلرشاد الفالحي والتكوين والتسيري وتعميم نتائج البحوث ،وعالقة
املستثمرات الفالحية باألسواق والتحكم يف املعلومات االقتصادية والتجارية (األسعار وحالة السوق) ،والقرض
والتأمينات الفالحية ...إخل .عدم مالئمة التنظيمات املهنية األساسية عرب شبكة الغرف الفالحية ومجعيات املنتجني
وجمالس الفروع املهنية املشرتكة (التأطري التقين ،االحرتافية ،التسيري واحملاسبة ،قذرات التحليل ،التحكم يف املعلومات
املتعلقة بسري األسواق ..اخل).مطابقة النصوص التشريعية مع حركية اإلصالحات وإعادة اهليكلة النصوص اليت حتكم
الوضع القانوين لألراضي الفالحية لألمالك اخلاصة للدولة...اخل .وللنهوض بالقطاع الفالحي مت وضع خمطط وطين
للتنمية الفالحية يف جويلية  2000الذي ميثل منفعة معتربة للقطاع الفالحي ،فالتغريات اليت عرفها هذا األخري هلا
دور أساسي يف حماولة القضاء على كل العوامل السلبية اليت تعيق الفالحة .ورغم كل اإلصالحات اليت عرفها هذا
األخري باجلزائر ،إال أن القطاع الفالحي ما زال يتبع النمط التقليدي يف استخدام املوارد واإلنتاج والتخزين والتوزيع
والتسويق ،فقد أصبح يعيش وضعا متخلفا حبيث أنه مل يرقى إىل األهداف املسطرة وحتقيق األمن الغذائي للسكان،
وهو ما صنف اجلزائر ضمن مناطق العجز الغذائي اليت تعتمد على اإلسرتاد لسد النقص يف تلبية املتطلبات
االستهالكية من السلع الغذائية األساسية .والسبب يرجع بالدرجة األوىل إىل هتميشه يف جمال االعتمادات
االستثمارية ،واعتمادها على مصدر دخل رئيسي وحيد وهو النفط ،مما نتج عنه اخنفاض يف اإلنتاج الزراعي وتراجع
يف معدالت منوه ،مما زاد توسيع الفجوة بني الطلب والعرض خاصة مع النمو الدميغرايف املتزايد ،مما زادت التبعية
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الغذائية فارتفعت فاتورة الواردات الغذائية إىل جانب ارتفاع أسعار املواد الغذائية ،وأمام هذا الوضع ويف ظل التحوالت
االقتصادية بات من الضروري تعميق اإلصالحات يف القطاع الزراعي وحتريره من كل املمارسات البريوقراطية لألجهزة
الوصية والبحث عن سياسة زراعية وإصالحات تسد ثغرات اإلصالحات السابقة من خالل انطالق بربامج جديدة
وإنشاء صناديق خاصة بتمويل القطاع الفالحي ،وتوجيه قروض طويلة ومتوسطة ،وقصرية األجل من أجل خدمة
التنمية الفالحية الشاملة .يعترب القطاع الزراعي يف اجلزائر قطاعا حساسا يف التنمية اإلقتصادية ،نظرا للدور الذي يلعبه
يف التطور اإلقتصادي واإلجتماعي وتنمية املناطق الريفية ،واستغالل اإلمكانيات الطبيعية والبشرية اليت يتوفر عليها
القطاع ،واستغالل امليزات النسبية اليت يتميز هبا من أجل مواجهة التطورات اإلقتصادية املتسارعة اليت شهدها العامل،
خاصة إنشاء املنظمة العاملية للتجارة اليت أصبحت هتيمن على التجارة العاملية ،ومنها جتارة السلع الزراعية اليت أدخلت
مرة يف مفاوضات التجارة املتعددة األطراف يف جولة األورجواي والتوقيع عليها يف مؤمتر مراكش سنة ،0000
ألول ّ
وليتمكن القطاع الزراعي يف اجلزائر من حتقيق هذا الدور اهلام ،إنتهجت الدولة العديد من اإلصالحات اإلقتصادية
والسياسية والتجارية يف السنوات األخرية ،حيث تبنّت إقتصاد السوق والتحرير التجاري وإصالح النظام املايل
والنقدي وسياسة سعر الصرف ،كما قامت بإصالحات يف منظومتها املؤسساتية والتشريعية والقانونية والبنيوية خللق
بيئة ومناخ مناسب لتنمية اإلستثمارات احمللية وجذب اإلستثمارات األجنبية ،باإلضافة إىل تبين العديد من سياسات
الدعم والتشجيع للقطاع اخلاص لإلستثمار يف خمتلف األنشطة الزراعية النباتية واحليوانية ،من اإلنتاج والتسويق
والتصنيع الزراعي والتجارة الزراعية ،منها تقدمي اإلعانات والقروض بدون فوائد أو ضمان هذه الفوائد ،وتوزيع
األراضي الزراعية لإلستصالح ،وشراء بعض احملاصيل الزراعية األساسية بأسعار مرتفعة مشجعة ،باإلضافة إىل تنمية
الري
وتطوير اخلدمات املساندة للقطاع الزراعي ،كالبنية األساسية من فتح الطرق واملسالك وبناء السدود وقنوات ّ
والصرف الصحي واخلدمات اإلرشادية والوقائية ومراكز البحوث عالوة على تدريب العاملني يف إدارة القطاع الزراعي،
ومنه تتمثل اشكالية البحث التالية يف:
فيما تتمثل المقومات التنموية للقطاع الفالحي الجزائري ،للوصول الي التنمية اإلقتصادية؟
ولالجابة علي هذا التساؤل مت التطرق ايل ثالث عناصر كااليت:
أوال :مفهوم الفالحة؛
ثانيا :املقومات التنموية للقطاع الفالحي باجلزائر؛
ثالثا :أمهية القطاع الفالحي يف التنمية االقتصادية باجلزائر
 .2مفهوم الفالحة:
لقد مشل مفهوم الفالحة نشاطات زراعية خمتلفة وعليه تعترب الفالحة حقال واسعا ملختلف األنشطة الزراعية اليت ميارس
فيها اإلنسان نشاطه ،من أجل العيش والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ،وقد ال جند تعريفا دقيقا وشامال لبعض
الكلمات كالفالحة والزراعة.ويعترب وجود هذا اإلختالف بني املفكرين ،أحد العوامل األساسية اليت تساهم يف تعميق
اإلختالفات بينهم وبالتايل الوصول إىل نتائج متباينة .تعين كلمة الفالحة (الزراعة) :احلقل أو الرتبة وكلمة الزراعة
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أي العناية والرعاية .1CULTUREالفالحة لغة :إن الفالح من حيث اللغة هو اخلري

والنجاح والتوفيق .أما من حيث مدلول الكلمة العام ،فهو تلك اجملموعات التارخيية املتميزة ترتبط بعالقات طبيعية
وإجتماعية مع األرض ،وطاملا حتررت هذه اجملموعات من العالقات املرتبطة باألرض إنطلقت يف صراعات ضمن
عالقات زراعية .فعندما نقول احلروب الفالحية والثورات الفالحية كان أساسها هو احلصول على األرض .غري أن
هذا التعريف ال يعكس أو ال يفسر لنا بقية النشاطات الزراعية احلديثة ،حيث أصبحت تقتصر فقط على العمليات
اخلاصة برعاية الرتبة وأرض ،بل هتتم أيضا بنشاطات أخرى كرعاية احليوان وحتسني النبات ومستلزمات الزراعة من
آالت وأمسدة وبذور ،وأدوية .كما أن النشاطات الزراعية هتتم بكثري من اخلدمات الزراعية والريفية كحفر اآلبار،
والتنقيب عن املياه وبناء السدود وإقامة مراكز التخزين والتحويل وشق الطرق واملواصالت والتسويق وغري ذلك من
األعمال واخلدمات الالزمة للنشاط الفالحي .لقد عرفت منظمة األمم املتحدة الزراعة على املفهوم احلديث والضيق،
إذ يتعلق خاصة باملواد الطبيعية والبحوث والتدريب واإلرشاد واإلمدادات مبستلزمات اإلنتاج الزراعي وإنتاج احملاصيل
والثروة احليوانية.أما املفهوم الواسع يتعلق بصنع املستلزمات الزراعية وخدمات التسويق والتحويل للمنتجات الزراعية.
غري أننا نالحظ بأنه كلمة الفالحة والزراعة هلما نفس املعىن أو املدلول وعندما نقول مثال املساعدات املالية
املخصصة للقطاع الفالحي أو الزراعي فإهنا تعين نفس الشيء .إن الزراعة تضم مجيع األنشطة املنتجة اليت يقوم هبا
الفالحون أو املزارعون ،للنهوض بعملية اإلنتاج لتحسني منو اإلنتاج النبايت واحليواين وذلك بقصد توفريها الحتياجات
لإلنسان.
1.2وظائف الفالحة :تلعب الفالحة دورا مرموقا يف تنمية الكثري من األنشطة اإلقتصادية املختلفة ،فقد إستطاعت

هذه األنشطة الزراعية مبنتجاهتا املتنوعة من مواد أن حترك خمتلف القطاعات اإلقتصادية من صناعة ،جتارة وخدمات
أخرى .إذ أن الفالحة كانت وستبقى مصدرا أساسيا لتوفري املواد الغذائية الضرورية للسكان .وإذا كان فيما سبق
هناك تعارض بني الريف واملدينة أي بني الصناعة والزراعة ،فإنه يف الوقت احلايل حيدث العكس فكالمها مكمل

لآلخر ،إذ ال ميكن اإلنطالق من املدينة متناسني يف ذلك الريف ،بل البد من إدماج الريف يف التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية الشاملة .وتتمثل أهم وظائفها يف :توفري الغذاء ،توفري املادة األولية إلنطالق الصناعة الغذائية ،الزراعة
مصدرا للعملة الصعبة ،الزراعة وسيلة لتمويل التنمية ،الزراعة تساهم يف خلق سوق للمواد الغذائية ،الزراعة وسيلة
لتحقيق الرتاكم يف إعادة اإلنتاج الزراعي املوسع ،حتقيق التكامل اإلقتصادي يف إطار عملية التبادل القطاعي ،الفالحة
قاعدة أساسية إلنشاء فرص العمل والتشغيل.
 .3المقومات التنموية للقطاع الفالحي بالجزائر
حتوز اجلزائر على عدة فرص متاحة من حيث املوقع اجلغرايف حيث تعترب بوابة إفريقيا وحمور الدول املغاربية وقرهبا من
السوق األوربية وشريط ساحلي طوله 1200كلم مطل على أوروبا ،فضال عن إمتالكها لعدة موارد مائية وأرضية
وبشرية ومالية متكنها من إحتالل مرتبة متقدمة من حيث حتقيق اإلكتفاء الذايت للغذاء والتصدير جيعلها تعتمد على
القطاع الفالحي كبديل لقطاع احملروقات لتمويل التنمية االقتصادية ،وميكن تلخيص هذه املوارد وفق الرتتيب التايل:
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 1.3الموارد الطبيعية :مبساحة  2.381.741كم  2حتتل اجلزائر املرتبة الثانية بعد السودان يف إفريقيا من حيث
املساحة ،تتميز بقسمني تضاريسيني كبريين مها :ما قبل األطلس الصحراوي (السهول ،اهلضاب ومرتفعات األطلس
التلي) ،وما بعد األطلس الصحراوي (الصحراء) .إن هذا التنوع يف اخلريطة التضاريسية للجزائر ،أدى إىل تنوع األقاليم
املناخية من مناخ البحر األبيض املتوسط يف الشمال ،واملناخ الشبه اجلاف يف اهلضاب واملناخ الصحراوي يف اجلنوب.
وعلى أساس هذا اإلختالف ،تتحدد نوعية الغطاء النبايت السائد يف كل منطقة وكذا نوعية احملاصيل الزراعية اليت
تزدهر فيها ،وتشتمل علي نوعني من املوارد:
1.1.3الموارد المائية للزراعة :ميثل املاء أهم عناصر احلياة ،كما أنه يعترب من العناصر األساسية اليت تتحكم يف
اإلنتاج الزراعي وتكثيف الزراعة ،إن تطور هذا القطاع وتنميته مرتبطان حبجم املياه املعبئة له ،اليت تستغل يف الري
الفالحي وتوسيع املساحة املسقية ،كما أن الظروف املناخية هلا دور فعال يف التحكم يف حجم املساحة املسقية ،اليت
هي ضئيلة مقارنة مع حجم األراضي الصاحلة للزراعة وتنقسم إىل املوارد األتية :املوارد املطرية حيث قدرت كمية
األمطار اليت تتساقط سنويا على اجلزائر ب  01900ملم مكعب حسب تقديرات منظمة العربية للتنمية الزراعية
لسنة  ،9001املوارد السطحية وتشمل مصادر املياه السطحية يف السدود ،احملاجر املائية واألهنار ،املوارد املائية
اجلوفية تقدر ب  33مليار م مكعب وأن إحتياطي املياه اجلوفية يف الصحراء اجلزائرية يقدر ب  60ألف مليار مرت
مكعب ،املياه املعبئة يقدر حجمها ب  0.07مليار مرت مكعب منها ما هي خمزنة يف السدود اليت يقدر عددها ب
98سد ،بطاقة إستعاب تقدر ب مليارين مرت مكعب ،باإلضافة إىل وجود  420بئر غري مستغلة بسبب نقص
التجهيزات وإرتفاع تكاليفها.
 2.1.3الموارد األرضية :للجزائر رصيد هام من األراضي الزراعية الكلية قدرت حبوايل 42 499 430هكتار
لسنة  ،2 9000مبساحة امجالية تبلغ  238 174 100هكتار .وهي مصنفة كااليت ايل :األراضي القابلة للزراعة
املستعملة فعال يف الزراعة باإلضافة إىل األراضي الغري مستغلة واليت أثبتت الدراسات إمكانية إستصالحها تقدر حبوايل
 32 942 086هكتار باجلزائر ،أراضي صاحلة للزراعة تبلغ حوايل  8 445 490هكتار ،وال متثل سوي % 7.5
من املساحة االمجالية للبالد وهي األراضي املخصصة ملختلف املزروعات الفصلية كالبقول أو الشتوية كاحلبوب أو
الزراعة الصناعية أو متعة السنوات كنباتات الكالء واألشجار املثمرة ،أراضي املساحة احملصولية تبلغ حوايل
 944 095هكتار ،وتتمثل يف مساحة األرض اليت تزرع سنويا مضروبة يف عدد احملاصيل اليت تتعاقب زراعتها خالل
نفس السنة ،أي اإلستعمال الكثيف الزراعي .إن التنمية الزراعية احلديثة تعمل على زيادة املساحة احملصولية ،عوض
القيام بإستثمارات ضخمة إلستصالح األراضي الصاحلة للزراعة ،إال أهنا تطبق يف أغلب األراضي الدورة األحادية
(أي زراعة حمصول واحد خالل سنة) وهذا ما يظهر جليا يف زراعة احلبوب واألشجار املثمرة .األراضي املسقية ولقد
سعت الدولة إىل زيادة مساحتهاحيث قامت ببناء العديد من السدود وحفر األبار خاصة يف املناطق اجلنوبية إال اهنا
تبقى حمدودة مقارنة بقدرات البالد من األراضي واملياه ،يبلغ عددها حوايل  1 056 284هكتار وال تشكل 0/0
من املساحة االمجالية للبالد.
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 2.3الموارد البشرية :ميثل العنصر البشري احملرك األساسي ألي قطاع إنتاجي بصفة عامة والقطاع الزراعي بصفة
خاصة ،فهو العنصر الذي بإمكانه حتقيق الشروط املالئمة إلستغالل املوارد الطبيعية واإلستعمال األمثل لإلمكانيات
املتوفرة ،لرفع اإلنتاج الزراعي إىل املستوى الذي يكفل حتقيق اإلحتياجات الغذائية للسكان.و اجلدول املوايل يوضح
تطور العمالة الفالحية كااليت:
الجدول رقم (: )1عدد القوى العاملة في القطاع الزراعي بالجزائر.
السنوات
بالزراعة العاملة القوى

9005

9000

9009

9007

9001

3،401 3،387 3،368 3،318 3،096

 %معدل النمو
0.4

المصدر :منظمة األغذية والزراعة الفاو(قاعدة البيانات). 2016

تعتمد اجلزائر يف اإلنتاج الزراعي على العنصر البشري ،نظرا ألن معظم العمليات الزراعية التزال تنجز يدويا،
بسبب قلة املعدات الالزمة؛ مما إجنر عنه وجود عدد كبري من العنصر البشري يف هذا القطاع وصل ايل نسبة منو تبلغ
 % 0.1خالل فرتة .9001-9005
 .3.3الثروة النباتية :بلغت الثروة النباتية  002002075قنطار سنة  ،9000يشكل اإلنتاج النبايت ،املقياس
األساسي واجلزء الكبري ملعرفة مدى مسامهة القطاع الفالحي يف الناتج الداخلي اخلام ،أهم احملاصيل اليت نركز عليها
جند إنتاج احلبوب ،حيث حيتل الصدارة يليه إنتاج اخلضر مث احلمضيات مث الفواكه األخرى بعدها تأيت الزراعة
الصناعية والكروم وأخريا البقول اجلافة.
 4.3الثروة الحيوانية ::قدر جمموع االنتاج احليواين ب  9090719لسنة  ،39009وبلغت عدد رؤوس املاشية
سنة 9000ب  70151االف راس سنة  .49000تعترب الثروة احليوانية القسم الثاين يف القطاع الزراعي بعد اإلنتاج
النبايت ،ومتثل إحدى أهم مصادر اإلنتاج الفالحي ،ملا هلا من أمهية يف توفري اإلحتياجات الغذائية إذ تعترب عنصرا
أساسيا لنمو جسم اإلنسان وتزويده بالطاقة الالزمة ،كما يوفر املواد األولية للعديد من الصناعات وله أمهية إقتصادية
بإعتباره جمال من جماالت اإلستثمار الفالحي؛ حيث يتميز بنوع من اإلستقرار يف اإليرادات على خالف اإلنتاج
النبايت ،وهلذا هناك إهتمام كبري برتبية احليوانات وتطويرها ضمن أهداف املخططات التنموية وهذا بإنشاء احلظائر
وتزويدها باملستلزمات الضرورية.
 5.3الدعم المالي والتقني :إن تقدم خمتلف القطاعات اإلقتصادية مرهون بوجود رؤوس أموال ضخمة املخصصة

لتسيريها ،وفيما يتعلق بالقطاع الفالحي فإن الدولة ختصص يف ميزانيتها سنويا غالف مايل حيدد حبسب اإلحتياجات
كما أن للقطاع اخلاص (مستثمرين وفالحني) دور يف زيادة رؤوس األموال .لقدحظي القطاع باهتمام بالغ يف
السنوات األخرية ،وهذا بتطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية يف فرتة التسعينات ،مث املخطط الوطين للضبط
والتنمية الفالحية بداية من األلفية الثالثة ،الذي من خالهلما تدخلت الدولة بشكل مباشر وفعال يف الربامج
والسياسات الزراعية ،بإنشاء جمموعة من الصناديق وتطوير صناديق أخرى موجودة لتقدمي العديد من أشكال ووسائل
الدعم ،والتشجيع للقطاع اخلاص يف خمتلف النشاطات الفالحية سواء النباتية أو احليوانية ،وتوزيع األراضي
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لإلستصالح عن طريق اإلمتياز ،وزيادة حجم اإلستثمارات العمومية يف تنمية وتطوير البنية التحتية ،واخلدمات
املساندة للقطاع ،من خالل بناء السدود وقنوات الري والصرف وفتح الطرق وتوصيل الكهرباء وتطوير البحوث
واخلدمات اإلرشادية والوقائية ،وتدريب العاملني يف إدارة القطاع الزراعي ،هذا باإلضافة إىل توفري مناخ اإلستثمار ،من
خالل توفري الظروف السياسية واإلقتصادية والتنظيمية ،وسن العديد من القوانني والتشريعات احملفزة واملشجعة
لإلستثمارات احمللية ،وجذب اإلستثمارات األجنبية ،ولتعطي أكثر إمتيازات وضمانات هلؤالء املستثمرين ،سواء احمللني
أو األجانب .كما رافق هذه القوانني والتشريعات ،إنشاء إطار مؤسسايت يعمل على تأطري هذه اإلستثمارات
وتشجيعها ،وعلى رأسها الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار ،ANDIواجمللس الوطين لإلستثمار CNIوالشباك
الوحيد الالمركزي ،GUوالوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة باملسامهة وتطوير اإلستثمار  MDPPIوالتوقيع
على العديد من اإلتفاقيات واملعاهدات الدولية حلماية وضمان اإلستثمار واحلق يف التحكيم الدويل .قدرت ميزانية
القطاع الفالحي لسنة  2016ب 50مليار دينار ،خمصصة ملرافقة اإلستثمارات الفالحية وتشجيعها ،وكذا
تدعيمات اخلاصة يف جماالت كاحلليب واحلبوب واستصالح األراضي.
 6.3التكوين والبحث واإلرشاد الزراعي:يعترب التكوين ،البحث واإلرشاد الفالحي من العوامل الضرورية لرفع
اإلنتاجية عن طريق اإلستعمال الكفئ لوسائل اإلنتاج والتقليل من النقائص وكذا تطبيق املعارف والتقنيات احلديثة يف
اجملال الزراعي والبحث عن أجنع الطرق لتطبيق برامج التنمية وذلك بالقيام ببحوث ميدانية على كل املستويات
(األمراض اليت تصيب النباتات واحليوانات ،حتسني خصوبة الرتبة ،وطرق الري وغريها .)...ولتحقيق هذه األهداف
قامت الدولة بتوفري جمموعة من اإلمكانيات متثلت يف إنشاء العديد من املؤسسات واملعاهد التكوينية ومراكز البحوث
العلمية لتكوين األعوان التقنيني والعمال املختصني ،التقنيني الساميني يف الصحة احليوانية ،مهندسني وبياطرة.يعترب
البحث الزراعي من عوامل جناح تنمية اإلنتاج ورفع املردودية ،ملا له من دور يف حتسني محاية النباتات واحليوانات،
لذلك قامت الدولة من خالل خمططات التنمية اإلقتصادية إىل تكوين جهاز للبحث يف اجملال الزراعي الذي يضم
ثالث معاهد :املعهد الوطين للبحث الزراعي ،املعاهد التقنية (إعداد مقاييس إلستعمال وسائل اإلنتاج وصيانتها،
البحث يف تقنيات مالئمة لإلنتاج ،وضع خطط وأسس لضمان صيانة اآلالت) ،معاهد الوقاية واملكافحة (لضمان
املراقبة والوقاية على احلدود واملصادقة على املنتجات الوقائية ،التدخل عند ظهور األوبئة والكوارث .)..يقوم اإلرشاد
الزراعي بتوجيه الفالح وامداده باإلرشادات واملعلومات واملعارف واخلربات اليت يفتقر إليها ،ويوجهه إىل األساليب
احلديثة املستعملة يف اإلنتاج الزراعي ،كما يهدف اإلرشاد إىل حتسني املردودية ورفع مستوى معيشة السكان .مؤطري
هذا اجلهاز هم (اإلدارة ،األساتذة ،املرشدين ،املنتجني ،ممثلي املعاهد واملراكز )...هذا البحث مسح لنا باإلجتاه حنو
مقاربة تربط بني املفاهيم املنهجية ،األهداف واملسائل املقدمة من خمتلف سياسات اإلرشاد الفالحي هذا ما جعلنا
نسلط الضوء على النظرة اجلديدة لإلرشاد بالنسبة للبيئة.
7.3اإلصالحات الزراعية في الجزائر :يعرف اإلصالح الزراعي بأنه" :جمموعة اإلجراءات التشريعية والتنفيذية اليت
تقوم هبا السلطات العامة إلحداث تغيريات إجيابية يف احلقوق املتعلقة باألرض الزراعية من حيث ملكيتها وحيازهتا
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والتصرف هبا ،لينجم عن هذه التغيريات إلغاء احتكار األرض الزراعية أو تقليصه وضمان توزيع أكثر عدالة يف الثروة
والدخول .ويتم ذلك عن طريق وضع حد أعلى للملكية الزراعية اخلاصة ال جيوز ختطيه ،واالستيالء على ما يتجاوز
هذا احلد من أراض وتوزيعها على فقراء الفالحني املستحقني وفقا لشروط وأولويات ختتلف باختالف األوضاع
ال سياسية واالقتصادية والسكانية واالجتماعية لكل بلد .واإلصالح الزراعي هبذا املعىن احملدد األكثر شيوعا يركز على
إصالح منط توزيع األرض ،أي على حتقيق العدالة وفتح الطريق أمام حترير الفالحني اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا من
استغالل إقطاعي أو شبه إقطاعي .وقد يتسع مفهوم اإلصالح الزراعي ال لريكز على حتقيق العدالة فقط وإمنا على
حتقيق النمو أيضا .فيشمل يف هذه احلالة بعض اإلجراءات الكفيلة بتنظيم العالقات الزراعية بني مالك األراضي
الزراعية ومستأجريها ،وتدريب الفالحني وإرشادهم وتنظيمهم يف تعاونيات ،وتطوير طرق زراعتهم ووسائلها ،وتوفري
القروض هلم ومساعدهتم يف تسويق املنتجات الزراعية وإقامة وحدات إنتاجية زراعية على أسس مجاعية متقدمة ،وغري
ذلك 5".وبالرجوع إىل تطور القطاع الزراعي يف اجلزائر منذ االستقالل فإنه مر بعد االستقالل (-0029
)0009بالتسيري الذايت؛ إذ كان الوضع الذي واجهته احلكومة األوىل سنة  0029وضعا مؤملا حيث كانت منظمة
اجليش السري التابعة للمعمرين تقوم بتنفيذ سياسة األرض احملروقة حىت ال ينتفع اجلزائريون بعد االستقالل من وجود
أي إجناز وقامت الدولة باختاذ أول إجراء هو إعالن أمالك املعمرين دون مالك وهكذا ظهر نظام التسيري الذايت الذي
يعرف على أنه تسيري العمال الدميقراطي للمنشآت واملستثمرات اليت هجرها األوروبيون ومت تأميمها ،مث تدخلت
احلكومة اجلزائرية بواسطة مراسيم مارس وأكتوبر  0027هبدف تنظيم األراضي الزراعية وكيفية استغالهلا وإضفاء
الشرعية القانونية لالستيالء اجلماعي من طرف الفالحني على األراضي ومت إنشاء نظام التسيري الذايت حيث بلغت
حنو  99070مزرعة مبساحة تقدر بـ 9.1مليون هكتار .مث تلتها مرحلة الثورة الزراعية اليت جاءت كنتيجة للوضعية
اليت آلت إليها الفالحة يف البالد آنذاك ،وكذلك نتيجة للوضعية االجتماعية املتدهورة للمواطنني ،والتباين املوجود
بينهم ،وعلى هذا صدر ميثاق الثورة الزراعية يف  0000/ 00/01وشرع يف تطبيقه يف شهر جوان  ،0009وقد
جاء يف املادة األوىل من قانون الثورة الزراعية ما يلي ":األرض ملن خيدمها ،وال ميلك احلق يف األرض إال من يفلحها
ويستثمرها".إذ هتدف إىل القضاء على التباين يف توزيع امللكية ،وكذلك دمج املواطنني البسطاء يف التنمية االقتصادية
القومية ،والرفع من دخوهلم الشخصية ،كما هتدف إىل تنظيم االنتفاع باألرض والوسائل لفالحتها بشكل ينجم عنه
حتسني اإلنتاج بواسطة تطبيق التقنيات الفعالة ،ومبوجب هذا القانون مت منح أراضي للفالحني احملرومني وذلك سواء
يف األراضي التابعة مللكية الدولة والبلديات أو يف األراضي املؤممة؛ فبلغت األراضي املوزعة مليون هكتار نشأت عنها
تعاونيات زراعية بلغت حنو 7000تعاونية تقريبا ،وبعد  0000أي بعد دخول مرحلة الثورة الزراعية اختفت
مساعدات الدولة للفالحني ،وهذا بسبب حتديد امللكية مث عاد االهتمام من جديد وخاصة يف املخطط اخلماسي
الثاين ( .)0000–0005ويف سنة  0000صدر قانون إعادة األمالك املؤممة ،حيث مت إرجاع  115000هكتار
لنحو  99ألف مالك سابق .وأمام اآلثار السلبية اليت أحدثها إلغاء الدعم الزراعي واستجابة لنداء الفالحني
وممثليهم قررت الدولة العودة لسياسة الدعم املباشر للفالحني املنتجني عوض الدعم للجميع ،وذلك من خالل مجلة
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من اإلجراءات والتدابري مشلت ختفيض نسب الفوائد على القروض وإنشاء صناديق متخصصة للدعم ( 0صناديق
متخصصة تبعا لنشاطات فروع اإلنتاج الزراعي) ،مع تقدمي إعانات (إعفاءات) جبائية وشبه جبائية للفالحني 6.كما
مت إصدار قانون سنة  0005القاضي بإعادة بعض األراضي املؤممة إىل مالكيها هبدف تنمية فعالية هذا القطاع .ومشل
الربنامج أيضا إجراءات هتدف لدعم االستغالل الزراعي وتوفري الشروط احملركة لإلنتاج الزراعي ،إىل جانب تطوير
الصيد البحري وترقيته ،وحتسني وسائل الصيد ،توسيع وهتيئة موانئ الصيد وتوجيه االستثمار اخلاص إىل هذا القطاع.
ليليها يف سنة  0002صدور تشريعات عديدة تضمن حق التملك لألرض وتأجريها تكريسا للتوجه السياسي
واالقتصادي اجلديد للبالد حنو اقتصاد السوق .مث جاء برنامج إعادة اهليكلة الذي مس كل القطاعات مبا فيها القطاع
الزراعي ،إال أن القطاع عرف تذبذبا يف اإلنتاج خاصة بالنسبة للحبوب باستثناء سنوات 0001و0005و0002
وهذا العتماده كليا على املناخ ،إذ عرفت اجلزائر عدم انتظام األمطار املتساقطة 7.وعقب الظروف السياسية الصعبة
اليت مرت هبا البالد ،فإن السياسة االقتصادية للدولة كانت هتدف أوال للعمل على إعادة تثبيتها يف إطارها القانوين
كمسئول على األهداف االقتصادية على املديني املتوسط والبعيد وحمرك لربنامج تطوير االقتصاد الوطين والتنمية
االقتصادية ،ومن مث شرع يف تطبيق برناجمني تنمويني ،برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي الذي استغرق تنفيذه ثالث
سنوات (بني سنيت  9000و )9001وبرنامج دعم النمو االقتصادي املمتد على مخس سنوات من  9005إىل
 . 9000فالربنامج األول ،برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي الذي كان من أهدافه احلد من الفقر وتوفري مناصب
الشغل وحتقيق التوازن اجلهوي وإعادة إنعاش الفضاء الوطين ،مسح بتحقيق استقرار االقتصاد الوطين وإعادة بعث
مسار النمو االقتصادي الذي بلغ أوجه يف سنة  9007حيث سجلت نسبة  ،%7وقد رافق ذلك مجلة من
اإلجنازات لفائدة السكان يف جمال الصحة واملوارد املائية والتنمية الريفية ويف عدة قطاعات أخرى .أما برنامج دعم
النمو االقتصادي فإنه يهدف لتثبيت اإلجنازات احملققة يف الفرتة السابقة ووضع الشروط املناسبة لنمو مستدمي مولد
للرفاه االجتماعي بتوفريه ملوارد معتربة ،ومساعد على حتسني مستوى معيشة السكان بتنمية البنية التحتية للبالد

السيما شبكات النقل واألشغال العمومية والري والفالحة والتنمية الريفية 8.وعليه ميكن القول أن السياسات الزراعية
املنفذة يف اجلزائر اتسمت يف العقود الثالثة املاضية بعدم االستمرارية .فقد متيزت فرتة الستينات بتجربة يف اإلدارة
الذاتية وسياسة إعادة التحويل اجلزئي لنظام اإلنتاج .أما فرتة السبعينات فقد عرفت املشاركة املؤسسية للدولة يف إدارة
القطاع ،ليأيت يف فرتة الثمانينات اإلصالح الزراعي الذي حاول ضمان االنتقال السلس حنو اقتصاد السوق وتشجيع
الزراعة اخلاصة .وحترير النظام وانسحاب الدولة يف سياق برنامج التكيف اهليكلي يف التسعينات ورغم ذلك مل تنجح
يف حتسني أداء القطاع  .وتشهد األلفية اجلديدة العديد من اإلصالحات اليت نشطت القطاع ومسامهته يف دفع وترية
9
التنمية يف البالد.
 8.3إتفاقيات واصالحات الزراعة في اطار االنظمام الي المنظمة العالمية للتجارة :عرف هذا القطاع
إصالحات جذرية متاشيا والتحوالت اإلقتصادية واإلصالحات اليت قامت هبا الدولة يف القطاعات والفروع اإلقتصادية
األخرى ،هبدف تطوير اإلنتاج الزراعي وتصحيح تشوهات السياسة السعرية املقننة للمنتجات الزراعية عند مراحل
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اإلنتاج والتوزيع ،مما يسمح برتشيد نفقات اإلنتاج ملواجهة املنافسة الداخلية واخلارجية ،وهذه اإلصالحات متثلت فيما
يلي:
إعادة توزيع أراضي الفالحة اإلشرتاكية يف شكل مستثمرات فالحية مجاعية وفردية ،من خالل تطبيق القانون رقم 00-00املؤرخ يف  0ديسمرب  ،0000الذي يثبت احلقوق العينية للمنتجني الفالحني.
 إعادة النظر يف تسيري القطاع الفالحي من خالل تطهري النزاعات الفالحية وتسويتها بإصدار القانون- 630007املتضمن التوجه العقاري ،الذي يهدف إىل حتديد حقيقة األراضي والعقارات يف اجلزائر املؤرخ يف/00 / 16
 0007من الناحية التقنية ،باإلضافة إىل الطبيعة القانونية لألمالك العقارية وأساليب تدخل الدولة وجمموعاهتا احمللية
واملؤسسات العمومية ،لتنظيم هذا اجلانب اهلام من حياة الدولة اجلزائرية ،مع تشجيع إستغالل األراضي الفالحية
التابعة للخواص.
إلغاء دعم أسعار مدخالت اإلنتاج الفالحي بتوجه الدولة حنو التحرير الكلي ألسعار مدخالت اإلنتاج الفالحي،بداية من سنة .0000
 إلغاء كل أشكال الدعم عن املنتجات الغذائية وحترير أسعارها ،وربط دخول املنتجني باإلنتاج يف هناية ،0000لتتماشى مع األسعار العاملية ،ما عدا أسعار القمح بنوعيه واحلليب.
رفع القيود عن التجارة اخلارجية للمنتجات الفالحية بعد إصدار التعليمة 21 - 61املؤرخة يف  0000املواداألساسية :احلبوب واحلليب بقيا حتت إحتكار الدولة.
إنشاء جمموعة من الصناديق الوطنية لدعم وتنمية القطاع الفالحي ،منها الصندوق الوطين للتنمية الفالحية مبوجبمرسوم تنفيذي رقم  00/ 60اليت تعمل على تقدمي اإلعانات والتحويالت املخصصة لتنفيذ عمليات دعم الدولة
لرتقية الفالحة وتنميتها ،السيما إعانات دعم اإلستثمارات املنتجة اليت يبادر هبا املنتجون واملربون واحلرفيون يف إطار
برنامج إستصالح األراضي وتوسيع املساحات املسقية وحتسني املنتجات اإلسرتاتيجية ،10وكذا صندوق الضمان
الفالحي الذي أنشئ مبوجب مرسوم تنفيذي رقم 00/ 60الذي يعمل على ضمان القروض القصرية واملتوسطة
األجل اليت متنحها هيئات القروض ملنخرطيها.
 1.8.3اإلتفاقيات الزراعة بعد االنظمام الي المنظمة العالمية للتجارة:يعترب القطاع الزراعي أحد أهم قطاعات
النشاط اإلقتصادي يف اجلزائر ،مما يعين أن اإلصالحات اليت قامت هبا الدولة إستجابة ملفاوضات اإلنضمام إىل
املنظمة العاملية للتجارة ،اليت تطبق على هذا القطاع كذلك ،غري أن القطاع الزراعي يتميز بوضعية خاصة لدى
أعضاء املنظمة ويف إتفاقية الزراعة ،فيما خيص النفاذ إىل األسواق والدعم احمللي ودعم الصادرات ،ففي جمال النفاذ إىل
األسواق فقد مت تفكيك مجيع القيود غري اجلمركية املرتبطة باملنتجات الزراعية وحترير إستريادها وتصديرها ،وختفيض
التعريفات اجلمركية إىل النسب معينة على السلع مع تصنيف السلع الزراعية إىل ثالث فئات هي:
املنتجات اليت تتسم حبساسية خاصة :وتتمثل يف املنتجات الزراعية ذات اإلستهالك الواسع وتكون ضرورية لتوفرياإلمدادات للسوق احمللية.
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منتجات تنافسية :وهي تشمل كل منتجات الفواكه واخلضروات واملنتجات الغذائية اجلافة ،وهي متثل أمهية كبريةيف اإلنتاج احمللي وختصص هلا برامج خاصة يف إطار دعم السياسة الفالحية.
املنتجات غري التنافسية :وهي املنتجات اليت تدخل يف اإلنتاج احمللي وتكون ذات إنتاج غري كاف أو غري موجودأساسا(حيوانات الرتبية والبذور(،وبعض السلع كاملة الصنع أمهها(القهوة ،الشاي والفواكه االستوائية).
 9.3دور الدولة في حماية القطاع الزراعي :إن تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءته وجعله يواكب التطورات
اإلقتصادية العاملية من خالل زيادة اإلنتاج كما ونوعا ،وتوفري اإلحتياجات الغذائية للسكان ،وتقليل الفجوة الغذائية،
وتطوير التجارة اخلارجية للسلع الزراعية والغذائية وجعلها أقل تكلفة وأكثر تنافسية إقليميا ودوليا ،يستوجب على
الدولة القيام مبا يلي:
أ .خلق املناخ املناسب وذلك من خالل وضع وتنفيذ السياسات اإلقتصادية الكلية والقطاعية مثل قطاع الزراعة
والتجارة ،حيث تكون هذه السياسات شاملة ومتكاملة وواضحة وحمددة لدور الدولة ودور القطاع اخلاص يف تنمية
اإلستثمار واإلنتاج والتسويق الداخلي واخلارجي.
ب .إعادة هيكلة القطاع الزراعي وهذا من خالل العمل على:
تنويع اإلنتاج الزراعي حسب امليزة النسبية لكل منطقة من مناطق اجلزائر ،وخفض مساحة املنتجات ذاتاملتطلبات املائية العالية ،والرتكيز على املنتجات ذات القيمة املضافة العالية واإلستهالك املناسب من املياه ،وإتباع
أساليب الري املتطورة واإلستفادة من املزايا النسبية الطبيعية للمناطق املختلفة يف إعادة توزيع املنتجات الزراعية،
وتكثيف برامج اإلرشاد الزراعي لتوعية املزارعني بأمهية احملافظة على املوارد املائية ،والرتكيز على توزيع األراضي
لإلستصالح يف املناطق اليت تتوفر فيها موارد مائية متجددة.
تنمية املوارد املائية وزيادة عرضها عن طريق إستكمال الدراسات اجليولوجية ،إىل حتديد حجم املوارد املائية اجلوفية،والتوسع يف إستخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة يف قطاع الزراعة ،باإلضافة إىل التوسع يف مشاريع املياه احملالة
لتصبح ذات أمهية يف الشرب وزيادة حجم املياه املوجهة إىل الزراعة.
ج .توفري البىن التحتية لتطوير وتنمية القطاع الزراعي ورفع الكفاءة التجارية للمنتجات الزراعية ،وأن ضعف اإلنتاج
وارتفاع تكاليفه وتكاليف التسويق ،تعود أساسا إىل ضعف البنية التحتية من أراضي مستصلحة والسدود وقنوات
توصيل املياه والكهرباء والتخزين ومراكز التربيد والنقل واملواصالت واألسواق واملوانئ.
د .تطوير األداء املؤسسي لألجهزة الرمسية املناطة بالتنمية الزراعية ويف مقدمتها األجهزة املعنية بالتخطيط ورسم
السياسات الزراعية ،وكذلك أجهزة البحث العلمي والتطوير وأجهزة اإلرشاد واخلدمات الزراعية وأجهزة التمويل
والتسويق وغريها من األجهزة األخرى املرتبطة بالقطاع ،وهو ما يؤدي إىل رفع الكفاءة واإلستفادة من األساليب
التقنية والفنية واإلدارية احلديثة ،مما ينتج عنه زيادة اإلنتاج واجلودة وختفيض التكاليف وجعل املنتجات الزراعية احمللية
أكثر تنافسية داخليا وخارجيا.
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ه.العمل على حتسني القدرة التنافسية للصادرات الزراعي وذلك باملشاركة يف التكتالت اإلقتصادية الثنائية واإلقليمية
والدولية
و.تطوير املواصفات واملقاييس ومواكبتها لإلتفاقيات الدولية واإلقليمية ومتطلبات األسواق اخلارجية والداخليةمن
العوامل املهمة يف تطوير التسويق الداخلي وتنمية التجارة اخلارجية الزراعية وتعزيز تنافسيتها وكفاءهتا ،وذلك بالعمل
على تطوير وتنسيق وتوحيد اإلجراءات والقوانني املتعلقة باملواصفات الفنية والصحية واجلودة وسالمة السلع الزراعية،
وحتقيق اإلنسجام بني النظم اجلمركية واملواصفات واملقاييس مع الشركاء التجاريني ،مما مي ّكن من محاية املستهلك
وتطوير التجارة الزراعية احمللية واإلقليمية والدولية.
ز.رفع كفاءة النظام التسويقي وحتسني اخلدمات التسويقية املختلفة مثل الفرز والنقل والتعبئة والتدريج والتربيد
والتخزين (معامالت ما بعد احلصاد).
ح .بناء قاعدة املعلومات التسويقية والتجارية عن األسواق احمللية واألجنبية ورغبات املستهلكني واألسعار وقدرات
املنافسني يف األسواق احمللية والدولية ،وعن القوانني والتشريعات املطبقة يف البلدان املستوردة واملصدرة ،والبيئة
اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية واملناخية للبلدان املستوردة واملنافسة.
ط .تطوير البحوث واإلرشاد يف اجملال الزراعي وهو ما يتطلب من احلكومة اجلزائرية تطويرها يف مجيع اجملاالت اليت هلا
عالقة بالزراعة ،خاصة يف إستنباط أصناف وسالالت جديدة من احلبوب وحتسني األصناف احلالية ورفع الكفاءة
اإلنتاجية للثروة احليوانية والداجنة ،وتطوير أنظمة الري والصرف ،وحتسني خواص الرتبة وحصر ومتابعة اآلفات
احلشرية واحليوانية واألوبئة اليت تصيب احلاصالت الزراعية ،والبحث عن تنمية املوارد الطبيعية الصحراوية ،باإلضافة إىل
اإلهتمام بدرجة كبرية ببحوث األمسدة العضوية واألساليب احلديثة يف مكافحة اآلفات الزراعية مبا حيد من إستخدام
األمسدة واملبيدات الكيميائية ،مع تطوير حبوث املبيدات الزراعية للوصول إىل تركيبات ال تتعارض مع محاية صحة
اإلنسان واحليوان والنبات كما جيب التنسيق والتكامل بني الباحثني يف الزراعة والتصنيع الزراعي.
 1.9.3اإلستفادة من قواعد إتفاقيات الحماية للمنظمة العالمية للتجارة لحماية القطاع الزراعي :وتتمثل
باألخذ بالتدابري الوقائية حلماية اإلنتاج احمللي بصفة عامة واإلنتاج الزراعي بصفة خاصة ،من الزيادات غري املتوقعة
للواردات من أي سلعة ،بشكل يسبب ضررا كبريا فعليا أو حمتمال لإلنتاج احمللي ،وتأخذ هذه اإلجراءات تدابري وقائية
عامة أو تدابري وقائية خاصة أو رسوم مكافحة اإلغراق أو رسوم مجركية مضادة للدعم.
أ .التدابير الوقائية العامة :يتم اللجوء إىل التدابري العامة يف حالة وجود إضرار خطري أو هتديد بإضرار خطري لإلنتاج
احمللي ،يكون ناجتا عن الزيادة يف املنتج املستورد زيادة مطلقة أو زيادة نسبية مقارنة مع اإلنتاج احمللي .وتتمثل يف:

إجراء تعريفي يتمثل يف زيادة رسوم اإلسترياد ،فرض املزيد من األعباء والضرائب) ضرائب تعويضية على املنتج،حصص تعريفية أعلى على الواردات..اخل).

47

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)03ص253-230 :

ISSN: 2602-7860

 التدابري غري التعريفية وتتمثل يف تثبيت حصة عاملية لإلسترياد ،فرض تراخيص إلزامية وأذون إسترياد ،وغريها مناإلجراءات املشاهبة للوقاية من زيادة اإلسترياد ،ويف بعض احلاالت ميكن للعضو أن يتخذ كل من التدابري التعريفية
وغري التعريفية يف آن واحد على ذات املنتج)املادة  16من إتفاقية املنظمة).
ميكن للدولة أن تضع قيودا كمية كانت أو قيمية على املستوردات حلماية وضعها املايل وميزان مدفوعاهتا ،وكذلكملواجهة املزيد من اإلخنفاض يف رصيدها اإلحتياطي يف احلالة اليت يكون فيها منخفضا أصال ،ويكون ذلك مشروطا
بشرطني ،األول أن ال تزيد هذه القيود على احلاجة احلقيقية هلا ،والثاين أن تلغى حني زوال مربرات وضعها)املادة 12
من إتفاقية املنظمة).
ب .التدابير الوقائية الخاصة :تتمثل يف أخذ التدابري ضد املصدرين ألي نوع من السلع الزراعية ،إذا ما كانت
أسعار إستريادها أدىن من مستوى معني ،أو إذا ما تعدت الكميات املستوردة منها مستويات معينة ،فيسمح للدولة
العضو بالزيادة يف الرسوم وال يسمح هلا بفرض قيود كمية على الواردات ،وأن ال تتعدى هذه الرسوم ثلث الرسوم
اجلمركية العادية،وأن يستمر تطبيق هذا الرسم فقط حىت هناية السنة اليت فرض فيها.
ج .التدابير الوقائية ضد الدعم غير المشروع :الدعم من املزايا اليت تقدمها احلكومات إىل املنتجني واملصدرين
للمنتجات ،مما يرتتب عليه حتسني أوضاعهم التنافسية يف التجارة الدولية ،ويؤدي يف بعض احلاالت إىل ممارسة غري
تصنفه إىل دعم مسموح به مع شروط .تنشأ عن هذا الدعم آثار سلبية مع مصاحل
عادلة ،مما جعل إتفاقية الزراعة ّ
األعضاء اآلخرين من خالل تأثريه على األداء التصديري أو على تفضيل إستخدام املنتجات احمللية على املنتجات
املستوردة ،مما يؤدي إىل إختاذ إجراءات ض ّدها من طرف الدولة املتضررة يف شكل رسوم تعويضية عندما حيصل ضرر
مادي للمنتجني احملليني أو إجراء عالجي كتقدمي تعويض إىل الطرف املتضرر ،أو اللجوء إىل عملية تسوية النزاعات
ضد الدولة العضو اليت ق ّدمت هذا النوع من الدعم ،والذي ترتب عليه وقوع ضرر خطري بالصناعة احمللية)اإلنتاج

احمللي( ،وضياع أو إلغاء منافع مرتتبة على العضوية يف املنظمة ،أو يعرقل صادرات الدول األعضاء ،أو يؤدي إىل
خفض كبري يف األسعار.
د .التدابير الوقائية ضد اإلغراق :بعد إثبات اإلغراق والذي يكون ناجتا عن بيع سلعة بأقل من سعرها يف بلد

التصدير ،أو يف دولة ثالثة وحدوث الضرر أو التهديد بالضرر للصناعة احمللية املنتجة للسلعة أو لسلعة مماثلة وتوفر

العالقة السببية ،حيق للدولة إختاذ إجراءات مضادة لإلغراق يف شكل رسوم إضافية ،تسمى رسوم مكافحة اإلغراق
تكون قيمتها معادلة هلامش اإلغراق ،والذي هو الفرق بني سعر البيع يف بلد التصدير وسعر البيع يف بلد اإلسترياد،
وجيوز للسلطات املتضررة أن تتخذ اإلجراءات الوقائية يف شكل رسم مؤقت ،أو يف شكل ضمان مؤقت بوديعة نقدية
أو سند يعادل مقدار رسم مكافحة اإلغراق ملدة ال تتجاوز أربعة أشهر أو ستة أشهر ،أما يف حالة إثبات اإلغراق
فيستمر الرسم النهائي ملكافحة اإلغراق ملدة ال تتجاوز مخس سنوات من تاريخ فرضه ،كما جيوز للسلطات فرض
رسوم إغراق بأثر رجعي على منتجات مت إستريادها حىت م ّد ة  63يوما قبل تاريخ تطبيق التدابري املؤقتة ،إذا توفرت
األدلة الكافية لشروط اإلغراق.
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 2.9.3حماية القطاع الزراعي على المستوى اإلقليمي والدولي :تقوم على ما يلي:
فعال ،من خالل
أ .العمل على تأهيل اإلقتصاد الوطني على المستوى المغاربي:وهذا يتم يف إطار إحتاد مغاريب ّ

اإلنتقال من النشاط اإلقتصادي القطري املنفرد إىل التعاون الثنائي ،أو يف شكل تكتل إقتصادي مغاريب .مي ّكن من
تعزيز القوة التفاوضية هلذه الدول ،ويكون هلا دور فاعل ومشارك يف عملية صنع القرار اإلقتصادي الدويل ،خاصة مع
توفر اإلقتصاديات املغاربية على عوامل كثرية تسهل إجياد هذا التكتل ،منها وحدة املساحة اجلغرافية والثروة البشرية)
63مليون نسمة( ،والتقارب يف املستويات اإلقتصادية واإلمكانيات النسبية اليت تتميز هبا كل دولة ،مما يتيح
للمؤسسات اجلزائرية واملغاربية فرصا أكرب يف تبادل اخلربات ويف اإلنتاج والتسويق وزيادة رأس املال الذي ينتج عنه
اإلندماج ،خاصة يف اجملال الزراعي ،وخيفف من تكاليف التحوالت اإلقتصادية احمللية واإلقليمية والدولية ،كما أن
هذا التكتل سيصبح شريكا قويا للطرف األجنيب يضطره لقبول املشاركة ونقل التكنولوجيا.
احلرة الكربى
ب .العمل على تأهيل اإلقتصاد الوطني على المستوى اإلقليمي :يعترب قيام منطقة التجارة العربية ّ
نقطة البداية يف قيام التكامل اإلقتصادي يف حالة تفعيلها واإللتزام بقراراهتا ،ومن مث اإلنتقال إىل إنشاء سوق عربية

احلرة الكربى تسمح بتسهيل حركة التبادل التجاري بني الدول العربية
مشرتكة ،حيث أن وجود هذه املنطقة التجارية ّ
بصفة عامة ،خاصة يف جمال املنتجات الزراعية ،نتيجة للميزات النسبية اليت تتمتع هبا هذه املنتجات يف األسواق
العربية ،وقدرهتا على منافسة السلع غري العربية ،وختفيض العجز الغذائي ،وحتسني امليزان التجاري الزراعي العريب مع
العامل اخلارجي .إن تنفيذ برنامج التحرير الكامل لكافة السلع املتبادلة ،ومعاملة السلع الداخلة معاملة السلع الوطنية
مع مراعاة القواعد واألحكام الدولية ،ميكن أن يؤدي إىل تعديل اهليكل النوعي لإلنتاج الزراعي يف الدول العربية،
واإلجتاه حنو التخصص حسب امليزة النسبية اليت متتلكها كل دولة ،وتعديل هيكل إستثماراهتا وفقا لذلك ،مما يؤدي
إىل زيادة صادرات الدول العربية ،كما أن تطبيق برامج اإلصالح اإلقتصادي وفق منظور مشرتك يراعى فيه التخصص
يف املوارد وزيادة دور القطاع اخلاص ،وخاصة يف جماالت التسويق الداخلي واخلارجي ،يؤدي إىل زيادة اإلستثمارات يف
املشروعات املشرتكة الكبرية لتحسني البنية اإلنتاجية والتسويقية والتصديرية واإلستريادية ،وإىل زيادة اإلهتمام
باملواصفات ومقاييس اجلودة ،ويساهم يف خفض التكاليف التسويقية للمنتجات الزراعية ،ويعزز الفرص التجارية ليس
ضمن األسواق احمللية فقط ،وإمنا يؤدي أيضا إىل رفع كفاءة التجارة الزراعية العربية مع العامل اخلارجي ،مما يعطي
حافزا كبريا إلحداث درجة أعلى من التكامل بني قطاع الزراعة والقطاعات اإلنتاجية واخلدمية األخرى ،خاصة يف
جمال تصنيع املنتجات الزراعية الغذائية وتصنيع مدخالت اإلنتاج الزراعي ،وهو ما ينعكس إجيابا على األمن الغذائي
العريب وعلى تطور كامل اإلقتصاد العريب.
ج.العمل على تأهيل اإلقتصاد الوطني على المستوى الدولي :ويتم ذلك باإلنضمام إىل تكتالت إقتصادية أخرى

ذات مصاحل مشرتكة ،منها التكامل اإلقتصادي مع الدول اإلسالمية ،والذي يعترب إمتدادا للتكامل اإلقتصادي العريب
وأوسع منه بوجود بلدان غري عربية على مستويات متقدمة من النمو اإلقتصادي ،جيدر باجلزائر أن تقيم معها تعاونا
إقتصاديا يف اجملال الزراعي كأندونيسيا وماليزيا وإيران ،وحىت يقوم هذا التكامل بدوره جيب تفعيل الدور اإلقتصادي
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أسس
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،من خالل تفعيل دور البنك اإلسالمي للتنمية الذي مقره جبدة يف السعودية ،الذي ّ

مبسامهة مجيع البلدان اإلسالمية مبا فيها اجلزائر ،ليقوم بتمويل برامج إستثمارية زراعية طموحة تشجع التجارة الزراعية
البينية بني بلدان العامل اإلسالمي ،جتعلها تعظم اإلستفادة من هذا التكتل وتواجه حتديات اإلنضمام إىل املنظمة
العاملية للتجارة ،وكذا توقيع اجلزائر للعديد من إتفاقيات احلماية وتشجيع اإلستثمار ومنع اإلزدواج الضرييب مع عدد
من الدول العربية واألجنبية هبدف توفري بيئة جاذبة لإلستثمار ،ذلك إىل جانب إتفاقيات التعاون اإلقتصادي
والتجاري مع الشركاء التجاريني يف املناطق اجلغرافية املختلفة.
د .العمل على تفعيل الشراكة األورو-متوسطية في مجال الزراعي :متثلت يف التحرير اجلزئي والتدرجيي للمبادالت
التجارية يف املنتجات الزراعية من خالل ختفيض التعريفات اجلمركية أو إلغاء بعضها وفق نظام احلصص ،ليتم بعدها
دراسة الوضعية وحتديد اإلجراءات الواجبة التطبيق من طرف اجلزائر واجملموعة األوربية ،إبتداء من السنة السادسة من
دخول اإلتفاقية حيّز التنفيذ ،مع احملافظة على اإلمتيازات املمنوحة للمنتجات الزراعية اجلزائرية ،وعدم فرض قيودا
كمية جديدة على الواردات ،وإمكانية تعديل األحكام اخلاصة بتبادل املنتجات الفالحية يف حالة إصدار تشريعات
خاصة ،أو تعديل األحكام اجلاري العمل هبا يف جمال السياسة الفالحية إلحدى الطرفني ،وهو ما يعطي فرصة
للجزائر ملراجعة السياسة الفالحية واإلسراع يف تنفيذ برامج اإلصالح الزراعي وترقية الصادرات ،باإلستفادة من التعاون
التقين والتقدم التكنولوجي األورويب وزيادة اإلستثمار األجنيب األورويب واملشرتك والدعم املايل ،مما يسمح بزيادة
الكفاءة اإلنتاجية وختفيض التكاليف وحتسني مستوى املواصفات واجلودة وسالمة وصحة املنتجات الزراعية ،خاصة
ذات امليزة النسبية منها ،تكسبها قدرة تنافسية يف األسواق األوربية ،وتوافق مع شروط املنظمة العاملية للتجارة؛
باإلضافة إىل هاته اإلجراءات ،جيب على الدولة القيام بالفهم اجليد والعميق للنصوص والقوانني اليت تبنتها إتفاقيات
املنظمة العاملية للتجارة بالنسبة إىل كل موضوع ،والفرص واإلمكانيات املتاحة هلا وطبيعة املخاطر والتحديات احملتمل
أن تواجهها ،كما أن التمثيل اجليد كما وكيفا يف اجملالس واهليئات املختلفة يف املنظمة ،يسمح هلا باكتساب اخلربة
والتجربة يف املفاوضات تزيد من قدرهتا التفاوضية ،ومي ّكنها من التعرف أكثر على النواحي اليت ميكن أن حتصل عليها
الدولة من معاملة تفضيلية واستثناءات خاصة ،تلجأ هلا للضغط من أجل ختفيض األعباء ومتديد فرتات اإلعفاء من
تطبيق بعض اإلجراءات والقواعد اخلاصة مبعاملة الدول النامية.
 .4أهمية القطاع الفالحي في التنمية االقتصادية بالجزائر

يكتسب القطاع الزراعي دورا هاما وأساسيا يف التنمية اإلقتصادية والتنمية الشاملة من خالل تأثريه على معدل النمو
اإلمجايل لإلقتصاد الوطين ككل ،بفضل مسامهته يف توفري اإلحتياجات الغذائية الضرورية للسكان ،ويف توفري العمالة

للقطاعات األخرى ،ومصدر لتنمية القطاعات اليت تعتمد على املخرجات الزراعيةكمواد أولية هلا ،ومنفذا ملخرجات
القطاعات األخرى اليت يستخدمها القطاع الزراعي يف تطويره ،وبالتايل يصبح القطاع الزراعي املساهم الرئيسي يف
تكوين الناتج والدخل الوطين لدولة.
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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و ميكن القول بأن مسامهة القطاع الفالحي يف الناتج الداخلي اخلام عرف تطورا كبريا خالل الفرتة - 9000
 9002من  7،425583ايل  2034533مليون دج وهو ما ميثل زيادة يف حدود  3،1608949مليون أي
بنسبة  ، % 0.01وهذا راجع للمكانة االقتصادية اليت يلعبها القطاع الفالحي على حساب القطاعات األخرى،
ومنه ميكننا ان نستنتج مبدي مسامهة اإلنتاج الزراعي يف تغطية الطلب على الغذاء بالنسبة لبعض املواد الغذائية مما
يقلل يف معدل تبعيتها للخارج ،حيث تتوفر اجلزائر على مجيع مرتكزات إقامة ومنو وتطور االنتاج الغذائي ،فالقطاع
اخلاص منذ  1990لعب الدور األساسي يف تنمية وتطوير الصناعات الغذائية ،كما دعمت وساعدت احلكومات
املتعاقبة على إنشاء العديد من الصناعات الغذائية من خالل تقدمي القروض والتسهيالت املصرفية واحلماية ،ومن جهة
أخرى سامهت بصورة مباشرة يف إنشاء الكثري من الصناعات الغذائية ،وخصوصا يف مرحلة ما قبل التسعينيات ،ومن
أهم الصناعات نذكر :صناعات احلبوب ،صناعة الزيوت ،صناعة األلبان ،صناعة املعلبات الغذائية ،صناعة

التمور...اخل .يعترب حساب الناتج الداخلي اخلام للقطاع الزراعي مبثابة مقياس مؤشر إقتصادي للحكم على مستوى
نشاط القطاع الفالحي يف البالد ،حيث يعترب املقياس األكثر إستخداما لقياس درجة األداء اإلقتصادي القطاعي،
والذي يعرب عن القيمة السوقية للسلع واخلدمات النهائية اليت أنتجها خالل فرتة زمنية حمددة تكون عادة سنة .يعترب

القطاع الزراعي القطاع الرئيسي املنتج للسلع الغذائية األساسية ،هبدف إشباع احلاجيات املتزايدة للسكان وفق التزايد
غري احملدود لعددهم ،ومع تنامي القطاعات األخرى وتطورها ،يبقى القطاع الزراعي بشقيه النبايت واحليواين من أهم
القطاعات حمل إهتمام الدولة خاصة بداية من األلفية الثالثة ،وتطور املفاوضات مع املنظمة العاملية للتجارة الذي
أصبح القطاع الزراعي فيها من أهم اإلتفاقيات لديها ،وتظهر األمهية الكبرية هلذا القطاع يف اإلقتصاد الوطين من
خالل مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل ،ويف تأمني وتوفري فرص العمل لنسبة كبرية من السكان خاصة يف املناطق
الريفية ،وكذا مسامهته يف توفري املواد الغذائية الضرورية للسكان ،ومسامهته يف تطوير القطاعات األخرى خاصة القطاع
الصناعي نظرا للعالقة املتبادلة بينهما ،من حيث تقدمي املواد األولية الالزمة لقطاع الصناعة من جهة ،وكذا حاجة
القطاع الزراعي للعديد من املنتجات الصناعية ،كاألمسدة ،مستلزمات اإلنتاج الزراعي من جهة أخرى ،وقد أثبتت
التجربة أن تأخر الزراعة ميكن أن يهدد مسرية التصنيع والنمو اإلقتصادي يف كامل فروع اإلقتصاد الوطين .باإلضافة
إىل ذلك يساهم القطاع الفالحي يف تنمية اإلقتصاد الوطين ككل من خالل تصدير الفائض من اإلنتاج إىل اخلارج
واحلصول على النقد األجنيب لتمويل عملية التنمية اإلقتصادية ،دون أن ننسى دور عوائد اإلنتاج الزراعي وما ينجم
عنها من قوة شرائية تساهم هي األخرى يف تنمية اإلقتصاد الوطين .حيتل كذلك القطاع الزراعي أمهية من حيث
مسامهته يف تكوين الدخل الوطين ،وتوفري الدخل لنسبة كبرية من السكان ويف الرفع من متوسط نصيب الفرد من هذا
الدخل ،الذي يعترب من أهم املؤشرات اليت توضح النمو اإلقتصادي للبالد ،وجدير بالذكر أن هناك تطور للقيمة
املضافة للقطاع الفالحي الذي عرفت كذلك تزايد ملحوظا خالل الفرتة  9001-9000بنسبة منو تقدر ب ــ:
 % 90.72فإن دل هذا فإمنا يدل علي إسهامات القطاع الفالحي يف خمتلف جماالت االقتصاد خارج قطاع
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احملروقات اليت ميكن حصرها يف اجملاالت الرئيسية التالية ،اإلسهام يف اجملال اإلنتاجي ويف اجملال السوقي ،ويف اجملال
املوردي وكذلك اإلسهام باملواد اخلام ،وتكون نتيجتها النهائية زيادة الدخل الوطين ورفع مستوى املعيشة للفرد.
.5الخاتمة:

إن القطاع الزراعي باجلزائر يتوفر على مقومات تنموية للقطاع الفالحي متكنه من الوصول ايل التنمية اإلقتصادية
تتمثل يف املوارد طبيعية)أراضي وموارد مائية(وموارد بشرية هامة غري مستغلة ،وثروات حيوانية ونباتية ميكن اإلعتماد
عليها واستغالهلا يف زيادة اإلنتاج الزراعي أفقيا أو عموديا ،بالتوسع يف استخدام التكنولوجيا احلديثة يف جماالت
إستغالل األراضي والري والبذور والشتالت احملسنة وراثيا ،واستخدام السالالت احليوانية اجليدة ،ولقد إهتمت الدولة
بتنمية القطاع بإتباع عدة سياسات للدعم ،متاشيا واإلصالحات اإلقتصادية اليت عرفتها البالد بداية من التسعينات،

من خالل تطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية بإنشاء جمموعة من الصناديق الفالحية اليت تعمل على دعم القطاع
الفالحي ،وخاصة إلنتاج املواد الغذائية األساسية(احلبوب واحلليب( ،واستصالح األراضي عن طريق االمتياز ،مث
تطبيق املخطط الوطين للضبط والتنمية الفالحية بداية من سنة  9009الذي أعطى إهتماما لدعم مجيع النشاطات
والفروع الفالحية دون إستثناء ،عن طريق تقدمي العديد من أشكال الدعم اليت إعتمدهتا جمموعة الصناديق اليت
أنشأت هلذا الغرض .من خالل حتليلنا ملوضوع الدراسة توصلنا إىل النتائج التالية:
أ.ميثل القطاع الفالحي إحدى أقطاب التنمية اإلقتصادية ،واليت تعين إستخدام املوارد املتاحة طبيعية وبشرية ومالية
وتكنولوجية ،إلحداث زيادة متوالية يف اإلنتاجية .واإلنتاج الزراعي يؤدي إىل زيادة يف الدخل الوطين وحتقيق مستوى
معيشي مرتفع إلفراد اجملتمع.
ب.تكمن أمهية القطاع الفالحي يف التنمية االقتصادية يف تنمية الروابط األمامية واخللفية اليت تشكلها مع بقية
القطاعات األخرى ،من خالل إستخدام خمرجات القطاعات الصناعية والتكنولوجيا يف القطاع الزراعي ،واستخدام
خمرجات القطاع الزراعي يف الصناعات الغذائية والتحويلية كمواد خام أولية ،كما يساهم يف توفري املوارد النقدية من
خالل التجارة الداخلية واخلارجية ،اليت ختدم إحتياجات التنمية اإلقتصادية ،مما ينعكس يف النهاية على زيادة الدخل
الوطين ويف نصيب الفرد منه ،ويف زيادة حجم اإلدخار ومن مث حجم اإلستثمار.
ج.ال تقوم التنمية الزراعية واالقتصادية إال علي وجود سياسة زراعية وطنية ،تشمل سياسة اإلنتاج اليت هتدف إىل
زيادة اإلستثمار الزراعي ،إلستغالل كل اإلمكانيات املتاحة لتحسني اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج ،وسياسة سعرية هتدف
إىل حتقيق أحسن األسعار للمنتجات الزراعية ،وسياسة تسويقية تستهدف حتقيق ميزات نسبية هلذا اإلنتاج ،وسياسة
جتارية تستهدف تصريف املنتجات الزراعية وتوفري مستلزمات اإلنتاج الزراعي.
يواجه القطاع الزراعي اجلزائري حتديات كبرية يف حالة اإلنضمام إىل املنظمة العلمية للتجارة ،يف إطار إتفاقية
الزراعة واإلتفاقيات ذات الصلة بالتجارة الزراعية ،خاصة يف جمال النفاذ إىل األسواق الدولية واملواصفات واجلودة
ومعايري الصحة والصحة النباتية ،واملنافسة احلادة للسلع الزراعية املستوردة للسلع احمللية؛ ملواجهة هذه التحديات جيب
إستغالل اإلمكانيات اهلائلة غري املستغلة يف القطاع الزراعي ،وزيادة حجم اإلستثمارات احمللية واألجنبية ،والعمل على
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حتسني معايري الصحة والصحة النباتية واملواصفات واجلودة ،واستغالل امليزة النسبية اليت تتمتع هبا بعض املنتجات
الزراعية ،وزيادة القدرة التنافسية هلذه املنتجات ،باإلضافة إىل اإلنضمام إىل التكتالت اإلقتصادية اإلقليمية والدولية
واإلتفاقيات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة.
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دور الواقع االتفتاايي تفي تنمية الصناعة السياحية
The Role of Virtual Reality in the Development of the Tourism Industry

د.نصياة باكنو-جامعة مصطفى إسطمبولي –معسكا-الجزائا
تاريخ اإلرسال2019/00/10 :

تاريخ القبول2019/00/15:
الملخص

تاريخ النشا9010/00/01:
الكلمات المفتاحية

هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه الواقع االتفاراي للارويج للمعامل
السياحية وجذب السياح من خالل التأثري يف قراراهتم مبا يؤدي إىل تعزيز انتشار السياحة االتفارايية .واستخدم
العامل االتفاراي ؛
املنهج الوصف للتعريف مباهية السياحة االتفارايية والواقع االتفاراي كأحد تطبيقات العامل االتفاراي القائم
على توظيف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت حملاكاة العامل احلقيق يف بيئة ثالثية األبعاد .وتوصلت الدراسة السياحة اإللكارونية؛
إىل أن الواقع االتفاراي له مزايا عديدة على مستوى كل من السائح وصانع السياحة والبيئة.
السياحة االتفارايية.
الواقع االتفاراي ؛

Keywords

Abstract

; Virtual Reality
;Virtual World
;E-Tourism
Virtual
Tourism.

The aim of this study is to highlight the role of the virtual reality to promote
tourist destinations and attract tourists by influencing their decisionsto further the
spread of virtual tourism. The descriptive approach was used to define virtual tourism
and virtual reality as virtual world applications based on the information and
communication technology (ICT) to simulate the real world in a three-dimensional
environment. The study concludes that the virtual reality has many advantages at the
level of tourists and tourism makers and the environment.
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 . 1مقدمة:
شهدت السنوات األخرية ثورة معرتفية وتقنية هائلة خاصة مع زيادة استخدام اإلنارنت اليت جعلت من العامل قرية
واحدة بإزالة احلدود املكانية والزمانية ،إياتفة إىل التطور التكنولوج السريع الذي ساهم يف إرساء معامل العامل
االتفاراي  Virtual worldقوامه اخليال والتواجد يف بيئة ثالثية األبعاد حتاك العامل احلقيق  ،ومن أبرز تطبيقات العامل
االتفاراي احلياة الثانية  Second lifeوالواقع االتفاراي  Virtual realityوغريها من التطبيقات .إذ أصبح يف اآلونة
األخرية زيادة اإلعتماد على الواقع االتفاراي باعتباره أحدث تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع
اجملاالت على غرار قطاع السياحة ملا له من مزايا تقدم للسائح بشكل جذاب وممتع متكنه من جتربة السفر بشكل
اتفاراي األمر الذي يؤدي إىل التأثري يف قراره املتعلق بتحديد الوجهة السياحية املقصودة.
1. 1إشكالية الدراسة:

يواجه وكالء السفر ومنظم السياحة عدة عقبات يف التعريف باملعامل السياحية اخلاصة غري املشهورة لدى عامة
األتفراد ،كما أن كتيبات السفر وغريها من الوسائل التقليدية توتفر معلومات حمدودة األمر الذي أدى إىل البحث عن

أساليب مبتكرة ومقنعة تسمح للسياح بالزيارة والتفاعل والرتفع من توقعاهتم وهو ما يوتفره الواقع االتفاراي  .وبناء على
ذلك تصاغ إشكالية الدارسة كما يل  :ما هو الدور الذي يلعبه الواقع االتفتاايي تفي التاويج للسياحة
االتفتاايية ؟
2. 1أسئلة الدراسة:

إنطالقا من السؤال الرئيس تنبثق األسئلة الفرعية:
 ما املقصود بالواقع االتفاراي وما ه أهم مساته؟ ما املقصود بالسياحة االتفارايية وما ه خصائصها؟ -ما ه مسامهات الواقع االتفاراي يف السياحة؟

 4. 1منهج الدراسة:
اعتمدنا على املنهج الوصف من خالل املسح املكتيب للوقوف على أدبيات السياحة االتفارايية الواقع االتفاراي
وحتديد الدور الذي يلعبه يف الارويج للسياحة.
 .2التأصيل النظاي للواقع االتفتاايي:
 1.2تعايف الواقع االتفتاايي:
تفيما يل عرض ألهم تعريفات الواقع االتفاراي :
 الواقع االتفاراي هو يف األساس جمموعة من التكنولوجيا وأجهزة الكمبيوتر تستخدم خللق حماكاة غامرة لبيئةثالثية األبعاد).(Neelakantam& Pant, 2017

55

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)03ص262-250 :

ISSN: 2602-7860

 الواقع االتفاراي هو عبارة عن خلق بيئات ثالثية األبعاد باستخدام الرسومات احلاسوبية وأجهزة احملاكاة( ) Simulationsحبيث هتيأ للفرد القدرة على إستشعارها حبواسه املختلفة والتفاعل معها وتغيري معطياهتا تفيحفز
اإلحساس باإلندماج يف تلك البيئة(الالم و اخلناق.)9002 ،
 الواقع االتفاراي هو واجهة الكمبيوتر تنطوي على احملاكاة يف الوقت احلقيق والتفاعل من خالل قنوات حسيةمتعددة وتتمثل يف البصرية ،السمعية ،واللمس ،والرائحة ،والذوق).(Burdea&Coiffet, 2003
 الواقع االتفاراي من وجهة نظر املعلوماتية هو تفرع من املنتجات اإللكارونية اليت تشكل جتسيداً حاسوبياً ثالثاألبعاد مرتبطاً مع إمكانية تضمني مواييع متنوعة يكون من املمكن أساساً التعامل معها بشكل تفاعل يف بيئة
ثالثية األبعاد (بركات.)9002 ،
 الواقع االتفاراي هو بيئة متكاملة جتمع وتدار بواسطة برنامج حاسو ي حيث يدخل املستخدم يف البيئة ويتفاعلمع الربنامج (الدين.)9010 ،
 الواقع االتفاراي هو تفاعل باستخدام الكمبيوتر يسمح للمشاركني خلق جتارب حماكاة لكل من احلاالتالواقعية وغري الواقعية). (Maymand& al, 2012
 الواقع االتفاراي يعمل على نقل الوع اإلنساين إىل بيئة اتفارايية يتم تشكيلها إلكارونيا من خالل حترر العقلللغوص يف تنفيذ اخليال بعيدا عن مكان اجلسد ،وهو عامل ومه وليس حقيق بدليل حدوثه ومعايشة بيئته ،تففيه
يتم تنفيذ األحداث يف الواقع املفارض ولكن ليس يف احلقيقة(خالد.)9000 ،
 الواقع االتفاراي هو عبارة عن برامج متناسقة ،تقوم بإحاطة املستخدم وإدخاله يف عامل ومه (مصطنع) منخالل عرض املشاهد بالبعد الثالث ،والصوت واملوسيقى واملؤثرات الصوتية والصور الثابتة واملتحركة ،وذلك من
خالل التقنيات املتطورة املتاحة اليت تعط املستخدم الشعور بلمس األشياء يف عاملها احلقيق (العريش ،
.)9010
 الواقع االتفاراي هو وسيط يتألف من احملاكاة احلاسوبية التفاعلية اليت تعرب عن موقف املشارك وأتفعاله ،وتقدمالتغذية الراجعة اإلصطناعيةل واحد أو أكثر من احلواس ،وإعطاء الشعور باإلنغماس أو الوجود يف احملاكاة
).(Craiget& al, 2009
 وحسب  Philippe Fuchsوآخرون عرتفوا الواقع االتفاراي من جانبني الوظيف والفين كما يل :): (Fuchs, Moreau, & Guitton, 2011
 التعايف الوظيفي:الواقع االتفاراي سيساعد على اخلروج من الواقع املادي إىل املكان والزمان االتفاراي  ،و/أونوع التفاعل :التفاعل مع بيئة حماكاة الواقع أو التفاعل مع عامل ومه أو رمزي.

 التعايف الفني :الواقع االتفاراي هو اجملال العلم والتقين الذي يستخدم علوم الكمبيوتر والواجهات السلوكيةللمحاكاة يف العامل االتفاراي سلوك الكيانات ثالثية األبعاد اليت تتفاعل يف الوقت احلقيق مع بعضها البعض
ومع واحد أو أكثر من املستخدمني عرب قنوات اإلستشعار.
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة)(JIEG
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بناءً على التعاريف الواردة أعاله نستنتج أن الواقع االتفاراي هو توظيف التكنولوجيا املتطورة حملاكاة اخلربات
احلقيقية يف بيئة ومهية ثالثية األبعاد تسمح للمستخدم باإلنغماس تفيها والتفاعل من خالل قنوات حسية متعددة
(البصرية ،والسمعية ،واللمس ،والرائحة ،والذوق).
وبذلك يتميز الواقع االتفاراي باخلصائص التالية:
 يعتمد على الخيال. اإلعتماد على الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت. يتم يف بيئة ثالثية األبعاد. الماونة :من حيث اإلستخدام والزمان واملكان. وهمي :خيلق شعور ومه لدى املستخدم كأنه يف العامل احلقيق . المحاكاة :حماكاة الواقع املادي املقصود. التفاعل :يسمح الواقع االتفاراي بالتفاعل من خالل القنوات احلسية التالية :البصرية ،والسمعية ،واللمس،والرائحة ،والذوق.
 اإلنغماس. إصطناع . 2.2أجهزة الواقع االتفتاايي وأدوات التفاعل:

إن نظام الواقع االتفاراي وجد ليدمج الواقع باخليال وذلك من خالل أدوات وأجهزة تفاعلية متكن الواقع االتفاراي
من النجاح يف هدتفه ويف اإلتصال باملستخدم واملشاهد لنقل التجربة احلية مباشرة ،وتقسم هذه األجهزة واألدوات
التفاعلية حسب التصنيف التايل(احلرازي:)9012 ،
1.2.2األجهزة الخارجية :ه جمموعة األدوات واألجهزة اليت توصل باحلاسوب واليت تعمل على جتسيد الواقع

االتفاراي من اخليال إىل احلقيقة وجمموعة هذه األدوات ه :
 1.1.2.2أجهزة التفاعل النشط:

 خوذة الاأس :وه اخلوذة اليت تلبس على الرأس ومثبت بداخلها شاشات صغرية ثنائية األبعاد لعرض الصوروكذلك مزودة بسماعات ،وه تشبه القناع وتعرض الصور واملناظر.

 القفازات اإللكتاونية :عبارة عن قفازات يدوية غالبا ما تكون ذات هيكل متعدد األيالع ،متصلة جبهازحساس يولد التفاعل املطلوب بني املستخدم والبيئة االتفارايية.

 عصا التحكم :وتعمل على التحكم يف اإلجتاهات احلركية وميكن برجمتها لتناسب حركة اجلسد؛ حيث تتحرككعناصر الواقع االتفاراي تبعاً لالجتاه الذي حيرك تفيه املستخدم تلك العصا وهلا العديد من األشكال.

 الفأرة :تستخدم الفأرة للتح رك يف أي اجتاه مباشرة داخل البيئة االتفارايية وتبعاً حلركة يد املستخدم ،وه منأبسط األدوات اليت ميكن استخدامها يف التفاعل واالنغماس.
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 كاات القوة :وه عبارة عن كرة ثابتة غري متحركة حتتوي على أجهزة استشعار يف وسط الكرة ،وحتمل ستدرجات من التحكم وه سهلة اإلستخدام وميكن ببساطة دتفع الكرة يف اإلجتاه الذي تريد التوجه إليه.
 النظارات :توتفر نظارات الواقع االتفاراي تقنية ثالثية األبعاد ،وإعطاء رؤية جمسمة وايحة كما متتاز الصوراملرئية من خالهلا جبودة عالية ،باإلياتفة إىل قدرة النظارة على تتبع احلركة بتحريك الرأس.

 2.1.2.2أجهزة التتبع:
 أجهزة التتبع الميكانيكية :تعتمد هذه األجهزة بشكل أساس على تتبع حركة اجلسم من خالل ارتداء بذلةخاصة مزودة جبهاز يف املواقع املفصلية كالرسغ والكاحل والركب واألكواع.

 أجهزة التتبع البصاية :وه أجهزة استشعارية تتبع حركة العني وتستجيب إىل حركة الرأس من خالل تثبيتاجملسات على موقع العني ،وميكنها من حتديد اجتاه الرأس واالستجابة إىل سرعة حركته.

 أجهزة التتبع اإللكتاومغناطسية :تعتمد هذهاألجهزة على املوجات اإللكارومغناطيسية الصادرة عن احلركة،حيث تعمل مستشعرات اإللكارومغناطسية داخل هذا النوع من األجهزة على رصد احلركات.
 2.1.2.2أجهزة اإلستشعار:

تعمل أجهزة اإلستشعار من خالل املستشعرات املتعددة اليت تعمل بأنظمة األنفريد

Sensors Infrared

واآلراف

 ،RF Systemأي مبجرد االقاراب من جهاز االستشعار تفإنه يتم إصدار األمر .ويتم استشعار الضوء واحلركة حيث
يتم حتويل احلركة أو الضوء إىل شحنات إلكارونية بوساطة ارتباطه مبعاجل حيلل الصورة وحيدد مواقع احلركة.
 2.2.2األجهزة الداخلية:
 المالحة :ويستخدم كوسيلة لتحديد موقع معلومات حمددة بني جمموعة من البيانات واملعلومات الضخمة مثلموقع األشخاص واألماكن واألجهزة واألشكال والصور أينما كانت ،وذلك يتم عرب األقمار الصناعية.
 اإليماءات :يف نظام الواقع االتفاراي ميكن استخدام اإلمياءات للتنقل أو التفاعل مع الكمبيوتر الذي خيلقالواقع االتفاراي  ،والتعرف على اإلمياءات ه العملية اليت يتم هبا تعريف اإلمياء من قبل املستخدم للنظام.

 التالعب المباشا :هو منط لتفاعل اإلنسان مع احلاسوب والذي يقوم بتمثيل األشياء املهمة ،وهو التالعباملباشر للشاشات التفاعلية والتحكم املباشر لألشكال ثالثية األبعاد ،وكذلك التالعب بالصور واألشكال.

 التعاف على الصوت :التعرف على ال صوت هو التكنولوجيا اليت يتم من خالهلا حتويل األصوات ،والكلمات أوالعبارات اليت يتحدث هبا البشر إىل إشارات كهربائية ،ويتم حتويل هذه اإلشارات إىل أمناط الارميز.
 .2السياحة االتفتاايية:

يف السياحة احلديثة يتم استخدام األعمال اإللكارونية واإلنارنت يف جمال السفر والسياحة ،للحصول على

تسهيالت أكثر تفعالية للموردين واملستهلكني السياحيني ،لذا أصبح باإلمكان تسمية أي منط سياح بأنه إلكاروين
إذا ما مت استخدام التقنيات احلديثة يف عرض منتجاته وتقدميها للسائحني على شبكة املعلومات ،ويشمل ذلك كاتفة
العمليات السياحية من عروض الربامج السياحية ،وحجز الرحالت السياحية وتنظيمها من خالل اإلنارنت ،وخدمات
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة)(JIEG
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ما بعد احلصول على اخلدمة .وعلى يوء ذلك تفيمكن تعريف السياحة اإللكارونية بأنه منط سياح يتم تنفيذ
معامالته اليت تتم بني مؤسسة سياحية وأخرى أو بني مؤسسة سياحية ومستهلك (سائح) من خالل استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وحبيث تتالقى تفيه عروض اخلدمات السياحية من خالل شبكة املعلومات الدولية
(اإلنارنت) مع رغبات مجوع السائحني الراغبني يف قبول هذه اخلدمات السياحية املقدمة عرب شبكة اإلنارنت(درادكه
و وآخرون .)9012 ،كما تعرف بأهنا رقمنة مجيع العمليات وسالسل القيمة يف املنظمة السياحية
). (Miltiadis Lytras& al., 2010
1.2ماهية السياحة االتفتاايية:
السياحة االتفارايي ة توتفر للسياح تفرصة لزيارة وجتربة الوجهة السياحيةباستخدام جهاز كمبيوتر أو تقنيات أخرى.وتوتفر
هذه التكنولوجيات للمساتفرين تفرصة ملشاهدة الوجهة السياحية قبل زيارهتم ،وأتفضل مثال على ذلك جمموعات
البيانات متعددة الطبقات املقدمة من خالل برنامج  Google Earthالذي يوتفر املالحة على مستوى الشارع والصور،
ويشار إليها أيضا بإمسالسياحة االتفارايية ثالثية األبعاد ،حيث ميكن للمشاهدين التفاعل مع الوجهة السياحية دون
السفر تفعال إليها  .وقد اعتمد هذا النوع من التكنولوجيا بالفعل من قبل عدد من الوجهات السياحية ،مبا يف ذلك
جنوب أتفريقيا وإيرلندا ،كندا ،ليكون مبثابة أداة التسويق(Robinson, 2012).
تشري السياحة االتفارايي ة إىل جتربة سياحية يف بيئة إلكارونية ،كبديل للتجربة الفعلية أو الرحلة املادية .سيسمح هذا
النوع من السياحة للمشاركني بالسفر إىل األماكن عرب تقنيات جديدة ،خالية من القيود املعتادة على الوقت واملساتفة
والتكلفة والضعف البشري). (Ali &Frew, 2013
وكأمثلة عن السياحة االتفارايية زيارة أماكن حقيقة مدجمة باالتفاراي  ،كزيارة مكة واملدينة والتجول يف شوارع القدس
ومقدساهتا ...إخل ،أو سواء بزيارة أماكن تارخيية كما كانت قبل مئات السنني كزيارة روما مثال أو مواقع مل يبق منها
إال األطالل). (Itmazi, 2011
وحسب الباحثة السياحة االتفارايية ه تقدمي التجربة السياحية يف العامل االتفاراي (الواقع االتفاراي  ،احلياة
الثانية...،وغريها) من خالل بيئة ثالثية األبعاد تسمح للسائح بالتفاعل بدون حواجز مكانية أو زمنية وتكلفة أقل.
وبذلك ختتلف السياحة التقليدية عن السياحة االتفارايية يف النقاط املذكورة يف اجلدول رقم .01
الجدول رقم ( :)11الفاق بين السياحة التقليدية والسياحة االتفتاايية
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السياحة التقليدية

السياحة االتفتاايية

بيئة حقيقية

بيئة ثالثية األبعاد

حمدودة جغراتفيا (مرتبطة باملكان)

غري حمدودة جغراتفيا (يف أي مكان)

حمددة زمانيا

يف أي وقت

تكاليف مرتفعة (السفر ،اإلقامة ،النقل)...،

تكاليف حمدودة

ال حتتاج إىل تكنولوجيا عالية الدقة

حتتاج إىل تكنولوجيا عالية الدقة كأدوات الواقع االتفاراي

حمصورة على الفئة امليسورة دخال

متكن أي تفرد من جتربتها
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ال تتيح التجربة قبل الشراء

تتيح التجابة قبل الشااء

التفاعل البشري موجود

التفاعل البشري منعدم

تساهم يف خلق تفرص العمل

ال تساهم يف خلق تفرص العمل

المصدر :من إعداد الباحثة.

أما العالقة بني السياحة االتفارايية والسياحة اإللكارونية تتمثل يف أنالسياحة االتفارايية جزءا من السياحة
اإللكارونية إال أن السياحة اإللكارونية توتفر مستلزمات الرحلة السياحية من حجز تذاكر السفر وحجز الفنادق وغريها
أم السياحة االتفارايية تفإهنا متثل برنامج الرحلة نفسها حبيث يصبح الارويج جزءا منها(خملف و هداب.)9012 ،
 2.2خصائص السياحة االتفتاايية:
تتميز السياحة االتفارايية باخلصائص التالية): (Miltiadis Lytras& al., 2010
 تجاوز الوقت والمكان :ميكن للسياحة االتفارايية أن تقدم العامل مبا يتجاوز الزمان واملكان للزوار عند الضرورة. التفاعل :يف جمال السياحة االتفارايية ،يعين التفاعل اإلتصال بني األتفراد واحلواسيب وتستخدم السياحةاالتفارايية جمموعة متنوعة من أجهزة االستشعار للتفاعل مع تفضاء املعلومات متعدد األبعاد.
 التكنولوجيا العالية :وتقوم السياحة االتفارايية على تكنولوجيا الواقع االتفاراي وتكنولوجيا املعلومات ،وبدونتكنولوجيا عالية ،ال ميكن خلق السياحة االتفارايية.

 اقتصاد :السياحة االتفارايية ختفض التكاليف ،وجتعل السفر أرخص. اإلحساس المتعدد :بيئة اجلولة االتفارايية ميكن ان تعط الزوار اإلحساس املتعدد للصورة ،والصوت ،واللمس،واخلربة وغريها من التصورات .ويرى

)Zhang, Ma, Zhang (2009

أن طلبات السفر ملعظم األتفراد يصعب

الوتفاء هبا بالكامل بسبب عوامل مويوعية ،مثل الزمان واملكان واالقتصاد ،وغريها .والسياحة االتفارايية تتميز
بالتصور التفاعل متعدد األبعاد على أساس شبكة الكمبيوتر مرنة ومرحية لألتفراد.
2.2مقومات السياحة االتفتاايية:
هناك ثالث مقومات أساسية تعمل على تكوين سياحة اتفارايية يشعر هبا السائح وكأهنا حقيقة وهذه املقومات ه
(عبداهلل:)9011 ،
1.2.2اإلبداع:

ال ميكن إنكار أن السياحة كانت دائما عرية للتغريات بل ه أكثر القطاعات تقلبا واليت تعكس حتوالت يف

األذواق والتفضيالت والتقنيات والسياسة والظروف اإلقتصادية .وتاريخ السياسة هو تناثر من اإلبتكارات املهمة مثل
ظهور مراكز جديدة للحج والسيما مع تعدد األديان يف العامل وترويج بطاقات اإلئتمان ومع اجتاهات العوملة اجلديدة
ظهرت الكثري من اإلبتكارات اليت كانت نتيجة الزدياد املناتفسة بني املوجودين تفعال يف السوق السياح تفضال عن
الداخلني اجلدد.
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إن املناتفسة تدتفع إىل اإلبداع واإلبتكار يف تقدمي اخلدمات السياحية وهناك أربعة أنواع من اإلبداع اليت ميكن أن ترتبط
بشكل مباشر مع قطاع السياحة وه :
 املنتج السياح حيث ترتبط عملية اإلبداع بالسلعة اليت ه غالبا ما يتم إيفاء ما هو جديد عليها. التقنية حيث تكمن عملية اإلبداع يف استخدام التقنيات احلديثة ومدى التطور احلاصل تفيها. اإلدارة ميكن اإلبداع يف نوع اإلدارة اليت تشكل العمل وذلك من خالل تطوير عملية األداء املنظم بشكلجديد.
 عملية اإلبداع اللوجستية وه عملية ابراز الروابط اخلارجية مع الزبون واعضاء سلسلة القيمة اآلخرين.2.2.2الحقيقة الخيالية:
وه متثل املش من خالل عامل اتفاراي والذي يكون مكونه األساس هو نظام الكهف والذي هو عبارة عن غرتفة
تكون على شكلني:
 غرتفة حتتوي على كامريات حيث ميكن للسائح أن يشاهد كل ش ء من حوله داخل هذا الفضاء االتفاراي  ،أوأن جيد شخصا بعيدا عنه يف بلد آخر موجود معه داخل هذا الكهف وكأنه جيلس أمامه.
 اإلستعانة بنظارات ثالثية األبعاد داخل الكهف ك يتمكن من الدخول يف عامل خيايل أكثر دقة.وهنا يتم تطبيق بيئة مماثلة للبيئة احلقيقية اليت ينتقل اليها الشخص اتفاراييا من خالل احلاسوب.
2.2.2التذوق الجمالي:
يقصد باملكون اجلمايل هو ذلك الشعور الذي ينبعث بداخل املستخدم للسياحة االتفارايية يف حلظة االنغماس يف
الفضاء االتفاراي عندما يعرض أمامه املشاهد الصورية والبيئة الفنية بشكل خاص واحلالة اجلمالية بشكل عام .حيث
يشعر مستخدم السياحة االتفارايية باملتعة والسرور املقارن بالشعور باالكتشاف والتأمل والتغري املعريف والدهشة
واإلهتمام والتوقع والتخيل والشعور بالغموض وحب االستطالع.
 .4سلبيات السياحة االتفتاايية):(Rahman &Bhowal, 2017
 االتفتقار إىل "جتربة حقيقية" ،خاصةً بالنظر إىل الطا بع االجتماع للسياحة ،واليت ميكن أن تسهل التفاعل معالثقاتفة والاراث احملليني ،بدالً من جمرد املراقبة السلبية.
 سيؤثر على عدد كبري من الوجهات خاصة على البلدان الفقرية املعتمدة على عائداهتا السياحية ،اليت تعترب متخلفةوبعيدة عن املناطق الكبرية املستهلكة للسياحة يف العامل.
 املخاطر الصحية ،اليت حددها بعض املؤلفني كنتيجة لالنغماس أو استخدام معدات الواقع االتفاراي حمدودية الذكريات ،واحلد من تسجيل وإحياء جتربة العطلة ومجع التذكارات املادية. اآلثار اإلجتماعية املارتبة على إنشاء جيل من مدمين الواقع االتفاراي احملتملني غري القادرين أو غري الراغبني يفالتواصل مع إخواهنم من البشر.
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 .5دور الواقع االتفتاايي تفي تعزيز السياحة:
مع اإلنتشار اهلائل لتطبيقات اهلاتف احملمول ،تستفيد صناعة السياحة من الواقع االتفاراي لتوتفري جتربة اتفارايية
وغريبة للسياح مبيزات تفاعلية وواجهة سهلة االستخدام). (Shaikh, Bokde, Ingale, &BhanuTek, 2018
من منظور التسويق ،الواقع االتفاراي لديه القدرة على إحداث ثورة يف ترويج وبيع السياحة كما سيكون لدى
منظم الرحالت السياحية ووكالء السفر القدرة على تقدمي للسياح احملتملني جتربة حماكاة لرحلتهم املخطط هلاعلى
عكس الكتيبات وأشرطة الفيديو باعتبارها أدوات سلبية .إن استخدام الواقع االتفاراي للمبيعات والارويج للسفر
ليس مكلف تفقط لوكاالت السفر ،بل سيشركها أيضا يف نوع جديد متاما من التكنولوجيا (Williams & Hobson,
) .1995تفعلى سبيل املثال :بالتعاون مع شركة سامسونج ( ،)Sumsungقدمت جمموعة تفنادق ماريوت ما يسمى
خبدمة الغرف االتفارايية ( )VRoomوقد مت جتهيز هذه الغرف مبجموعة الواقع االتفاراي  ،وقد حظ الضيوف يف
هذه الغرف بفرصة متابعة مغامرات ثالثة مساتفرين عامليني من جبال أندريس إىل سوق يف بكني إىل متجر لبيع اآليس
كرمي يف رواندا .وأدى اجلمع بني رواية القصص وجتربة الواقع االتفاراي إىل جناح كبري:تقريبا  500مليون انطباع يف
وسائل اإلعالم االجتماعية .كما تستخدم جمموعة ( )The Thomas Cook Groupتكنولوجيا الواقع االتفاراي
للارويج ملنتجاهتا يف عشرة خمازن خمتارة يف اململكة املتحدة وأملانيا وبلجيكا من خالل التجربة قبل الشراء
).(Schegg &Stangl, 2017
وأشار  )1002( Hobson&Williamsإىل أن الواقع االتفاراي  ،جمهز مبكونات التصور تقدم التفاعل واإلنغماس
يف جتربة اتفارايي ة يف جمال السياحة اليت تؤثر على التخطيط لرحلة السياح والتأثري على صناعة السياحة .وأشار
 ) 9002( Williamsإىل أنه استجابة لإلجتاه املتزايد للتسويق التجرييب ،تفإن تكنولوجيا الواقع االتفاراي اليت تتضمن
الوسائط املتعددة تساعد املسوقني يف السياحة على خلق جتربة ال تنسى تدمج املعىن واإلدراك واإلستهالك ووالء
العالمة التجارية.
ويشري  )9010( Guttentagأن تكنولوجيا الواقع االتفاراي توتفر تطبيقات خمتلفة ملهني السياحة والباحثني من
حيث ختطيط السياسات السياحية ،والتسويق السياح  ،واملعامل السياحية والارتفيه واحلفاظ على مواقع الاراث
السياح وباإلياتفة إىل ذلك ،تفإن تكنولوجيا الواقع االتفاراي الناشئة لديها إمكانيات إلستخدامها من قبل املهنيني
يف التدريب والتعليم يف جمال السياحة ). (Yu Chih Huang et al, 2016
يوصف الواقع االتفاراي ليكون واحدا من التطورات التكنولوجية املعاصرة اهلامة له تأثري كبري على صناعة
السياحة.وقد نوقشت األدوار (احملتملة) للواقع االتفاراي يف إدارة السياحة وتسويقها يف األدبيات السياحية ،وتفيما
يل أهم هذه األدوار ): (TussyadiahIis& al., 2017
 اقارح الواقع االتفاراي كبديل ملنتجات السفر والسياحة (أي اإلستعاية عن الزيارة الفعلية)) (Cheong, 1995مما جيعله مفيدا إلدارة املناطق احملمية ،مثل مواقع الاراث الطبيع والثقايف (أي لتحديد عدد
السياح أو تقييد الزيارة ،وبالتايل ،مسامهة إجيابية يف اإلستدامة)؛
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 اإلبتكارات األخرية يف الواقع االتفاراي توتفر إمكانات غري حمدودة للزيارات االتفارايية اجلماعية إىل الوجهاتالسياحية الفعلية؛
 توتفر أجهزة الواقع االتفاراي منخفضة التكلفة ووتفرة احملتوى االتفاراي املتعلق بالسياحة جيعل من السهل علىالناس جتربة اجلوالت االتفارايية للمدن السياحية واملعامل السياحية؛
 وتشري عدة دراسات إىل أن الواقع االتفاراي هو أداة تسويقية قوية للسياحة( )Huang, et al., 2016; Williams & Hobson, 1995; Williams, 2006تفهو يوتفر للمسوقني تفرص تقدمي
املزيد من الصور املقنعة للوجهات السياحية للسياح احملتملني من خالل إعطائهم شعورا ما هو عليه أن يكون هناك،
أي "التجابة قبل الشااء".
ووتفقا ل ـ ـ ـ  ،)9000( Servidio &Pantanoالواقع االتفاراي يعزز السياحة من خالل دعم
): (Miltiadis Lytras& al., 2010
 إنشاء منتج سياحي مخصص مبتكا :تدعم أدوات الواقع االتفاراي تطوير بيئات رقمية جديدة ،مثلالسيناريوهات التفاعلية ،حيث قد جيد البشر معلومات تفاعلية ومفيدة حول الوجهات ،وتتألف هذه البيئات من
املناظر الطبيعية ومناطق معينة مثل املتاحف واحلدائق وغريها من األماكن .والتفاعل مع البيئات يسمح للسياح
باحلصول على املعلومات املطلوبة بطريقة مسلية وسريعة ،وحتسني عملية اإلتصاالت السياحية.
 تجابة الزوار :إن املستوى العايل من التفاعل يف البيئات االتفارايية حيسن الصلة بني الارتفيه والتعليم ،من خاللتوتفري جتربة سياحية وتعليمية أكثر جاذبية .يف الواقع ،يتعرض الزوار إىل حمفزات جذب خمتلفة قادرة على اصطياد
اهتمامهم والتأثري على توقعاهتم.
 تصميم مداخل جديدة لتعزيز المناظا الطبيعية السياحية :السيناريوهات االتفارايية مفصلة وغنية مناملعلومات ،وه متاحة جلزء كبري من املستخدمني .وبالتايل ،الواقع االتفاراي يدخل أدوات جديدة قادرة على
دعم كل من السياح خال ل عملية صنع القرار ،من خالل توتفري معلومات خمصصة عالية ،وإشراكهم عاطفيا
خالل اإلستكشاف الرقم للسيناريوهات أعيد بناؤها.
إياتفة إىل األدوار السابقة للواقع االتفاراي يساهم أيضا يف تعزيز السياحة كما يل :
 الواقع االتفاراي يتيح الفرصة للسياح لزيارة املواقع املهددة باإلنقراض كبديل للزيارة احلقيقية من أجل احلفاظ علىاملعامل السياحية لألجيال القادمة). (Inversini &Schegg, 2016
 تكمن إمكانات الواقع االتفاراي يف السياحة يف قدرته على توتفري معلومات حسية وبصرية إياتفية للسياحاحملتملني .وهلذه اخلاصية أمهية خاصة يف جمال السياحة ألن معظم املنتجات السياحية تعرف بأهنا سلع ثقة؛ تفف
حالة عدم إختبار اخلدمة السياحية مسبقا يعتمد العمالء يف قرار احلجز على املعلومات الوصفية اليت يتلقوهنا
تفقط من خالل القنوات اإلعالمية أو اإلجتماعية .ويف إطار هذه العملية املعقدة الختاذ القرارات ،ميكن للواقع
االتفاراي أن يساعد على توتفري معلومات أكثر ثراء .وميكن للمستخدمني السفر إىل الوجهة البديلة االتفارايية؛
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تفاألشخاص الذين حيصلون على هذا النوع من التكنولوجيا يتخذون قرارات أكثر إستنارة بسبب ثراء املعلومات
املتاحة ولديهم أيضا توقعات أكثر واقعية بشأن رحلتهم املقبلة وقد يؤدي ذلك إىل إجازة مريية أكثر للسائح
وزيادة النجاح يف حتديد الوجهة). (Schegg&Stangl, 2017
 ميكن أن يغط الواقع االتفاراي ستة جماالت رئيسية للسياحة والتخطيط واإلدارة والتسويق والارتفيه والتعليموإمكانية الوصول واحلفاظ على الاراث وميكن للواقع االتفاراي أن ينتج خريطة تشمل مجيع العناصر السياحية،
مثل التضاريس ،والطرق ،والنقل الربي ،واخلدمات ،واملراتفق ،واملعامل السياحية ،واألنشطة.الواقع االتفاراي ميكن
أن يكون مبثابة أداة التسويق لوكاالت السفر ،كما يسعى الواقع االتفاراي إىل تبديد عناصر عدم اليقني ويضمن
أن تكون توقعات الزوار قريبة من التجربة الفعلية الالحقة ألنه ميكن أن يوتفر معلومات كاملة عن املكان ويف
الوقت نفسه ،وإعطاء املستخدم جتربة اتفارايية للوجهة السياحية اليت يريد السفر إليها مقارنة بكتيبات السفر
وحزم الوسائط املتعددة ،تفإهنا تعط تفقط املعلومات سياحية عامة عن الوجهة السياحية مما جيعل الواقع االتفاراي
أداة تسويقية أتفضل إلقناع السياح لزيارة الوجهة الفعلية ) . (Erkan Sezgin, 2016كما تشري البحوث ذات
الصلة بالواقع االتفاراي يف سياق التسويق السياح أن الوجهة االتفارايية يف بيئة العامل االتفاراي ثالث األبعاد
ميكن أن تؤثر على ختطيط الرحلة السياحية ،وصورة الوجهة ،واملواقف اجتاه الوجهة). (SivSkard, 2016
 .6أمثلة عملية حول السياحة االتفتاايية:

قامت الدول املتقدمة بتوظيف تقنية الواقع االتفاراي يف اجملال السياح تفمثال قام مكتب سياح بريطاين بإطالق
تطبيق للواقع االتفاراي ميكن تشغيله على اهلواتف اجلوالة ونظارات الواقع االتفاراي يعرض جمموعة من عروض
الفيديو احمليطية يف  020درجة لتشجيع السياحة يف بريطانيا وأملانيا وبلجيكا ،والحظ ارتفاعا مباشرا يف حجوزات
الفنادق والتذاكر ،مع إطالق تفيديو حميط لتشجيع السياحة إىل مدينة نيويورك الذي جنم عنه زيادة يف احلجوزات إىل
تلك املدينة .ومن شأن هذه التقنية إعادة اإلقبال على املكاتب السياحية عويا عن مواقع احلجوزات ،ذلك أن تلك

املك اتب ستوتفر جتربة مميزة للسياح احملتملني داخل املكاتب نفسها ،األمر الذي سيزيد من احتمال جعل الزائر حيجز
مباشرة بعد التجربة.
وعلى الصعيد العر ي ،ميكن استخدام تقنية الواقع االتفاراي لتقدمي جتربة استكشاف األهرامات من الداخل،أو
املرور يف سيق الباراء أو زيارة أعلى نقطة لربج خليفة يف د ي،وحىت للسياحة الدينية يف املدينة املنورة ومكة املكرمة
لعرض كيفية أداء مناسك احلج والعمرة بالطريقة األمثل ملن مل خيتربها يف السابق من حيث أماكن الدخول وأداء
املناسك املطلوبة ومن مث اخلروج دون إعاقة اآلخرين ،وغريها(،/https://aawsat.com/home/article/1022631
.)9010
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إذ قامت لبنان بتطبيق تقنية الواقع االتفاراي على معلم سياح قلعة جبيل األثاية يف لبنان .باستخدام
النظارات يف رحلة داخل القلعة مع إرشادات سياحية وشرح تارخي عن القلعة ومكوناهتا .كما استطاع الفريق املكلف
بذلك أن يظهر القلعة من الداخل قبل تعريها للدمار اجلزئ عرب الزمن ،وذلك عرب تصورات وختيالت معمارية
وتوقعات شبه دقيقة للتغريات اليت تعريت هلا.
وتبدأ العملية باستحضار شكل ثالث األبعاد ،ويكون ذلك عن طريق التقاط صور متصلة باملعلم من مجيع الزوايا مع
حركة دقيقة يف اجتاهات معينة ،من مث يتم تركيب ومعاجلة هذه الصور بدقة للحصول على الشكل ثالث األبعاد
للمعلم .بعدها يتم دمج هذا الشكل مع حميطه ،وتتم إياتفة مؤثرات صوتية وآلية للحركة عن طريق برنامج
خاص()9010 ،https://www.almodon.com/society/2018/5/4كما مبني يف الشكل رقم .01
الشكل رقم ( :)11قلعة جبيل األثاية بتقنية الواقع االتفتاايي

Source: https://www.almodon.com/society/2018/5/4/,18/05/2019.

ويف مصر وادي امللكات تقع التحفة املعمارية (املقربة العجيبة) ،حيث قبل  0920عاما بىن رمسيس الثاين لزوجته
احملبوبة مقربة عجيبة متيزت بنقوش نادرة ولوحات مجالية جتذب الروح ،وبعد سنوات طويلة حني أعيد اكتشاف املقربة
عام  ، 1002كانت حالة املقربة مهددة ورسوماهتا غري وايحة ،إذ ترسبت األمالح والرطوبة على اجلدران بفعل
الزمن ،لقد احتاجت تلك املقربة لعشرات السنوات حىت تعود من جديد ألصلها كما كانت ،لكنها رغم ذلك مازالت
مهددة باخلط ر ،تفالرطوبة املنبعثة من أجساد وأنفاس رواد املقربة قد تعيد تنشيط البكترييا والفطريات اليت تراكمت
داخلها على مر السنني ،لذا تفكان احلل اقتصار دخوهلا على جمموعة صغرية للغاية من الزوار ،حيث تبلغ سعر التذكرة
ألف جنيه.
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لكن يبدو أن هذا املبلغ لن يصبح عائقا كبريا للزيارة ،تفقد قدمت التكنولوجيا اليوم جتربة مثرية لالهتمام يف الواقع
االتفاراي  ،واليت تسمح لك بأن تتجول يف املتحف وترى بعينك هذا املشهد الرهيب ،إذ تعاونت وزارة اآلثار مع
إحدى الشركات العاملية املتخصصة يف صناعة تقنيات ثالثية األبعاد ،وقضى تفريق من الشركة داخل املبعد شهرين
متكاملني ،ليحول آالف الصور واللقطات إىل جتربة هنائية ميكن مشاهدهتا من خالل تقنية الـواقع

االتفاراي ()9010 ،http://www.soutalomma.com/Article/820274؛ والشكل رقم  09يعرض صورة ثالثية
األبعاد للمقربة العجيبة.
الشكـل رقم ( :)12المقباة العجيبة

المصدر.18/05/2019 ,http://www.soutalomma.com/Article/820274:

 .7الخاتمة:

 السياحة االتفارايية ه جزء من السياحة اإللكارونية ،توظف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتقدمي التجربةالسياحية يف العامل االتفاراي (الواقع االتفاراي  ،احلياة الثانية...،وغريها) من خالل بيئة ثالثية األبعاد تسمح
للسائح بالتفاعل بدون حواجز مكانية أو زمنية وتكلفة أقل.
 يعد الواقع االتفاراي أحد تطبيقات العامل االتفاراي ومنهج مبتكر جوهره اخليال من خالل حماكاة العاملاحلقيق يف بيئة ومهية يطلق عليها بيئة ثالثية األبعاد.
 يتميز الواقع االتفاراييباإلنغماس والتفاعل واملرونة. إن الواقع االتفاراي بأدواته املختلفة يساهم يف الارويج للسياحة على مستوى كل من السائح واملنظماتالسياحية والبيئة كما هو مبني أدناه:
 السائح: ميكن الواقع االتفاراي األتفراد ذوي املداخيل الضعيفة من زيارة املعامل السياحية وتوتفري تكاليف السفر والنقلواملعيشة.
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 يتيح للسائح التجابة قبل الشااء من خالل التفاعلوكأنه يف العامل احلقيق . مساعدة السائح على اختاذ القرار الصحيح بشأن الوجهة السياحية املرغوبة؛ حيث أن الواقع االتفاراي يوتفرمعلومات ثرية وغنية.
 المنظمات السياحية: يعترب الواقع االتفاراي أداة تفعالة للتسويق السياح . يساعد الواقع االتفاراي مروج السياحة إقناع السائح بسهولة نتيجة لتقدميه جتربة التفاعل وحماكاة املكاناملقصود على عكس الطرق التقليدية ،بشرط أن يتم تقدمي التجربة االتفارايية بشكل متهيدي للرحلة السياحية
وليس بديال عنها.
 جذب أكرب عدد ممكن من السياح. ختفيض التكاليف مثال :ختفيض تكاليف طبع كتيبات السفر وغريها. املسامهة يف زيادة توقعات السياح حول الوجهة السياحية. -البيئة:

 يساهم الواقع االتفاراي يف إستدامة السياحة؛ إذ يعمل على حتديد عدد السياح يف املناطق احملمية للحفاظ عليهابشكل عام والبيئة بشكل خاص من خالل السماح للسائحني بزيارة املقاصد السياحية اتفاراييا مما يساهم يف
التقليل من نسبة التلوث اليت خيلفها السياح نتيجة للتنقل واإلقامة واملعيشة وبالتايل استدامة السياحة.
على غرار النتائج املتوصل إليها نوص املؤسسات اجلزائرية الناشطة يف اجملال السياح استغالل املزايا اليت يوتفرها الواقع
االتفاراي للتعريف باملعامل السياحية اجلزائرية وتأهيلها كوجهة سياحية عاملية ملا تزخر به اجلزائر كدولة من مقومات
سياحية طبيعية وأقاليمها اجلغراتفية املتنوعة.
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الملخص
يتضح من خالل ما مت سرده السرتاتيجية العمل االقتصادي العريب املشرتك اليت مت اقرارها من قبل
جملس الوحدة االقتصادية العربية خالل الفرتة  9009-9005واليت من خالهلا مت تقسيم الفرتة الزمنية
 9095-9009إىل أربعة فرتات مخسية ،وإن تلك االسرتاتيجية قد حددت هدفها بكل وضوح واملتمثل يف
إحداث تنمية عربية شاملة تعمل على حتويل املنطقة العربية كاملة من منطقة ختلف إىل منطقة تقدم جاذبة
لالستثمارات اخلارجية ،هذا وقد حاولت هذه الدراسة أن تقدم صورة بسيطة عن تلك االسرتاتيجية للتكامل
االقتصادي العريب وعن أهدافها االقتصادية وحماورها وآلياهتا والربامج املتعلقة بتلك االسرتاتيجية ،إال أنه ينبغي
التأكيد هنا إىل أن تلك االسرتاتيجية وعلى الرغم من قوهتا آنذاك ال يعين ذلك إننا كوطن عريب واحد قد
أجنزنا ما هو مطلوب للتحول من التخلف إىل التنمية؛ ألن ذلك لن يتأتى إال يف ظل وجود إرادة عربية صلبة
تؤمن باملواطنة العربية كقاعدة لدعم عملية التنمية وليس بوجود جملدات من الورق حبيسة األدراج واملكاتب
وهو فعالا ما نعيشه اليوم؛ ألن التنفيذ لتلك الربامج واآلليات واالتفاقيات ال يكاد يذكر إذا ما قورن حبجم
األعداد لتلك الربامج واالتفاقيات.
Abstract
Keywords

;Strategy
;Integration
Programs.

الكلمات المفتاحية

االسرتاتيجية؛
التكامل؛
الربامج.

It is clear from the narrative of the strategy of joint Arab economic action adopted by
the Council of Arab Economic Unity during the period 2001-2002 through which the
period 2002-2021 was divided into four five-year periods, and that the strategy has
clearly set its goal of This study has attempted to present a simple picture of the
strategy of Arab economic integration and its economic objectives, axes, mechanisms
and programs related to these estates. However, it should be emphasized here that this
strategy, despite its strength at the time, does not mean that we, as one Arab homeland,
;have accomplished what is required to shift from underdevelopment to development
The process of development and not the existence of volumes of paper trapped in
drawers and offices, which is what we are living today.

 المؤلف المرسل :اهلادي املربوك السويح ،اإليميلalkafaa2017@gmail.com :
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.1مقدمة:
يشري مصطلح التنمية التقليدي إىل إمكانية وقدرة اقتصاد ما يف دولة ما مستقرة لقدرة زمنية طويلة نسبيا إىل
خلق زيادة مستمرة يف الناتج القومي اإلمجايل ،هذا ما كان سائدا آنذاك أي يف السابق أما املفهوم احلديث واألكثر
تغريات جوهرية يف اهلياكل االقتصادية واالجتماعية واملؤسساتية،
مشوالا ينصرف إلـى أن التنمية باملفهوم الواسع يتضمن ر

وتتضمن خفض مستوى الفقر وانعدام الفوارق بني الطبقات يف اجملتمع كل ،ذلك يتطلب جهدا ليس بالسهل
تبين اسرتاتيجيات حديثة تتضمن ضمن برناجمها التنفيذي حتقيق عدد من األهداف ،يأيت يف
باإلضافة إىل ضرورة ر
مقدمتها زيادة املتاح وتوسيع وتوزيع وسائل وضروريات العيش الكرمي من غذاء ولباس وصحة وأمن وتعليم وغريها،
باإلضافة إىل رفع مستوى املعيشة وتوفري فرص عمل أكرب واالهتمام بالثقافة والقيم اإلنسانية ،ويعين ذلك ضرورة رفع

الدخل وتوسيع مدى االختيارات االقتصادية واالجتماعية على املستويني الفردي واجلماعي ،مبا يف ذلك حماربة اجلهل
وكل أشكال البؤس االقتصادي ،ومن أجل ذلك فإن خيار التنمية يعترب خيارا اسرتاتيجيا قوميا خاصةا يف ظل تراجع
حتسن املسار
حدة ر
التطورات السياسية يف املنطقة مقارنة بالسنوات السابقة ،ومع تزايد االحتماالت يف املضي قدما يف ر
السياسي يف غالب الدول العربية وحتسن الظروف العاملية واحتماالت ارتفاع معدالت النمو مما سيرتتب عليه زيادة
مناسبة يف طلب على النفط وحتسن نسيب يف املردود املايل املتاح لبعض الدول العربية غري النفطية لتنفيذ سياسات
مالية عامة ل تقوية الطلب احمللي ودعم النشاط االقتصادي ،كل ذلك ستكون دوافع هامة من أجل بناء سياسة
اسرتاتيجية شاملة يكون هدفها حتقيق األمن االقتصادي العريب باملفهوم الشامل احلقيقي ال باملفهوم النظري العاجز
عن إقناع اآلخرين.
.1.1مشكلة الدراسة:

تبين اسرتاتيجيات تنموية كان من املفرتض أن تؤدي إىل ارتفاع مؤشرات التنمية
سعت أو حاولت الدول العربية ر

احلقيقية وعلى كل األصعدة ،إال أن ذلك مل حيدث إطالقا ،وكان ذلك بسبب غياب االسرتاتيجية الشاملة اليت
يسرتشد هبا ذلك العمل واجلهد االقتصادي املبذول منذ تأسيس اجلامعة العربية وحىت يومنا هذا ،ومن خالل ما ذكر
ميكن أن حندد املشكلة الرئيسية للدراسة يف النقاط التالية:
 .5عدم اتباع اسرتاتيجية شاملة للعمل االقتصادي العريب كان وراء ضعف ما حتقق من إجنازات على املستوى
االقتصادي.
 .9وجود اسرتاتيجية عربية شاملة مرفقة بالربنامج التنفيذي هبا ال يعين حتقيق تنمية شاملة باملفهوم االقتصادي
احلديث ما مل يكون هناك نتائج فعلية حقيقية على أرض الواقع.
.1.1فرضية الدراسة:

استندت هذه الدراسة على فرضية فحواها أن الظروف االقتصادية يف الدول العربية متشاهبة متاما ،وأن التنمية
مبفهومها الشامل املستمر لن تتحقق يف الدول العربية جمتمعة إال يف ظل وجود اسرتاتيجية اقتصادية شاملة مسبوقة
بتغريات هيكلية حقيقية يف البىن االجتماعية واالقتصادية واملؤسساتية ،وإن االسرتاتيجيات والسياسات املوضوعة على
ر
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تغريات يف حاالت الكفاءة اإلنتاجية
ورق لن تكون ذات جدوى إال إذا ترمجت إىل فعل ديناميكي قادر عن خلق ر
والعدالة االجتماعية والعالقات البني وية كافة وإن عملية التباطؤ يف التنمية العربية الشاملة يعزي إىل ظاهرة املرض
اهلولندي.
.1.1الهدف من الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى السياسات العربية املشرتكة يف أجل حتقيق تنمية عربية شاملة
واخلطوات اليت مت اختاذها بصورة مجاعية من أجل حتقيق ذلك اهلدف.
.1مدخل:
إن اسرتاتيجية العمل االقتصادي العريب املشرتك جيب أن تنطلق من حقيقة أساسية وهى أن كل األقطار
العربية تتماثل فيها الظروف الراهنة وتتقارب منها املعطيات االقتصادية السياسية واالجتماعية ،وتربطها عالقات
تارخيية وتنتمي إىل ثقافة ذات تراث وعادات وتقاليد مشرتكة ،ولعل طموح االسرتاتيجية العربية إىل حتقيق التنمية
الشاملة واملستدامة يف إطار تكامل اقتصادي عريب ،مستمد قوته من توافر اإلمكانات اليت أتاحتها وجود الثروة
النفطية اهلائلة يف الوطن العريب ،وهذه الثروة جتعل من قضية بدء عملية التنمية وتوفري متطلبات استمرارها يف عصر ما
بعد االعتماد على النفط مسؤولية تارخيية جيب أن يتحملها اجليل احلاضر جتاه األجيال القادمة ،ومن أجل ذلك بدأ
التفكري العريب مبكرا يف إجياد بدائل اقتصادية مهمة للنفط العريب ،أو على األقل ضرورة االستغالل األمثل للموارد
الطبيعية املتوفرة يف الدول العربية واستثمارها قبل ذلك وهذا هو املنطلق األساسي للعمل االقتصادي العريب املشرتك يف
األساس فقد كان اهلدف هو حتقيق التكامل االقتصادي للوصول إىل الوحدة االقتصادية عن طريق التنمية الشاملة
واملستدامة(لقد ك ان التكامل االقتصادي العريب عن طريق الوحدة العربية الشاملة من أبرز األهداف القومية املطروحة
على الساحة ،وجتربة التكامل االقتصادي العريب جتربة حافلة ،فهي تقف على مستوى أرقى التجارب املماثلة يف العامل
النامي وعلى الرغم من ذلك فهي ال زالت أقل من مستوى اإلمكانات املتوفرة يف األمة العربية وأدىن بكثري من
طموحاهتا.
لقد كان غياب االسرتاتيجية الشاملة اليت يسرتشد هبا جهود التعاون والتكامل االقتصادي العريب منذ تأسيس
اجلامعة العربية وحىت تارخيه دور كبري يف إضعاف وضآلة ما حققته تلك اجلهود من نتائج ،وحتت تأثري املتغريات العربية
املتغريات اليت حدثت املتعلقة باألوضاع االقتصادية الدولية ،فقد اتضح لكل
اليت أعقبت هزائم األمة العربية املتتالية و ر
األقطار العربية مبا ال يدع جماالا للشك أمهية وضع اسرتاتيجية للعمل االقتصادي العريب املشرتك ،وبناءا عليه فقد مت
اختاذ العديد من اخلطوات الالزمة لوضع االسرتاتيجية الالزمة للعمل االقتصادي العريب املشرتك.
لقد كانت اتفاقية املوحدة االقتصادية العربية حجر األساس يف حتقيق التكامل االقتصادي العريب ،وقد مثلت تلك
االتفاقية كل املبادئ األساسية اليت يقوم عليها التكامل االقتصادي العريب يف ضوء اإلنكار اليت جاءت هبا كل
األدبيات االقتصادية ،وحىت يتم حتقيق اهلدف املنشود اليت جاءت به اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية.
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انطلقت اسرتاتيجية التكامل االقتصادي اجلديدة من أجل السعي حنو حتقيق جمموعة األهداف اليت حددهتا االتفاقية
املذكورة لبلوغ الوحدة االقتصادية العربية الكفيلة بدعم جهود األقطار العربية اهلادفة إىل إزالة كل الفوارق بينها ،وتعزيز
قدرهتا على حتقيق تنمية عربية جديرة باالعتبار ،ولقد نصت اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية على مجلة من األهداف
تضمن للدول العربية ولرعاياها على قدم املساواة اآليت:
– حرية انتقال األشخاص ورؤوس األموال.
– حرية تبادل البضائع واملنتجات الوطنية واألجنبية.
– حرية اإلقامة والعمل وممارسة النشاط االقتصادي.
– حرية التنقل والرتانزيت واستعمال وسائل النقل واملرافئ واملطارات املدنية.
– حقوق التملك واإلرث وااليصاء.
لقد ظل نشاط التنمية العربية امل شرتكة يعا ي من أزمة حادة منذ منتصف عقد الثمانينيات يف القرن املاضي،
وذلك بعد أن تعثر التنفيذ للقرارات اهلامة اليت متت املوافقة عليها يف مؤمتر القمة احلادي عشر بعمان ،وهنا جيب أن
التجمعات اإلقليمية ،ويصحب ذلك تراجع يف األدوار
تشري إىل ظهور مفهوم جديد أو بيئة جديدة تعمل منها
ر
التقليدية للدولة يف النشاط االقتصادي ببعديه احمللي والدويل أو يف املقابل أيضا تنامي الدور الذي تلعبه مؤسسات
اقتصادية خاصة تعمل على املستوى العاملي ،وهذا األمر جيب على اسرتاتيجية التكامل االقتصادي العريب أن تأخذه
يف االعتبار ،وأن تستفيد من كل الطاقات املتوفرة سواء اليت متتلكها املؤسسات األهلية ،أو منشآت القطاع اخلاص،

ويف الوقت الذي كانت منه األقطار العربية منحازة متام ا إىل ضرورة النهوض بعمليات التصنيع وإعادة تقسيم العمل
على املستوى اإلقليمي ضمن اإلطار الدويل ،نشري إىل أن املستقبل سوف يوفر للصناعة شأن وخاصة إذا اختذت أو
التطور التكنولوجي سواء تعلرق األمر بأساليب اإلنتاج يف الصناعات التقليدية ،أو بولوج الصناعات الناهضة
واكبت ر
اليت يتشكل منها االقتصاد احلديث ،وهذا يعين ضرورة إقامة جمتمع معلومات واتصاالت ينصب اجلانب األكرب منه
على تطوير اخلد مات املتعلقة بالبنية األساسية سواء كانت على املستوى القطري أو اإلقليمي ،وأسس التعاون بني
الدول والعالقات بينهما ،مبا يف ذلك تلك اليت تتعلق حبركة التدفرقات االقتصادية ،وباألخص اخلدمات املصرفية فيما
خيص انتقال وحتويل األموال ،وخدمات الوساطة يف جمال انتقال السلع واليت يأيت يف مقدمتها التجارة اإللكرتونية،
واليت تتعلق بانتقال املعلومات عرب احلدود وشبكة املعلومات الدولية ،وإذا كان من دوافع التكامل االقتصادي اإلقليمي
يف السابق تصحيح حركة التدفقات االقتصادية وختليصها من عوامل التبعية اليت تولد عن عدم التكافؤ يف التقدم
الصناعي ،هذا األمر يتطلب من الدول العربية أن تواجه تبعية من نوع جديد نتيجة وقوعها يف منطقة ألخد دون
العطاء يف جماالت التطوير التكنولوجي ،ولذا فإن التكامل االقتصادي أصبح مسؤوالا عن تزوير أعضائه بقدرات

تكنولوجية ال ميكن أن توفرها الطاقات أو اإلمكانات القطرية ،ولذلك جيب عن التكامل االقتصادي أن يوظف
اآلليات اجلديدة يف بناء تشابك اقتصادي من نوع جديد ،يشكل القاعدة األساسية للسوق اليت يراد جعلها مشرتكة،
يتعني على اسرتاتيجية التكامل االقتصادي العريب أن جتعل من
ومن يراد جعلها أجل أخذ كل ما ذكر يف االعتبار ر
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الوطن قوة تكنولوجية هلا وزهنا يف اإلطار العاملي ،وهذا تأكيدا على أن التكامل ال بد أن يهتم بدعم القاعدة
اإلنتاجية ،دون اقتصاره على جمرد تعزيز التبادل التجاري.
وكما هو معروف لدى كل االقتصاديني هو أن كل املؤسسات العاملية تؤكد عن ضرورة العمل على حترير التبادل
التج اري متعدد األطراف ،والتوجه باإلنتاج حنو التصدير ملختلف بقاع العامل ،لذك ينتظر أن تشهد الفرتات املقبلة
مزيدا من التحرير على املستوى العاملي ،وهذا يعين اإلقالل من أمهية التخفيضات واإلعفاءات اليت تتضمنها ترتيبات
التكامل اإلقليمي ،ويقلرل من فرص حتويل التجارة حنو مزيد من التبادل البيين على حساب التبادل مع أطراف خارج
اإلقليم ،ولذلك يستوجب على الرتتيبات التكاملية أن حتقق تق ردما يف جمال التبادل التجاري الدويل من خالل إقامة
احتاد مجركي حيقق توحيدا ألسس التبادل مع باقي العامل ،وهذا ما جيب على اسرتاتيجية التكامل العريب أن حتققه،

ونتيجة لتزايد الدعوات اليت تنادي بضرورة توفري بيئات استثمارية وطنية تسهل انتقال رؤوس األموال الوطنية واألجنبية
حبرية وأمان ،وهذا األمر يفرض على الرتتيبات التكاملية ضرورة التوفيق بني حترير انتقال رؤوس األموال على كل من
املستوى اإلقليمي واملست وى العاملي ،هذا األمر يتطلب من اسرتاتيجية التكامل االقتصادي العريب جعل الوطن العريب
موحدة ،تتيح حرية انتقال رؤوس األموال الوطنية بني األقطار العربية ،وهتيئة البيئة االستثمارية العربية
منطقة استثمارية ر
الستقبال رؤوس أموال خارجية مع ضمان حسن إسهامها يف التنمية العربية املشرتكة واملستدامة اليت تسعى إىل حتقيق
رفاه اإلنسان العريب والعيش حبرية وكرامة عن أرضه ،وهو ما جيب أن تضعه يف عني االعتبار اسرتاتيجية التكامل
االقتصادي العريب ،وأن تسعى إىل حتقيق تكامل يقوم على مفهوم املواطنة العربية.

 .1األهداف:

إن املنطلقات السابقة تؤكد على حتديد عدد من األهداف اليت جيب أن تتبناها اسرتاتيجية العمل االقتصادي
العريب املشرتك ،واليت ميكن حتديدها يف اآليت:
متطور وأوسع وأمشل للتكامل االقتصادي العريب ،كما جيب أن يستوعب هذا املفهوم لكافة
– العمل مبفهوم ر
التغريات العاملية واإلقليمية واحمللية اليت مير هبا الوطن العريب يف الفرتة احلالية وكذلك املتوقعة خالل الفرتة
ر
للتغريات
القادمة ،وهذا يعين أن يكون هناك تنبؤ للحاضر واملستقبل ،يف رسم االسرتاتيجية ،حىت ال يكون ر
الدولية واإلقليمية سواء يف الوقت احلايل أو يف املستقبل تأثري عكسي أو سليب على مسرية العمل االقتصادي

العريب املشرتك.
– العمل على استكمال أركان السوق العربية املشرتكة ،وفق منظور اقتصادي حديث يتفق مع مفهوم السوق
العربية املشرتكة.
– مشول حركة التكامل االقتصادي جلميع الدول العربية ،وتوجيه حركة االقتصاد العريب يف مسار كلي متكامل
ومرتابط ،لتحقيق التنمية العربية الشاملة والتكامل االقتصادي العريب.
– استيعاب املقومات األولية الالزمة لتحويل السوق املشرتكة إىل احتاد اقتصادي ونقدي يف املستقبل املنظور،
وبالتايل حتقيق الوحدة االقتصادية الكاملة طبق ا ملا قررته اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية.
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– دعم الت نمية العربية املشرتكة والعمل على التقريب بني مستويات التنمية لألقطار العربية ،وأن يتم النهوض
بعملية التنمية االقتصادية انطالقا من رؤية قومية حلركة االقتصاديات العربية وصوالا إىل إرساء أسس مشرتكة
للتكامل القطاعي والشمويل بني االقتصادات العربية.
– وهذا يعين ت ربين مدخل اإلمناء التكاملي يف عملية التنمية يف إطار اسرتاتيجية االعتماد اجلماعي على النفس
إىل املدى الواجب واملمكن.
للتحول إىل جمتمع معلومات واتصاالت ،والنهوض بالقدرات التكنلوجية الذاتية
– هتيئة االقتصاد العريب
ر
تطويرها ،لالستفادة من منجزات العلم والتكنولوجيا واستخدامها يف أمناط التصنيع املختلفة.
– حتقيق التجانس االجتماعي مبا حييل الوطن العريب إىل منطقة مواطنة عربية تشكل أساسا صلبا لقيام وحدة

اقتصادية عربية ،وهذا يتطلب رفع اهتمامات األفراد واجلماعات فوق مستوى املصاحل الضيقة واملنافع اآلنية،
وأبعاده عن شرور االنشقاقات الطائفية والقبلية والعنصرية ،وفق رؤية تؤمن باجتماعية اهلدف واملصلحة
العامة ،وهذا هو املنطلق احلضاري الذي تق ردمت مبوجبه اجملتمعات اإلنسانية واستقرت من خالله استقرارا
حقيقيا متجددا قائما على الرضا بنوعية احلياة احلديثة واالعتزاز باالنتماء إىل اجملتمع واالستقرار للدفاع عن

مكتسباته.
– حتقيق التناسق بني أنشطة أجهزة العمل االقتصادي العريب املشرتك ومتطلبات تنفيذ اسرتاتيجية التكامل
االقتصادي العريب  ،وإزالة ما قد ينشأ بينها من تعارض ،وهنا تشري إىل أمهية املدخل التنسيقي يف بعض
اجملاالت االقتصادية ،والذي يتوىل سياسة التنسيق الصناعي والتنسيق يف جمال العالقات النقدية بني األقطار
العربية والتنسيق مواجهة االقتصاد الدويل.
– اشرتاك اجلماهري العربية ومنظماهتا املدنية ومنشئات القطاع اخلاص يف اإلطار املؤسسي التكاملي على حنو
الفعالة يف جهود التكامل والتنمية العربية واملشاركة يف صنع القرارات ومتابعتها خاصة بعد
يكفل مسامهتها ر
أن تأكد أن غياهبا كان أحد األسباب الرئيسية يف ضعف أو غياب اإلدارة السياسية إزاء العمل االقتصادي
العريب املشرتك.
– بناء عالقات اقتصادية متوازنة مع االقتصادات العاملية على أسس قوية ومتينة ،واختاذ سياسة موحدة يف
التغريات اليت حتدث عن املستوى العاملي واإلقليمي.
سبيل التصدي لكل السلبيات اليت تنطوي عليها ر

 .4المحاور األساسية:

تعمل اسرتاتيجية التكامل االقتصادي العريب عن حتقيق جمموعة من األنشطة والربامج واليت ميكن إدراجها يف
احملاور التالية:

أ .استكمال منطقة التجارة الحرة العربية:
تتمثل املرحلة األوىل اإلعالن عن البدء يف تنفيذ املراحل اليت تتعلق بتطبيق السوق العربية املشرتكة يف شكل استكمال
قيام منطقة جتارة حرة عربية بني ثالث دول عربية قامت باختاذ خطوات إجيابية لتحرير التجارة وهذه الدول هي :ليبيا
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 العراق  -مص ر ،وقد استندت الدول الثالثة على قرار جملس الوحدة االقتصادية العربية رقم ( )57لسنة 5091موعلى قرار رقم  5009لسنة  5000م وبناء عليه يتم إلغاء الرسوم اجلمركية والضرائب والرسوم األخرى ذات األثر
املماثل ،وكذلك إلغاء القيود اجلمركية املفروضة عن االسترياد ،على كافة السلع املتبادلة بينها ذات املنشأ الوطن يف كل
منها (ابراهيم نوار5001 ،م ،ص.)91
وباإلمكان ألي دولة عربية من الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية االنضمام مباشرة إىل تلك املنظمة وذلك
بإخطار بوجه مباشرة األمانة العامة جمللس الوحدة االقتصادية العربية يتضمن الرغبة ىف االنضمام إىل تلك املنظمة،
وبالتايل تقوم األمانة العامة بإبالغ هذا اإلخطار إىل الدول األطراف ويبدأ تاريخ التحرير الكامل للسلع اليت منشآها
دول املنظمة ،بالنسبة للدول املنظمة بعد ثالثة شهور من تاريخ االنضمام ،وهنا جيب أن ننوه إىل أنه جيوز للدول
العربية األقل منوا الراغبة يف االنضمام أن تتفق مع اجمللس على برنامج مناسب ومالئم الستعمال إلغاء كافة الرسوم،
أخذا يف االعتبار ما قد يكون قائما بينهما وبني دول املنطقة من اتفاقيات وبروتوكوالت تتعلق بتحرير التجارة البيئية
(نصيف حىن5001 ،م ،ص.)90
ب .إقامة اتحاد جمركي عربي:
حىت يكون هناك احتاد مجركي عريب يتطلب األمر قيام جملس الوحدة االقتصادية العربية بتوحيد كل التشريعات
وا ألنظمة اجلمركية للدول املنظمة إىل إعالن قيام منظمة التجارة احلرة العربية ،وباقي الدول األعضاء فيه وذلك خالل
ثالثة سنوات ،وتقوم هذه الدول بالعمل على استكمال توفيق أوضاعها ملا تضمنته اتفاقيات مراكش من حتويل القيود
غري التعريفية إىل رسوم تع ردل هبا جداول رسومها وذلك قبل هناية املدة احملددة على أن يتوىل جملس الوحدة االقتصادية
إجراء عمليات حساب املتوسطات للرسوم لكل بنود اجلدول اجلمركي املوحد للدول األعضاء فيه واملنظمة إىل منظمة
التجارة احلرة العربية ،ويتوىل اجمللس إبالغ الدول بتلك املتوسطات لكي يتم أخذها يف االعتبار عند االنتهاء من
تعديل جداوهلا القطرية.
وقد تبىن جملس الوحدة االقتصادية العربية إقامة احتاد مجركي عريب على مراحل متعددة وذلك اعتبارا من العام
 9009وفق املراحل التالية( :املنظمة العربية للتنمية5001 ،م ،ص.)77
– املرحلة األوىل ومدهتا أربعة سنوات تبدأ اعتبارا من سنة 2006ف إىل 9000ف ويتم فيها توحيد الرسوم
اجلمركية بالنسبة للبنود اليت ال تتجاوز فروقها عن املتوسط األساس  %50منه ،فإذا كان الفارق يقع ما بني
 %50و  %91فإن األمر يتطلب إجراء تعديل للرسم مبا يساوي  %50يضاف إليه نصف الفارق بني
احلدين ،أما إذا كان الفارق يقع ما بني احلدين  %91و  %10فإن التعديل يكون مبا يساوي  %50ويضاف
إليه ربع الفارق بني احل ردين املذكورين ،أما إذا جتاوز الفارق  %10فإن األمر يعرض على اللجنة املركزية يتم اختاذ

القرار الالزم بشأنه ،كما تقوم الدول باإلعالن عن برامج التخفيضات اليت جتريها خالل تلك الفرتة -9009
9000ف على أن تستكمل النسب املقررة بنهاية تلك القدرة (أمحد النجار9005 ،م ،ص.)507
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– املرحلة الثانية ومدهتا ثالثة سنوات تبدأ اعتبارا من العام 9050ف وتنتهي يف العام 9059ف ويف هذه املرحلة
يستكمل توحيد الرسوم اليت كانت مقررة أقل من  ،%91ويتم إضافة ربع آخر للفارق بالنسبة ملا كان واقعا ما
بني  %91و ، %10أما فما جتاوز ذلك فإن اآلخر يرتك جمللس الوحدة ،أي مبعىن آخر فإن القرارات اليت
يصدرها جملس الوحدة فهذا شأن تصبح ملزمة ،وتتوىل الدولة إعالن عن برامج التخفيضات اليت جتريها خالل
هذه الفرتة بشرط أن تستكمل كل النسب املقررة لنهاية هذه الفرتة.

– املرحلة الثالثة ومدهتا ثالثة سنوات تبدأ من عام 9057م وتنتهي يف العام 9051م ويف هذه املرحلة يستكمل
توحيد مجيع الرسوم ،وتقوم الدول باإلعالن عن برامج التخفيضات اليت جتريها خالل هذه الفرتة ،وعلى أن
يستكمل التوحيد مع انتهاء الفرتة أو املدة.
ويتم توحيد كل اإلدارات اجلمركية خالل فرتة إقامة االحتاد ،وتوضع قواعد اختاذ القرارات املتعلقة بتعديل الرسوم
املوحدة على املستوى العريب ،وعلى أن يتم األخذ بعني االعتبار القواعد اليت تقررها منظمة التجارة العاملية ،وهتدف
دول االحتاد إىل ختفيض الرسوم املشرتكة قدر اإلمكان بغية خلق وتشجيع التجارة البينية واخلارجية ومراعا اة لتوفري
متطلبات التنمية العربية املشرتكة ،وباإلمكان للدول غري األعضاء يف احتاد االنضمام إىل األمانة العامة جمللس الوحدة
االقتصادية العربية ،يفيد رغبتها يف االنضمام ،وبالتايل تقوم األمانة العامة بإبالغ هذا اإلخطار للدول األطراف ،ويتم
االحتساب للدول حديثة االنضمام مستويات الرسوم وفق املدى الذي بلغه التوحيد يف االحتاد حلظة انضمامها ،كما
جيوز وضع برنامج خاص يقره اجمللس يف حالة الدول األقل منوا ،وبإعالن قيام االحتاد اجلمركي املقرر عام 9059م

يتقرر إعفاء تبادل مجيع املنتجات ،وطنية وأجنبية وتوضع قواعد اقتسام حصيلة الرسوم اجلمركية املوحدة بني الدول
أعضاء االحتاد.
ج .إقامة منطقة استثمارية عربية:

إن إقامة منطقة استثمارية جاذبة لالستثمار احمللي العريب واألجنيب على حد سواء خاصة إذا توفرت الشروط

املالئمة واملناسبة لالستثمار ،مع تفادي أن تدخل الدول العربية يف حرب تيسريات يكون الرابح فيها الوحيد هو رأس
املال األجنيب ،وسوف يتم تعزيز اجلاذبية بإقامة منطقة التجارة احلرة العربية ،حيث تستفيد االستثمارات الوافدة إىل
دول عربية من حترير التجارة البينية من إمكانيات التصدير إىل الدول األعضاء إذا حققت جماالت اإلنتاج املستفيدة
من تلك االستثمارات بشروط املواطنة ،كما أهنا تستفيد من كل الرتتيبات يت جتريها منظمة التجارة احلرة مع األطراف
اخلارجية ،وكذلك من التقارب الذي حتققه االحتاد اجلمركي بني الرسوم اجلمركية وعليه تعترب املنطقة من أكثر املناطق
فاعلية باملقارنة باالتفاقيات املربمة بني الدول واليت تتقادم مبرور الزمن (اجلمعية العربية ،القاهرة5007 ،م ،ص.)51
ويف كثري من األحيان يتوىل اجمللس عملية تشكيل جلان ،تتكون من رؤساء أجهزة االستثمار لتقوم بإجراء الدراسات
التوصل إليها وتشمل اآليت( :حممد
وإعداد املقرتحات وبالتايل يتم إصدار قرارات تتعلق باإلجراءات والربامج اليت مت ر
حسن9000 ،م ،ص)55
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 برنامج التنسيق والتيسري ،الذي يهدف إىل تنسيق التشريعات الوطنية مبا يؤدي إىل زيادة مستوى تنافسية الوطنالعريب ،كما تؤدي إىل خفض التكاليف املادية واإلجرائية املتعلقة باملستثمرين ،ورفع كفاءة البيئة االستثمارية على
حنو متماثل ،يؤدي إىل خفض أو نقص سلبيات الدخول يف حرب تيسريات من الدول األطراف ،كما يتضمن
برنامج التنسيق والتيسري رفع كفاءة املوارد البشرية ،ومهارات العاملني باألجهزة االستثمارية ،وهذا بدوره يؤدي
حتما إىل خفض تكاليف املعامالت االستثمارية ،ومن أجل تطبيق ذلك مت تنفيذ القرار رقم  5090لسنة

 5007م اخلاص باالتفاقية النموذجية اجلديدة للتعاون يف حتصيل الضرائب والرسوم بني دول جملس الوحدة
االقتصادية العربية.
 برنامج التعريف والرتويج ،أو الدعاي ة واإلعالن ،والذي يهدف إىل تعريف املستثمرين العرب واألجانب ،بفرصاالستثمار املتاحة واملمكن يف الدول األعضاء ،وكذلك املزايا املتوفرة اليت جتعل منطقة الوطن العريب مقصدا
لالستثمارات ،ويتضمن هذا الربنامج إنشاء قاعدة موحدة للمعلومات اليت ختص وهتم املستفيدين وإتاحتها على
شبكة املعلومات الدولية ،وإصدار دليل حيتوي على النشرات واملعلومات لغرض التعريف لفرص وجماالت
االستثمار يف الوطن العريب ،كما تضمن الربنامج إيفاد بعثات مشرتكة إىل البلدان املص ردرة لرؤوس األموال ويف هذا

النطاق مت تنفيذ اتفاقية تشجيع ومحاية االستثمارات وانتقال رؤوس األموال بني الدول العربية الصادرة مبوجب
القرار رقم  5591لسنة 9000م (محيد اجلميلي ،9001 ،ص.)19
 برنامج حترير االستثمار ،ويتضمن هذا الربنامج تنسيق خطوات فتح نظم االستثمارات يف الدول األعضاء،وكذلك وضع قواعد إزالة القيود على االستثمار وعلى خمتلف مصادر االستثمار ،ومبوجب هذا الربنامج تقوم
الدول األعضاء بفتح جماالت االستثمار أمام مواطنيها ،ومنح باملعاملة الوطنية للمستثمرين العرب ،مبا يف ذلك
املزايا اليت متنح للشركات العربية القابضة املشرتكة اليت تنشأ أو اليت تتم فتحها أمام املستثمرين العرب من الشركات
الرمسية واملختلطة القائمة ،كما تتفق الدول األعضاء على خطوات منح االستثمارات األجنبية صفة املعاملة
الوطنية ،تصدر كل دولة قوائم باجملاالت اليت يتم فيها منح تلك املعامالت ،كما تعمل تلك الدول على توسيع
نطاق تلك اجملاالت ومراعاة التنسيق فيما بينها ،باملعلومات ،وتطرح من خالهلا موضوعات للمناقشة الشعبية،
هذا األمر جيب على االسرتاتيجية العربية أن تسعى إىل حتقيق أكرب قدر من املشاركة الشعبية يف العمل التكاملي،
مبا يف ذلك إشراك االحتادات العربية ،وعلى االسرتاتيجية العربية أيض ا العمل على إنشاء شبكة معلومات يتم
ختصيصه ا للموضوعات اليت تطرح للبحث ،ولذلك مشروعات القرارات وما يتم اعتماده من قرارات (عبد احلسن
زلزلة5001 ،م ،ص.)7
د .الربط بين الجامعات العربية والمعاهد العليا والعمل على توحيد مستويات المؤهالت العلمية ،والعمل على
تطوير املناهج العلمية وذلك مبا يتماشى مع متطلبات التكامل العريب ،وبناء االقتصاد العريب القائم على
املعلوماتية ،ويف هذا السياق يتم التعاون مع املؤسسات العربية املختصة ،وخباصة املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم ،ولذلك إجراء عمليات تبادل الشباب والطلبة بني كل مراحل التعليم املختلفة ،والعمل على تعريف مزايا
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التكامل ومتطلباته ،وكذلك يهدف تعريف وأكرب عدد من اجملتمع وتشجيعهم على املسامهة يف بناء التكامل
االقتصادي العريب والتجاوب معه يف االجتاه املوجب ال االجتاه السليب.
ه .إعطاء دفعة قوية وجديدة للمرأة ،للمسامهة يف عملية التنمية والتكامل العريب ،وحتديد واجباهتا اجتاه اجملتمع،
واستخالص ما جيب هلا من حقوق ،وذلك هبدف إسهامها ومشاركتها يف بناء اجملتمع وحتقيق التجانس

االجتماعي العريب.
و .التركيز على برامج التدريب المشترك للنهوض بالقوى العاملة العربية ،وخاصة ذات القدرة أو اليت لديها
القدرة على جذب االستثمارات واملسامهة يف النشاط االقتصادي العريب ،والعمل على تعبئة املوارد الالزمة لتحقيق
ذلك كما يتطلب األمر إعادة توزيع تلك القوى من الرتكيز على الربامج واملشروعات ذات الطابع التكاملي ،كما

جيب الرتكيز على منطقة العمل العربية يف هذا اجملال وذلك ملا تتضمنه هذه املنظمة من برامج تتعلق بالتنمية
البشرية والقوى العاملة اليت ستساهم حتما يف النهوض مبستويات التكامل العريب (محيد اجلميلي5000 ،م،
ص.)97
ل .االهتمام بربامج السياسة السكانية العربية ،هبدف معاجلة شؤون االسكان.
 .5البرامج:
تنطلق الربامج من استهداف دعم املواطنة العربية كقاعدة لبناء جمتمع عريب متكامل واليت من بينها ما يلي( :مسري
أمني5001 ،م ،ص)59
أ -إحداث تعديل بني مستويات املعيشية ،والتقليل من التفاوت الطبقي يف املواقع املختلفة داخل الوطن العريب،
وحىت يتحقق ذلك يتطلب األمر وضع قواعد جديدة تكون دليالا للصناديق العربية ،ومصادر العون العريب فيما
تقدمه من معونات مبا يساعد املناطق األقل تقدما ،واألقل دخالا على النهوض مبستوياهتا االقتصادية ،ويعمل
على مساعدة األطراف املعنية على حتقيق التنمية املنشودة ،كما يتحمل األعباء اليت قد ترتتب نتيجة القيام ببعض
اخلطوات التكاملية يف بادئ األمر ،وهنا تشري إىل أن الصناديق االجتماعية األوروبية وبنك االستثمار األورويب،
كانت سببا يف قبول عدد من الدول األوروبية ،االنضمام إىل اجلماعة األوروبية وقبول االلتزام بإجراءاهتا (محيد

اجلميلي5000 ،م ،ص.)59
ب -حتقيق التماسك االجتماعي ،وحىت يكون هناك متاسك اجتماعي فإن ذلك يتطلب نشر الوعي بني اجلماهري
العربية ومفهوم التكامل وأمهيته للوطن العريب وإعطاء اجلماهري العربية جمال أوسع يف مناقشة القضايا التكاملية،
وإشعارهم بإمكانية املسامهة يف رسم وحتديد األهداف واألنشطة التكاملية ،ويف تنفيذ ما تتطلبه من فعاليات،
وهنا نشري أيضا إىل ال تجربة األوروبية اليت أهنا ومن خالل إطارها املؤسسي قد راعت كل األمور منذ البداية ،فقد
حتولت مبرور الزمن إىل برملان
شكلت جلنة استشارية متثل فئات الشعوب املختلفة ،وقد بدأت جبمعية مشرتكة مث ر
خيتار باالنتخاب املباشر ،وأصبحت له سلطات أوسع يف مناقشة قضايا االحتاد واختاذ قرارات فيه من تعيني وعزل
وإقرار املوازنة وغري من القرارات اليت ختص االحتاد األورويب ويف نفس الوقت نشأ عدد ضخم من االحتادات
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األهلية يف أوروبا للقطاعات املختلفة وقد كان هلا دور مهم يف املؤمترات اليت تنظمها اجلماعة ملناقشة تطوير العمل
هبا ،وقد ساهم ذل ك يف احلفاظ على الشعور والرغبة يف التماسك حسن توزيع عمليات اختاذ القرار بني السلطة
اإلقليمية لالحتاد األورويب وبني السلطات القطرية األعضاء فيه ،فيساعده ذلك شبكة معلومات تغذيها املفوضية
السكان وانتقال البشر ،والعمال وحقوقهم ،مع مراعاة ضرورة وضع برنامج منظم وهادف ملكافحة البطالة،
واالستفادة من املوارد البشرية اليت يزخر هبا الوطن العريب ،ومن أجل ذلك ضرورة اختاذ اإلجراءات الالزمة لتطوير
االتفاقيات واألنظمة اليت وضعت يف جمال النقل واالنتقال وحقوق اإلنسان والعمال بصفة عامة (سليمان
املنذري9005 ،م ،ص.)17
ومبا أن ال تكامل االقتصادي يعترب من أهم أدوات حتقيق التنمية العربية املشرتكة ،إال أنه التعاون على أحداث
فعالة يف اجلهود التكاملية القائمة
التنمية القطرية أمرا مهما ومطلوبا من أجل متكني األقطار العربية من حتقيق مسامهة ر
على التبادل من خالل السوق املشرتكة ،ولعل ما ذكر سابقا من حماور يعترب من ضمن الربامج اليت تساهم يف دفع
عملية التنمية بصورة مباشرة ،باإلضافة إىل ذلك ميكننا إضافة عدد من الربامج اليت تساهم بصورة مباشرة يف دفع
عملية التنمية العربية املشرتكة إىل األمام وهي:
 -5اعتماد عدد من الربامج الصناعية املشرتكة ،وخاصة تلك الربامج اليت تتعلق بالصناعات املعدنية واهلندسية،
والصناعات الكيميائية والبرتوكيماوية ،وهتدف إىل متكني اجلدول األطراف من النهوض بدرجة التشابك والرتابط
االقتصادي الداخلي والبيين والدخول يف جماالت تعتمد على جهة حملية بدال من االعتماد على اخلارج ،ومت إعداد
هذه الربامج يف جوالت مفاوضات يهيئ هلا اجمللس بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية الصناعية ،واملنظمة العربية
للتنمية اإلدارية ،وهنا املقصود املشروعات القطرية.
ومن مث تأيت عملية طرح رؤوس األموال املسامهات عربية أو أجنبية يف إطار منظمة االستثمار العربية ،ويتضمن
الربنامج قواعد للتشغيل املشرتك بني مشروعات من أقطار خمتلفة (مسري أمني5009 ،م ،ص.)99
 -9االتفاق على برنامج للصناعات اإللكرتونية يف جمال املعلومات واالتصاالت هبدف تعزيز املنطقة التكنولوجية
العربية ،يستفاد فيها من السوق املشرتكة ملنتجات هذه الصناعات ،وهذا يتطلب تقسيم العمل لكي ال تنشأ أنشطة
قطرية متنافسة يف جماالت حمدودة دون باقي اجملاالت األكثر تعقيدا واألجدى اقتصادي ا وفني ا.
 -7برامج للنهوض باملنشآت الصغرية واملتوسطة ،وربطها مع بعضها البعض وبالصناعات الكبرية واملشروعات
املشرتكة وتوفري ما يلزمها من رعاية يف مراحلها األوىل ،وتوفري مصادر التمويل واخلدمات املناسبة هلا ،كما يتوىل اجمللس
متابعة برامج التنسيق النظامي والتنسيق العام ،وما يتعلق هبا من تنسيق للسياسات بصفة عامة.
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.6الخاتمة:
إن التنمية ليست سوى حالة شاذة أو متطرفة من حاالت االعتماد املتبادل واملقصود بالتطرف هنا هو عدم
التكافؤ وغياب الندية بني طريف العالقة ووجه التبادل ،ووجه التبادل هنا هو اعتماد التابع على املتبوع.
وإذا أمعنا التحليل يف ما ذكر سوف نالحظ أن اعتماد كل طرف على اآلخر ال يرتتب على إنقاص من حرية كل
منهما وهو الذي يؤدي يف حقيقة األمر إىل خلق آليات وبرامج وأدوات هلا القدرة على جتديد وتعميق أوضاع التنمية،
وهو فعالا ما تضمنته االسرتاتيجية االقتصادية العربية املشرتكة من حماولة للخروج من واقع األمة املتخلف إىل واقع
جديد ميكن من خالله أن جندد األمل يف مواجهة ذلك العدو املشرتك املخيف الذي ال ميكن مواجهته إال بعملية
التنمية الشاملة ،فالتنمية الشاملة هي اليت ستقضي على حالة التخلف االقتصادي العريب ،إال أنه ولألسف الشديد
تبني لنا أهنا مل تقضي على درجة التخلف املتصف هبا االقتصاد
ومن خالل التتبع لتلك االسرتاتيجية وبراجمها التنفيذية ر
العريب ككل وذلك لوجود عدة أسباب رمبا يكون أحدها بسبب ما ورد يف االسرتاتيجية نفسها أو قد تكون راجعة
لعدة أسباب أخرى قد تكون سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية هلا عالقة بالشأن احمللي أو اإلقليمي أو العاملي ومع
كل ذلك فاألمل ال زال موجود ولكن بدرجة أقل يف أن يفوق الضمري العريب الختاذ موقف اقتصادي عريب مشرتك
ينقذه من حالة الرتدي االقتصادي الذي يعيشها اليوم خاصة وحنن نعيش عصر التكتالت الكربى والبقاء فيها
لألقوى.
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الخدمات السياحية كآلية لتفعيل الصناعة السياحية ودورها في تطوير االقتصاد الوطني
The Tourism Services As A Mechanism To Activate The Tourism Industry
And Its Role In The Development Of The National Economy
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الكلمات المفتاحية

الملخص
على مدى العقود األخرية شهدت السياحة استمرارا يف النمو لتصبح واحدة من القطاعات االقتصادية
السياحة؛
حيث متتاز صناعة السياحة والفندقة بأهنا صناعة.األسرع منوا يف العامل حيث أصبحت قوة للتنمية اإلقليمية
 ولذا فإن اخلدمات السياحية؛، حيث تعتمد على تقدمي خدمات الراحة والطعام والشراب وغريها إىل كثري من النزالء،خدمات
هناك اعتبارات خاصة يتوجب االهتمام هبا ألن هذه الصناعة ختتلف عن كثري من الصناعات اليت تقدم السلع التنمية االقتصادية؛
لذا االستثمار السياحي؛،امللموسة أو حىت يف أغلب األحيان عن الصناعات اليت تقدم اخلدمات مثل املنشآت االجتماعية والتعاونية
ونظرا ملشاركة العمالء بشكل كبري يف الصناعة السياحية؛.من الضروري التعرف على طبيعة وميزات اخلدمات وأساليب تسويقها
تقدمي اخلدمات السياحية والفندقية فإن هلم دوراً كبرياً يف حتديد مستوى اجلودة يف اخلدمات املقدمة فهم مبنزلة
.الفندقة
ومن هنا يتضح أمهية إدراك العمالء ملستوى اخلدمة املقدمة مع مراعاة انطباعاهتم،حكم مباشر على اآلراء
.وختيالهتم عن اخلدمة اليت ستقدم هلم
Abstract
Keywords
Over the past decades, tourism has continued to grow into one of the fastest growing
economic sectors in the world and has become a regional development power. The
tourism and hotel industry is characterized by a service industry that relies on
providing comfort, food, drink and more to many guests. There are special
considerations that need to be taken care of because the industry is different from many
industries that provide tangible goods or even often from industries that provide
services such as social and cooperative establishments, so it is necessary to know the
nature and features of services and marketing methods. Due to the significant
participation of customers in the provision of tourism and hotel services, they have a
great role in determining the quality of the services provided. It is a direct rule of
opinion. Hence, it is important to recognize the level of service provided, taking into
account their impressions and fantasies about the service to be provided to them.
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Tourism
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Tourism
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 . 1مقدمة:
إن ظاهرة اخلدمات السياحية ضرورة ملحة أمام كل باحث يهتم بالتنمية السياحية ،لتحديد جمال تدخل هذا
القطاع الذي أصبح اليوم ميثل أحد األولويات يف برامج التنمية ليس يف الدول املتطورة فحسب ،بل حىت يف الدول
النامية .إن حداثة الظاهرة السياحية وارتباطها مع قطاعات عديدة اقتصادية واجتماعية ،جعلت حتديد مفهومها
خيتلف حسب اختالف التخصصات العلمية للجهات الدارسة هلذه الظاهرة ،فبالنسبة لالقتصاديني تعترب هذه الظاهرة
نشاط اقتصادي ،فهي حاجة وسلعة يف آن واحد أما بالنسبة لالجتماعني فهي عبارة عن هجرة ،عالقات إنسانية.
فالسياحة عبارة عن جمموعة األنشطة املتعلقة بالسفر ،التنقل واإلقامة خارج مقر السكن العادي ألغراض متعددة.
 1.1إشكالية الدراسة:
ما مدى مساهمة الخدمات السياحية في تفعيل الصناعة السياحية؟ وما هو دورها في تنمية االقتصاد
الوطني؟
 1.1األسئلة الفرعية:
ولتسهيل اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية قمنا بطرح األسئلة الفرعية التالية:
 - 5ما هو مفهوم اخلدمات السياحية؟
 – 3ما هي خصائص اخلدمات السياحية؟.
 - 4إىل أي مدى ميكن أن تكون وسائل االستثمار السياحي املتبعة فعالة وناجحة؟
 – 2كيف تساهم اخلدمات السياحية يف تنمية االقتصاد الوطين؟
 1.1فرضيات الدراسة:
وكإجابة مؤقتة على هذه التساؤالت ميكننا بلورة الفرضيات التالية:
 -0الوسائل االستثمارية السياحية معتمدة أساسا على أساليب االتصال.
 -5الوسائل االستثمارية السياحية الفعالة هي تلك الوسائل اليت تعتمد على دراسة اهتمامات املستهلك
السياحي.
 -3إن استعمال العالقات العامة من قبل اهليئات السياحية يضمن استثمار أفضل وأحسن للمنتج
السياحي سواء على املستوى العاملي أو على املستوى احمللي.
 1.1منهج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،حيث استخدمنا الوصف يف اجلانب النظري
للدراسة لعرض خمتلف املفاهيم املتعلقة بالظاهرة املدروسة ،والتحليل يف اجلانب التطبيقي من خالل االستعانة
بأدوات التحليل كاجلداول ،وهذا للوصول إىل النتائج املرجوة.
 :1تعريف الخدمات السياحية ومستوياتها.

ارتأينا التطرق إىل تعريف اخلدمات السياحية وذكر أهم مستوياهتا كما يلي:
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 :1.1تعريف الخدمات السياحية:
لقد وردت حول السياحة مجلة من التعاريف املتنوعة اليت حتاول حتديد ماهيتها وخصوصيتها نورد منها على
وجه اخلصوص ما يلي:
 تعاريف عامة :ورد التعريف التايل للخدمات السياحية (كواش خالد ،0001 ،ص:)53يف قاموس " le petit robertهي :جمموعة األنشطة املتعلقة بنقل السواح وإقامتهم خارج مقرات سكناهم اليومية ".
ويتضح من هذا التعريف أن اخلدمات السياحية تشمل عدة عناصر أو عدة خدمات تتمثل يف:
وكالت السفر والسياحة ،وسائل النقل ،مكان اإلقامة والفنادق ،املطاعم ،أماكن الرتفيه والتسلية.

وعرفها اجمللس االقتصادي واالجتماعي الفرنسي على أهنا:
" فن تلبية وإشباع الرغبات شديدة التنوع اليت تدفع باإلنسان إىل التنقل خارج جماله اليومي ."...
فاعتربها كـفن ،كوهنا قطاع متميز عن باقي القطاعات األخرى.
 -حسب قاموس: La rousse

السياحة " :عبارة عن عملية السفر قصد الرتفيه عن النفس ،فهي جمموعة من اإلجراءات التقنية واملالية والثقافية املتاحة
يف كل دولة أو كل منطقة أو املعرب عنها بعدد السواح ".
وحىت ميكننا الوصول إىل تعريف عام شامل لظاهرة اخلدمات السياحية ،نورد بعض التعاريف العلمية
املتخصصة.
 تعاريف متخصصة: تعريف  " :Robert lanquardالسياحة عبارة عن جمموع األنشطة البشرية اليت تتعلق بالسفر ،وصناعة هتدف إىلإشباع حاجات السائح " (.كواش خالد ،0001 ،ص.)54

 تعريف  :Krapethunsikerاملعروف مبؤسس البحث السياحي يعرف السياحة كما يلي:هي " :جمموعة من العالقات واألعمال اليت تكونت بسبب التنقل ،وإقامة األفراد خارج مقرات سكناهم املعتادة،
حيث أن هذا التنقل ال يدخل يف إطار النشاط اإلنساين املربح ".

 تعريف  :j-l Michaudجغرايف ومسئول إداري يف اجمللس األعلى للسياحة الفرنسي:"السياحة تضم جمموعة نشاط ات إنتاج واستهالك تستلزم تنقالت خاصة هبا ،خارج مقر السكن اليومي ،ليلة على
األقل حيث سبب اخلروج هو التسلية ،األعمال ،الصحة ،اجتماعات مهنية ،رياضية أو دينية" (.كواش خالد،
 ،0001ص.)54

من خالل التعاريف السابقة نستخلص أن السياحة تضم ثالثة مهام رئيسية:

ال راحة ،الرتفيه عن النفس وتطوير الشخصية هذا من جهة وتضم من جهة أخرى التنقل وقضاء ليلة على األقل خارج
مقر اإلقامة املعتاد .أما اخلدمات السياحية فهي جمموعة النشاطات اليت تقوم هبا وكاالت السفر والسياحة الستقطاب
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الزبون والتوسط بينه وبني مقدم اخلدمات السياحية والرتفيهية (املتعامل السياحي) وتتحصل جراء هذه الوساطة على
عمولة من نسبة املبيعات اليت حتققها.
 تعريف المنظمة العالمية للسياحة ":"OMTحسـب املنظمة العاملية للسياحة ،كلمة سياحة حتتوي على مفهومني( )Gérard guibilato ; 1985 ; p190
 -السائح :كل زائر مؤقت يقيم يف البلد الذي يزوره  54ساعة على األقل حبيث أسباب الزيارة السفر تكون من

أجل :الرتفيه ،الراحة ،الصحة ،قضاء العطلة ،الدراسة ،الديانة ،الرياضة ،أو من أجل القيام بأعمال عائلية ،حضور
مؤمترات ،ندوات علمية ،ثقافية وسياسية.
 -المتجول المتنزه :كل زائر مؤقت ال تتجاوز مدة إقامته  54ساعة على األكثر خارج مقر إقامته املعتادة.

هذا التعريف ينطبق على السياحة الدولية فقط واملنظمة العاملية للسياحة تبذل جمهودات العتماد هذا التعريف
من طرف كل الدول األعضاء يف املنظمة ،كون بعض الدول تعترب السائح كل شخص يقيم بعيد عن مقر إقامته

املعتادة ،فمثال ألمانيا تعترب الفرد السائح كل شخص يبقى أربعة أيام فأكثر خارج مقر إقامته ،النمسا تعترب السائح
كل من يبقى ثالثة ليايل فأكثر خارج مقر إقامته ،بريطانيا ،هولندا ،سويسرا ،هذه الدول تعترب السائح كل شخص
يبقى أربعة ليايل خارج مقر إقامته املعتادة ،إيطاليا أربعة أيام فأكثر ،السويد مخسة أيام فأكثر.
() R. Christine ; 1985 ; p190

فمن خالل هذه التعاريف السابقة كلها نستخلص أن :السياحة عبارة عن نشاط مركب ،يشمل العديد من

القطاعات أو اخلدمات هي :النقل ،اإليواء ،اإلطعام ،التسلية وتكون ألسباب عديدة ،الرتفيه ،الراحة ،العالج،
األعمال ،الديانة ..وهي تؤثر وتتأثر باحمليط االجتماعي ،الثقايف ،االقتصادي ،السياحي ،البيئي ،التكنولوجي.
إن السياحة كغريها من األنشطة ختضع جملموعة من القوانني والقواعد اليت تنظمها ،كما حتتاج إىل موارد بشرية
ومالية معينة ،تستعمل وفق أسلوب معني ،لتلبية حاجات اجملتمع االجتماعية الثقافية واالقتصادية ،وعليه ميكن حتليل
الظاهرة السياحية إىل العناصر التالية:
 رغبات وحاجات الناس إىل الراحة ،الرتفيه وقضاء أوقات الفراغ والسفر من أجل اإلطالع واالكتشاف والتعرفعلى العامل.
 األدوات والتجهيزات والسلع اليت تتضمنها الدولة هبدف إشباع احلاجات السياحية ،كالنقل مبختلف أنواعه،وسائل اإليواء ،وسائل الرتفيه والراحة ،فالسياحة تتميز عن غريها من األنشطة األخرى ألهنا مشكلة من جمموعة من
األنشطة االقتصادية ،االجتماعية ،الثقافية والرتفيهية لذا ينظر للسياحة من زاويتني:
األولى :ومبقتضاها تعترب السياحة كظاهرة اجتماعية ،ثقافية ،صحية ،وحضارية تتمثل يف رغبات الناس املختلفة اليت
فرضتها طبيعة اجملتمع املعاصر ،كاحلاجة إىل الراحة والسفر والرتفيه والتجوال واالستجمام واإلطالع وزيارة اآلثار
التارخيية واحلربية وحضور التظاهرات العلمية ،الثقافية ،الرياضية والتجارية.
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الثانية :ومبقتضاها تعترب السياحة كنشاط اقتصادي "صناعة تقدمي اخلدمات" معقدة الرتكيب تساهم يف التنمية
االقتصادية واالجتماعية إىل جانب باقي القطاعات االقتصادية األخرى.
أما بالنسبة للجزائر فقد تبنت تعاريف املنظمة العاملية للسياحة إال أهنا أضافت بعض املفاهيم ،هبدف السماح
باستعمال معقول للمعلومات اخلاصة بالسياحة أمهها)R.baratje ; 1972 ; p12( :
 الدخول :كل مسافر عرب احلدود ودخل الرتاب الوطين ،خارج مساحة العبور يعترب داخال. المسافر :كل شخص داخل الرتا ب الوطين ،مهما كانت دوافع هذا الدخول ومهما كان مكان إقامته ،وجنسيته،باستثناء اجلوالني يف رحلة حبرية.

واجلوال يف رحلة حبرية هو كل زائر يدخل احلدود الوطنية ويغادرها يف نفس السفينة اليت جاء فيها واليت يسكن
على متنها طوال مدة إقامته يف البالد.
 الزائر  :كل من دخل اجلزائر من غري أن يقيم فيها عادة ،وال ميارس فيها أية مهنة مقابل أجر وهذا التعريف يشملفئـتني من الزوار مها السواح واجلوالني.
 -السائح :كل زائر لفرتة حمدودة ،يبقى على األقل  54ساعة يف البالد ،ميكن تلخيص دوافع زيارته يف األغراض

التالية :املتعة (يف العطلة ،أسباب صحية ،دراسية ،دواعي دينية ،رياضية )..أشغال (زيارة األقارب ،مهمة،
اجتماع.)..
 غير المقيمين :هم السواح ،اجلوالني واملسافرين العابرون للدولة األم باستثناء اجلوالني يف رحلة حبرية. المقيمون :هم املسافرون غري جوالني يف رحلة حبرية ،وغري املقيمني. الجوال :هو زائر ملدة حمدودة ،إقامته يف البلد ال تتجاوز  54ساعة وهذا املفهوم ينطبق على كل املسافرين الذينهم يف جولة حبرية ،ماعدا املسافرين الذين ميكن اعتبارهم من الناحية القانونية أهنم مل يدخلوا الرتاب فضال عن مكان
احلدود العاملني فيه.
 تعريف يهتم بالجانب التسويقي للسياحة( الديوان الوطين لإلحصائيات ،نشرة  ،0000ص)564السياحة هي ذلك املزيج التسويقي من األنشطة االجتماعية اليت يقوم هبا األفراد كمقدمني للسلع واخلدمات
السياحية ووسطاء يقومون بتسهيل العملية السياحية هبدف إجناحها إىل متلقي هذه اخلدمات واملنتجات وإلشباع
أهداف وحوافز خمتلفة.إن التوليف بني هذه التعاريف املختلفة ميكن أن حتدد لنا بصفة وافية ودقيقة مفهوم السياحة،
وباعتبار دراستنا ذات طابع تسويقي ،فإن التعريف له داللة خاصة بالنسبة لعملية التسويق السياحي.
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 :1.1مستويات السياحة.
هناك عدة مستويات ميكن تلخيصها فيما يلي( :حممد عبيدات)56 ،5111 ،
 -السياحة الداخلية:

وتشمل حركة املواطنني باجتاه املناطق السياحية املتواجدة يف بلدهم األم ،على سبيل املثال :حركة اجلزائريني

وزيارهتم للمواقع السياحية يف اجلنوب الكبري كمناطق اهلقار والطاسيلي ،وكذلك للسواحل كمناطق اجاية
والقالة....إخل.
إن هذا النوع أو املستوى من السياحة يكون هدفها األساسي ،التعرف على املواقع السياحية كاآلثار أو ما شابه أو
أخذ قسط من الراحة خاصة أيام العطل واإلجازات.
 -السياحة الدولية أو اإلقليمية:

واليت تتضمن قدوم السواح من البلدان غري البلد األم ،ويالحظ أن هذا املستوى من السياحة قد بدأ ينشط يف
اجلزائر منذ الفرتة الشتوية والربيعية يف مناطق اجلنوب الكبري وخاصة من األوربيني ،ويتميز هذا املستوى من السياحة

بأن السائح يبحث عن أسباب اهلدوء ،واالستجمام وحتقيق أهدافه كالشعور باألمان واحلرية ،التنقل وحسن املعاملة
من قبل السكان احملليني ،إضافة إىل هذا فإن هذا املستوى من السياحة يعترب املصدر األول للحصول على العملة
الصعبة خاصة إذا كان التعامل مع السواح القادمني من البلدان ذات الصرف املرتفع.
 -1خصائص الخدمات السياحة ،أنواعها وأشكالها.
 :1.1خصائص الخدمات السياحية.
تعترب اخلدمات السياحية صناعة متميزة العتبارات متعددة أمهها( :حممد عبيدات)19 ،5111 ،
 -تعتبر السياحة صادرات غير منظورة :فهي ال تتمثل يف ناتج مادي ميكن نقله من مكان إىل آخر ،وهي تعترب

واحدة من الصناعات القليلة اليت يقوم فيها املستهلك ،باحلصول على املنتج بنفسه من مكان إنتاجه ،وعليه فإن
الدولة املصدرة للمنتج السياحي "الدولة املضيفة" ال تتحمل نفقات نقل خارج حدودها ،كما هو احلال بالنسبة
للمنتجات األخرى اليت تتطلب باإلضافة إىل تكاليف إنتاجها تكاليف نقلها.
 إن المنتج السياحي المتمثل في عوامل الجذب السياحي :املوارد السياحية (الطبيعية ،التارخيية واألثرية) ال تباعإال من خالل السياحة ،فهذه املوارد ال تدر عائدا بطبيعتها ،إال إذا بيعت يف شكل منتج سياحي.

وهذا املنتج ال يباع يف معظم األحوال من غري وجود سلع وخدمات مساعدة اليت تتمثل يف التسهيالت
السياحية ,اليت جيب أن تتواجد جنبا إىل جنب مع املوارد السياحية وتتمثل التسهيالت يف أربع جمموعات:
أ -توفر الهياكل األساسية "القاعدية" :كشبكات النقل ،اخلدمات املرفقة كاملياه ،الكهرباء ،....وسائل االتصال،
توفر األمن واالستقرار.

ب  -توفر منشآت اإلقامة :اهلياكل الفندقية وغريها من وسائل اإلقامة التكميلية كاملخيمات ،القرى السياحية....
ج  -توفر النقل :الربي ،البحري ،اجلوي.
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د  -توفر المنشآت السياحية الترويجية :كدور اللهو ،التسلية ،حمالت بيع اهلدايا التذكارية والسلع السياحية.
 إن المنتج السياحي منتج مركب :فهو مزيج مشكل من جمموعة عناصر متعددة تتكامل مع بعضها البعض،وتؤثر بالقطاعات األخرى يف اجملتمع.
فالسواح يستهلكون جمموعة من السلع واخلدمات منها اليت تبيعها املنشآت السياحية ،كاإلقامة ،اإلطعام،
النقل ،اهلدايا ،التذكارات ودور اللهو ....ومنها ما يتعلق باليت تبيعها املنشآت األخرى التجارية ومنها ما يتعلق
بتسهيالت البنية األساسية واخلدمات األخرى يف البلد املضيف ،وهذه املنتجات تتكامل مع بعضها البعض ،حبيث لو
اخنفض مستوى السلعة أو اخلدمة يف الفنادق أو املطاعم أو النقل أو اإلجراءات اجلمركية.
اخنفض التدفق السياحي وتأثرت العناصر اليت تساهم يف تقدمي املنتج السياحي ،فصناعة اخلدمات السياحية
صناعة متكاملة ،وباملثل لو ارتفع مستوى السلعة أو اخلدمة زاد التدفق السياحي وتأثرت العناصر وأثرت يف القطاعات
األخرى الدخل والعمالة....
 إن السياحة الدولية منتج تصديري :يتعرض يف بعض األحوال إىل درجة من عدم االستقرار ألنه يتعلق بتأثرياتمن القوى اخلارجية ،ومرونة عالية بالنسبة لكل من السعر والدخل باإلضافة إىل مشكل املومسية اليت تؤثر على النشاط
السياحي كما يلي (:نبيل الرويب ،0091 ،ص)04
 تعرض الطلب السياحي للتأثيرات الخارجية :فقد تتعرض السياحة الدولية لتأثريات مـن خارج الدولة ،كوجوداضطرابات سياسية أو تغريات يف أسعار الص رف ،التغريات املناخية غري املنتظرة ،باإلضافة إىل قرارات الدول القاضية
بالرقابة على النقد وحتديد حجم النقد الذي يسمح للسائحني اخلروج به.
 تتميز السياحة بمرونة عالية لكل من السعر والدخل :وهذا يعين أن القرارات السياحية قد تتأثر كثريا بالتغرياتالطفيفة يف األ سعار والدخول ،فـبالنسبة للمرونة السعرية ،فإنه ميكن حتديدها بسهولة ،مقارنة باملرونة الداخلية ،نظرا
لكون أثار املرونة السعرية تكون سريعة ،أما التغريات يف الدخول فإهنا تكون بصفة عامة أكثر تدرجا ومن مث ال يتم
حتديدها إال بعد مدة من الزمن عادة تكون سنة.
 موسمية النشاط :إن النشاط السياحي يف غالبيته نشاط مومسي فهناك عـوامل تؤدي إلــى مومسية أمهها ترتكز علىالعطل املدرسية والعطل يف املنشآت الصناعية وغريها يف موسم معني ،كما أن العوامل املناخية واجلغرافية يف كل من
الدول املصدرة واملستقبلية للسواح تدعو إىل هذه الظاهرة ،ومن الواضح أن سياحة اإلجازات "العطل" واليت متثل قدرا
كبريا يف النشاط السياحي ،وهي اليت تدعم هذه الظاهرة ،أما بالنسبة لألشكال األخرى من النشاط السياحي
(سياحة األعمال ،سياحة املؤمترات  )....ال تكون هلا عالقة مبشكلة املومسية اليت تقضي يف النشاط السياحي إىل:
 تؤدي عدم قابلية املنتج السياحي للتخزين أو النقل من مكان آلخر إىل ضرورة حتقيق أرباح كافية خالل فرتة املوسمملواجهة الرتاجع خالل الفرتة الباقية من السنة.
 ضياع املواد نتيجة تعطل اإلنتاجية ،يف الفرتات غري مومسية مما يؤدي إىل وجود بطالة مومسية. إن التوسع يف العرض ،خالل فرتة املومسية يؤدي إىل زيادة الرتكيز املومسي.مجلة االقتصاد الدولي والعولمة)(JIEG
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وقد بذلت حماوالت عديدة للتخفيف من مشكـلة النشاط السياحي املومسـي ،نذكر منها على سبيـل املثـال:
 إطالة موسم العطل (اإلجازات) توسيعـا لفتـرة النشاط املومسي ،من خالل تعديل التوزيع الزمين للطلب السياحي ,كأن توزع مواعيد العطـل حبيث تكون متعاقبـة .
 تقرير عطل مدفوعة األجر مرتني أو أكثر خالل السنة ،وهو اجتاه قوي يف الدول املتقدمة ذات الدخل الفردياملرتفع ،وخصوصا تلك الدول اليت يسـود فيها شتاء قاسي مثل :دول االسكندينافية ،كندا ومشال الواليات املتحدة
األمريكية.
 ختفيض األسعار يف غري فتـرات الذروة املومسية ،إلجياد نوع جديـد من الطلب حتفـزه األسعار التميزية. :1.1أنواع وأشكال الخدمات السياحية:
من خالل الدراسة السابقة للخدمات السياحية ارتأينا أن نربز أنواع وأشكال هذه اخلدمات فيما يلي:
 -أنواع الخدمات السياحية.

هناك عدة أنواع خمتلفة من السياحة ،حيث أنه ال ميكن حصرها وذلك لتنوع سبب السياحة ،وميكن إعطاء

أهـم أن ـواع السياحة فيما يلي ( :نبيل الرويب ،0091 ،ص)02
السياحة التراثية:وتتضمن السفر ألجل التجربة ،أو يف بعض احلاالت املشاركة يف أسلوب احلياة قد تبقى آثاره
عالقة يف ذاكرة السائح ،وحتتوي النشاطات يف هذا النوع من السياحة عادة تقدمي وجبات تقليدية ،حضور مهرجانات
ومشاهدة مهن يدوية تقليدية أي الصناعة التقليدية.....
السياحة الدينية:ميكن تعريف السياحة الدينية بأهنا ذلك التدفق املنظم من السواح القادمني من الداخل أو من اخلارج
هبدف التعرف على األماكن الدينية  ,وتارخيها والقيام بالشعائر الدينية مبا متثله من قيم روحية هلذا الدين أو املعتقد .

السياحة التاريخية :وهي الرحالت إىل املواقع القدمية واليت تؤكد على عظمة املاضي ،وتربز أمهية هذا النوع من

السياحة يف مالمسة السائح للواقع التارخيي املعاش يف تلك احلقبة الزمنية.

السياحة العرقية :هي السفر ألجل مالحظة القيم الرتاثية وأساليب حياة بعض الناس شديدي الغرابة ،على سبيل
املثال السفر إىل بنما لدراسة اهلنود احلمر.
السياحة البيئية :وتشبه السياحة احلرفية ،حيث يتم نقل السواح إىل املناطق النائية ،ولكن الرتكيز يكون على الطبيعة
والبيئة ،والسفر يكون لغرض العودة إىل الطبيعة وتقدمي العالقة بني اإلنسان واألرض.

السياحة العالجية:ومنيز فيها منطني أساسيني مها:
 السياحة العالجية املرتبطة بقدوم املرضى إىل املؤسسات العالجية للعالج وذلك بسبب تقدم املستوى الطيبوالعالجي يف تلك املنطقة.
 السياحة العالجية املرتبطة بزيارة املناطق املشهورة خبصائص استشفائية معينة كاملياه احلارة أو الرمال أو مياه البحرأو اهلواء النقي.
سياحة العمل:تتعلق خاصة بفئة رجال األعمال حيث تشمل املعارض واللقاءات والندوات ،ويكون السبب
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األساسي للسفر هو العمل ،كما أنه عادة يكون مصحوب بنوع آخر من السياحة.
السياحة الترفيهية :وتتمثل يف املشاركة يف األلعاب الرياضية والعالقات االجتماعية يف بيئة مرحية وهادئة مثل مواقع

التزجل على الثلج أو على الرمال ،وعلى شواطئ البحر والغرض الرئيسي هلذا النوع من السياحة هو الراحة واألمن
واملتعة.
 -األشكال السياحية:

إن أسباب وأغراض السفر ليست املعيار الوحيد لتصنيف السياحة ،حيث توجد معايري أخرى تتناسب ووسيلة
السفر ،املكان االجتاه ،الوقت ،املوسم ،املدة ،الفئة ،العدد ،واألعمار فحسب نوع وسيلة النقل املستعملة جند:
السياحة اجلوية ،البحرية ،الربية ،السكك احلديدية ،حسب اجتاهها ومكان مزاولتها جند :السياحة الشاطئية،

الصحراوية ،اجلبلية ،املعدنية....
حسب أوقاهتا جند  ( :حممد عبيدات ،5111 ،ص .)061-029

 حسب املدة :جند سياحة اإلقامة ،سياحة العبور ،سياحة هناية األسبوع. حسب املوسم :جند السياحة الصيفية ،السياحة الشتوية ...... حسب عدد السواح :جند السياحة الفردية والعائلية ،سياحة مجاعية. حسب نوع وسيلة اإليواء :جند سياحة فندقية ،شبه فندقية ،سياحة التخييم ..... حسب األعمار :جند سياحة الشباب ،سياحة األطفال (خميمات صيفية).... حسب الفئات االجتماعية :جند السياحة الرفاهية ،السياحة االجتماعية ،السياحية الشعبية .... -1األهمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للخدمات السياحية.

للخدمات السياحية أمهية كبرية من الناحية االقتصادية واالجتماعية ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:

 :1.1أهمية الخدمات السياحية في التنمية االقتصادية:

السياحة باعتبارها نشاط اقتصادي فهي عـامل مساعـد عـلى التنمية أين األمهية ختتلف ،حسب إمكانات كل

بلد فحسب(Baratjeالسياحة هلا تأثري ونفوذ كبريين على مستوى نقاط عديدة (حممد عبيدات،5111 ،
ص .)060

 السياحة يف عدد كبري من الدول متثل حصة معتربة من االستهالك. السياحة تعترب عامل مولد ومنشط ألنشطة إنتاجية مباشرة وغري مباشرة. السياحة تشكل عامل للتهيئة العمرانية. السياحة تؤثر على املبادالت الدولية "ميزان املدفوعات". -السياحة تشكل عامل مساعد خللق مناصب شغل.
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 أهمية السياحة في حركة االقتصاد الوطني)R.baratje ; 1972 ; p18(:ميكن تعريف اإلنفاق السياحي بأنه التقومي االقتصادي جملموع اخلدمات املقدمة إىل السائحني يعين أن كل إنفاق
من جانب السائح إمنا هو يف مقابل خدمة سياحية حيصل عليها ،كاإلنفاق على اخلدمة الفندقية واليت تشمل
اإليواء ،اإلطعام ،وعلى خمتل ف اخلدمات اليت يطلبها السائح أثناء إقامته بالفندق ،هذا اإلنفاق ميثل انتقال أموال من
السائحني إىل أصحاب املؤسسات الفندقية .يتفرع على هذا اإلنفاق سلسلة أخرى من النفقات وهي إنفاق القائمني
على الصناعة الفندقية فيما خيص جتديد األثاث ،جتديد أدوات املطابخ ،املغاسل تكييف اهلواء ،ترميم الفنادق ،هذا
اإلنفاق ميثل انتقال جزء من دخول القائمني على الصناعة الفندقية إىل عمالئهم ،الذين ميدوهنم باخلدمات والسلع.
كما أن جزء كبري من دخل الفنادق ينتقل إىل موردي اللحوم واخلضروات واملشروبات والفواكه وسائر مستلزمات
احلياة الفند قية اليومية ،كما أن هذا اإلنفاق يزداد نتيجة زيادة حجم احلركة الفندقية( .صالح الدين عبد الوهاب،
 ،0011ص.)51

 إن زيادة حجم احلركة الفندقية نتيجة ارتفاع معدل قدوم السواح إىل بلد معني يعين زيادة حجم العمالة ،ألن كثرةالرواج ،ينتج عنه تشغيل أعداد متزايدة من املواطنني وبالتايل التخفيض من حدة البطالة.
وما يقال عن اخلدمات الفندقية ،يقال على سائر اخلدمات املتصلة بالنشاط السياحي كخدمات الرحالت السياحية
داخل البلد ،اليت تتوالها الشركات السياحية على اختالفها ،خدمات النقل الربي ،البحري ،السكك احلديدية.
 هناك نوع آخر من اإلنفاق وليس من جانب السائح ولكن من جانب الدولة السياحية كاإلنفاق على املشروعاتالسياحية منها :إنشاء املدن " املركبات " السياحية ،إنشاء وشق الطرق ،إقامة املعامل والنصب التذكارية ،املتاحف،
املعارض ،توسيع شبكة النقل ،هذا النوع من اإلنفاق على املرافق العمومية ،يؤدي من دون شك إىل تنشيط احلركة
االقتصادية .هناك أوجه للنشاط التجاري والصناعي خاصة " احلريف" تنتشر بصفة خاصة يف املناطق السياحية،
وتعتمد يف تطورها على مدى تطور وازدياد حجم احلركة السياحية ،كأعمال البنوك ،الربيد ،مكاتب االستعالمات
....
 وما جتدر اإل شارة إليه هو أن زيادة حجم احلركة السياحية ،يتوقف على اجملهودات اليت تبذهلا الدولة السياحية،الجتذاب أكرب قدر ممكن من السواح ،ومن أبرز هذه اجملهودات هو إظهار اإلمكانات السياحية ،بأساليب إشهارية
ودعائية منظمة ،توفري الظروف والشروط القاعدية.
ومن خالل ما سبق ،السياحة تؤثر على خمتلف أنشطة االقتصاد الوطين من خالل(:صالح الدين عبد الوهاب،
 ،0010ص .)50
 السياحة تساهم بصورة مباشرة يف تكوين اإلنتاج اخلام للوطن وبصورة غري مباشرة يف إنتاج القطاعات األخرى. السياحة تعترب كعامل يف تكوين الرتاكم اخلام لألصول الثابتة ،من خالل ما تنشــؤه من هياكل سياحية ومستلزماهتا. السياحة تعترب كعامل يف زيادة إيرادات الدولة من خالل فرض ضرائب مباشرة على مداخيل القطاع السياحيوضرائب غري مباشرة رسوم مجركية ،رسوم على املبيعات ....
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 تؤثر السياحة على خمتلف قطاعات االقتصاد الوطين األخرى عن طريق آثار السحب اخللفية واألمامية. آثار السحب اخللفية :تتمثل يف ما تستهلكه السياحة وسيطيا من منتجات خمتلف القطاعات األخرى مثل :النقل،الزراعة ،الصناعات الغذائية ،الطاقة......
 آثار السحب األمامية :تتمثل يف ما تستهلكه وسطيا القطاعات األخرى من منتوج القطاع السياحي.– أهمية الدخل السياحي في ميزان المدفوعات:
يف الدول النامية السياحي يف ميزان أحد أهم أهداف التنمية السياحية ،تتمثل يف حتقيق إيرادات بالعملة الصعبة
لذلك تعترب السياحة ،بالنسبة هلذه الدول قطاع مصدر ،بينما النفقات السياحية املدفوعة من قبل املواطنني يف اخلارج
تعترب كواردات"خروج العملة الصعبة ".
إن األثر الذي يرتكه الدخل السياحي يف ميزان املدفوعات ال يتضح إال إذا قورن بغريه من إيرادات الصادرات
األخرى لنفس البلد ،ففي بعض الدول يصل الدخل السياحي إىل مبالغ ضخمة ،لكنه إذا ما قورن مع غريه من
الصادرات فإنه ال ميثل سوى نسبة ضئيلة.
إن ميزان املدفوعات هو وثيقة حماسبة ترسم جمموع التحويالت " املبادالت" االقتصادية احملققة خالل فرتة زمنية
معينة ،بني دولة معينة وبقية العامل اخلارجي ،ففيما خيص اإليرادات والنفقات املتعلقة بالسياحة تدمج يف ميزان
املدفوعات كعنصر من عناصره حتت عنوان السياحة ،أو السفر ،يف اجملموع اجلزئي مليزان السلع واخلدمات ،فال
يسجل يف هذا امليزان إال النفقات واإليرادات املباشرة املتعلقة بالسياحة أما بالنسبة لباقي اإليرادات والنفقات
السياحية األخرى ،جندها مدجمة يف حسابات أخرى( .بديعة بوعقلني ،0006 ،ص.)36
فمن خالل هذه العملية حساب السياحة أو السفر يعتمد فقط على اإليرادات والنفقات املباشرة للمسافرين
الذين ال يشكون سوى جزء من اإليرادات والنفقات السياحية ،وهناك طريقتان تستعمالن يف تقدير اإليرادات
والنفقات السياحية:
 طريقة التسجيالت البنكية ) R. Christine ; 1985 ; p210( :حسب هذه الطريقة جيب على كل البنوك و مكاتب الصرف الرمسية ،أن تبعث إىل البنك املركزي وبالتفصيل كل
العمليات املتعلقة بشراء أو بيع العالمات اخلارجية ،ألغراض سياحية هذه الطريقة مستعملة من طرف معظم الدول.
 طريقة ) R. Christine ; 1985 ; p210( :Censusحسب هذه الطريقة اإليرادات والنفقات املتعلقة بالسفر مقدرة بتطبيق معدل إنفاق متوسط لكل سائح،
انطالقا من عدد أيام اليت يقضيها املقيمون يف اخلارج واألجانب يف الداخل ،تقدير النفقات لكل سائح تعتمد على
املعاينات أي التحريات اليت جتري على مستوى :وكاالت السفر والسياحة ،البنوك ،الفنادق ،احملالت التجارية
(...هذه الطريقة مستعملة من طرف بريطانيا ).
تسجيل العمليات (اإليرادات والنفقات ) يف ميزان املدفوعات حتت عنوان السفر أو السياحة ،ال متثل سوى نظرة
جزئية عن ال تدفقات النقدية الناجتة عن السياحة واليت ال تسمح معرفة حجم املسامهة احلقيقية للسياحة يف ميزان
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املدفوعات لذلك وجب ومن الضروري اعتماد طريقة أكثر موضوعية ملعرفة حجم املسامهة احلقيقية للسياحة يف ميزان
املدفوعات ،هذه الطريقة تتمثـل يف :احلساب اخلارجي السياحي.
والذي جيمع كل النفقات واإليرادات احملققة كل على حدى ،قبل وخالل وأحيانا بعد إقامة السائح يف الدولة
اليت يزورها .الفرق بني اإليرادات والنفقات املسجلة يف هذا احلساب ،متثل الرصيد الذي يعكس مسامهة وتأثري
السياحة يف ميزان املدفوعات اجلاري ،حبيث ميكن أن يكون هذا الرصيد:
 موجبا :ويكون يف البلدان اليت هلا فائض يف ميزاهنا السياحي كإسبانيا ،إيطاليا .... سالبا :يكون يف البلدان اليت هلا عجز يف امليزان السياحي. معدوما :والذي يعين أن اإليرادات السياحية تساوي النفقات السياحية.فإذا كان الرصيد موجبا معناه مسامهة القطاع السياحي يف زيادة فائض ميزان املدفوعات أو ختفيض العجز ،أما
إذا كان سالبا معناه مسامهة القطاع يف خفض الفائض أو زيادة العجز.
وفيما يلي منوذج عن احلساب اخلارجي للسياحة:
جدول رقم  : -11 -نموذج عن الحساب الخارجي للسياحة "االستغالل السياحي"
النفقات
العناصر

اإليرادات
القيمة

العناصر

القيمة

.........

اإليرادات السياحية
تصدير(نفقات السواح)
 ...البضائع االستهالكية الدائمة ,إنتاج
تصدير السلع
الصناعات التقليدية
النقل
(احلصة املدفوعة من قبل الشركات األجنبية)
االستثمارات السياحية املنجزة يف اخلارج
مردودية االستثمارات املنجزة يف اخلارج
التكوين السياحي للعمال األجانب
مداخيل اليد العاملة السياحية الوطنية يف اخلارج

.......

.......
.......
.......
.......

........
........

اإلشهار
اخلدمات املختلفة

.......
.......

مجموع النفقات

........

مجموع اإليرادات

.......

رصيد مدين (فائض)

........

رصيد دائن (عجز)

......

النفقات السياحية
(نفقات املقيمني يف اخلارج)
استرياد السلع االستهالكية
.......
(السلع الغذائية ,سلع التجهيز)...
النقل
(احلصة املدفوعة لشركات النقل األجنبية )
االستثمارات السياحية املنجزة من قبل األجانب
دفع وتسديد فوائد االستثمارات األجنبية وتعويض
رأس املال
مصاريف التكوين يف اخلارج
املداخيل املدفوعة لليد العاملة السياحية األجنبية
اإلشهار
اخلدمات املختلفة

........
........
........
........
........

.......
.......

Source : R- Christine : op. .cit.p210.
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 أهمية السياحة في التشغيل:إن كافة االستثمارات اليت يقوم هبا البلد السياحي ،كاملنشآت الفندقية ،وسائل النقل السياحي ،مكاتب ووكاالت
السفر والسياحة ،منشآت صناعية وبيع املنتوجات التقليدية ،تؤدي إىل استيعاب قدر مناسب من العمالة ،وينتج
فرصا واسعة للحصول على مناصب العمل .باعتبار السياحة قطاع متعدد ومتشعب النشاطات والفروع ،وعلى عالقة
ارتباط مع القطاعات االجتماعية واالقتصادية والثقافية األخرى ،فهي بذلك تساهم بطريقة مباشرة وغري مباشرة يف
خلق العديد من مناصب العمل باملنطقة اليت تنشأ فيها املرافق واملركبات السياحية واملرافق املكملة هلما.
وعلى سبيل املثال "املرافق" املنشآت الفندقية من الدرجة املمتازة تتطلب عمالة بنسبة عاملني اثنني مقابل كل غرفة
تنشأ ،ومن الدرجة األوىل تتطلب ثالثة عمال لكل غرفتني(،صالح الدين عبد الوهاب ،0011 ،ص.)56
وهكذا فإنه على العموم ميكن القول بأن كل غرفة فندقية سياحية تتطلب على األقل عامل ،كما أن كل سيارة
تتطلب على األقل عامالن يف املتوسط.
إنشاء فندق يتطلب عمال للقيام بتقدمي اخلدمات الفندقية والتطعيمية املختلفة والقيام بالصيانة والتسيري واحلراسة
واإلدارة هذا من جهة ،أما من جهة أخرى فإن عملية إنشاء فندق كمشروع يتطلب العديد من املوظفني والعمال
والباحثني املختصني ،واخلرباء والعمال البسطاء ،وذلك ابتداءا من الدراسة األولية إىل عملية البناء ،التهيئة ،التأثيث
والتجهيز وعليه ميكن القول أن السياحة تساهم يف خلق ثالثة جمموعات من العمل السياحي:
 العمل المباشر :وهو جممل مناصب العمل احملدثة يف الوحدات السياحية "الفنادق ،املطاعم "...يف النقلالسياحي ،ويف التنظيم والتسيري السياحي ....
 العمل غير المباشر :هو جممل مناصب العمل الناجتة عن النشاطات والقطاعات اليت هلا عالقات أمامية وخلفيةمع القطاع السياحي ،كقطاع البناء ،التأثيث التجهيز....

 -العمل المحرض :هو جممل مناصب العمل غري السياحية بطبيعتها ولكنها تنتج سلعا وخدمات تستهلك من

طرف السواح كالزراعة ،التغذية ،التعليم ،الصحة.....
كما أن العمل يف القطاع السياحي يكون حسب املدة فنجد ( :بديعة بوعقلني ،0006 ،ص.)41
 العمل الدائم والذي تكون مدته طوال السنة. -العمل املومسي وحيتوي على:

 عمل خيص مومسا واحدا تكون مدته من  4أشهر إىل  6أشهر.
 عمل خيص مومسني وتكون مدته من  6أشهر إىل  9أشهر.
 عمل خيص فرتة قصرية وتكون مدته من  02إىل  31يوما.
وحسب خرباء السياحة فإن قياس عدد املناصب احملدثة يف الصناعة الفندقية تكون حسب العالقة التالية:
عدد المناصب المحدثة = عدد األسرة ×1.0
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 مجاالت التأثير غير المباشرة للسياحة في دعم االقتصاد الوطني.إ ذا كان من املستطاع حتديد اجملاالت اليت يستطيع النشاط السياحي فيها أن يساهم يف دعم االقتصاد الوطين
يف الدول السياحية فإنه ليس من السهل حتديد أو حصر اجملاالت اليت يعود فيها النشاط السياحي ،بطريقة غري
مباشرة بالنفع واخلري على االقتصاد الوطين فنجد منها(:صالح الدين عبد الوهاب ،0011 ،ص .)54
 -اإلعالم عن نهضة البالد:

يعترب اإلعالم يف عصرنا احلايل أحد أهم الوسائل املعتمدة يف تكوين شخصية الدولة على مستوى النطاق العاملي،
وكسب التأييد املادي واملعنوي لكنه يتطلب الكثري من االعتمادات ،واإلنفاق بالعملة الصعبة (اإلذاعات املوجهة،
الصحافة العاملية ،االشرتاك يف املؤمترات الدولية ،إرسال البعثات والوفود أو استقبال) .لكن السياحة تستطيع حتقيق

ذلك عن طريق املشاهدة املباشرة ،فهي بذلك وسيلة أخرى لإلقناع وكسب التأييد ،كون الدولة السياحية تستطيع
توجيه اهتمام السواح حنو ما تريد الرتكيز عليه يف اإلعالم فهي بذلك تعترب وسيلة جمانية لإلعالم والدعاية واإلشهار.
 المساهمة في التهيئة العمرانية:بقدر اهتمام البلد السياحي من االستفادة من السياحة يف اإلعالم بقدر ما يدفعها ذلك دفعا إىل النهوض باملناطق
السياحية فيها بصفة خاصة وبسائر بالدها بصفة عامة عمرانيا وحضريا.
إن نشاط احلركة السياحية يكون مسبوق باإلعداد العمراين واحلضاري ،كما أن الدخل السياحي يساهم هو اآلخر
يف تغطية نفقات هذا التعمري والتهيئة اليت تساهم يف دعم وتنشيط احلركة االقتصادية ،كإنشاء منشآت سياحية يف
مناطق معزولة تتطل ب توفري شبكات نقل ،شبكات صرف املياه  ...هذه األخرية يستفاد منها ليس فقط النشاط
السياحي بل خمتلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية.
 دعم الصالت االقتصادية بين الدول:من خالل تعريفنا السابق للسياحة جند أن هذه األخرية تكون بغرض التجارة أو إنشاء العالقات االقتصادية ،وتوقيع
صفقات هذا من جهة ،أما من جهة أخرى فإن جمموعة السواح على اختالف أغراضهم ،تتمكن من اإلطالع على
مستويات اإلنتاج احمللي وإمكانياته ،فهي بذلك تستطيع أن تكون سببا يف التعريف هبذا اإلنتاج على املستوى الدويل.
 -أهمية السياحة الداخلية في دعم االقتصاد الوطني:

إذا كانت السياحة اخلارجية يستهدف منها احلصول على املداخيل من العملة الصعبة للمسامهة يف دعم االقتصاد
الوطين ،أما السياحة الداخلية فعالوة على إسهامها يف دعم االقتصاد الوطين هلا أدوار أخرى تتمثل يف:

 توزيع الدخل :إن أكثر املواطنني إقباال على القيام بالسياحة الداخلية ،هم أصحاب املداخيل األكثر ارتفاعا ،كماأن اجلهات اليت يقصدوهنا تعترب مناطق اجلذب السياحي هبا منشآت سياحية ،عملية اإلتنقال هذه تتبعها عملية
انتقال جزء من الدخل الوطين من الطبقة القادرة إىل الطبقة األقل قدرة.

– تنمية الصناعات والحرف التقليدية :إن السياحة هتيئ فرص مالئمة لتنمية اهلوايات الصناعات التقليدية ،نظرا
لقدرهتا على امتصاص منتجات البيئة وبالتايل املسامهة يف خلق مناصب عمل يف هذه الصناعات.
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 :1.1اآلثار االجتماعية والثقافية للسياحة(:دحمان داودي)http://elhiwardz.com/?p=50352 ،

قد يؤدي احتكاك واختالط السكان بالسائحني ذوي اللغات والثقافات والعادات والديانات املختلفة إىل انعكاسات
نوجزها فيما يلي:
 التوازن االجتماعي:حيث تتقارب الطبقات االجتماعية من بعضها البعض نتيجة لزيادة دخول األفراد والعاملني يف القطاع السياحي
بشكل مباشر أو غري مباشر.
 النمو الحضاري:نتيجة للحركة السياحية تتجه األنظار إىل االهتمام الدائم واالرتقاء بالقيم احلضارية واملعامل السياحية ،وبذلك تعترب
السياحة سبباً رئيسياً من أسباب الرقي احلضاري من حيث االهتمام باملقومات السياحية األثرية والطبيعية.
كما متثل وسيلة حضارية اجتماعية لنقل وتبادل الثقافات واحلضارات بني شعوب العامل املختلفة ،فعن طريقها يتحقق
التبادل الثقايف بني الدول السياحية ،حيث تنتقل اللغات واملعتقدات الفكرية والفنون واآلداب وخمتلف ألوان الثقافة
عن طريق احلركة السياحية الوافدة إليها فتؤثر فيها ثقافياً وتتأثر هي أيضاً مبا يف الدول السياحية من ثقافة وحضارة،
وبذلك يتحقق التأثري الثقايف للسياحة الذي ميثل حموراً هاماً من حماور التنمية يف اجملتمع.
– التبادل الثقافي:

يعد الوعي بالتبادل الثقايف أحد أهم التأثريات اإلجيابية للسياحة ،حيث يعمل على تنمية التفاهم بني الشعوب حبيث
أ صبح فرصة متاحة لتبادل املعرفة واألفكار ،كما يتعرف األفراد على عادات وسلوكيات الزائرين ،وبذلك تتقارب
املسافات االجتماعية بينهم ،ما يعمل بدوره على دعم الرتاث اإلنساين واتساع احللقة احلضارية على مستوى العامل
ككل ،فلم تعد السياحة إشباعا للفضول وحسب وإمنا تعمل على اكتساب االحرتام والتعاون املتبادل وتبادل املعارف
والقيم الثقافية.
– االهتمام بالتراث:
تؤدي السياحة إىل االهتمام بالقيم اجلمالية واملعامل الفنية ،ويكون ذلك من خالل الفنون واملهارات اخلاصة بالدول
املضيفة كالرقص الشعيب ،االحتفاالت اخلاصة باألعياد واملناسبات ،باإلضافة إىل إحياء بعض العادات الدينية
واألنشطة اليت جتذب السياح ملشاهدة ذلك ،حيث ينتقل الرتاث االجتماعي الذي يرثه أفراد اجملتمع عن األجيال
السابقة.
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الخاتمة:
متثل صناعة السياحة ركنا أساسيا و مهما من أركان االقتصاد العاملي .وليس من املستغرب أن يكون هلذه
الصناعة فلسفتها التسويقية ومداخلها املتعلقة بكل عنصر من عناصر مزجيها التسويقي ،ويعترب مدخل اخلدمات
السياحية والفندقية واحدا من أهم هذه املداخل على اإلطالق .ومن هذا املنطلق أظهرت املؤسسات السياحية
اهتمامها الكبري من خالل حتديد حاجات ورغبات األفراد غري املشبعة ودراسة سلوكهم.
من خالل ما سبق ميكننا استخالص النتائج التالية:
 تعرف السياحة على أهنا نشاط ترفيهي خارج عن الروتني الذي حيييه السائح ،وتكون السياحة بانتقال الفردمن املكان املقيم فيه إىل مكان آخر يف نفس الدولة أو االنتقال إىل دولة أخرى مع توفري مجيع اخلدمات
واملستلزمات هلذا النشاط.
 تعترب اخلدمات السياحية والفندقية خدمات متكاملة وجتذب السياح لغرض املشاهدة واالستمتاع كما حتققمردودات اقتصادية ،فعلى سبيل املثال أصبحت الفنادق مؤسسات حتتوي على صناعة الضيافة بطريقة
جديدة من نوعها ،ال تقتصر على خدمات الطعام والشراب واإليواء فقط وإمنا حتتوي على وسائل التسلية
واالستجمام...اخل.
 اخلدمات السياحية هلا دورة حياة فهي معرضة للتقدم وأحياناً لالندثار عندما حتدث متغريات يف البيئة سواءكانت متغريات داخلية أو خارجية ،أو عندما ميل السائح منها بسبب قدمها ،حينئذ يلجأ املسوقون إىل
طرح وتقدمي خدمات جديدة إىل السوق السياحي.
 إن دراسة اخلدمات السياحية يتطلب أن نأخذ خدمة بعد أخرى ونقوم بدراستها على حدة من حيثمصادرها وحالة الطلب والعرض عليها واملنشآت اليت تقوم بتسويقها وصوال إىل دورة حياهتا لغرض معرفة
درجة املنفعة النهائية فضال عن بيان صفات وخصائص ومكونات اخلدمات املقدمة للسياح وهذا يوفر جماال
رحباً احرتافية.

االقتراحات والتوصيات:

 جيب حتليل الصناعة السياحية وهذا من خالل دراسة الطلب والعرض وهيكلة كل منهما. حتليل املنافسة من خالل حتديد املنتوجات املنافسة يف وكاالت السفر األخرى ،وبعد ذلك جيب حتليل املزاياالتنافسية لكل وكالة منافسة وحتديد أسواقهم املستهدفة ومتوقعهم ،ودراسة نقاط الضعف والقوة واإلسرتاتيجية املتبعة
يف كل وكالة وحماولة االستفادة يف خربهتا.
 جيب تقييم نقاط القوة والضعف للمنتوج السياحي املقدم من طرف الوكالة املدروسة ومدى استجابته لطلباتالزبائن.
 جيب إعادة هيكلة السعر حسب قدرات الزبون ونظام البيع والتوزيع وصورة ومسعة املنتوج كما جيب االهتمام باملواردالبشرية واملالية وكذا هيكلة التسيري والوكالة وقدرهتا على مواجهة متطلبات السوق.
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أفاق الدراسة:
 واقع اخلدمات السياحية يف اجلزائر –دراسة مقارنة بني دول املغرب العريب.- االستثمار السياحي يف اجلزائر ودوره يف حتقيق التنمية االقتصادية. التسويق السياحي يف اجلزائر ودوره يف تطوير القطاع السياحي.قائمة المراجع:

 .0اجملموعة اإلحصائية السنوية للجزائر ،الديوان الوطني لإلحصائيات ،نشرة .0000

 .5بديعة بوعقلني ،السياسات السياحية وانعكاساتها على العرض والطلب السياحي ،مذكرة ماجستري ،معهد العلوم
االقتصادية ،اجلزائر.0006 ،

دمحان داودي ،دور السياحة في التنمية االجتماعية والثقافية ،مقال منشور على شبكة اإلنرتنيت على املوقع:
http://elhiwardz.com/?p=50352

 .3صالح الدين عبد الوهاب ،التخطيط السياحي ،القاهرة ،الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة.0011 ،

 .4كواش خالد ،مكانة وأهمية القطاع السياحي في النشاط االقتصادي ،مذكرة ماجستري ،معهد العلوم االقتصادية ،اجلزائر،
.0001

 .2حممد عبيدات ،التسويق السياحي – مدخل سلوكي ،وائل للنشر والتوزيع.5111 ،
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الملخص
هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن عالقة وأثر إدارة املعرفة ودورها يف عصرنة اجلامعة اجلزائرية وقد مت
 وباإلستعانة بربنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم،اإلعتماد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي واملنج التحليلي
 لتحليل نتائج وإختبار فرضيات هذه الدراسة اليت متت على عينة من األساتذة اجلامعينيspss20اإلجتماعية
 وقد مت التوصل إىل جمموعة من النتائج اليت أكدت على وجود إرتباط متوسط،مت إختيارها بطريقة عشوائية
 فكلما كان تطبيق إدارة املعرفة أحسن كلما نتج،وعالقة طردية إجيابية بني إدارة املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية
.عن ذلك حتسن وتطور فتحديث وعصرنة اجلامعة أكثر
Abstract
Keywords

The purpose of this study is to explore the relationship between knowledge
management and the modernization of the Algerian University, and its impact factor.
The study was based on the descriptive and analytical methodology, using the statistical
package for social sciences (SPSS20) to analyse the results and test hypotheses of this
study represented on a sample of university professors randomly selected. The results
confirm the existence of an intermediate correlation and a positive relationship between
knowledge management and the modernization of the Algerian university. The more the
application of knowledge management is good, the more the modernization of the
university is better, and results are advanced.
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Knowledge
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Spss20;
Modernization
Of The
Algerian
University.
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.1مقدمة:
إن تسارع التغريات واختالل موازين القوى يف ظل االقتصاد الرقمي اجلديد من جهة واشتداد املنافسة من
جهة أخرى ،جعل من التوجه لتطبيق إدارة املعرفة ضرورة حتمية ال مفر منها يف املؤسسات بصفة عامة ،واجلامعات
اجلزائرية بصفة خاصة ،نظراً ملا تلعبه هذه األخرية من دور مهم وحيوي يف بناء املؤسسات .حيث أهنا تؤثر بشكل
كبري على األداء املنظمي يف األبعاد املختلفة ،كاألفراد والعمليات واملنتجات باإلضافة إىل األداء العام للمؤسسة.
فتستطيع إدارة املعرفة املساعدة يف تطوير وتوليد املعرفة ذاهتا اليت تستطيع املسامهة يف حتسني أداء املؤسسة يف
املستويات األربعة ،فنظام املعرفة الكفء ال يكفي لضمان النجاح يف املؤسسة لكنه مبثابة خطوة إجيابية للتعلم وأن
القوة فيه تكمن يف إستخدامه ،وأن تطبيق املعرفة أكثر أمهية من املعرفة نفسها ولن تقود عمليات اإلبداع والتخزين
والتوزيع ،إىل حتسني األداء التنظيمي مثلما تقوم به عملية التطبيق الفعال للمعرفة ،وخاصة يف العملية اإلسرتاجتية يف
حتقيق اجلودة العالية للمنتجات واخلدمات ملقابلة حاجات الزبائن وحتقيق الرضا ،واجلامعات اجلزائرية غري بعيدة عن
هذا بإعتبارها يف وسط بيئة متغرية بإستمراروإنطالقاً من هذه الضرورة احلتمية نطرح اإلشكالية التالية:
كيف تساهم تطبيقات إدارة المعرفة في عصرنة الجامعات الجزائرية في ظل االقتصاد الرقمي الجديد
(الرقمنة)؟
ونطرح من خالل هذه اإلشكالية جمموعة األسئلة الفرعية التالية:
 هل هناك ثقافة لتطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات اجلزائرية؟ هل هناك عالقة واضحة تربط بني تطبيق إدارة املعرفة وعصرنة اجلامعات اجلزائرية؟ ما هو واقع إدارة املعرفة يف اجلامعات اجلزائرية؟.1.1الفرضية:
لإلجابة على هذه اإلشكالية نصوغ فرضية رئيسية تنبثق عنها جمموعة من الفرضيات اإلحصائية التالية:
.1.1.1الفرضية الرئيسية:
هناك عالقة بني تطبيق إدارة املعرفة وعصرنة اجلامعات اجلزائرية يف ظل عامل يعتمد على املعرفة كقوة يف كافة اجملاالت.
.1.1.1الفرضيات الفرعية:
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني تشخيص املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني توليد املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني ختزين املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني مشاركة املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
022

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)03ص001-222 :

ISSN: 2602-7860

.1.1أهمية الدراسة:
لكل دراسة أمهية خاصة هبا وتظهر أمهية هذه الدراسة يف كون احلاجة امللحة للمؤسسات بصفة عامة
واجلامعات اجلزائرية بصفة خاصة ،لنظام يسهر ويسمح هلا من تقدمي أحسن اخلدمات وكذلك حتديث أقسامها
وعصرنة التعامالت اخلارجية ،يف ظل التطورات اهلائلة خاصة التكنولوجية اليت حتدث الفارق بإستمرار ،ومن هذا
املنطلق وجدت اجلامعة اجلزائرية اليوم نفسها يف موقف ال يرتك هلا اإلختيار وإمنا هي جمربة على مواجهة هذه األخرية
لضمان بقائه ا وإستمرارها ،وكذا منافسة اجلامعات اخلارجية والعربية من جهة ومواجهة اجلامعات اخلاصة اليت يروج هلا
منذ األن يف املستقبل.
.3.1أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل:
 التعريف النظري مبوضوع إدارة املعرفة كمصطلح قدمي حديث على املؤسسات اجلزائرية؛ التعرف والوقوف على واقع ودرجة ثقافة تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات اجلزائرية؛ قياس العالقة اإلحصائية بني تطبيق إدارة املعرفة وعصرنة اجلامعات اجلزائرية؛ التعرف على مدى مسامهة تطبيق إدارة املعرفة يف حتديث وعصرنة اجلامعات اجلزائرية..1.1منهج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي من خالل التعريف باملتغري املستقل( إدارة املعرفة) ،ويشتمل على
اجلانب النظري هلذه الدراسة إعتماداً على الدراسات السابقة ومصادر املعلومات من كتب ودوريات ،وكذلك
اإلعتماد على املنهج التحليلي من خالل حماولة حتليل بيانات اإلستمارة اليت مت إرساهلا إلكرتونياً ألفراد عينة هذه
الدراسة ،ومناقشة واختبار فرضيات هذه الدراسة.
.1.1هيكل الدراسة:
لإلجابة عن اإلشكالية واإلملام الكامل مبوضوع هذه الدراسة فقد مت تقسيم هذه الدراسة إىل جانبني جانب
نظري وجانب تطبيقي ،فاإلطار النظري مت التطرق فيه إىل مفهوم إدارة املعرفة وأمهيتها يف حتديث وعصرنة املؤسسات،
أما اإلطار التطبيقي فقد مت القيام بدراسة على عينة من أفراد جمتمع الدراسة ومت حتليل نتائج اإلستبيان وكذا إختبار
الفرضيات فمناقشة النتائج يف األخري.
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.1اإلطار النظري:
.1.1إدارة المعرفة:
تلعب إدارة املعرفة دوراً حيوياً يف بناء املؤسسات حيث أهنا تؤثر بشكل كبري على األداء املنظمي يف األبعاد
املختلفة ،كاألفراد والعمليات واملنتجات باإلضافة إىل األداء العام للمؤسسة ،وتتم عملية التأثري من خالل طريقتني
األوىل تسطيع إدارة املعرفة من املساعدة يف تطوير وتوليد املعرفة ذاهتا اليت تستطيع املسامهة يف حتسني أداء املؤسسة يف
املستويات األربعة ،فنظام املعرفة الكفء ال يكفي لضمان النجاح يف املؤسسة لكنه مبثابة خطوة إجيابية للتعلم وأن
القوة فيه تكمن يف إستخدامه ،وأن تطبيق املعرفة أكثر أمهية من املعرفة نفسها ولن تقود عمليات اإلبداع والتخزين
والتوزيع ،إىل حتسني األداء التنظيمي مثلما تقوم به عملية التطبيق الفعال للمعرفة ،وخاصة يف العملية اإلسرتاجتية يف
حتقيق اجلودة العالية للمنتجات واخلدمات ملقابلة حاجات الزبائن ،1وقبل إعطاء مفهوم شامل إلدارة املعرفة جيب
التطرق ملفهوم املعرفة اليت " ذكر ابن فارة بأن املعرفة هي حقل فلسفي قدمي متجدد وهي ناتج نشاط وأعمال العقل
البشري ،وقد حاول الباحثون والعلماء توضيح مفهوم للمعرفة كوهنا مورداً مثيناً وهي ثروة حقيقية لألفراد والشعوب
واجملتمعات ،هلذا فهي تفاعل بني املعرفة الضمنية وما حتويه من خربات ومهارات وأفكار يكتسبها الفرد باملعرفة
الظاهرة الناجتة عن التفاعل مع البيئة اخلارجية ،2وتشتق كلمة معرفة من كلمة( عرف) فقط فطر اإلنسان على التعرف
باتت املعرفة شرطاً إلنسانيته ،وهي هبذا املفهوم تركز على أمهية اكتساهبا وتعلمها املستمرين وهذا املنظور له جذور
عميقة ضاربة يف النظام الرأمسايل اخلاص بامللكية ،فاملسيطر على املعرفة يف أفضل صورة جيين أكثر وميتلك القوة أعظم،
وعادة ما يستخدم مصطلح املعرفة للداللة على رصيد املعلومات املنظمة املرتاكمة ،والذي ميكن ألي إنسان أن يتمىن
حتصيله بالتعلم ،3وعرفت على مستوى األفراد على أهنا" مزيج من اخلربات والقيم واملعلومات اليت تشكل قاعدة لتقييم
وحتليل ودمج اخلربات واملعلومات من خالل تولدها وابتكارها لدى العلماء ،أما على مستوى املؤسسات فهي تلك
املعلومات املدونة يف الوثائق واملستندات وامللفات وخمازن املعلومات وخمتلف األعمال والسياسات واملناهج
واإلسرتاتيجيات والتطبيقات إلجناز مهام ووظائف املؤسسة ،"4يف حني تنص إدارة املعرفة على أهنا" املصطلح املعرب
عن العمليات واألداوات والسلوكيات اليت يشرتك بصياغتها وأدائها املستفيدون من املؤسسة الكتساب املعرفة وخزهنا
وتوزيعها وعكسها يف عمليات األعمال للوصول إىل أفضل التطبيقات بقصد املنافسة طويلة األمد والتكيف،
فالتحديات اجلديدة من عوملة وحرية تبادل ولدت ضغوطاً جوهرية عند املؤسسات كلها اليت يالحظ أهنا تنتقل إىل
إقتصاد عاملي أكثر تداخالً وتكامالً إلجياد ميزة تنافسية طويلة األمد ،5كما عرفت إدارة املعرفة" على أهنا الفهم
والواعي والذكي لثقافة املؤسسة والقدرة على استخدام وتطبيق التغيري احلاصل يف هذه الثقافة ،بإعتبارها العملية
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النظامية التكاملية لتنسيق نشاطات املؤسسة يف ضوء اكتساب املعرفة وخلقها وخزهنا واملشاركة فيها وتطويرها وتكرارها
من قبل األفراد واجلماعات الساعية وراء حتقيق األهداف التنظيمية الرئيسية ،فضالً على أهنا عملية لتعلم اإلستنباط
من خالل ما تتضمنه من العناية الفائقة وتطوير املعرفة واملهارات واالتصاالت بالرتكيز على الرؤية املشرتكة واملرغوب
فيها للمستقبل ،6فأيا كان املدخل الذي تستخدمه امل ؤسسة من أجل توظيف إدارة املعرفة فإنه من املهم إدراك أن
القيام بذلك ال ميس فقط جزءاً حمدداً من أجزاء املؤسسة ،وإمنا ميس أجزاء املؤسسة ككل ملا توظيف إدارة املعرفة
للمؤسسة من قيمة وهي بذلك تركز على عدد من اجملاالت اهلامة ،كمسح وتطوير املوارد الفكرية واملعرفية اليت متتلكها
املؤسسة ،تعزيز عملية توليد املعرفة واإلبداع لدى كل فرد ،كما تعمل على حتديد املعرفة واخلربة املطلوبتني لتنفيذ مهام
العمل وتنظيمها ،إمكانية تغيري وإعادة هيكلة املشروع من أجل إستخدام املعرفة بشكل أكثر فاعلية وإغتنام الفرص
إلستغالل املوجودات ،ال عمل على محاية املعرفة التنافسية اليت متتلكها املؤسسة ومراقبة إستخدام املعرفة للتأكد من أنه
يتم إستخدام أفضل ،قياس أداء موجودات املعرفة الشاملة يتطلب العديد من الوظائف اليت ميكن أن تكون ببعضها
مندجمة 7واملخطط فيمايلي كيف تؤثر إدارة املعرفة على األداء املنظمي .
األفراد
العمليات

األداء المنظمي

إدارة المعرفة

المنتجات
األداء العام

مخطط يوضح كيفية تأثير إدارة المعرفة على األداء المنظمي

.3اإلطار التطبيقي:
.1.3أدوات الدراسة:
إعتمدت هذه الدراسة على أدوات ومصادر معلوماتية نوضحها يف ما يلي:
.1.1.3البيانات األولية :اإلعتماد على اإلستبيان كوسيلة لتجميع البيانات الالزمة وحتليلها بربنامج احلزمة اإلحصائية
للعلوم اإلجتماعية

SPSS20

والقيام بإختبارات هذه الدراسة ،كما مت اإلعتماد على البيانات الثانوية من خالل

الرجوع للكتب واجملالت وجل املراجع اليت هلا صلة باملوضوع.
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.1.1.3األساليب اإلحصائية المستعملة:
أساليب الدراسة: معامل الثبات ألفا كرونباخ ) (Cronbach alphaللتحقق من ثبات القياس؛
 املتوسطات احلسابية واإلحنرفات املعيارية ملعرفة األمهية النسبية لعبارات كل بعد؛
 مت اإلعتماد على مقياس " ليكرت" اخلماسي لقياس اإلستبيان و مت تقسيمه حسب درجات األمهية.
املوضحة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم (:)1درجة األهمية بالنسبة للفقرات
اجملال

مستوى األمهية

]] 2.33- 1

منخفض

]] 3.66-2.34

متوسط

]]5 -3.67

مرتفع

المصدر :من إعداد الباحثان بناء على الدراسات السابقة

ثبات األداة :للتحقق من ثبات أداة الدراسة أستخدمت معادلة ألفا كرونباخ حلساب الثبات كما موضحة يفاجلدول رقم ( :)2مقياس ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة.
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments

املصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائج
اإلستبيان و.spss20

25

,845

يبني اجلدول معامل الثبات ألفا كرونباخ ألداة الدراسة وقد بلغ ( )1.00وهو معامل جيد ،لتجاوزه القيمة
الطبيعية يف العلوم اإلجتماعية واإلدارية ( ) 1..1وهذا يدل على أن اإلستبيان اخلاص هبذه الدراسة يتمتع بدرجة
عالية من الثبات ،وبالتايل فهو صاحل لإلستعمال خاصة يف هذه الدراسة امليدانية.
تحديد عينة الدراسة:إعتمدت هذه الدراسة على عينة من األساتذة العاملني يف اجلامعات اجلزائرية من خالل إرسال إستبيان
إلكرتونياً نظرا إلستحالة القيام باحلصر الشامل جملتمع الدراسة ،بعدما مت إرسال أكثر من  011إستبيان مت إختيارهم
عشوائياً إال أنه مل يستجب إال  00فرد وهو ما ميثل عينة هذه الدراسة.
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الوصف االحصائي لعينة الدراسة:متثل اجلزء األول من اإلستبيان يف اخلصائص الشخصية لعينة الدراسة وسيتم التطرق إليها بالتفصيل والتحليل يف ما
يلي:
الجدول رقم( :)3توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
اجلنس /أفراد العينة

التكرار

النسبة %

ذكر

01

6...

أنثى

9.

.6.0

اجملموع

00

011

المصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائج اإلستبيان

نالحظ من خالل نتائج اجلدول أن ما نسبته  %.6.0إناث أكثر من فئة الذكور وهي تبني إستجابة فئة
اإلناث هلذه الدراسة ،يف حني بلغت نسبة الذكور .% 6...
السن:يبني اجلدول رقم( )4خصائص عينة الدراسة حسب السن حيث مت توزيعها على أربع فئات:
الجدول رقم( :)4توزيع عينة الدراسة حسب السن
السن/أفراد العينة

التكرار

النسبة %

61 -91

01

6...

0. – 6.

00

60.0

 00فما فوق

09

90.6

اجملموع

00

011

المصدر :من إعداد الباحثان بناءً على معلومات االستبيان

نالحظ من اجلدول رقم( ).أن أعلى نسبة مئوية  % 6...متثل الفئة ما بني  91سنة و 61سنة يف حني
جاءت الفئة من  6.سنة إىل  0.سنة يف املرتبة الثانية  %60.0وهي نسبة ترتاوح أعمارهم بني  6.و
 0.يف حني بلغت النسبة  90.6باملئة لألفراد األكثر من  00سنة.
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الجدول رقم( :)5توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي
أفراد العينة /املستوى التعليمي

التكرار

النسبة %

أستاذ مؤقت (طالب دكتوراه)

01

6...

ماجستري

00

0..6

دكتوراه

0

00.0

اجملموع

00

011

املصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائج .spss20

من خالل معطيات اجلدول نالحظ أن ما نسبته  % 0..6لديهم مستوى علمي بشهادة ماجيستري يف
الرتتيب األول ،يف حني إستجابةمانسبته  6...%من أفراد عينة الدراسة من أساتذة طلبة الدكتوراه بإعتباره أساتذة
مساعدين مؤقتني ،ويف األخري  %00.0نسبة متثل عدد األفراد احلاصلني على شهادة الدكتوراه من عينة الدراسة.
تحليل أبعاد الدراسة:بعد التعرف على خمتلف خصائص عينة الدراسة سيتم حتليل املتغريات املستقلة املمثلة إلدارة املعرفة وكذلك
املتغري التابع يف ما يلي:
 تشخيص المعرفة:
ميثل هذا البعد قيام اجلامعة بتشخيص املعرفة من خمتالف أماكنها.
الجدول رقم ( :)6المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لعبارات تشخيص المعرفة.
املتوسط
احلسايب

اإلحنراف
املعياري

مستوى
األمهية

الرتتيب

العبارة
من خالل اخلربة املوجودة لدى العاملني

6.60

0.61

متوسط

6

من خالل اجراءات العمل الداخلية

6.10

0.00

متوسط

9

من خالل األقسام الداخلية يف اجلامعة

0.60

1.0.

مرتفع

0

من نظم املعلومات

9.00

0.61

متوسط

1

اإلعتماد على خرباء من خارج اجلامعة

9.01

0.60

متوسط

0

6.60

0.00

متوسط

املتوسط الكلي

المصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائج.spss20

نالحظ من خالل اجلدول أنه بلغ املتوسط احلسايب الكلي لبعد تشخيص املعرفة  6.60ذات مستوى أمهية متوسط
وإحنراف معياري قدره  0.00يدل على تشتت إجتاه إجابات عينة الدراسة ومنه ميكن القول أن عملية التشخيص
متوسطة.
021

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)03ص001-222 :

ISSN: 2602-7860

 توليد المعرفة:ميثل هذا البعد توليد املعرفة يف اجلامعة اجلزائرية.
الجدول رقم ( :)7المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لعبارات توليد المعرفة.
العبارة

املتوسط
احلسايب

اإلحنراف
املعياري

مستوى
األمهية

الرتتيب

القيام باجتماعات للعمال واإلداريني

9.01

0.10

متوسط

0

الندوات واملؤمترات الدولية والوطنية

0.11

1.00

مرتفع

0

من خالل األنرتنت واملواقع االلكرتونية

6...

0.96

متوسط

6

من خالل البحث والتطوير وتشجيع
الباحثني

0.11

0.11

مرتفع

9

من املصادر اخلارجية خاصة الرمسية من
الدولة

9...

0.66

متوسط

1

املتوسط الكلي

6.01

0.01

متوسط

المصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائجspss20

من خالل اجلدول نالحظ أن املتوسط احلسايب الكلي  6.01طات مستوى أمهية متوسطة وإحنراف معياري قدره
 0.01يدل على تشتت إجتاه إجابات عينة الدراسة ويشري للدرجة املتوسطة لعملية توليد املعرفة.
 تخزين المعرفة:يهتم هذا البعد بتخزين اجلامعة اجلزائرية للمعارف املتحصل عليها.
الجدول رقم ( :)8المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لعبارات تخزين المعرفة
العبارة

املتوسط احلسايب

اإلحنراف املعياري

مستوى األمهية الرتتيب

األرشيف االلكرتوين

6.01

0.11

مرتفع

6

توثيق املعرفة بطريقة سهلة السرتجاعها عند احلاجة

6.01

1.00

مرتعف

9

احملافظة على العمال ذوي اخلربة

6.01

0.10

متوسط

0

قواعد بيانات خاصة باجلامعة

0.19

1..0

مرتفع

0

تشجيع وحتفيز العاملني حفاظاً على اخلربات
املكتسبة

6.11

0.00

متوسط

1

املتوسط الكلي

6.10

0.11

متوسط

المصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائجspss20

لقد بلغ املتوسط احلسايب الكلي  6.10مبستوى امهية متوسطة وإحنراف معياري قدره  011يدل على تشتت إجتاه
إجابات عينة الدراسة.

)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

107

ص001 -222 :

أهمية إدارة المعرفة وأثرها في عصرنة الجامعة الجزائرية في ظل عصر المعرفة

 مشاركة المعرفة :يهتم هذا البعد بعملية مشاركة املعرفة يف اجلامعة اجلزائرية.
الجدول رقم ( :)9المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لعبارات بعد مشاركة المعرفة
العبارة

املتوسط
احلسايب

اإلحنراف
املعياري

مستوى
األمهية

الرتتيب

الندوات واإلجتماعات

9.00

0.61

متوسط

0

من خالل تبادل املعارف بني العمال

9.99

0.10

منخفض

1

القيام بورشات تدريبية لتبادل املعارف

9.0.

1.00

متوسط

9

عن طريق خمتصني اليصال املعلومات

9..0

0.10

متوسط

6

االنرتنت والرسائل االلكرتونية

9.01

1.00

متوسط

0

املتوسط الكلي

9..0

0.16

متوسط

المصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائجspss20

من خالل هذا اجلدول نالحظ أن املتوسط احلسايب الكلي لبعد مشاركة املعرفة ذات مستوى متوسط بقيمة 9..0
وإحنراف معياري قدره  0.16يدل على تشتت إجتاه عينة الدراسة.
 تفعيل وتحديث الجامعات الجزائرية
لقد خصص هذا احملور للمتغري التابع وهو حتديث اجلامعات اجلزائرية وتفعيلها لتحسني اخلدمات وكذا طرق تسيريها
وقد إشتمل هذا البعد على  1عبارات ليتم حساب املتوسطات احلسابية واإلحنراف املعياري لكل عبارة ومعرفة ترتيب
ومستوى األمهية لكل عبارة.
الجدول رقم ( :)10المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لعبارات تحديث وتفعيل الجامعات
العبارة

املتوسط
احلسايب

اإلحنراف
املعياري

مستوى
األمهية

الرتتيب

متكن اجلامعة من حتقيق رضا األفراد العاملني

9..6

1.00

متوسط

1

جتعل اجلامعة متفتحة على البيئة اخلارجية

9.0.

0.60

متوسط

0

تعمل إدارة املعرفة على دعم وحتقيق اجلودة الشاملة للجامعة

9.06

0.9.

متوسط

6

تساعد إدارة املعرفة اجلامعة على التعلم املستمر وتدريب العمال

0..0

1..0

مرتفع

0

إدارة املعرفة أساس حتقيق ميزة للجامعة عن غريها

6.00

0.10

متوسط

9

املتوسط الكلي

6.9.

0.10

متوسط

المصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائجspss20
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.1إختبار ومناقشة الفرضيات
إلثبات فرضيات هذه الدراسة سيتم اإلعتماد على معامل اإلرتباط بريسون وحتليل اإلحندار البسيط ملعرفة وجود
اإلرتباط بني املتغريات ،ومعامل التحديد لتفسري بكم يساهم املتغري املستقل يف تفسري املتغري التابع من خالل ما
يلي:
.1.1الفرضية الفرعية األولى :واليت تنص على أنه:

هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني تشخيص املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
الفرضية الصفرية :H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني تشخيص املعرفة
وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
الفرضية البديلة  :H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني تشخيص املعرفة
وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
الجدول( :)11نتائج معامل اإلنحدار البسيط لبعد تشخيص المعرفة وعصرنة الجامعة الجزائرية
جمموع

درجات

متوسط

مستوى

املربعات

احلرية

املربعات

الداللة

اإلحندار

1.010

0

1.010

1.111

اخلطأ

1.69

60

1.110

اجملموع

1.000

01

العامل

معامل

معامل

معامل

التحديد

االرتباط

التحديد

()R2

()R

املعياري

1.09

1.01

1.09

A

1.00

المصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائج .spss20

من خالل نتائج اجلدول ( )11نالحظ أن معامل اإلرتباط بريسون بني تشخيص املعرفة وعصرنة اجلامعة
اجلزائرية بلغ قيمة  R=0.90وهذا يدل على وجود عالقة طردية قوية بني تشخيص املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية،
كما بلغت قيمة معامل التحديد  R2 =0,82وهودليل على قدرة املتغري املستقلتشخيص املعرفةبـ ـ ـ %82يف تفسري
املتغري التابع عصرنة اجلامعة اجلزائرية ،ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة وتبقى  %18لعوامل غري مشخصة ميثلها
املتغري العشوائي أو لعوامل أخرى.
يف حني بلغت قيمة معامل اإلحندار للمتغري املستقل تشخيص املعرفة  A=0.99ومبا أن إشارة املعلمة
تشخيص املعرفة م وجبة هذا يدل على وجود عالقة طردية (تشخيص املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية)،حيث إذا تغري
التشخيص بوحدة واحدة فإن عصرنة يتغري ب ـ  0.99وحدة ،وهذا دليل وبرهان آخر على تأكيد هذا اإلرتباط يف
حني بلغت قيمة  Fاحملسوبة  185وهي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية.وهي دالة إحصائيا بالنظر إىل مستوى معنوية
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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الذي قدر بـ ـ SIG= 1.11أقل من مستوى الداللة املعتمد 1.11ومنه نرفض الفرضية الصفرية اليت تقر بعدم وجود
عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني تشخيص املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية  ،ونقبل
الفرضية البديلة  H1اليت تقر بوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني تشخيص املعرفة
وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
.1.1الفرضية الفرعية الثانية :واليت تنص على أنه:
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني توليد املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
.1.1.1الفرضية الصفرية :H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني توليد
املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
.1.1.1الفرضية البديلة  :H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني توليد املعرفة
وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
الجدول( :)12الخصائص اإلحصائية لبعد توليد المعرفة وعصرنة الجامعة الجزائرية.
جمموع

درجات

متوسط

مستوى

املربعات

احلرية

املربعات

الداللة

اإلحندار

1.011

0

1.011

1.111

اخلطأ

1.100

60

1.119

اجملموع

1.000

01

العامل

معامل

معامل

معامل

التحديد

االرتباط

التحديد

()R2

()R

املعياري

1.16

1.06

1.19

A

1.00

المصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائج .spss20

من خالل نتائج اجلدول ( )12نالحظ أن معامل اإلرتباط بريسون بني توليد املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية
بلغ قيمة  R=0.73وهذا يدل على وجود عالقة طردية متوسطةبني توليد املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية ،كما
بلغت قيمة معامل التحديد  R2 =0.53وهودليل على قدرة املتغري املستقلتوليد املعرفةبـ ـ ـ %16يف تفسري املتغري
التابع عصرنة اجلامعة اجلزائرية ،ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة وتبقى  %00لعوامل غري مشخصة ميثلها
املتغري العشوائي أو لعوامل أخرى.
يف حني بلغت قيمة معامل اإلحندار للمتغري املستقل تشخيص املعرفة  A=0.77ومبا أن إشارة املعلمة توليد
املعرفة موجبة هذا يدل على وجود عالقة طردية (توليد املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية)،حيث إذا تغري توليد املعرفة
بوحدة واحدة فإن عصرنة يتغري ب ـ  0.77وحدة ،وهذا دليل وبرهان آخر على تأكيد هذا اإلرتباط يف حني بلغت
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قيمة  Fاحملسوبة  44وهي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية.وهي دالة إحصائيا بالنظر إىل مستوى معنوية الذي قدر
بـ ـ SIG= 1.11أقل من مستوى الداللة املعتمد 1.11ومنه نرفض الفرضية الصفرية اليت تقر بعدم وجود عالقة
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α≤ 0.05بني توليد املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية  ،ونقبل الفرضية البديلة
 H1اليت تقر بوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني توليد املعرفة وعصرنة اجلامعة
اجلزائرية.
.3.1الفرضية الفرعية الثالثة :واليت تنص على أنه:
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني ختزين املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
.1.3.1الفرضية الصفرية :H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني بني ختزين
املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
.1.3.1الفرضية البديلة  :H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني ختزين املعرفة
وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
الجدول ( :)13نتائج معامل اإلنحدار البسيط لبعد تخزين المعرفة وعصرنة الجامعة الجزائرية
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من خالل نتائج اجلدول ( )13نالحظ أن معامل اإلرتباط بريسون بني ختزين املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية
بلغ قيمة  R=0.46وهذا يدل على وجود عالقة طردية ضعيفة بني ختزين املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية ،كما
بلغت قيمة معامل التحديد  R2 =0.21وهودليل على قدرة املتغري املستقلتخزين املعرفةبـ ـ ـ %21يف تفسري املتغري
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التابع عصرنة اجلامعة اجلزائرية ،ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة وتبقى  %79لعوامل غري مشخصة ميثلها
املتغري العشوائي أو لعوامل أخرى.
يف حني بلغت قيمة معامل اإلحندار للمتغري املستقل ختزين املعرفة  A=0.71ومبا أن إشارة املعلمة ختزين
املعرفة موجبة هذا يدل على وجود عالقة طردية (ختزين املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية)،حيث إذا تغري ختزين املعرفة
بوحدة واحدة فإن عصرنة اجلامعة تتغري ب ـ  1.00وحدة وهذا دليل وبرهان آخر على تأكيد هذا اإلرتباط يف حني
بلغت قيمة  Fاحملسوبة  01وهي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية.وهي دالة إحصائيا بالنظر إىل مستوى معنوية الذي
قدر بـ ـ SIG= 1.11أقل من مستوى الداللة املعتمد 1.11ومنه نرفض الفرضية الصفرية اليت تقر بعدم وجود
عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني ختزين املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية  ،ونقبل
الفرضية البديلة  H1اليت تقر بوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني ختزين املعرفة
وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
.1.1الفرضية الفرعية الرابعة :واليت تنص على أنه:
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني مشاركة املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
.1.1.1الفرضية الصفرية :H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني مشاركة
املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
.1.1.1الفرضية البديلة  :H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني مشاركة
املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
الجدول ( :)14نتائج معامل اإلنحدار البسيط لبعد مشاركة المعرفة وعصرنة الجامعة الجزائرية
جمموع
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من خالل اجلدول ( )14نالحظ أن معامل اإلرتباط بريسون بني مشاركة املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية بلغ
قيمة  R=0.38وهذا يدل على وجود عالقة طردية ضعيفة بني مشاركة املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية ،كما بلغت
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قيمة معامل التحديد  R2 =0.15وهودليل على قدرة املتغري املستقلمشاركة املعرفةبـ ـ ـ %15يف تفسري املتغري التابع
عصرنة اجلامعة اجلزائرية ،ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة وتبقى  %85لعوامل غري مشخصة ميثلها املتغري
العشوائي أو لعوامل أخرى.
يف حني بلغت قيمة معامل اإلحندار للمتغري املستقل مشاركة املعرفة  A=0.24ومبا أن إشارة املعلمة مشاركة املعرفة
موجبة هذا يدل على وجود عالقة طردية (مشاركة املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية)،حيث إذا تغريت مشاركة املعرفة
بوحدة واحدة فإن عصرنة اجلامعة تتغري ب ـ  0.24وحدة وهذا دليل وبرهان آخر على تأكيد هذا اإلرتباط يف حني
بلغت قيمة  Fاحملسوبة  6وهي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية.وهي دالة إحصائيا بالنظر إىل مستوى معنوية الذي
قدر بـ ـ SIG= 1.11أقل من مستوى الداللة املعتمد 1.11ومنه نرفض الفرضية الصفرية اليت تقر بعدم وجود
عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني مشاركة املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية ،ونقبل
الفرضية البديلة  H1اليت تقر بوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني مشاركة املعرفة
وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
.1الخاتمة:
يعترب موضوع إدارة املعرفة من املواضيع احلديثة والتوجهات اجلديدة يف عصر املعرفة الذي أصبحت فيه هذه
األخرية قوة ،ومورد رئيسي من موارد املؤسسة الذي ال تنخفض قيمته مهما مر الزمن بل هي يف تزايد مستمر وعليه
اليوم تسعى املؤسسات بصفة عامة واجلامعات بصفة خاصة لتحديثها وعصرنتها ،مع الرتكيز على طرق التسيري
احلديثة لألفراد العاملني هبا وعلى رأسهم هيئة التدريس اليت تلعب دور كبري يف هذا ،وهذا راجع ملا تلعبه إدارة املعرفة
من دور كبري يف تشخيص املعرفة وحتديدها يف أماكنها ليسهل على املؤسسة من توليدها إىل معارف صرحية ،بعدما
كانت معرفة كامنة يف األفراد وكذا السماح بتخزينها ومشاركتها جلميع األفراد ،ومن خالل هذه الدراسة توصلنا
جملموعة من النتائج:
 هناك عالقة طردية قوية بني تشخيص املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية حيث بلغ معامل اإلرتباطR=0.90؛ هناك عالقة طردية متوسطةبني توليد املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية حيث بلغ معامل اإلرتباطR=0.73؛ هناك عالقة طردية ضعيفةبني ختزين املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية حيث بلغ معامل اإلرتباطR=0.46؛ هناك عالقة طردية ضعيفة بني مشاركة املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية حيث بلغ معامل اإلرتباطR=0.38؛ -إن حتديث وعصرنة املؤسسات اليوم يتطلب من القادة الدعم الكلي وتوفري مجيع متطلبات تطبيق إدارة املعرفة؛
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 تتطلب عصرنة اجلامعات اجلزائرية تشجيع ومشاركة املعرفة وإيصاهلا للجميع مع جعلها متاحة من خالل إعتمادالوسائل احلديثة لنشر وتوزيع املعرفة؛
 توصلت الدراسة إىل أنه هناك أثر إجيايب بني تطبيق إدارة املعرفة وعصرنة اجلامعات اجلزائرية ويظهر هذا من خاللأن التخطيط املسبق لثقافة إدارة املعرفة وتوفري سبل تطبيقها والتغلب على العراقيل وصعوبات تطبيقها ،جيعل منها
نظام جاهز وحمفز لتحسني صورة اجلامعة من جهة ،والرفع من مكانتها وحتسني ترتيبها يف الرتتيب العريب والعاملي من
جهة أخرى.
.1الهوامش:
1عبد الستار العلي( "،)9110المدخل الى إدارة المعرفة" ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة :عمان ،ط  ،6ص.901
 2مجال يوسف بدير( "،)9101اتجاهات حديثة في ادارة المعرفة والمعلومات" ،كنوز املعرفة :عمان ،ط ،0ص.69

 3عمر أمحد مهشري( "،)9106إدارة المعرفة الطريق إلى التميز والريادة" ،دار صفاء للنشر والتوزيع :عمان ،ط ،0ص.11

 4مساح صوحل( "،)9101إدارة المعرفة وتسيير الكفاءات مستلزمات لتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة االقتصادية" ،جملة الواحات
للبحوث والدراسات ،العدد  ،0ص.00
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املال الفكري يف منظمات األعمال" ،ص.0

 6خالد يوسف الزعيب ،خالد حممد أبو الغنم( "،)9109أثر وظائف إدارة المعرفة في مستوى جودة الخدمات المقدمة من

سلطة المياه وشركة الكهرباء األردنية من وجهة نظر العاملين" ،جملة مؤتة للبحوث والدراسات ،اجمللد ،90العدد ، 9ص.9.0
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الملخص
يف اجلزائر شهدت التنمية املستدامة اهتماما بالغا من خالل االصطالحات االقتصادية واالجتماعية
 وكان حصاد هذا االهتمام حتقيق.اليت وضعتها احلكومة واليت عاقبت ارتفاع أسعار النفط يف األلفية اجلديدة
 فضال عن وضع اسرتاتيجيات وتشريعات وإنشاء اهليئات اخلاصة،التوازنات االقتصادية الكلية بالدرجة األوىل
 رغم هذه االجنازات يواجه االقتصاد اجلزائري جمموعة من التحديات تتمثل أساسا يف.بالتنمية املستدامة
. ناهيك عن ضعف تنافسية املؤسسة االقتصادية اجلزائرية،إصالح اجلهاز املصريف وتعثر اخلوصصة
على هذا األساس هتدف هذه الورقة البحثية إىل ربط التنمية االقتصادية من خالل املؤشرات املرتبطة
 كما تعاجل األهداف اليت تسعى إليها اجلزائر يف،بالتنمية املستدامة مع ما حققته اجلزائر يف األلفية اجلديدة
.سبيل حتقيق النمو اقتصادي خارج قطاع احملروقات
Abstract
Keywords

In Algeria Sustainable development Great importance from Through
reformations the economic and social by the Algerian government And punished
Which rising oil prices in the new millennium. Resulted in this interest the achievement
of macro-economic balances primarily, In addition to the depositing of strategies and
regulations And the creation of organizations of sustainable development. In front of
these achievements the Algerian economy is facing Range of challenges Are mainly in
the reform of the banking system, The faltering of privatization in addition to the
weakness competitive of the Algerian Economic Enterprise.
On this basis, This research paper aimed Linking the economic development by
related indicators sustainable development Algeria with what has been achieved in the
new millennium, It also dealt with the objectives of the Algeria To achieve economic
growth Outside of the oil sector.
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 .0مقدمة:
يعترب مصطلح التنمية املستدامة مفهوما حديثا يعىن بالقضايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية بالدرجة األوىل ،لريتكز
على فلسفة مفادها أن االهتمام بالبيئة هو األساس الصلب للتنمية االقتصادية اليت تتجاوب وحتقيق العدالة
االجتماعية بني كافة أفراد اجملتمع .ليكون أول ظهور ملصطلح التنمية املستدامة يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية
)(CNUEDالذي انعقد يف "ريو دي جانريو ،الربازيل" ،يف الفرتة  14-3حزيران /يونيه  ،2991الذي مت فيه
اإلعالن عن جمموعة من املؤشرات الرقمية اليت تشكل أجندة العمل التنموي الشامل لأللفية وتساهم يف تقييم مدى
تقدم الدول واملؤسسات يف جمال حتقيق التنمية املستدامة ،مفصلة يف ثالث حماور رئيسية تتعلق باجلانب االقتصادي
واالجتماعي والبيئي .لتصبح عملية مسايرة مؤشرات التنمية املستدامة حتمية ال مفر منها من أجل عدم التخلف عن
ركب األمم األخرى.
من احملاور األساسية للتنمية املستدامة جند التنمية االقتصادية اليت تعىن بتقدم اجملتمع يف مجيع نواحي احلياة ،خاصة
ما تعلق األمر باستنباط أساليب إنتاجية أفضل ورفع مستويات اإلنتاج وإمناء املهارات والطاقات البشرية ،لتنطوي على
حتريك الطاقات احمللية الكامنة يف اجملتمع وتوجيهها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،وذلك حتت قيد االستخدام
العقالين للموارد االقتصادية النادرة املتمثلة يف املوارد البشرية املاهرة واملوارد املالية والطبيعية احملدودة من أجل حتقيق
أقصى املنافع املمكنة لكافة أفراد اجملتمع.
 0.0مشكلة الدراسة :عزز تواجد مؤشرات التنمية املستدامة من جهود الدول خاصة النامية منها يف حتقيق نتائج
إجيابية من سنة ألخرى خاصة ما تعلق جبانب التنمية االقتصادية وحتقيق الرفاهية االجتماعية لكافة أفراد اجملتمع ،وهذا
ما يرتتب عليه اختاذ العديد من القرارات الوطنية والدولية حول السياسات االقتصادية واالجتماعية .إن اجلزائر كغريها
من الدول النامية اليت تسعى إىل اللحاق بركب الدول املتقدمة أخذت على عاتقها مجلة من اإلصالحات االقتصادية
واالجتماعية مع مطلع األلفية زامنت وارتفاع أسعار البرتول يف األسواق العاملية ،وقد متثلت هذه اإلصالحات يف
ثالث برامج رئيسية هي :برنامج اإلنعاش االقتصادي للفرتة املمتدة من  ،1002 -1002برنامج دعم النمو
االقتصادي  ،1009- 1002برنامج توطيد النمو االقتصادي  .1022-1020بناء على ما سبق ميكننا طرح
اإلشكالية الرئيسية التالية:
إلى أي مدى تمكنت البرامج التنموية المعلنة في الجزائر من تحسين مؤشرات التنمية المستدامة في شقها
االقتصادي؟
 2. 0فرضيات البحث :تتمحور الفرضية الرئيسية للبحث فيما يلي:
تعترب التنمية املستدامة النموذج التنموي املثايل خللق الثروة والتخفيف من عبئ الفقر وحتسني مستويات املعيشة،
باإلضافة إىل جعل فرص احلصول على املوارد واملنتجات واخلدمات فيما بني مجيع األفراد داخل اجملتمع الواحد أقرب
إىل املساواة.
 3. 0منهجية البحث :تقوم الدراسة على منهجني أساسيني:
116
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 المنهج األول :وصفي حتليلي ،حيث سنقوم بسرد خمتلف املفاهيم املتعلقة بالتنمية املستدامة من مفاهيم،واألبعاد واملؤشرات ،مع الرتكيز على مؤشرات التنمية االقتصادية اليت تعترب جزء من النموذج الكامل للتنمية
املستدامة.
 المنهج الثاني  :تطبيقي ،حيث أننا سنحاول إسقاط املفاهيم اليت مت التطرق إليها يف الدارسة النظرية على اجلزائرباعتبارها تسعى إىل تبين منوذج التنمية املستدامة يف بعده االقتصادي أكرب منه يف األبعاد األخرى.
 .2التنمية المستدامة_ مفاهيم أساسية.
 0. 2تعريف التنمية المستدامة :مفهوم التنمية املستدامة واسع التداول فلم يعد املشكل يف غياب التعاريف بل يف
تعددها ووجهة نظرها فقد عرفت"بالتنمية المتجددة والقابلة لالستمرار" " ،التنمية التي ال تتعارض مع البيئة" و"
التنمية التي تضع نهاية لعقلية النهائية الموارد الطبيعية" ،غري أن هذه التعاريف تفتقد للعمق النظري والتحليلي،

لذا سنركز على التعاريف اليت تتسم باملرجعية.

 تعترب رئيس وزراء النرويج"جرو هارمل برانتالند" أول من استخدم مصطلح التنمية املستدامة بشكل رمسي سنة
1987يف تقرير مستقبلنا املشرتك ،للتعبري عن السعي لتحقيق نوع من العدالة واملساواة بني األجيال احلالية
واملستقبلية )1( .وعرفت "جرو هارمل برانتالند" التنمية املستدامة بأهنا "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون
اإلخالل بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها".

()2

 أما االحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة فقد عرف سنة  1980التنمية املستدامة بأهنا "التنمية التي تأخذ بعين
االعتبار البيئة واالقتصاد والمجتمع" .

()3

 عرف املبدأ الثالث الذي تقرر يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد يف"ريو دي جانريو"سنة
 2991التنمية املستدامة بأهنا "ضرورة إنجاز الحق في التنمية التي تحقق بشكل متساوي الحاجات
التنموية والبيئية ألجيال الحاضر والمستقبل" ،وأشار املؤمتر يف مبدئه الرابع أن حتقيق التنمية املستدامة ينبغي

أن ال يكون مبعزل عن محاية البيئة بل متثل جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية.

()4

 كما يرى جملس منظمة األغذية والزراعية ) (FAOالتنمية املستدامة بأهنا "إدارة قاعدة الموارد الطبيعية
وصيانتها وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسسية بطريقة تضمن تلبية االحتياجات البشرية الحالية
والمقبلة بصورة مستمرة".

()5

 حسب تقرير اإلحتاد العاملي للمحافظة على املوارد الطبيعية الصادر سنة  1981حتت عنوان (اإلسرتاتيجية
الدولية للمحافظة على البيئة) فإن التنمية املستدامة هي"السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة اإلنسانية مع
األخذ بعين االعتبار قدرات النظام البيئي الذي يحتضن الحياة وإمكاناتها".
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إن القاسم املشرتك هلذه التعريفات واليت سبق ذكرها هو أن التنمية لكي تكون تنمية مستدامة جيب أال تتجاهل
الضغوط البيئية ،وأال تؤدي إىل دمار واستنزاف املوارد الطبيعية ،كما جيب أن حتدث حتوالت يف القاعدة الصناعية
والتكنولوجية السائدة.
 2. 2أهداف التنمية المستدامة:
نشرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( ،)OCDEعام  ،2991تقريرا بعنوان "تشكيل القرن احلادي
والعشرون"دور التعاون من أجل التنمية".واختارت فيه مثانية أهداف للتنمية املستمدة من االتفاقات والقرارات الصادرة
عن األمم املتحدة خالل النصف األول من التسعينيات ،واليت صفها "ميشل كامد يسو" الذي كان يشغل حينئذ
منصب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدويل ،هذه األهداف بأهنا " :مثانية تعهدات للتنمية املستدامة " ( .)7نشري
هنا أن الدول العربية تبنت باإلمجاع إعالن األلفية وأكدت على ضرورة االلتزام هبذا اإلعالن الذي محل جل تطلعات
اإلنسان األساسية ،واليت عرفت باألهداف الثمانية للتنمية املستدامة واحملددة بأرقام وأطر زمنية .وهذه األهداف هي
()8
كاآليت:
أ .القضاء على الفقر والجوع الشديدين :ويتعلق األمر بـ:

 خفض نسبة األشخاص ذوي الدخل الذي يقل عن دوالر واحد يوميا إىل النصف خالل الفرتة من  2990إىل.1022
 -خفض نسبة الذين يعانون من اجلوع (سوء التغذية) إىل النصف خالل الفرتة من  2990إىل .1022

ب .تحقيق التعليم االبتدائي الشامل :ويتعلق األمر بـ:

 متكني مجيع األطفال سواء كا نوا فتيانا أو فتيات من إكمال املقرر الدراسي الكامل ملرحلة التعليم االبتدائي قبلحلول .1022

ج .تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة :ويتعلق األمر بـ:

 التقدم حنو هدف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من أسباب القوة عن طريق إزالة التفاوت بينهما يفالتعليم االبتدائي والثانوي قبل حلول .1022

د .خفض نسبة وفيات األطفال :ويتعلق األمر بـ:

 -إنقاص معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة الرضع بنسبة الثلثني خالل الفرتة  2990إىل .1022

ه .تحسين الصحة اإلنجابية (صحة األمهات) :ويتعلق األمر بـ:

 -إنقاص نسبة الوفيات بني األمهات أثناء الوالدة بنسبة ثالثة أرباع خالل الفرتة  2990إىل .1022

و .مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة والمالريا واألمراض األخرى :ويتعلق األمر بـ:

 إيقاف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية املالزمة خلفض عدد األشخاص املصابني بـ (اإليدز) حبلول عام 1022واملباشرة يف عكس انتشاره.
 إيقاف حدوث املالريا واألمراض الرئيسية حبلول عام  1022واملباشرة يف عكس حدوثها.118
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ز .ضمان االستدامة البيئية :ويتعلق األمر بـ:

 دمج التنمية املستدامة يف سياسات البلد وبراجمه وعكس االجتاه يف خسارة املوارد البيئية. خفض نسبة السكان العاجزين عن التأمني املستدام ملياه الشرب اآلمنة االستعمال إىل النصف ،حبلول .1022 حتقيق حتسن ملحوظ يف حياة ما ال يقل عن  200مليون من القاطنني يف املناطق العشوائية ( األحياء الفقريةواملكتظة) ،حبلول عام .1010

ح .تطوير الشراكة العالمية للتنمية :ويتعلق األمر بـ:

 تطوير النظام التجاري واملايل والعمل على االنفتاح االقتصادي ،ويشمل ذلك االلتزام باحلكم الراشد وختفيضنسب الفقر على املستوى الوطين والدويل.
 دعم برامج ختفيف وطأة الديون ،والرفع من سقف املساعدات اإلمنائية للدول امللزمة بتخفيض الفقر. تأمني احلصول على األدوية األساسية للدول النامية بتكلفة معقولة ،وذلك بتعاون مع شركات األدوية. -تعميم فوائد التقنيات احلديثة السيما املتعلقة مبجايل املعلومات واالتصاالت ،وذلك بالتعاون مع القطاع اخلاص.

 3. 2أبعاد التنمية المستدامة:إن أهم اخلصائص اليت جاء هبا مفهوم التنمية املستدامة ،هو الربط العضوي التام ما
بني االقتصاد والبيئة واجملتمع ،حبيث ال ميكن النظر إىل أي من هذه املكونات الثالثة بشكل منفصل ،فال بد من أن

تكون النظرة التحليلية إليهم متكاملة معا .أي أن التنمية املستدامة ترتكز على ثالث أبعاد رئيسية تتعلق باجلانب
االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
 0. 3. 2البعد البيئي :أدت املشاكل البيئية اليت ظهرت خالل العقود األخرية من القرن املاضي إىل أن يكون هناك
قناعة كاملة بأن إدارة البيئة بشكل سليم ومتوازن أمر ضروري لعملية التنمية ،فقد أصبحت عملية احلفاظ على البيئة
واحليلولة دون تدهورها تتصدر سلم األولويات واالهتمامات الدولية والوطنية)9( .ذلك أن فلسفة التنمية املستدامة
تقوم على حقيقة مفادها أن استنزاف البيئة واإلخالل بتوازهنا يؤثر سلبا على التنمية.
 2. 3. 2البعد االجتماعي :إن ضعف االهتمام باألبعاد االجتماعية يف إسرتاتيجيات التنمية املستدامة كان السبب
يف فشل الكثري من الربامج التنموية ،ونتج عن ذلك العديد من اآلثار السلبية على اجملتمع والبيئة ،لذا تزايدت
الدعوات إىل رعاية األبعاد االجتماعية وخاصة قضايا الفقر والتهميش ،وأصبحت ضرورة االنشغال باجلوانب البشرية
أمر ضروري من خالل تلبية حاجاهتم وحتسني نوعية احلياة مبعناها الشامل (املادي ،واملعنوي).

()10

 3. 3. 2البعد االقتصادي :تتطلب التنمية االقتصادية استخدام املزيد من املوارد ،وبناءا على نوعية املوارد
املستخدمة يتحدد تأثري النمو االقتصادي على البيئة ،وتدور العديد من النقاشات حول االنعكاسات السلبية هلذا

النمو إىل جانب سوء ختصيص املوارد وسوء استخدامها ،مما يؤدي إىل تدهور البيئة واستنزاف بعض املوارد ونضوب
موارد أخرى وما يرتتب عن ذلك من مشاكل بيئية هتدد حياة اإلنسان.
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وقد أصبح التساؤل ملح يف هذا اإلطار هو :ما هو أفضل أسلوب الستخالص أقصى رفاهية من النشاط
االقتصادي مع احملافظة على رصيد األصول االقتصادية وااليكولوجية على امتداد الزمن لضمان االستدامة والعدالة
بني األجيال؟
وحاول العديد من االقتصاديني اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل السعي حنو دمج االهتمامات البيئية
واالقتصادية وذلك بالرتكيز على ضرورة التخطيط من أجل جتديد املوارد الطبيعية لتحقيق التنمية املستدامة ،باإلضافة
إىل تدعيم قيم املشاركة والعدالة االجتماعية اليت هتدف إىل تضييق الفجوة يف مستويات املعيشية بني األغنياء والفقراء.

()11

 .3مؤشرات التنمية المستدامة :املؤشر هو عبارة "عن إحدى البيانات أو املعطيات ،اليت مت اختيارها من بني
جمموعة من البيانات أو املعلومات اإلحصائية املهمة ،وذلك خصوصيتها ،وأمهية ما متثله قيمتها" .كما يعترب "أداة
تصف بصورة كمية موجزة وضعا أو حالة معينة" .أوهو مقياس يلخص معلومة تعرب عن ظاهرة أو مشكلة معينة،
وهو جييب على أسئلة حمددة يستفسر عنها صانع القرار" وهو متغري كمي يتحدد بقيمة مطلقة أو معدل أو نسبة،
ويستخدم للتعبري عن ظاهرة أو قضية ما.
إسنادا إىل قرار جملس الوزراء العرب املعين بالبيئة وبإنشاء مؤشرات التنمية املستدامة يف الدول العربية عام
2004اجتمع اخلرباء العرب يف القاهرة يف عام  2005لوضع حزمة مؤشرات البيئة والتنمية املستدامة يف مقر األمانة
العامة جلامعة الدول العربية .ومت االتفاق على جمموعة املؤشرات ،كما مت حتضري املبادئ التوجيهية واملنهجيات وترمجتها
إىل اللغة العربية واعتمادها من قبل البلدان العربية .ويف  1021مت وضع املبادئ التوجيهية واملنهجيات ملؤشرات
()12
التنمية املستدامة للمنطقة العربية واملؤلفة من ثالث فئات أساسية موضحة يف اجلدول رقم (:)1
الجدول رقم ( :)01مؤشرات التنمية المستدامة.
المؤشرات

المخاطر

البيئية

الطبيعية

الغالف الجوي

األراضي الزراعية

المؤشرات

الفقر

الحكم

الصحة

المؤشرات

التنمية

الشراكة

أنماط االستهالك

االقتصادية

االقتصادية

العالمية

واإلنتاج

االجتماعية

البيئة

والسياحة

المياه

البحرية
التعليم

التركيبة
السكانية

التنوع
البيولوجي
السالم واألمن

المصدر :األمم املتحدة :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا (اإلسكوا) :مؤشرات التنمية المستدامة في المنطقة العربية
وربطها مؤشرات التنمية المستدامة العالمية ،األردن  ،سبتمرب  .2018ميكن حتميل الوثيقة من املوقع التايل:

https://unstats.un.org/unsd/energy/meetings/2013ees/2013s5sdi.pdf
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.1مضمون برامج التنمية االقتصادية في الجزائر
 0. 1برنامج اإلنعاش االقتصادي (  :)2221 -2220برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي غطى الفرتة املمتدة من

 1002إىل  ،1002خصص له غالف مايل قدره  121مليار دينار ،والذي تركز على التنمية احمللية وإجناز األشغال
العمومية الكربى ،حيث بلغت قيمتها  313مليار دينار كما مت ختصيص ما نسبته  % 8,95لدعم اإلصالحات
االقتصادية )13( .ليشمل الربنامج مخس جماالت رئيسية مت توزيع الغالف املايل عليها كما يوضحه اجلدول اآليت:
الجدول( :)02مضمون برنامج اإلنعاش االقتصادي وبرنامج دعم النمو االقتصادي.
برنامج اإلنعاش االقتصادي للفترة 2221 -2220
القيمة

القطاعات

المخصصة

دعم اإلصالحات
الفالحة

البحري

والصيد

النسبة%

الوحدة مليار د ج

البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي .2222 -2221
القطاعات

11

5.21

تحسين ظروف معيشة

51

02.35

تطوير المنشآت األساسية

القيمة

المخصصة
0225.1

النسبة%
11.1

السكان

0123.0

12.1

التنمية المحلي

003

20.12

دعم التنمية االقتصادية

331.2

5

األشغال الكبرى

202

12.22

تطوير الخدمات العمومية

223.2

1.5

الموارد البشرية

22

01.01

تطوير تكنولوجيا االتصال

12

0.0

اإلجمالي

121

022

1222.1

022

اإلجمالي

المصدر :اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي"،تقرير الوضعية االقتصادية واالجتماعية الجزائر ،1002 ،ص.88والبرنامج
التكميلي لدعم النمو  ،2222 -2221أفريل  ،1002جملس األمة ،ص.1

 2. 1البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي ( :)2222 -2221خصص هلذا الربنامج غالف مايل قدر بـ
 1222.1مليار دينار .ومت من خالله تسطري إسرتاتيجية وطنية تسعى إىل إطالق جمموعة من املشاريع من خالل
البحث عن شركاء أجانب لتفعيل هذه املشاريع .ومن بني هذه املشاريع الطريق السيار شرق غرب على مسافة

 2100كيلومرت والذي يقطع اجلزائر من الشرق إىل الغرب ،جتديد السكك احلديدية ،إنشاء مليون وحدة سكنية
....اخل .ومتثلت األهداف الرئيسية هلذا الربنامج يف:
 تطور البنية التحتية االقتصادية. حتديث االقتصاد خاصة يف ميدان التكنولوجية اإلعالم و االتصال. حتسني الظروف املعيشية للمواطن.يعترب الربنامج التكميلي لدعم النمو برناجما غري مسبوق يف تاريخ اجلزائر االقتصادي من حيث القيمة واليت بلغت
يف شكله املايل  210128مليار دينار جزائري ،وجاء هذا الربنامج الضخم يف إطار حماولة اجلزائر استغالل االنفراج
املايل الذي عرفته اجلزائر يف بداية  ،1002حيث مشل يف مضمونه القطاعات املبينة يف اجلدول أعاله.
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من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن الربنامج أعطى اهتماما لتحسني ظروف معيشة السكان وخصص له أكرب
نسبة من جمموع املبلغ املخصص للربنامج ،وذلك مببلغ أكرب من املبلغ اإلمجايل املخصص لربنامج اإلنعاش
االقتصادي ،مث يليه تطوير املنشآت األساسية مببلغ  280322مليار دينار جزائري.
 3 . 1توطيد النمو االقتصادي ( :)2201 -2202برنامج توطيد النمو االقتصادي الذي غطى الفرتة الزمنية
املمتدة من سنة  1020إىل سنة  ،1022والذي يندرج ضمن ديناميكية اإلعمار الوطين حيث خصص له غالف
مايل قدر بـ 255 :مليار دوالر أي ما يعادل  20201مليار دينار جزائري ،حيث مت تقسيم جل قيمته على خمتلف
القطاعات اإلنتاجية اليت تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية والقطاعات غري إنتاجية اليت تسعى إىل حتقيق التنمية
االجتماعية والقضاء على خمتلف مظاهر التخلف ،وحتقيق الرفاهية االجتماعية يف خمتلف القطاعات ،وتلبية حاجات
املواطن من (مسكن ،أمن ،صحة .)..........ومضمون أهم هذه القطاعات موضحة يف اجلدول رقم (.)2

()14

الجدول رقم ( :)03مضمون المخطط الخماسي  2201-2202بالنسبة للقطاعات اإلنتاجية والغير
إنتاجية.

الوحدة مليار د ج

القطاعات اإلنتاجية

املبلغ
املخصص

النسبة%

القطاعات غير إنتاجية

الفالحة والري

2222

9,42

القطاع الداخلي

521

التجارة

32

0,18

التربية الوطنية

512

4,01

البيئة والتهيئة العمرانية

122

2,35

التعليم العالي

555

4,09

النقل

2505

13,27

الصحة والسكان

202

1,03

األشغال العمومية

3022

14,61

البحث العلمي

022

0,47

الصيد البحري والموارد

325.2

1,45

الشباب والرياضة

0032

5,32

312

1,64

االتصال ،الثقافة ،الشؤون

الصناعة والمؤسسات الصغيرة 012

0,70

التعليم والتكوين المهني

المائية

الطاقة والمناجم

والمتوسطة وترقية

املبلغ املخصص

النسبة%
4,21

322

1,51

الدينية

222

0,94

االستثمارات

السكن والعمران

3122

17,44

قطاع العدالة

312

1,78

قطاع المجاهدين

02

0,08

قطاع العمل والضمان

12

0,18

االجتماعي

source : www. Premier-ministre.gov.dz,le plan quinquennal 2010-2014.
122

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)03ص134-115 :

ISSN: 2602-7860

لقد اعتربت هذه الربامج بداية لإلقالع احلقيقي سواء من حيث تلبية حاجات املواطن األساسية من تكوين وصحة
ورفاهية والعيش الكرمي ،أو اإلقالع االقتصادي الذي حيرر اإلرادة الوطنية والتبعية للمحروقات ،األمر الذي مل جيسد
يف الواقع رغم املبالغ املخصصة هلذه املخططات إال أن ما حققته هذه الربامج كان متواضعا وغري كايف.
لقد استخدمت اجلزائر يف متويل هذه املشاريع موارد امليزانية العامة واالبتعاد عن طرق التمويل األخرى خاصة
االقرتاض من اخلارج ،إال أن االعتماد على موارد املوازنة العامة يف بلد مصدر للنفط كاجلزائر يطرح عدة تساؤالت
حول مدى استمرارية االعتماد على مورد مايل ناضب.
 . 1تحليل مؤشرات التنمية االقتصادية في الجزائر
 0. 1تطور االقتصاد الجزائري :عرف االقتصاد اجلزائري منذ االستقالل حتوالت وتغريات هامة أملتها الظروف
والتحوالت اليت شهدهتا كل من الساحتني الوطنية والدولية ،وهذا على كافة األصعدة االقتصادية واإليديولوجية
والسياس ية ،...حيث انتهجت اجلزائر مع مطلع الستينات إىل غاية منتصف الثمانينات إسرتاتيجية قائمة على النهج
االشرتاكي للتنمية وفقا لقاعدة احتكار الدولة جلل األنشطة االقتصادية ،واليت ركزت على الصناعات الثقيلة وخفض
االعتماد على االستثمار األجنيب ،حيث قام هذا النهج أساسا على التخطيط املركزي لالقتصاد من خالل املخططات
التنموية اليت أطلقتها اجلزائر غداة هذه الفرتة ،لكن سرعان ما بدأت هذه اإلسرتاتيجية تكشف عن بوادر الضعف
واالختالل وهذا ابتداءً من سنة  2981بفعل األزمة النفطية وتأثريها السليب على االقتصاد اجلزائري الذي دخل يف
أزمة حادة دفعت باجلزائر ابتداءً من مطلع التسعينات إىل تبين خيار اقتصاد السوق كبديل عن االقتصاد املوجه.
حيث رافق هذا التحول قيام اجلزائر جبملة من اإلصالحات االقتصادية املتتالية اليت مست جل النشاطات
االقتصادية ،سواء تلك اإلصالحات اليت كانت بإرادة الدولة ،أو اليت جاءت يف إطار االتفاقيات املربمة مع صندوق
النقد الدويل والبنك العاملي (برامج التعديل والتكيف اهليكلي).
كما أن مسار اإلصالحات مل يتوقف وما زال مستمرا إىل يومنا هذا ،وذلك من خالل ما نلمسه من إصالحات
ومشاريع استثمارية اليت أطلقتها الدولة ،ممثلة يف ثالث برامج رئيسية متتد من سنة  1000إىل سنة .1022
 2.1تطور المؤشرات الدالة على التنمية االقتصادية في الجزائر للفترة الممتدة من  2222إلى  :2201هي

مجلة املؤشرات اليت تعرب على جهود الدولة يف حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة للبالد ،واملعرب عنها مبجموعة من

اإلحصائيات والبيانات ذات العالقة مبؤشرات التنمية املستدامة .واليت تسهم بقدر كبري يف تقييم الطرح التنموي
للجزائر لأللفية احلديثة.
 .0.2.1مؤشرات البنية االقتصادية :جرت العادة على استخدام املؤشرات االقتصادية يف حتديد أهداف التنمية
وقياس التقدم احملرز ،حيث كان منو الدخل الفردي اهلدف الرئيسي للتنمية ،غري أن األمر مل يعد كذلك ،إذ أن
بيانات اجملاميع االقتصادية الكلية حتجب أوجه التفاوت بني الفئات ،كما أنه مت اإلقرار بأن مثة أهداف أخرى ،مثل
حتسني اخلدمات الصحية والتعليمية ومحاية البيئة يف عملية التنمية االقتصادية  ،والنهوض مبؤسسات احلكم واليت ال
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تقل أمهية يف حتقيق تنمية مستدامة ،ومع ذلك ينبغي التأكيد على أمهية االستناد إىل مبادئ اقتصادية كنقطة انطالق
لتحقيق التنمية املستدامة.
أ .تطوير وتنويع النسيج الصناعي :يوضح اجلدول رقم ( )2تطور خمتلف قطاعات االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة
 . 5022-5002واملالحظ أن القطاع الصناعي العام يف اخنفاض مستمر حيث تشري اإلحصائيات إىل تراجع
القطاع الصناعي العام يف جل سنوات الدراسة ،كما أن قطاع الصناعي اخلاص ال يشارك يف النمو االقتصادي العام
للبالد وذلك مع بداية سنة  . 5002ويف هذا الشأن فإن اجلزائر مدعوة إىل تشجيع االستثمار الصناعي اخلاص أكثر
فأكثر باإلضافة إىل تطوير النسيج الصناعي العام ليواكب التحوالت العاملية والتطورات التكنولوجية احلاصلة يف هذا
امليدان ،هبدف تغطية الطلب احمللي وتنويع الصادرات مستقبال.
الجدول رقم (:)04معدل النمو لمختلف قطاعات االقتصاد الجزائري خالل الفترة(.)0222-0222
الوحدة()%

المصدر :معطيات بنك اجلزائر (التقارير السنوية) +معطيات البنك الدويل
Algeria: Statistical Appendix Appendix International Monetary Fund Country Report No.
12/21 2012. P6.

ب .نصيب الفرد الجزائري من الناتج المحلي اإلجمالي :ال يقتصر هذا املؤشر على إبراز التقدم يف مستوى

التنمية االقتصادية فحسب بل يتعداه للتقدم احلاصل يف التنمية البشرية واالجتماعية للمجتمع.
عرف هذا املؤشر فرتة من االرتفاع ،والذي بلغ يف متوسطه ( )%12,22سنويا للفرتة املمتدة من 1000

و ،1008ليعرف املؤشر بعدها اخنفاضا يف سنة  1009مدفوعا باخنفاض أسعار احملروقات يف األسواق العاملية
واملسجلة يف الربع الرابع من سنة  ،1008ليعاود املؤشر حالة االرتفاع يف الفرتة املمتدة من  1020و 1021الذي
وصل يف متوسط منوه إىل ( )%11,71سنويا ،واملرتكز أساسا على االستقرار النسيب يف مستوى سعر برميل البرتول
يف سنة 222( 1021دوالر) .إال أن تراجع أسعار البرتول أفقد اجلزائر من مداخيل مهمة انعكست على اخنفاض
هذا املؤشر يف سنة  2013و .1022
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الشكل رقم ( :)01نصيب الفرد الجزائري من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة ()2202-2222
الوحدة (دوالر)

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات بنك اجلزائر +الديوان الوطين لإلحصاء،اجلزائر.

ج .نسبة االستثمار اإلجمالي إلى الناتج المحلي اإلجمالي :كما هو معلوم فإن هذا املؤشر يفيد يف قياس نية
الدولة لتسريع عجلة التنمية واالندماج بسرعة يف االقتصاد العاملي.

الشكل رقم( :)02نسبة االستثمار اإلجمالي إلى الناتج اإلجمالي المحلي للفترة ()%( )2202-2222

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات بنك اجلزائر +الديوان الوطين لإلحصاء.اجلزائر.

عرف هذا املؤشر ارتفاع من  %10,80يف سنة  1002إىل  %32,21يف سنة  .1021وشكلت سنة
 1023االستثناء باخنفاض املؤشر إىل أقل من  %36,1نتيجة اخنفاض أسعار البرتول يف األسواق العاملية ،إال أن
جل ما جاء يف هذا املؤشر يفسر بإطالق اجلزائر لثالث برامج استثمارية طويلة املدى متثلت يف برنامج اإلنعاش ودعم
النمو االقتصاديني خالل الفرتة  1009-1002وبرنامج توطيد النمو االقتصادي الذي غطى الفرتة املمتدة من
 1020إىل .1022
ه .إجمالي االدخار (صندوق ضبط اإليرادات) :يقيس هذا املؤشر ندرة املوارد املالية للدولة (اخلزينة العمومية)
واملوجهة أساس لالستثمار ولدفع عجلة التنمية مستقبال .وتشري املعطيات اإلحصائية إىل أن إمجايل االدخار املعرب عنه

بصندوق ضبط اإليرادات لدى اخلزينة العمومية ،يعرف ارتفاع متواصل من سنة إىل أخرى وذلك إذا مستثنينا سنة
 1009اليت عرفت عندها أسعار البرتول اخنفاض واضح يف الربع الرابع ليصل إىل  25دوالر للربميل ،وهو ما أثر
على إمجايل االدخار الوطين لنفس السنة ،كما سجلت أكرب نسبة ارتفاع يف سنة  1002قدرت بـ، %41,89 :
وشكلت الثالث السنوات األخرية من الدراسة اخنفاض معترب لصندوق ضبط اإليرادات ،راجع إىل احلاجة إىل متويل
عجز امليزانية احلاصل يف ميزانيات الثالث لنفس السنوات.
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الشكل رقم ( :)03تطور إجمالي االدخار الوطني للفترة ()2201-2222
الوحدة (مليار دينار جزائري)

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات بنك اجلزائر +الديوان الوطين لإلحصاء.اجلزائر

و .معدل التضخم :يشري ارتفاع هذا املؤشر إىل وجود حالة عدم توازن يف االقتصاد الكلي للبلد ،والذي من شأنه أن
يعيق من جهود التنمية االقتصادية واالحتماالت املستقبلية للنمو .من خالل الشكل رقم ( )2نالحظ أن اجلزائر
تعرف معدالت تضخم يف مستويات مرغوبة ومتحكم فيها ،مع تسجيل ارتفاع حمسوس له يف سنة 1021
"الذروة"،أين وصل إىل  %8,89مقابل %5,7يف  1022و  %2,94كمتوسط للفرتة املمتدة من  1000إىل
 .1008واليت تفسر بالتوسع النقدي الذي باشرته اجلزائر بداية من  1002وارتفاع كتلة األجور والرواتب )15(،كما
تفسر الذروة التارخيية املسجلة يف سنة  1021بالنسبة ملعدل التضخم بتزايد أسعار بعض املنتجات الطازجة يف
الثالثي األول من سنة  1021والذي ساهم بقدر كبري يف تضخم األسعار الداخلية يف  1021بنسبة
( )16(.)%49,65ليعاود املؤشر لالستقرار يف حدود أقل من آخر سنة  1008اليت ارتفع فيها أكرب من .%3,5
الشكل رقم ( :)04معدل التضخم في الجزائر للفترة ()2201-2222

( )%

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات بنك اجلزائر +الديوان الوطين لإلحصاء.اجلزائر

 .2.2.5األموال العامة المستدامة :يعمل هذا املؤشر على قياس مدى اعتماد البلد على االقرتاض اخلارجي لتمويل
جممل مشاريع التنمية املسطرة ،كما حيدد العبء الذي من املنتظر أن حيل على أجيال املستقبل.
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الشكل رقم ( :)05نسبة الديون الخارجية على إجمالي الناتج المحلي للفترة ()%( )2201-2222

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات بنك اجلزائر +الديوان الوطين لإلحصاء.اجلزائر.

املالحظ من الشكل رقم ( )1أن الفرتة املمتدة من  1000إىل  1002عرفت ارتفاعا كبريا للديون اخلارجية مقارنة
مع الفرتة املمتدة من  1002إىل  ،1022حيث قدرت الديون اخلارجية يف سنة  1000بـ 122112 :مليون
دوالر لتنخفض يف حدود  32391مليون دوالر يف هناية سنة  ،1023وتفسري ذلك هو مباشرة اجلزائر على الدفع
املسبق لديوهنا اخلارجية (قبل حلول ميعاد التسديد) ،واخنفاض النسبة من سنة إىل أخرى يعين أن ضخامة
االستثمارات اليت أطلقتها اجلزائر ممولة  %200من تراكم ادخارها اإلمجايل واحتياطاهتا النقدية من سنة إىل أخرى.
 .3.2.5معدل العمالة :يشري هذا املعدل على فرص العمل اليت أتاحتها االستثمارات املنجزة من طرف كل بلد.
بالنسبة للجزائر تشري اإلحصائيات على أن معدالت العمالة تعرف ارتفاع متواصل ما بني سنة  1000و1022
بدافع قوي من املعدالت النمو واالستثمارات املتزايدة ،وكذا بسبب التدابري العامة إلدماج العاطلني وتشجيع التشغيل
الذايت وروح املقاولة .ففي سنة  1002بلغ عدد السكان النشطني  ،922912208مث انتقل سنة  1009إىل
 ،2022222000مما تسبب يف ارتفاع معدالت التشغيل من  %8228إىل  %89283واخنفاض معدالت البطالة
من  %2223إىل  %928يف سنة  ،1022ويرجع ذلك إىل نتائج برنامج اإلنعاش االقتصادي األول (-1002
 )1002وكذلك الربنامج اخلماسي لدعم النمو ( ،)1009-1002اليت فتحت املزيد من مناصب الشغل القارة .إال
أن تراجع أسعار البرتول يف السنتني األخريتني من دراسة جعل الدولة تراجع احتياجاهتا من العاملة ،كما أوقفت العديد
من املشاريع اليت كانت مربجمة لضم أكرب عدد من املستخدمي ،األمر الذي خفض املؤشر إىل أقل من  %90يف سنة
.1022
الشكل رقم ( :)06معدل العمالة للفترة ()2201-2222

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الديوان الوطين لإلحصاء .اجلزائر.
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خالل فرتة الدراسة ،قامت اجلزائر باستثمارات عمومية مهمة ،يف شراكة مع مستثمرين خواص ،وطنيني وأجانب،
وعلى سبيل املثال ،ميكننا أن نشري إىل (الربنامج التكميلي لدعم النمو ،الربنامج التكميلي لتنمية واليات اجلنوب،
والربنامج اخلاص بالسهول العليا ،وبرنامج الطريق السيار شرق-غرب ،وبرنامج محاية البيئة والنهوض هبا)  ،فمن
()17
خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي وحده مت إنشاء  818000منصب شغل منها  288000منصب دائم.
 .1.2.1السياحة :يقاس دور القطاع السياحي يف خلق الثروة داخل أي اقتصاد معني عن طريق مسامهة هذا القطاع
يف الناتج احمللي اإلمجايل ويف خلق فرص عمل للتشغيل.
أ .نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي :يوضح الشكل رقم ( )21تطور نسبة مسامهة قطاع
السياحة اجلزائري يف الناتج اإلمجايل احمللي للفرتة املمتدة من  1000إىل :1021
الشكل رقم (:)07نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي للفترة ()2200-2222

المصدر :مصلحة اإلحصائيات بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.

يبني الشكل رقم ( ) 21أن نسبة مسامهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل ظلت ترتاوح مكاهنا طيلة
السنوات  1000إىل  1008حيث مل تتجاوز حاجز  ،%1,8مع تسجيل اخنفاض يف سنة  1001وصل إىل
.%2,01لتعرف النسبة ارتفاعا بداية من سنة  1008وصلت إىل أقصاها يف سنة  1021بنسبة  .%1,2وعلى
الرغم من ارتفاع النسبة بداية من سنة  1008إال أن هذه النسبة تبقى ضعيفة ،نضرا للمقومات اليت تتمتع هبا اجلزائر
يف هذا جمال.
ب .مساهمة القطاع السياحي في التشغيل :يوضح الشكل رقم ( )23تطور نسبة مسامهة قطاع السياحة اجلزائري
يف توفري مناصب الشغل .حيث يعرف قطاع السياحة استقطاب أعداد متزايدة من املشتغلني ،وهذا راجع إىل
االستثمارات اليت باشرهتا اجلزائر يف هذا اجملال واليت تستقطب يد عاملة جديدة ،إضافة إىل انتعاش القطاعات
األخرى ذات العالقة مع قطاع السياحة كقطاع النقل واالتصال .حيث شهدت سنة  1008منوا ملحوظا العمالة
اخلاصة باملطاعم والفنادق حيث قدر عدد العاملني فيهما بـ 310 :ألف وظيفة أي بنسبة منو وصلت إىل 56.6%
وذلك مقابل  204,4ألف يف سنة .1008
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الجدول رقم( :)05تطور مناصب الشغل في القطاع السياحي ()2200-2222

المصدر :مصلحة اإلحصائيات بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.

يف نفس السياق سطرت وزارة السياحة برنامج أعمال من أجل تنمية هذا القطاع ،وذلك يف إطار املخطط
التوجيهي لقطاع السياحة يف آفاق  1012الداخل يف الربنامج الوطين لتهيئة اإلقليم .والذي يهدف إىل جعل اجلزائر
أول قبلة للسياحة يف املغرب العريب حبلول  1012واستقطاب أكثر من  8ماليني سائح .حيث شرعت احلكومة
اجلزائرية يف إنشاء سبعة أقطاب موزعة على كافة الرتاب الوطين واليت تكون يف شكل هياكل قاعدية ومرافق سياحية
()18
وتعزيز املنشآت السياحية غري قادرة على استيعاب األعداد املتزايدة من السياح احملليني.
 . 3.1الشراكة العالمية :يتم قياس هذا املؤشر من خالل:
 .0.3.1رصيد الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي :يوضح الشكل رقم ( )22تطور امليزان
التجاري كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل كمؤشر بديل عن مؤشر رصيد امليزان اجلاري كنسبة من الناتج احمللي
اإلمجايل ،وتشري اإلحصائيات إىل أن املؤشر عرف اخنفاض بني سنيت  1000و 1001متأثرا بارتفاع فاتورة الواردات
بنسبة  %38,61وتراجع منو الصادرات بنسبة  ،%9,41ليعرف املؤشر ارتفاع إىل غاية سنة  1001نتيجة
انتعاش أسعار البرتول وإيرادات اجلزائر من احملروقات يف هذه الفرتة ،ليعاود املؤشر إىل االخنفاض مدفوعا بالركود الذي
خيم على قطاع احملروقات بداية من سنة  1001ومتأثرا باخنفاض أسعار البرتول يف سنة  1009أين سجل سعر
 62,2دوالر للربميل يف هذه السنة .فاستمرار الركود يف قطاع احملروقات منذ سنة  1001رمى بثقله على نشاط
االقتصاد الوطين األمر الذي يستدعي أداء أقوى للنمو خارج احملروقات ،حيث سجل املؤشر أدىن قيمة له يف سنة
 1022نتيجة تراجع صادرات اجلزائر بنسبة فاقت  ،%8وارتفاع واردات اجلزائر اليت فاقت  29029مليون دوالر
حمققات بذلك منو قدره  8,52%مقارنة بسنة  ،1023ونتيجة هلذه التطورات اخنفاض امليزان التجاري للجزائر من
()19
 9,880مليار دوالر يف سنة  1023إىل  0,459مليار دوالر يف سنة .1022
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الشكل رقم ( :)08نسبة رصيد الميزان التجاري على إجمالي الناتج المحلي للفترة
()2201-2222

الوحدة()%

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الديوان الوطين لإلحصاء  +بنك اجلزائر.

 .2.3.1نسبة الصادرات والواردات على إجمالي الناتج المحلي :يشري املؤشر إىل مدى انفتاح االقتصاد اجلزائري
على االقتصاديات األخرى .حيث تشري اإلحصائيات إىل ارتفاع املؤشر من سنة إىل أخرى ليسجل أعظم قيمة له يف
سنة  1008بنسبة فاقت  ،%69وهذا املؤشر بنسبة  %30ما بني سنة  1002و ،1008ويرجع هذا االرتفاع
إىل الزيادة املعتربة لصادرات اجلزائر من احملروقات ،وارتفاع فاتورة الواردات اليت تضاعفت بأكثر من مرتني بني سنة
 1000و ،1008حيث انتقلت من  690,45مليار دينار إىل  1 572,03مليار دينار .ليعرف املؤشر
اخنفاض يف حدود تسع وحدات ما بني سنة  1008و ،1022األمر الذي يفسر باخنفاض الطلب على احملروقات
مع تراجع أسعار البرتول واليت وصلت يف متوسطها إىل  62,2دوالر للربميل يف سنة  ،1009بعدما سجل متوسط
سعر  99,9دوالر للربميل يف سنة  ،5002على عكس ذلك عرفت هذه الفرتة منو الواردات بنسبة %33,88
وقدر إمجايل فاتورة الواردات يف سنة  1022بـ 3 442,55 :مليار دينار )20(.كما محلت السنوات األخرية من
الدراسة إخنفاض املؤشر بدرجة واحة عن كل سنة ليستقر يف حدود  %56,89سنة  1022نتيجة تراجع
()21
صادرات اجلزائر من  71,736مليار دوالر يف سنة  1021إىل  60,129مليار دوالر سنة .1022
الشكل رقم ( :)09مؤشر االنفتاح االقتصادي للجزائر للفترة الممتدة من ()2201 -2222
()%

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الديوان الوطين لإلحصاء +بنك اجلزائر.

.6تحديات الجزائر لتحقيق التنمية االقتصادية

مسح التحليل االقتصادي املوضوعي جلل مؤشرات التنمية االقتصادية يف اجلزائر بالوقوف على جممل إجنازات اجلزائر
وحماوالهتا باللحاق بركب الدول املتقدمة ،وذلك ببناء اقتصاد إنتاجي حقيقي .إال أن استمرار االعتماد السليب على
العوائد البرتولية يف متويل أغلب املشاريع التنموية جيعل اجلزائر عرضة لألزمات النفطية املتعلق باخنفاض أسعار
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احملروقات على غرار ما حدث سنة  . 1001من هذا املنطلق تواجه اجلزائر مجلة من التحديات تتعلق بالتنمية
االقتصادية الشاملة جلل قطاعات االقتصاد الوطين.
 .0.5تطوير وتنويع النسيج الصناعي :يوضح اجلدول رقم ( )2تطور خمتلف قطاعات االقتصاد اجلزائري خالل
الفرتة  . 5022-5002واملالحظ أن القطاع الصناعي العام يف اخنفاض مستمر حيث تشري اإلحصائيات إىل
تراجع القطاع الصناعي العام يف جل سنوات الدراسة ،كما أن قطاع الصناعي اخلاص ال يشارك يف النمو االقتصادي
العام للبالد وذلك مع بداية سنة  .5002ويف هذا الشأن فإن اجلزائر مدعوة إىل تشجيع االستثمار الصناعي اخلاص
أكثر فأكثر باإلضافة إىل تطوير النسيج الصناعي العام ليواكب التحوالت العاملية والتطورات التكنولوجية احلاصلة يف
هذا امليدان ،هبدف تغطية الطلب احمللي وتنويع الصادرات مستقبال.
الجدول رقم (:)06معدل النمو لمختلف قطاعات االقتصاد الجزائري خالل الفترة(.)0222-0222
الوحدة()%
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
قطاع

4,9

-1,6

3,7

8,8

3,3

5,8

-2,5

-0,9

-2,3

-6

-2,6

-3.3

المحروقات
قطاع الزراعة

-5

13,2

-1,3

19,7

3

2

5

5

-5

22

6

قطاع الصناعي

-1,9

-1,3

-1

-3,3

-1,3

-4,5

-2,2

-3,9

1,9

0,7

-2,5

1
0.3
3.8

العام

قطاع الصناعي

5,3

3

6,6

2,9

2,5

1,7

2,4

3,2

0

0

0

0

الخاص

قطاع البناء و

5

2,8

8,2

5,5

8

7,1

11,6

9,8

9,8

8,7

6,6

3

األشغال

العمومية
قطاع الخدمات

2

6

5,3

4,2

7,7

6

6,5

6,8

7,7

8,8

6,9

6.9

الغير الحكومية

قطاع الخدمات

2

2,5

3

4,5

4

3

3,1

6,5

8,4

7

6

5.4

الحكومية
النمو

2,2

2,59

4,7

6,9

5,19

5,09

2

3

2,4

2,1

3

2.6

االقتصادي
النمو خارج

1,2

5,5

5,3

6

6,2

4,7

5,6

6,3

6,1

9,3

5,9

5.5

قطاع

المحروقات

المصدر :معطيات البنك الدويل.
Algeria: Statistical Appendix Appendix International Monetary FundCountry Report No.
12/21, 2012,p06.
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إن تطوير القطاع اخلاص هو أمر بالغ األمهية لدعم النمو واحلد من البطالة .فالقطاع اخلاص ال يزال ضيق نسبيا
وجمزئا ،وله قدرة حمدودة على االبتكار ،و يف السنوات األخرية اختذت السلطات مبادرات لدعم تنمية املؤسسات
الصغرية واملتوسطة ،اعتمدت يف ذلك تدابري إلعانتها وإعادة جدولة ديوهنا ومحاية منتجاهتا(عدم استرياد السلع
األجنبية املنافسة)  .ورغم هذه التدابري تبدو أن هناك حاجة إىل مزيد من اإلصالحات الطموحة لتعزيز منو القطاع
اخلاص.
يف هذا الصدد ،ينبغي تشجيع االستثمارات األجنبية املباشرة خارج قطاع احملروقات ،إال أن التدابري املتخذة يف عام
 5002كان هلا تأثري سليب على املستثمرين األجانب ( %29للمستثمر األجنيب %22،للمستثمر احمللي) ،وال
سيما بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.كما ينبغي على السلطات تقييم أثر هذه التدابري والنظر يف استحداث
املزيد من املرونة من أجل خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين األجانب.
 .3 .6تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات :يوضح الشكل رقم ()12متوسط هيكل صادرات اجلزائر للفرتة
املمتدة من ( 1000إىل  .)1022والذي يوضح هيمنة صادرات احملروقات حيث تفوق ما نسبته  %95من إمجايل
الصادرات ،و  %2األخرى تتوزع بني الفوسفات والسلع االستهالكية.
الشكل رقم ( :)10متوسط هيكل صادرات الجزائر للفترة ()2200-2222
الخمور

الفوسفات
المحروقات
الباقوليات
التمور

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الديوان الوطين لإلحصاء.اجلزائر

مما سبق ينبغي على السلطات على املدى املتوسط التقليل من اعتماد اجلزائر على قطاع النفط والغاز وتطوير
القطاع اخلاص خللق املزيد من فرص العمل وتوفري فرص أفضل جلميع القطاعات هبدف تنويع الصادرات على املدى
املتوسط والطويل.
النتائج والتوصيات:
 .0النتائج :بعد دراسة موضوع التنمية املستدامة والوقوف على جانبه االقتصادي الذي يشكل أحد أهم أبعادها
خاصة إذا ما تعلق األمر بالدول النامية ،توصلنا خالل ذلك إىل النتائج التالية:

 التنمية املستدامة منوذج جديد للتنمية اكتملت جل أبعاده املرتبطة واملتشابكة فيما بينها ،وتعلق األمر بالبعد
االقتصادي واالجتماعي مع مراعاة احرتام املعامل البيئية واحملافظة عليها ألجيال املستقبل؛
 إن وجود مؤشرات تعىن بقياس مدى تطور أو ختلف التنمية املستدامة خاصة يف شقها االقتصادي ،عزز من
طموح الدول خاصة النامية منها إىل حتقيق نتائج اقتصادية مرضية بالدرجة األوىل؛
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 حققت اجلزائر جل التوازنات االقتصادية املوضحة باالرتفاع جل مؤشرات البنية االقتصادية .اليت تعود أساسا إىل
ارتفاع إيرادات احملروقات بالدرجة األوىل؛
 إن اخنفاض الكبري الذي عرفه مؤشر األموال املستدامة(اخنفاض املديونية اخلارجية) عزز من املكانة االئتمانية
اجليدة للجزائر؛
 إن إطالق اجلزائر ملشاريع التنمية االقتصادية كان له الدور الفعال يف ارتفاع نسب العمالة؛
 فيما خيص مؤشرات التوجه اإلعالم واالتصال ،فإننا نالحظ أن هناك توسع كبري الستعمال تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال املتمثلة يف ارتفاع عدد مستعملي اهلواتف النقال والتعميم التدرجيي الستعمال االنرتنت؛
 قطاع السياحة يف اجلزائر قطاع فيت ما زال خيضع للتطوير املستمر؛
 للجزائر برنامج طموح لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة عزز من تسريع انفتاح اجلزائر على العامل اخلارجي؛
 ساهم إطالق اجلزائر لثالث برامج تنموية يف األلفية اجلديدة إىل ارتفاع استهالكها جلل املواد اخلام يف مقدمتها
األمسنت.كما ساهم يف منو استهالك الطاقة يف من سنة إىل أخرى.
 .2التوصيات :لقد خلصت الدراسة إىل بعض التوصيات اليت نرى أنه من الضروري العمل هبا من أجل بلوغ
األهداف التنمية االقتصادية املرجوة مستقبال:
– خلق فرص عمل جديدة وقارة يف القطاع الصناعي والسياحي واالتصال؛
– تنويع مصادر الدخل الوطين من خالل إنشاء قطاع إنتاجي قائم على التنويع؛

– تسريع وتعزيز عمليات تطوير القطاع اخلاص؛
– حتسني تنافسية اجلزائر يف مجيع اجملاالت االقتصادية من خالل االستفادة من مزايا التطور التكنولوجي ،هبدف
النهوض بالقطاع لتحقيق االكتفاء الذايت وتقليص فاتورة االسترياد ،وحماولة تنويع الصادرات مستقبال؛
– عصرنة وتطوير اجلهاز املصريف.
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The Analysis of the Trends of Monetary Policy in Algeria During the Period
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تاريخ اإلرسال2019/07/01 :

تاريخ القبول2019/08/15:

تاريخ النشر9100/10/10:

الملخص
هتدف هذه الدراسة لتحليل السياسة النقدية يف اجلزائر ،اليت تعترب من بني أهم أدوات السياسة
االقتصادية ،وذلك لكوهنا تشكل برفقة السياسات األخرى آلية فعالة حلماية االقتصاد ،ولقد شهد االقتصاد
اجلزائري العديد من التطورات والتحوالت النقدية واملالية خالل الربع األخري من القرن العشرين ،وكان لسياسة
النقدية دور هام وأثر بارز هلاته التوجهات.
ومن خالل إتباع تطورات السياسة النقدية يف اجلزائر باإلحصائيات والبيانات املقدمة من طرف
اجلهات املختصة ،وتقييم ألثرها عل ى متغريات االقتصاد الكلية .تبني عدم فعالية السياسة النقدية على مستوى
أهدافها ،لطبيعة مميزات االقتصاد اجلزائري اليت تقلص من فاعليتها ،واليت متثلت يف سيطرة احملروقات على
الناتج احمللي اإلمجايل ،باإلضافة إىل ضعف السوق املايل و اجلهاز اإلنتاجي.
Abstract
Keywords
Monetary
;Policy
Economic
;Growth
Algerian
Economy.

الكلمات المفتاحية

السياسة النقدية؛
النمو االقتصادي؛
االقتصاد اجلزائري.

This study aims to analyze the monetary policy in Algeria, which is considered
one of the most important tools of economic policy, because it is one of the effective
mechanism that protect the economy. The Algerian economy witnessed many
Monetary transitions during the last quarter of the twentieth century, the monetary
policy play an important role andit is a prominent impact of these trends.
By following the developments of monetary policy in Algeria with statistics and
data provided by the competent authorities, and an assessment of their impact on
macroeconomic variables, we see the ineffectiveness of monetary policy at the level of
its objectives which shows the nature of the Algerian economy's inefficiencies, that is
characterized by the control of hydrocarbons on GDP and also the study shows the
weakness of the financial and productive markets.

المؤلف المرسل :دمحاين أمال ،اإليميلAmelkawter2812@gmail.com :
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 . 0مقدمة:
إن السياسة االقتصادية هي االسرتاتيجية اليت تقررها احلكومة لتحقيق أهدافها االقتصادية واملتمثلة يف :حتقيق
النمو االقتصادي ،ختفيض معدالت البطالة ،السيطرة على نسب التضخم حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات ،ويف
سعيها لتحقيق هذه األهداف الذهبية تستخدم السلطات أدوات السياسة االقتصادية ،متمثلة يف كل من السياسة
النقدية والسياسة املالية.
وتعترب السياسة النقدية مبثابة حجر الزاوية يف بناء السياسة االقتصادية الكلية شأهنا يف ذلك شأن السياسة املالية ،فهي
أحد العناصر األساسية املكونة هلا إذ أن هلا تأثري على حالة االقتصاد الوطين على املستوى الكلي.
ولقد اختلفت نظرة الفكر االقتصادي إىل السياسة النقدية عرب مراحل تطوره املختلفة ،حيث جند أن السياسة
النقدية مرت بأربعة مراحل من حيث درجة تأثريها على النشاط االقتصادي وفعالية هذا التأثري .حيث جندها ما قبل
كينز يف القرن التاسع عشر تنظر إىل أن النقود على أهنا عنصر احايد ،وبالتايل ال يثثر على حركة النشاط االقتصادي،
وإذا زادت كمية النقود املتداولة مع ثبات اإلنتاج فإن ذلك يثدي إىل ارتفاع املستوى العام لألسعار.
مث جاءت املرحلة الثانية بظهور الفكر الكينزي إثر أزمة  ،0090ومع ظهور األفكار الكينزية بدأ االهتمام أكرب
بالسياسة املالية ليثكد أن السياسة املالية هي األكثر فعالية من خالل التمويل بعجز امليزانية ،ويف املرحلة الثالثة خالل
مطلع اخلمسينيات ( ) 0090أخذت السياسة النقدية مكاهنا يف الطليعة بني السياسات االقتصادية الكلية على يد
االقتصادي األمريكي "ميلتون فريدمان" زعيم املدرسة النقدية احلديثة ،الذي صعد من اخلالف بني أنصار السياسة
النقدية وأنصار السياسة املالية ،هذا اخلالف أدى إىل ظهور مذهب ثالث بزعامة االقتصادي األمريكي " والرت هيللر
" الذي نادى بعدم التعصب لسياسة معينة ،بل طالب بضرورة مزج لكل من أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة
املالية حىت يتسىن التأثري على النشاط االقتصادي .إال أن سياسات التثبيت اهليكلي جتعل من السياسة النقدية أكثر
إيقاعا يف خدمة السياسات اليت يضمها برنامج اإلصالح االقتصادي ،الذي يطرحه صندوق النقد الدويل وخاصة
تلك السياسات اهلادفة إىل عالج التضخم وحتقيق االستقرار االقتصادي ،وهو ما يدفعنا إىل طرح اإلشكالية التالية:
 0. 0إشكالية الدراسة:
إلى أي مدى يمكن تؤثر السياسة النقدية في االقتصاد الجزائري ككل؟.
ولإلجابة عن هذا السثال ارتأينا طرح األسئلة الفرعية التالية:
ولإلجابة على هذه التساؤالت مت تقسيم املوضوع إىل احملاور التالية:
 2. 0أسئلة الدراسة:
 ما مفهوم السياسة النقدية وما أهدافها وفيما تتمثل أدواهتا ؟. -ما هي خمتلف تطورات السياسة النقدية يف اجلزائر بعد سنة 9111؟.
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 3. 0منهج الدراسة :تقوم الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،حيث سنقوم بسرد خمتلف املفاهيم املتعلقة
بالسياسة النقدية من مفاهيم ،األهداف وأدوات ،كما سنحاول إسقاط املفاهيم اليت مت التطرق إليها يف الدارسة
النظرية على اجلزائر.
 0ماهية السياسة النقدية
 0. 2مفهوم واتجاهات السياسة النقدية
 0. 0. 2مفهوم السياسة النقدية

تعرف السياسة النقدية على أهنا "جمموعة اإلجراءات والتدابري املتخذة من طرف الدولة إلدارة النقود ،واالئتمان،

وتنظيم السيولة العامة لالقتصاد" ،1أي أهنا جمموع القواعد املتخذة من طرف األجهزة احلكومية للتأثري يف النشاط
االقتصادي عرب الرصيد النقدي.
 وحسب ( )George Panienteهي "جمموع تدابري املتخذة من قبل السلطات النقدية قصد إحداث اثر علىاالقتصاد،وكذلك من آجل ضمان استقرار أسعار الصرف ،وهي حسب فوزي القيسي التدخل (املباشر) املعتمد من
طرف السلطة النقدية هبدف التأثري علي الفعاليات االقتصادية ،عن طرق تغيري عرض وتوجيه االئتمان باستخدام
وسائل الرقابة النشاط االئتماين للبنوك التجارية".2
 كما تعرف على أهنا ":تلك اإلجراءات اليت تستخدمها الدولة للتأثري يف عرض النقود إلجياد التوسع أو االنكماشيف حجم القوة الشرائية للمجتمع".
إذا فالسياسة النقدية هي جمموعة اإلجراءات واألحكام اليت تتبعها الدولة بغرض التأثري والرقابة على االئتمان مبا يتفق
وحتقيق جمموعة أهداف السياسة االقتصادية.3
 9. 1. 2اتجاهات السياسة النقدية:
يف هذا الصدد ميكن التمييز بني اجتاهني للسياسات النقدية حسب حالة النشاط االقتصادي مها:
أ -السياسة النقدية االنكماشية

يهدف أساسا هذا النوع من السياسات النقدية إىل عالج احلالة التضخمية اليت يعاين منها اقتصاد بلد ما وبالتايل

فإن هدف السياسة النقدية اجتاه التضخم هو احلد من خلق أدوات نقدية ،أي احلد من خلق النقود وختفيض
املعروض النقدي وبالتايل يتم احلد من إنفاق األفراد واملثسسات على شراء السع واخلدمات.
ويرى البعض أن أي سياسة نقدية ناجحة هي اليت ال تندفع حنو إحداث التضخم يف مرحلة مث عالجه ،بل السياسة
النقدية املتوازنة هي اليت تعمل على احلفاظ على معدل تزايد ثابت لنمو املعروض النقدي ألن ذلك هو الذي حيقق
استقرار مستوى األسعار ،باعتبار أن املعروض النقدي هو احملدد الرئيسي لكل من املستوى العام لألسعار ومستوى
الناتج القومي وكذا التوظيف أو العمالة.
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ب -السياسة النقدية التوسعية:
وهي متثل عكس حالة األوىل ،حيث يتم اللجوء إيل هذه الطريقة لزيادة سرعة منو الكتلة النقدية بتشجيع االئتمان،
ورفع حجم وسائل الدفع ،وختفيض معدل الفائدة ،فريتفع حجم االستثمارات مما يثدي إىل زيادة اإلنتاج وتقليص من
حدة البطالة.4
 2. 2أهداف وأدوات السياسة النقدية
 0. 2. 2أهداف السياسة النقدية
تعد السياسة النقدية من أهم وسائل وأدوات السياسة االقتصادية ،وبالتايل فهي تسعى إىل حتقيق أهداف هذه
األخرية ضمن ما يسمى باملربع السحري ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )N.kaldorواملتمثلة أساسا يف:5
 حتقيق االستقرار يف األسعار (االستقرار النقدي واالقتصادي)؛ العمل على حتقيق االستخدام التام؛ املسامهة يف حتقيق معدل منو اقتصادي مرتفع؛ حتقيق التوازن اخلارجي (توازن ميزان املدفوعات واحلفاظ على قيمة العملة). 0. 2. 2أدوات السياسة النقدية

تتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي بطريقة غري مباشرة من خالل السياسة النقدية اليت تتبعها ،ويعترب التأثري على

حجم وسائل الدفع يف اجملتمع من أهم جوانب السياسة النقدية وذلك بامتصاص الفائض من الكتلة النقدية وتوفري
أرصدة نقدية جديدة وذلك من خالل استعمال أدوات السياسة النقدية واليت تتمثل أساسا يف:
أ  .األدوات الكمية
ويشمل هذا النوع من األدوات ما يلي:
أ 0.سياسة سعر الخصم :سعر اخلصم هو عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك املركزي مقابل تقدمي
القروض وخصم األوراق التجارية ،إذ أن البنوك التجارية غري قادرة على إعطاء القروض بصورة مستقلة دون توافر
السيولة الالزمة ،ولذا فهي مضطرة إىل اللجوء إىل البنك املركزي إلعادة خصم ما لديها من أوراق جتارية
وكمبياالت ،مبعىن أن حيل احلها البنك املركزي يف الدائنية مقابل ما يقدمه من السيولة الالزمة لتأدية نشاطها.
أ 0.عمليات السوق المفتوحة :تعين عمليات السوق املفتوحة إمكانية جلوء البنك املركزي إىل السوق النقدية بائعا
أو مشرتيا لألوراق املالية من مجيع األنواع وعلى األخص السندات احلكومية وقد ظهرت هذه األداة بعد  0091بعد

اكتشاف احدودية أداة معدل إعادة اخلصم.
وتتميز سياسة السوق املفتوحة عن سياسة سعر إعادة اخلصم من ناحية جمال التطبيق وطبيعة العالقة بني البنوك
التجارية والبنك املركزي .ففي سياسة سعر إعادة اخلصم حياول البنك املركزي التأثري يف سيولة البنوك التجارية وبالتايل
التأثري يف سيولة السوق النقدية ،حملاولة تقييد أو توسيع االئتمان حبسب األهداف االقتصادية .أما يف حالة سياسية
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السوق املفتوحة فيحاول البنك املركزي التأثري يف سيولة السوق النقدية يف هيكل هذه السوق ،هبدف التأثري يف سيولة
وقدرة البنوك التجارية على خلق االئتمان.
أ 9.سياسة االحتياطي القانوين :إن معدل االحتياطي القانوني هي تلك المعدل من النقود التي يجب على
البنوك التجارية أن تحتفظ بها لدى البنك المركزي من حجم الودائع تصب في تلك البنوك ،إذ يلتزم كل بنك
تجاري باالحتفاظ بجزء أو معدل من أصوله النقدية وودائعه في شكل رصيد دائم لدى البنك المركزي.

يف البداية كان اهلدف من هذه السياسة هو محاية املودعني من أخطاء تصرفات البنوك التجارية ،مث أصبحت وسيلة
فنية من شأهنا التأثري يف قدرة البنوك التجارية على خلق االئتمان.ففي أوقات التضخم ،وعن طريق رفع معدل
االحتياطي القانوين من طرف البنك املركزي تقل سيولة البنوك التجاري ،فتنخفض قدرهتا على اإلقراض حبيث أنه إذا
مل يستطع البنك التجاري مواجهة الزيادة يف االحتياطي اإلجباري فإنه يضطر إىل تقييد عملية اإلقراض.6
والعكس من ذلك يف حالة الركود االقتصادي يقوم البنك املركزي بتخفيض هذه املعدل أي اإلفراج عن جزء كبري من
سيولة البنك التجاري وبالتايل تزيد قدرة هذا األخري على خلق االئتمان ،أي زيادة الطلب على النقود من أجل
االستهالك أو االستثمار.
ب  .األدوات الكيفية
تستخدم هذه األدوات يف التحكم يف أنواع معينة من القروض وتنظيم اإلنفاق يف جماالت معينة كتشجيع القروض
االستثمارية دون القروض االستهالكية ...إخل .ويرجع اللجوء إىل هذه األدوات لتاليف العيوب اليت تتولد من االعتماد
على األدوات الكمية وحدها للتأثري على عرض النقود .واهلدف من استخدام هذه األدوات هو إحداث تغريات
هيكلية يف االئتمان وبالتايل املعروض النقدي وميكن إبراز أهم هذه األدوات من خالل النقاط التالية:
ب 0.تأطير االئتمان :وهو إجراء تنظيمي تقوم مبوجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف القروض املمنوحة من قبل
البنوك التجارية بكيفية إدارية مباشرة وفق نسب احددة خالل العام ،كأن ال يتجاوز ارتفاع جمموع القروض املوزعة
معدل معينة .ويف حال اإلخالل هبذه اإلجراءات تتعرض البنوك إىل عقوبات ،تتباين من دولة إىل أخرى.
ب 0.تخصيص التمويل :يعين اجتاه السلطات النقدية إىل التأثري على توزيع القروض يف اجتاه القطاعات األكثر
حيوية باملعدل للعملية التنموية ،أو اليت تتطلب موارد مالية كبرية كتمويل القطاعات الصغرية الزراعية أو التجارية أو
الصناعية.
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ب 9.قيام البنك املركزي ببعض العمليات املصرفية :تستعمل البنوك المركزي هذا األسلوب في البلدان التي
تكون فيها أدوات السياسة النقدية محدودة األثر حيث تقوم البنوك المركزية بمنافسة البنوك التجارية بأدائها
لبعض األعمال المصرفية بصورة دائمة أو استثنائية كتقديمها القروض لبعض القطاعات األساسية لما تمتنع أو
تعجز البنوك التجارية عن ذلك.
ب 4.اإلقناع األديب :هو عبارة عن مجرد قبول البنوك التجارية بتعليمات البنك المركزي أدبيا بخصوص تقديم
القروض وتوجيهها حسب االستعماالت المختلفة.حيث يستطيع البنك المركزي التأثير على البنوك التجارية
باإلقناع األدبي لكي تتصرف حسب السياسة النقدية المراد تطبيقها ،فإذا كان هدف البنك المركزي هو أن
تتوسع البنوك التجارية في منح االئتمان فإنه يمكنه أن يطلب ذلك منها باستعمال اإلقناع األدبي وبطرق ودية.
ويعتمد نجاح هذه السياسة على طبيعة العالقة القائمة بين البنوك التجارية والبنك المركزي.
 .3تحليل تطورات أدوات السياسة النقدية خالل الفترة ()0202-0222

شرعت السلطة النقدية يف إصالح أدوات السياسة النقدية اليت أرست دعائم تطبيقها ابتداء من سنة 1994
بتهيئة عدة أدوات غري مباشرة لبنك اجلزائر تتماشي مع احلاجة اليت يتطلبها االقتصاد خاصة السوق النقدية واملصرفية،
ومن أجل ضمان فعال لألدوات غري املباشرة للسياسة النقدية واصل بنك اجلزائر تطويره للربنامج النقدي وتسيريه
للسيولة اإلمجالية ،ولتفادي عجز األدوات غري املباشرة املتمثلة أساسا يف سعر إعادة اخلصم ،وسياسة االحتياطي
اإلجباري ،وعمليات السوق املفتوحة ،استحدث بنك اجلزائر أدوات جديدة غري مباشرة للسياسة النقدية ،وهذا ما
سنتطرق فيما يلي.
 0. 3معدل إعادة الخصم

يعترب أحد األدوات األساسية يف السياسة النقدية ،يستعمله بنك اجلزائر للتأثري يف مقدرة البنوك التجارية على منح
القروض بالزيادة أو بالنقصان ،إذ كان بنك اجلزائر قبل صدور قانون النقد والقرض ( )01-01يعامل القطاعات
االقتصادية وفق معيار املفاضلة يف منح القروض بتطبيق معدل إعادة خصم خاص بكل قطاع ،ولكن منذ سنة
 1992مت تعويضه بنظام التحديد املوحد ملعدل إعادة اخلصم ،والذي يتم تغيريه كل  12شهر تقريبا ،ويقوم جملس
النقد والقرض بكيفيات وشروط حتديده ،7ويف بداية كل سنة يقدم بنك اجلزائر جمللس النقد والقرض التوقعات املتعلقة
بتطور اجملاميع النقدية والقرض ويقرتح يف نفس الوقت أدوات السياسة النقدية لتحقيق اهلدف احملدد حسب األهداف
الوسيطة لبلوغ اهلدف النهائي ،ويف بداية كل ثالثي يربمج بنك اجلزائر املبالغ اإلمجالية القصوى اليت تكون قابلة
إلعادة اخلصم.8
واجلدول املوايل يوضح تطور معدالت إعادة اخلصم للفرتة (:)91102-9111
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جدول رقم( :)20تطور معدل إعادة الخصم للفترة ()0202-0222
ابتداء من

إلى غاية

المعدل

9111/10/92

9111/01/90

2.9

9111/01/99

9119/10/00

5.9

9119/10/91

9119/19/90

9.9

9119/15/10

9114/19/15

4.9

9114/19/12

2016/10/91

4

2016/10/91

حىت األن

9.9

المصدر :بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9112الثالثي الرابع ،رقم  ،19:ديسمرب  ،9112ص.02:
بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9100الثالثي الرابع ،رقم ،02 :مارس  ،9109ص.02:
بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9102الثالثي األول ،رقم ،49 :جوان  ،9102ص.02:

من اجلدول أعاله نالحظ أن معدل إعادة اخلصم يف اخنفاض تدرجيي ،حيث كان يف سنة  2000يقدر مبعدل
 %7.5لينخفض إىل  %6.5سنة ،2002بسبب احلالة املالية اجليدة على مستوى البنوك اليت خفضت من
مستوى إعادة متويلها لدى بنك اجلزائر ،من  170.5مليار دينار سنة  2000إىل  102.9مليار دينار يف
جوان ،2001وقد ساهم هذا الوضع يف كبح وترية منو الكتلة النقدية ،ولكن هذا االخنفاض يف معدل إعادة اخلصم
مل يشجع البنوك على اقتحام ميدان االستثمار لتعادله مع معدل الفائدة املدين ،ويف سنة  2002استمر معدل إعادة
اخلصم يف االخنفاض ليصل إىل ،%5.5وانعدم يف هذه السنة إعادة التمويل من طرف البنوك لدى بنك اجلزائر وما
يثكد ذلك هو ارتفاع ودائعها إىل  298.4مليار دج.
ونفس الشيء حدث يف سنيت  2003و 2004فاستمر اخنفاض معدل إعادة اخلصم إىل %4.5و ،%4وبقي هذا
املعدل ثابتا إىل غاية اليوم ،ويعد هذا مثشرا جيدا ويعرب عن التحسن يف مستويات التضخم ،وانعدام إعادة التمويل
لدى بنك اجلزائر ،واليت أصبحت ال تلجأ إليه البنوك منذ سنة  2002بسبب السيولة الزائدة اليت أصبحت تتوفر
عليها ،مما جعل ودائعها تتضاعف لدى بنك اجلزائر إىل 611مليار دينار يف سنة  2003و 673مليار دينار سنة
 ،2004و 732مليار دينار يف سنة 1146.9 ،2005مليار دينار و 1561.7مليار دينار و 1849.8مليار
دينار يف السنوات  9112 ،2006و 9110على الرتتيب.
 0. 3االحتياطي اإلجباري
إن املادة  93من قانون النقد والقرض ألزمت البنوك التجارية بفتح حساب خاص ومغلق لتكوين احتياطي حيسب
إما من جمموع الودائع أو جلزء منها ،وإما من جممل توظيفاهتا أو جلزء منها ،ويسمى هذا االحتياطي باالحتياطي
اإلجباري ،والذي مبدئيا ال ميكن أن يتجاوز  %28من املبلغ الذي أستعمل كأساس للحساب ،كما ميكن لبنك
اجلزائر أن يرفع هذه املعدل عندما تدفعه الضرورة لذلك ،وكل نقص يف قيمة االحتياطي القانوين ألي بنك سيعرضه
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لغرامة يومية مبعدل  %01من هذا النقص ،وحيق للبنك املعاقب أن يقدم طعنا للغرفة التجارية يف احملكمة العليا أو
جمللس الدولة ،وقام بنك اجلزائر وألول مرة بفرض احتياطي قانوين مبعدل  %2.5يف أكتوبر  1994من الودائع
املصرفية من دون الودائع بالعمالت الصعبة ،9غري أهنا مل تطبق فعليا وبقيت بدون تطبيق إىل غاية أفريل  2001نظرا
لوضعية السيولة الضعيفة لدى البنوك ،إال أهنا تبقي األداة الوحيدة والتقليدية يف حوزة بنك اجلزائر لكن األمر رقم
( )00-19ألغى املادة  09من القانون ( ،)01-01الذي وضع هذه األداة دون التكفل هبا وينص القانون اجلديد
على أدوات السياسة النقدية ما عدا االحتياطي القانوين.10
ونظرا ألمهية هذه األداة باعتبارها الضمان األول للمودع وأداة فعالة يف يد السياسة النقدية إذا استعملت حبزم،
وبالتايل كان على جملس النقد والقرض إعادة إدراجها وهو ما يقر عليه القانون رقم ( )91-14املثرخ يف
( ،)9114/19/09وبالفعل إذ اقتصر األمر على ذلك ،وتكون الفقرة "ج " من املادة  59من األمر ()00-19
كافية كإطار قانوين .يوضح اجلدول رقم ( )19تطور معدل االحتياطي اإلجباري خالل الفرتة ()9102-9111
الجدول رقم(  :)20تطور معدل االحتياطي اإلجباري خالل الفترة ()0202-0222
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المصدر :بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9112الثالثي الرابع ،رقم  ،19:ديسمرب  ،9112ص.02:

بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9100الثالثي الرابع ،رقم ،02 :مارس  ،9109ص.02:
بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9102الثالثي األول ،رقم ،49 :جوان  ،9102ص.02:
ابتداء من أفريل  9110دخلت حيز التنفيذ واليت ال ختتلف كيفياهتا العملية عما هو معمول به يف الدول
األخرى ،ولذلك جند هذه املعدل انتقلت من  %03يف فيفري  ،11 2001إىل  %4.25سنة ،2002مث إىل
 %6.25سنة  ،2003مث إىل  %6.5سنة  ،122004وبقيت هذه املعدل بدون تغيري ملدة  19سنوات ،ومل يتم
تغيري هذه املعدل ،إىل غاية ديسمرب 2007وفقا للتعليمة رقم ( )09-12املثرخة يف ( )9112/09/94اليت
عدلت التعليمة رقم ( )19-14املتعلقة بنظام االحتياطي اإلجباري ،حيث ارتفعت املعدل من  %6.5إىل،%08
أي مبعدل زيادة يقدر ب  %23وكان التغيري األخري الذي أدىل به بنك اجلزائر يف التعليمة رقم ( )19-12املثرخة
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بتاريخ ( )9112/19/00املتعلقة بنظام االحتياطي اإلجباري هذه التعليمة أثبتت معدل املكافأة اليت مينحها بنك
اجلزائر للبنوك مقابل االحتياطي اإلجباري بـ  %0.5مقابل  %0.75اليت كانت سابقا.
وقد استعملت هذه األداة بكيفية نشيطة متاشيا والتطور االحتياطي احلر للبنوك ،واالرتفاع املسجل يف معدل
االحتياطي القانوين الناجم عن االرتفاع املفرط يف السيولة املصرفية ،وعلى ضوء ذلك وصلت ودائع البنوك باسم
االحتياطي القانوين إىل  122.6مليار دينار يف  2002مقابل  43.5مليار دينار يف هناية  2001و 157.3مليار
دينار يف ،2004و 171.5مليار دينار يف هناية  ،2005مث  186.1مليار دينار يف هناية  ،2006مث 284.8
مليار دينار يف ،2007و 395.0مليار دينار و 773.5مليار دينار يف سنيت  2008و 2009على الرتتيب ،كما
أن االحتياطيات اإلجبارية ّمثلت ما بني  %18و %20من السيولة املصرفية لدى بنك اجلزائر خالل سنيت 9100

و 9109على الرتتيب ،حيث بلغ حجم االحتياطيات اإلجبارية  754,10مليار دينار يف هناية ديسمرب 2012
مقابل  602,97مليار دينار يف هناية مارس  2012و 950.25مليار دينار يف هناية ديسمرب  ،139100كما
ش ّكلت أداة وسيلة نشطة أخرى طوال سنة  2013خاصة وأنّه متّ تعديل معاملها حنو االرتفاع يف منتصف شهر
ماي  ،2013ليبلغ  %12بعد تعديله بنقطتني مئويتني يف ماي  ،2012كما مثّلت ما بني  %26,2و%99.9
من السيولة املصرفية لدى بنك اجلزائر حيث بلغ حجم االحتياطيات اإلجبارية  891,39مليار دينار يف هناية
ديسمرب  2013مقابل  754,10مليار دينار يف هناية ديسمرب  149109مسامهة بصفة فعلية يف امتصاص فائض
السيولة يف السوق النقدية وذلك قصد تعزيز دور السياسة النقدية يف التحكم يف التضخم.

خالل الفرتة  2014-2001اليت متيزت بالفائض اهليكلي للسيولة املصرفية ،بلغت السيولة املصرفية 2730,9
مليار دينار يف هناية ديسمرب  ،9104ومنذ ذلك احلني تقلصت السيولة املصرفية لتبلغ  1832,6مليار دينار
يف هناية  ،2015مث  820,9مليار دينار يف هناية  ،9105وأمام هذا االجتاه التنازيل لفائض السيولة املصرفية
كون املبالغ املتسببة يف اقتطاع السيولة أصبحت تفوق املبالغ املسامهة يف زيادهتا ،قام بنك اجلزائر معدل االحتياطيات
اإلجبارية من  %12إىل  %8يف  ،159105ومع ذلك يبقي االحتفاظ هبذه األداة ذو عبئ ألهنا تقتضي تعليمة
جديدة كل مرة.
 3. 3أداة استرجاع السيولة
انطالقا من سنة  ،2000وخاصة منذ سنة ،2001تعيش املنظومة املصرفية اجلزائرية حالة سيولة هيكلية مفرطة غري
معهودة ،تبعا ألثار املوارد البرتولية بصفة عامة ،أمرا مثريا لالنشغال خلق صعوبة كبرية وزيادة على معدل إعادة اخلصم
كمعدل موجهة واالحتياطات اإلجبارية والسوق احلرة ،غري أن اللجوء إىل هذه األخرية يطرح عددا من املشاكل ،وقد
قام بنك اجلزائر بإدراج هذه األداة اجلديدة ،16يف أفريل  2002علما أن القانون ال يقر هذه األداة بوضوح ،واليت هي
عبارة عن إيداع طوعي واختياري لفائض الودائع لدى بنك اجلزائر ،وما مييز هذه األداة أهنا أكثر مرونة من
االحتياطات اإلجبارية ،حيث ميكن تعديلها يوما بعد يوم ،وليست إجبارية مما يتيح الفرصة لكل بنك إمكانية تسيري
سيولته ،وقد سامهت هذه األداة يف امتصاص كمية هائلة من السيولة النقدية الفائضة وبالتايل تعترب عنصر التنظيم
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األكثر فعالية خالل السنوات األخرية ،ومسحت لبنك اجلزائر بتوظيف موارد جامدة لتحكم أفضل يف العرض النقدي،
وقد استخدمت هذه األداة بشكل كثيف ودائم وكأداة تنظيم ملساندة أداة االحتياطي اإلجباري وأداة إعادة
اخلصم.17
جدول رقم ( :)23تطور معدل استرجاع السيولة خالل الفترة ()0202-0222
المعدل% :
معدل استرجاع
السيولة لمدة:

السنوا
ت

معدل استرجاع

3

2
أيام

6

السنوات

أشهر أشهر

معدل استرجاع السيولة

السيولة لمدة:
2
أيام

3

لمدة:

السنوا
6

ت

أشهر أشهر

2

3

أيام أشهر

6
أشهر

0222

-

-

-

6200

9.1 0.9
1
9

-

1.2 0.7
0200
5
5

-

0220

-

-

-

2220

0.2
9

9.9

-

1.2 0.7
0203
5
5

1.5

-

-

2020

0220

9.2

9.1 0.9

1.2 0.7

-

0202

0.2
0223
9

-

-

2020

0.9 1.2
9
9

-

1.2 0.7
0202
5
5

1.5

1.2
0222
9

-

-

0220

0.9 1.2
9
9

-

1.2 0.7
0206
5
5

1.5

-

0020

-

2017

0222

9

0.0 0.9
9

1

9

1

1.2 0.7
5

5

5

-

5

-

1.5

-

المصدر :بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9112الثالثي الرابع ،رقم  ،19:ديسمرب  ،9112ص.02:
بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9100الثالثي الرابع ،رقم ،02 :مارس  ،9109ص.02:
بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9102الثالثي األول ،رقم ،49 :جوان  ،9102ص.02:

لقد مسحت هذه األداة املخصصة للمراقبة بسحب اقتطاعات إضافية من السيولة اليت قدرت يف البداية يف
اجملموع  100مليار دينار سنة  ،2002و 250مليار دينار يف سنة  ،2003بعد اخنفاض معدل تأجري اسرتجاع
السيولة املصرفية من  %2.5إىل  %1.75يف سنة ، 2003مث  %0.75يف سنة  ،2004حيث بلغ املخزون
اإلمجايل الذي مت سحبه باسم السيولة املسرتجعة  400مليار دينار يف 2004مث  450مليار دينار سنة ،2005
ليستقر عند هذا املبلغ إىل غاية هناية  ،2006حيث متثل معدل اسرتجاع السيولة ل ) (07أيام  %33.3أي ما
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يقدر ب  149.85مليار دينار يف هناية  ،2005واليت اخنفضت يف هناية  2006إىل معدل  %18.3أي ما يقدر
ب  82.35مليار دينار ومقابل هذا فإن بنك اجلزائر مل حيدث تغيري على معدل الفائدة على السيولة املسرتجعة يف
سنيت 9115 ،2005واملقدرة بـ ،%1.25أما معدل السيولة املسرتجعة لـ ) (06أشهر متثل معدل  %66.7أي ما
يقدر ب  299.25مليار دينار من جمموع السيولة املسرتجعة أي  450مليار دينار هذا يف هناية  ،9119مث
ارتفعت هذه املعدل من  %66.7إىل  %81.7أي ما يقدر بـ  367.65مليار دينار يف هناية  ،2006ويف
مقابل هذا االرتفاع .رفع بنك اجلزائر من معدل الفائدة من  %1.9سنة  2005إىل  %2.00سنة .2006
مث ارتفعت معدل السيولة املسرتجعة يف اجملموع إىل  1100مليار دينار واليت بقيت ثابتة إىل هناية  ،2009حيث
ارتفعت معدل اسرتجاع السيولة ل ) (07أيام إىل  %77يف هناية  2007أي ما يعادل  852.16مليار دينار من
جمموع السيولة املسرتجعة بفضل ارتفاع معدل الفائدة من  %1.25سنة  2006إىل  %1.75يف هناية ،2007
وهذا حافز يشجع البنوك على وضع الفوائض لدي بنك اجلزائر ،مث اخنفضت إىل معدل  %29يف هناية  2008أي
ما يعادل  825مليار دينار من جمموع السيولة املسرتجعة وهذا راجع إىل قيام بنك اجلزائر خبفض معدل الفائدة من
%1.75إىل  ،%1.25حيث استمرت يف االخنفاض إىل معدل  %25سنة  ،2009أي ما يعادل  275مليار
دينار من اجملموع  1100مليار دينار ويف مقابل هذا االخنفاض قام بنك اجلزائر خبفض معدل الفائدة من %1.25
إىل  %0.75سنة  ،2009أما باملعدل ملعدل اسرتجاع السيولة لـ ) (03أشهر اخنفضت املعدل من  %81.7إىل
%23سنة  2007مث ارتفعت قليال إىل معدل  %25يف هناية  ،2008أي اخنفض مبلغ السيولة املسرتجعة لـ 03
أشهر من  367.65مليار دينار إىل  929 ،942.2مليار دينار يف سنيت  9112و 9112على الرتتيب مث
ارتفعت إىل  %75سنة  2009أي ما يعادل  825مليار دينار من جمموع السيولة املسرتجعة وهذا بفضل قيام بنك
اجلزائر خبفض معدل الفائدة من  %02إىل  %1.25سنة  ،2009فهي مرتفعة مقارنة مع معدل الفائدة ل ـ )(07
أيام يف سنة  ،2009وبالتايل هذا حبفز البنوك على وضع الفوائض لدى بنك اجلزائر ملدة ) (03أشهر.
مسحت هذه األداة بتوظيف  1100مليار دينار لدى بنك اجلزائر إىل بداية  ،2010وتفوق هذه الودائع املستويات
املطلوبة إعادة تشكيل االحتياطات اإلجبارية ،وأصبحت هذه األداة النقدية املفضلة لدى بنك اجلزائر ،ويلجأ إليها
بنك اجلزائر بصفة تلقائية.
 4. 3مناقصات القروض بإعالن العروض

مت استخدام هذه األداة يف مايو  1995هبدف توفري السيولة لالقتصاد ،وأحدثت هذه األداة هبدف إحالل
معدل إعادة اخلصم باعتباره أداة رئيسية لتحصيل السيولة ،وتنظم املادة الرابعة من التعليمة رقم ( )92-09هذه
العملية ،اليت تبني عملية شراء بنك اجلزائر لسندات عمومية أو خاصة ،وطبقا هلذا النظام يقوم بنك اجلزائر باإلعالن
عن سعر فائدة أدىن قبل املزاد وتتقدم بعد ذلك البنوك واملثسسات املالية بعطائها يف شكل أسعار فائدة وأحجام
االئتمان ،وكانت يف البداية تعقد كل  06أسابيع ومنذ عام  1996أصبحت تعقد كل  03أسابيع ،نظرا لفعاليتها
يف إعادة التمويل يف السوق النقدية ،وتتم هذه املناقصات عن طريق التلكس أو الفاكس.
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وقد مت تصنيف املثسسات اليت تستفيد من القروض إىل ثالثة أصناف حسب التعليمة رقم ( )24-04املثرخة يف
 0004/00/19واملتعلقة بتحديد قواعد احلذر يف تسيري البنوك ،كما يلي:
 مثسسات هلا ديون جارية وبدون مشاكل؛ مثسسات هلا ديون ذات مشاكل احتملة الوقوع؛ مثسسات ذات ديون ومبخاطر كبرية جدا.تعطى األولوية للبنوك التجارية على املثسسات املالية ،حيث يتم تقدمي القروض يوم املناقصة من
الساعة ) )09.00صباحا إىل الساعة ) (11.00صباحا ،وتعلن النتائج يف نفس اليوم قبل الساعة )(15.00
مساء ،يعلم بنك اجلزائر املشاركني ويقوم برت صيد قيمة القروض اليت اشرتاها يف اجلانب الدائن يف حسابات البنوك
املفتوحة لديه ،ويوم االستحقاق تكون البنوك التجارية مدينة باملبالغ املستحقة مضافا إليها الفوائد ،ولكن السعر
املرجعي الذي حيدده بنك اجلزائر قد تراجع من  %8.25إىل %04.25سنة  ،182005حيث استقر ملدة )03
سنوات) عند املعدل  %08.25أي يف السنوات  9119 ،9110 ،2000على الرتتيب مث ارتفع %8.75
سنة  ،2003مث اخنفض مباشرة إىل  %04.5سنة  9114ليستمر يف االخنفاض إىل  %04.25سنة ،192005
مع العلم أنه منذ سنة  2005مل يعد بنك اجلزائر يستعمل هذه األداة إىل غاية اليوم ،نظرا للمجهودات اليت تبذل
الستعماهلا كأداة نقدية فعالة.
 2. 3تسهيالت الودائع

أنشأت األداة يف أوت  202005واليت تسمح للمصارف باجناز ودائع ملدة  24ساعة لدى بنك اجلزائر ،متنح هذه
الوسيلة للمصارف مرونة واسعة يف جمال تسيري اخلزينة يف املدى القصري ،وهي تعترب األداة األكثر نشاطا طوال سنة
 2006مقارنة باألدوات األخرى ،واجلدول املوايل يوضح تطور معدل تسهيات القروض خالل الفرتة (-9119
:)9102
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بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9102الثالثي األول ،رقم ،49 :جوان  ،9102ص.02:

مبعدل منخفض جدا يقدر ب  %0.3سنة  ،2005بلغت هذه التسهيالت قيمة  49.7مليار دينار يف هناية
عام  ،2005مث ارتفعت قيمتها لتصل إىل  456.7مليار دينار أي مبعدل منو يقدر بـ  %818.03يف هناية
عام  ،2006حيث أن قيمة تسهيالت الودائع جتاوزت قيمة اسرتجاع السيولة باملناقصة اليت بلغت  450مليار دينار
سنة  2006مبعدل فائدة يقدر بـ  %0.3وهذه الزيادة سجلت يف شهر جانفي سنة  ،212006وارتفعت قيمتها يف
هناية  2007عندما قام بنك اجلزائر برفع معدل الفائدة من  %0.3إىل  %01يف جوان ،2007فهو معدل
منخفض مقارنة مبعدالت الفائدة اليت حددها بنك اجلزائر على األدوات األخرى ،ويف هناية ديسمرب قام بنك اجلزائر
خبفض معدل الفائدة من  %01إىل  %0.75موازاة مع ذلك قام بنك اجلزائر برفع معدالت الفائدة املطبقة على
اسرتجاع السيولة باملناقصة ،حيث انتقل من  %2.00إىل  %2.5سنة  2007هذا باملعدل ألداة اسرتجاع السيولة
ملدة ) (03أشهر أما باملعدل ملدة ) (07أيام .قام برفع معدل الفائدة من  %1.25إىل  %1.75سنة ،2007
ارتفعت قيمتها من 456.7مليار دينار سنة  9115إىل ( )0411.4 ،429.00مليار دينار سنيت 2007
و ،2008بالرغم من بقاء معدل الفائدة ثابت ،ويف بداية سنة  2009عرفت قيمة هذه الودائع اخنفاض حيث
وصلت يف هناية ديسمرب قيمة  1022.1مليار دينار واليت اخنفضت نتيجة األزمة املالية العاملية ،ومن أجل استمرار
سياسة بنك اجلزائر يف امتصاص سيولة البنوك الفائضة بأداة اسرتجاع السيولة ملدة ) (03أشهر ،وملدة ) (07أيام،
قام بنك اجلزائر مثل ما قامت به البنوك املركزية األخرى مبراجعة معدالت تدخالته بتخفيضها يف مارس ،2009إىل
%1.25بدل  %2.00السرتجاع السيولة ملدة ) (03أشهر ،وإىل  %0.75بدل  %1.25السرتجاع السيولة
ملدة ) (07أيام ،و %0.3بدل  %0.75باملعدل لتسهيالت الودائع.22
 6. 3عمليات السوق المفتوحة
تتمثل هذه األداة يف تدخل بنك اجلزائر يف السوق النقدية لبيع وشراء السندات العمومية واليت يكون تاريخ
استحقاقها أقل من ستة أشهر ،وسندات خاصة قابلة للخصم ،أو بغرض منح القروض ،23وقد حدد القانون (-01
 )01القيمة اإلمجالية للسندات العمومية اليت ميكن لبنك اجلزائر أن جيريها على العمليات ،على أن ال تتجاوز سقف
%20من اإليرادات العادية للدولة باملعدل للسنة املالية السابقة  ،24غري أن هذا السقف مت التخلي عنه منذ صدور
األمر رقم(  )00-19املتعلق بالنقد والقرض يف املادة رقم  94منه ،كما ال يسمح له بالتدخل يف السوق األولية
للحصول على سندات اخلزينة ،25رغم فعالية هذه األداة إال أن بنك اجلزائر مل يطبقها إال مرة واحدة بصفة جتريبية يف
هناية ديسمرب  1996ومشلت مبلغا يقدر بـ  04مليون دينار مبعدل فائدة متوسط ، 14.94 %ومنذ صدور فائض
السيولة يف السوق النقدية عام ، 2001مل يتمكن بنك اجلزائر من بيع سندات عمومية المتصاص السيولة الفائضة،
لكن منذ سنة  2004هناك جمهودات تبذل الستعماهلا كأداة نقدية فعالة ،على أن يقوم املتعاملون االقتصاديون
بطرح األوراق املالية على املدى املتوسط والطويل لتفعيل عمل السوق النقدية ،رغم هذه اجملهودات بقيت عمليات
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السوق املفتوحة غري مستعملة منذ سنة  2002وإىل غاية سنة  ،262009رغم أن دورها يبقي مهم وفعال وقوي
والذي يسمح بتعديل السيولة البنكية.
 . 2تحليل تطورات أهداف السياسة النقدية في الجزائر خالل الفترة ()0202-0222
 0. 2الكتلة النقدية

فوض القانون  01-01ومن بعده األمر  00-19املتعلقان بالنقد والقرض بنك اجلزائر لإلشراف على السياسة

النقدية ومتابعة تنفيذها ومنح السلطة الكاملة جمللس النقد والقرض باختاذ اإلجراءات املناسبة والضرورية والكفيلة
بالتحكم يف العرض النقدي والرقابة عليه ،مبا يثدي إىل حتقيق األهداف املسطرة واحلفاظ على استقرار األسعار والنمو
السريع لالقتصاد الوطين ،ومنذ سنة  9110ظهر تطبيق السياسة النقدية بصورة منفصلة يف ظل سياق اقتصاد كلي
متيز بتضخم خفيف ومعتدل وفائض مهم يف ميزان املدفوعات وخاصة احلساب التجاري معدل إجيابية وتدرجيية للنمو
االقتصادي ،ومعدل عالية من البطالة .ويف ما يلي حتليل لتطورات هذه املثشرات يف ظل توجهات السياسة النقدية:
الجدول رقم ( :) 05تطورات الكتلة النقدية وأشباه النقود والناتج الداخلي الخام خالل الفترة
)(2000-2012مليار دينار
السنوات

مجموع الكتلة
النقديةM2

معدل السنوي
لنمو الكتلة
النقدية

الودائع ألجل(أشباه
النقود)

الناتج الداخلي
الخامPIB

سيولة االقتصاد
PIB/M2

%

9111

2022.4

13.00

024.99

4098.8

49.3

9110

2473.5

22.30

0999.11

4260.8

58.0

9119

2901.5

17.30

0429.00

4541.9

63.9

9119

3354.9

15.62

0294.14

5266.8

63.7

9114

3738

11.40

0922.49

6127.5

61.0

9119

4157.6

11.20

0294.02

7564.6

55.0

9115

4933.7

18.70

0290.92

8512.2

58.0

9112

5994.6

21.5

0250.11

9408.3

63.7

9112

5099.0

05.19

0000.1

11042.8

59.11

9110

7178.7

9.9

9992.0

10135.6

70.8

9101

8162.8

13.8

9994.9

12049.5

67.7
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9100

0090.9

90.59

9222.9

04421.2

52.95

9109

00109.0

01.09

9990.9

09249.19

50.99

9109

00040.9

2.40

9500.2

05950.0

29.12

9104

09959.0

04.5

9202.0

02992.5

20.4

9109

09214.9

1.0

4449.9

05219.0

29.0

9105

09024.5

1.2

4410.0

02415.2

20.4

9102

04024.5

2.4

4212.9

02015.5

20.9

المصدر :بنك اجلزائر ،التقرير السنوي للتطور االقتصادي والنقدي لسنة  ،0202جويلية  ،9102ص -ص.042-092 :
Banque d’Algérie, Evolution Economique et monétaire en Algérie, rapport 2014, juillel
2015 , p-p 149- 159.
Banque d’Algérie, Evolution Economique et monétaire en Algérie, rapport 2009, juillel
2010, p-p 201-2013.
Banque d’Algérie, Evolution Economique et monétaire en Algérie, rapport 2004, juillel
2005, p-p 161-172.

نالحظ من اجلدول التطور املسجل يف منو الكتلة النقدية من سنة ألخرى حيث انتقلت M2من 9199.9
مليار دج يف سنة  9111إىل  9429.9يف سنة  9110وهذه الزيادة يف الكتلة النقدية مبعدل  %99.9ناجم عن
التوسع القوي لشبكة الكتلة النقدية اليت تتكون من الودائع بالعملة الصعبة ومن الودائع ألجل اليت ارتفعت بسبب
االدخار املايل لسونطراك ،إضافة إىل ارتفاع األرصدة اخلارجية الصافية واخنفاض االعتمادات املقدمة للدولة وهذا يف
سياق اتسم بزيادة ضعيفة يف القروض املمنوحة لالقتصاد مما أدى يف النهاية إىل زيادة الكتلة النقدية  ،M2ويف
 9119بلغت  9010.9 M2مليار دج بزيادة قدرها  %02.9مقارنة بسنة  9110بسبب ارتفاع األرصدة
اخلارجية الصافية وهذه الوضعية واضحة من خالل العنصر النقدي  M1املشكل ل  M2وهذا املسار يعترب مصدر
إنشاء العملة الوطنية األقل تضخما ،مث انتقلت  M2إىل  9994.4مليار دينار يف سنة  9119مبعدل منو%09.5
مقارنة بسنة  9110نتيجة الرتاكم املتزايد لالدخار املايل جلزء من عائدات صادرات قطاع احملروقات أو الودائع
بالعملة الصعبة ومداخيل األسر وارتفاع الودائع ألجل بالعملة الوطنية وهي املكون األساسي ل .27M2هذا االرتفاع
املسجل يف ادخار األسر كان بفضل تزايد الثقة لدى األسر يف العملة الوطنية ،وبداية من سنة  9115ارتفع التوسع
النقدي من جديد وقد ساعدت موارد اجلباية البرتولية يف هذا التوسع ،أما عن تراجع  M2يف  9112هو عبارة عن
ظاهرة نقدية مل تسجل من قبل من طرف اال قتصاد الوطين وهو األمر الذي يكشف عن حجم الصدمة اخلارجية يف
سنة  ،9110ويبقى تطور هيكل الكتلة النقدية  M2مرتبطا مبا فيه الكفاية بسلوكيات مثسسات قطاع احملروقات،
كما تعكس معدل السيولة السيطرة واالستقرار النقدي باخنفاضها إىل  %99يف سنة  9119وهو ما مل يتحقق يف
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السنوات  ،9110 ،9112 ،9112 ،9115مث اخنفاضها إىل  %42.42يف سنة  ،9109كما قُ ّدر اجملمع
النقدي  M2بقيمة  11 941,51مليار دينار يف هناية ديسمرب  2013مقابل  00109.0مليار دينار يف
هناية سنة  2012أي مبعدل ارتفاع سنوي قدره  %8,41منها %6,04يف السداسي الثاين هذا ما يثكد تباطث
وترية التوسع النقدي اليت متيزت هبا سنة  ،2012حيث جند أن معدل تزايد الكتلة النقدية  M2اخنفض من
 %10.17يف  9109مقابل  %05.90يف  9109مثكدا تراجع دور موارد قطاع احملرقات ضمن وسائل تدخل
املصارف ،خالفا لسنيت  9105-9109مل تعرف الكتلة النقدية  M2تزايدا سوى ب  %0,1و ،%0,8على
التوايل ،كما منت األرصدة النقدية وشبه النقدية  M2بـ  %8.3يف  9102جمرة باالرتفاع القوي للودائع حتت
الطلب على مستوى املصارف حيث ارتفعت بـ  %20,1مقابل  ، %6,8فيما خيص الودائع ألجل ،و بـ %4,9
 ،فيما يتعلق بتداول النقد الورقي غري أ ّن سبب االرتفاع القوي يف الودائع حتت الطلب على مستوى املصارف يعود،
بنسبة تقارب  ،%22إىل ودائع الشركة الوطنية للمحروقات واليت استفادت ،يف أواخر  ،9102من تسديد جزء من
مستحقاهتا على اخلزينة العمومية  499مليار دينار ،فدون ودائع قطاع احملروقات بلغ التوسع النقدي  %4,9فقط.
 0. 2معدل التضخم
يشكل التضخم خطرا حقيقيا على النشاط االقتصادي ككل يف الدول املتقدمة أو النامية لذا تولدت قناعات راسخة
لدى واضعي السياسة النقدية بأن استقرار األسعار جيب أن يكون هو اهلدف طويل املدى للسياسة النقدية ،ويف هذا
التوجه تبنت السلطة النقدية يف اجلزائر سياسة نقدية توسعية تزامنت مع بداية تطبيق برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي
ابتداء من سنة  9110ويبني اجلدول التايل تطور معدالت التضخم والكتلة النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة -9111
9102
الجدول رقم (  :)26تطور معدالت التضخم والكتلة النقدية خالل الفترة ()0202-0222
السنوات

150

معدل التضخم
%

السنوات

معدل التضخم
%

السنوات

معدل التضخم
%

0222

1.94

2006

9.90

0200

8.89

0220

4.99

2022

9.52

0203

3.26

0220

0.49

2020

4.25

0202

2.92

0223

9.92

2020

9.24

0202

4.78

0222

9.95

2002

4.99

0206

6.40
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2000

4.52

2017
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المصدر :بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،0220الثالثي الرابع ،رقم  ،19:ديسمرب  ،9112ص.90 :
بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،0200الثالثي الرابع ،رقم ،02 :مارس  ،9109ص.90:

بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،0200الثالثي األول ،رقم ،49 :جوان  ،9102ص.90 :

نالحظ أيضا أنه يف سنة  9110حققت السياسة النقدية معدل تضخم أعلى بقليل من املعدل املستهدف
واملقدر بـ ،%9.9وواصل ارتفاعه ليصل إىل  %9.95سنة  9114وهذا راجع أساسا إىل ارتفاع أسعار املواد
الغذائية وأسعار مواد الفالحة ،كما شهد معدل التضخم اخنفاضا يف سنيت  9115 ،9119أين بقي املعدل
املستهدف  % 9وقد مت حتقيق هدف السياسة النقدية مبعدل تضخم أقل من املعدل املستهدف وذلك نتيجة
استعمال أدوات السياسة ا لنقدية غري املباشرة واملتمثلة أساسا يف االحتياطي اإلجباري وأداة اسرتجاع السيولة ،وواصل
التضخم منحاه التصاعدي سنة  9112وتسارعت وتريته يف سنة  9110بالرغم من االخنفاض احملسوس يف كمية
النقود  %9.0يف نفس السنة ،وبداية مع انطالق الربنامج التكميلي ( )9104-9101اخنفض معدل التضخم
بـ 9.9نقطة مئوية عن سنة  9110وهذا رغم زيادة كمية النقود بـ 01.2نقطة مئوية يف نفس الفرتة ولعلى سبب
هذه الزيادة يف  9101تعود إىل انطالق املشاريع االقتصادية اخلاصة بالربنامج التكميلي لدعم النمو ويرجع ارتفاع
معدل التضخم يف سنة  9109رغم اخنفاض كمية النقود %2.2إىل ارتفاع أسعار بعض املنتجات الطازجة مثل حلم
اخلروف ،مث عاد ليقارب املعدل املستهدف من طرف السلطة النقدية يف سنة  9109حيث سجل  ،%9.95ومتثّل

سنة  2013السنة الثالثة يف جمال االستهداف الصريح للتضخم يف اجلزائر وعليه ،تصبح متابعة ورقابة التضخم يف
مقدمة االنشغاالت ،خصوصا أ ّن االنتقال إىل استهداف التضخم جاء ليثّكد األداء اجليّد لتضخم األسعار عند
االستهالك خالل الفرتة  ، 9109-9111وذلك ميثل عنصرا هاما استقرار االقتصاد الكلي وبالتايل يصبح هدف
التضخم حامسا مقارنة باالستهداف النقدي الكمي املرن الذي ال يزال ساري املفعول ومن الضروري أن يساهم
اهلدف الوسيط املتبع املتمثل يف اجملمع النقدي  M2يف حتقيق هدف التضخم ،حبكم تواجد عالقة وطيدة بني
التضخم.
كما أن التضخم اهليكلي أو األساسي احنصر عند  %2,92يف  9104قبل أن يرتفع إىل  %4,78يف
 ،2015وهو تقريبا نفس املستوى ملعدل التضخم الكلي ،مثكدا بذلك الطابع اهليكلي للتضخم ،وعرفت سنيت
 9109و 9105تسارعا يف التضخم ،بينما مل يرتفع توسع الكتلة النقدية  M2سوى بـ  %0,13و ،%0,79
على التوايل على عكس ذلك ،ففي  9109ترافق االرتفاع النسيب يف التوسع النقدي خصوصا ذلك املتعلق بتوسع
الكتلة النقدية  M2خارج احملروقات ،مع تباطث التضخم مبا يف ذلك التضخم اهليكلي باملثل ،وان كان ارتفاع وترية
توسع املثشر الكلي لألسعار عند االستهالك يف  ،2016مقرونا مع وترية ارتفاع مثشر األسعار للمنتجات ذات
احتوى مستورد كبري ،فلم يكن األمر مماثل يف سنة  2017إذ تسارع التضخم الكلي بينما كان التضخم املستورد
جد ضعيفا.28
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 3. 2البطالة
بــدأت معــدالت البطالــة يف الرتاجــع ابتــداء مــن ســنة  9110والــيت تزامنــت مــع بــدأ تطبيــق برنــامج دعــم اإلنعــاش
االقتصــادي يف حــل مشــكلة البطالــة عــن طريــق تنشــيط الطلــب الكلــي الفعــال ،ويتطلــب ذلــك تنشــيط االســتثمار عــن
طريق ختفيض معدالت الفائدة لالقرتاب من حالة العمالة الكاملة.
إن تغيــري اجتــاه السياســة النقديــة مــن االنكماشــية إىل التوســعية بــدأ يــأع الــاره ،رغــم بقــاء معــدالت البطالــة مرتفعــة ،والــيت
تعود ألسباب عديدة منها :نقص االستثمارات،طول املرحلة االنتقالية خلوصصة املثسسات العمومية وعدم توفري املنـاخ
املناسب الستقطاب االستثمار األجنيب املباشر وعدم تشجيع االستثمار اخلاص.
وقد واصلت اخنفاضها عام بعد عام مع إتباع نفس االجتاه للسياسة النقديـة (سياسـة توسـعية) انطالقـا مـن برنـامج دعـم
النمو( ،)9110-9119وكان لقطـاع خـارج احملروقـات الفضـل يف ذلـك السـيما الفالحـة واخلـدمات والبنـاء واألشـغال
العمومية اليت تسارع منوها خالل هـذه الفـرتة ،حيـث سـجل هـذا القطـاع سـنة  9112معـدل منـو قـدرها  %5.0لريتفـع
إىل  %0.9سنة  ،9110وميكن تتبع مسار تطور معدالت البطالة من خالل اجلدول التايل:
الجدول رقم (  :) 22تطور معدالت البطالة خالل الفترة 0202-0222
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املصدر :بنك اجلزائر ،التقرير السنوي للتطور االقتصادي والنقدي لسنة  ،0202جويلية  ،9102ص.992:

رغم النتائج االجيابية احملققة خالل هذه الفرتة إال أهنا تبقى دون املستوى املطلوب ،ويبقى الطريق طويال أمام
احلكومة لتحقيق معدالت منو مرتفعة ومستدامة وتعتمد أكثر على القطاعات خارج احملروقات وهبذا جيب مواصلة
اإلصالحات على خمتلف األصعدة كما يبقى مناخ االستثمار هو األخر بعيدا على أن يكون مواتيا حلفز االستثمار
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سواء احمللي أو األجنيب ،أما باملعدل للبطالة فبالرغم من استحداث صيغ كثرية المتصاص معدالت البطالة مثل برامج
األشغال ذات املنفعة العامة وذات الكثافة العالية من اليد العاملة وبرنامج عقود التشغيل املسبق وبرنامج املساعدة
على إنشاء املقاوالت الصغرى وكذا تفعيل وتأهيل املثسسات الصغرية واملتوسطة ملا هلا من أثر إجيايب على ختفيض
معدالت البطالة ،إال أن هذا يبقى دون املستوى املرغوب ويتطلب إعادة النظر فيه.
الخالصة:
من خالل هذه الورقة البحثية اليت تناولنا فيها حتليال لتطورات السياسة النقدية انطالقا من أسسها النظرية،
مرورا بتطور أدواهتا وأثرهم على املتغريات االقتصادية يف اجلزائر خاصة البطالة و التضخم وميزان املدفوعات مت التوصل
لبعض النتائج نذكر منها:










السياسة النقدية من أهم السياسات االقتصادية ،فهي حتتل مكانة بارزة وهتدف إىل ضمان توازن النشاط
االقتصادي ،وتسعى إىل حتقيق املربع السحري وخاصة التحكم يف التضخم عن طريق أدوات خمتلفة مباشرة وغري
مباشرة؛
إن أحسن سياسة لنجاح مزيج السياستني النقدية واملالية هي أن تسري السياسة النقدية يف نفس اجتاه السياسة
املالية وذلك لتفادي االضطرابات واالنقسامات االقتصادية الناجتة عن سلوك أي سياسة طريقا خمالفة لألخرى.
مع بداية األلفية الثالثة اتسمت سياسة نقدية بكوهنا حذرة مفادها امتصاص فائض السيولة للتحكم يف
معدالت التضخم؛
إن الطابع الريعي لالقتصاد الوطين جيعل التوازن واالستقرار االقتصاديني رهينة تقلبات أسعار قطاع احملروقات يف
األسواق الدولية ،مما جيعله دائما عرضة للصدمات اخلارجية واحل انتقاد دائم من قبل املثسسات املالية الدولية؛
عدم فعالية السياسة النقدية على مستوى أهدافها ،لطبيعة مميزات االقتصاد اجلزائري اليت تقلص من فاعلية
السياسة النقدية ،واليت متثلت يف سيطرة احملروقات على الناتج احمللي اإلمجايل ،باإلضافة إىل ضعف السوق املايل،
وضعف اجلهاز اإلنتاجي.

التوصيات:
 السعي إلتباع سياسة نقدية أكثر فعالية ،تتماشى مع ما ميليه الوضع االقتصادي السائد ،وذلك من سلطة نقدية
أكثر صرامة تتمتع باالستقاللية والشفافية والدقة واختاذ القرارات املناسبة؛
 جيب على االقتصاد اجلزائري اإلدارة اجليدة لإليرادات النفطية على املدى الطويل مما يسمح هلا بتخفيض التعرض
لتقلبات أسعار النفط ،علما أن االقتصاد اجلزائري مرتبط بدرجة كبرية بتذبذبات أسعار النفط ،لذلك على
السلطات العمل على تنويع الصادرات خارج قطاع احملروقات وتنويع مصادر اإليرادات العامة للدولة؛
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 االعتماد على مصادر أخرى لتوليد الدخل (خارج قطاع احملروقات) تكون أكثر استدامة من املصادر احلالية،
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poverty, we note the absence of any long-term effects on terrorism; this can be
explained by the low levels of inequality in the Tunisian economy.
Similarly, important results have been obtained from the short-term relationship.
These results showed that, contrary to the long-term result, the delayed poverty of
two periods affects positively the phenomenon of terrorism. Similarly, important
results have been obtained from the short-term relationship. These results showed
that, in opposition to the long-term result, the delayed poverty of two periods
positively affects the phenomenon of terrorism. Similarly, the history of terrorism
is an important determinant of the spread of terrorism. We also found that in the
short term the coefficient associated with unemployment is becoming increasingly
important. Different econometric tests were applied to verify the reliability of the
estimated model. The results were satisfactory and showed the absence of a
problem of poor specification, heteroskedasticity, multi collinearity and
autocorrelation in the model. The results also show that the residues are normal.
The results show also that socio-economic conditions constitute the real
determinants for the amplification of terrorism. To combat this scourge , there
needs to be social stability , political stability, freedom of expression, good
governance and justice. So the first step in launching a policy to reduce terrorism is
to improve the social and economic conditions. Political instability seems to be the
main determinant of terrorism. As for the relationship between terrorism and per
capita GDP, a greater effort to stimulate economic growth could be an important
political measure to discourage terrorism in Tunisia.
Efforts to improve the quality of schooling by offering greater educational
opportunities through the improvement of the educational system could be a good
political measure.
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1 TheBreusch–Godfrey LM test statistic for no serial correlation.
2 The White′s test statistic for homoscedasticity.
3 The Jarque–Bera statistic for normality.
4 The Ramsey′s Reset test statistic for regression specification error.
Table 5 contains the results of the diagnostic tests of the selected ARDL model (3,
1, 3, 3, 3, 2, and 3). The normality JB test indicates that residues are normally
distributed. Furthermore, on the basis of the Breusch-Godfrey test of serial
correlation and the Breusch-Pagan-Godfrey test of heteroskedasticity, F -statistics
indicate that we cannot reject the null hypothesis of absence of correlation of the
series and also the absence of heteroskedasticity of the residues. After analyzing
the diagnostic tests, a single econometric requirement for an ARDL model is the
specification and verification of the presence of stability of parameters. In order to
test the stability of the short-term and long-term coefficients estimated by the
ARDL model, we perform the cumulative sum (CUSUM) and cumulative square
(CUSUM Square) tests applied to recursive residuals from the ARDL model
estimated in this paper (Brown et al., 1975).
In the results of the tests shown in Table 5, we note that the CUSUM and CUSUM
squares parcels are within the 5% critical limits. Thus, we have empirical evidence
that the estimated coefficients of the co integration model ARDL (3, 2, 3, 2, 2, 3, 3,
3) are stable.
6. Conclusions and political implications
The phenomenon of terrorism can be explained based on various factors, mainly
unemployment, the informal sector, political instability, poverty, the level of GDP
per capita, foreign direct investment, higher education, etc. During the period in
question, the social and economic conditions of Tunisia were not satisfactory. The
analysis of Co integration Bounds reveals a long-term relationship between the
different social and economic variables and terrorism. The results of the long-term
relationship have shown that unemployment rate, political instability, the informal
sector and the rate of enrollment in higher educationpositively and significantly
affect the phenomenon of terrorism. Nevertheless, the level of GDP per capita and
foreign direct investment have negative and significant effects on terrorism. As for
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D(POVRETY)
D(POVRETY(-1))
D(POVRETY(-2))
D(LNGNP)
D(LNGNP(-1))
D(LNGNP(-2))
CointEq(-1)
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-2.574306
-6.308553
3.396624
-1.662553
-40.162420
68.717946
-5.879115
-3.868395

-2.424323
-2.452829
2.446102
-1.442765
-2.470161
3.209411
-0.696106
-7.585679

0.0598
0.0577
0.0582
0.2087
0.0565
0.0237
0.5174
0.0006

Adj. R2=.0.996493
AIC=2.420
F-stat.=106.5506, F-prob.=0.000

The results presented in Table (4) show that the term ECT associated with our
model (2) is statistically significant and negative, confirming the jump test on the
existence of at least one relationship between the model variables in the long term.
The ECT value shown in Table (4) is in the order of ECT = -3.868395 which
implies that the number of terrorist attacks converges to long-term equilibrium by a
rate of 38.68% across economic growth, unemployment, the informal sector,
political instability, foreign direct investment, enrollment and poverty rate. As for
the short-term coefficients, we note that the delays of the variable terrorism have a
highly significant and positive effect. Once the phenomenon of terrorism has
appeared in a certain place, the speed of its propagation goes faster over time. The
results show also that the coefficient associated with the delayed unemployment
rate of a period is higher than the rate associated with the same delayed variable of
two periods. The increase in the phenomenon of unemployment is becoming one
of the main catalysts for the phenomenon of terrorism. As for the high level of
educated people we notice that it affects terrorism negatively. Finally, our results
indicate that poverty has a positive and significant effect in the short term.
Table 5: diagnostic test

χ2 (serial correlation)1
χ2 (functionalform)2
χ2 (normality)3
χ2 (heteroskedasticity)4

22

LM Version
.91514[.339]
.0063429[.937]
.34375[.842]
.0020448[.964]

F Version
.71011[.407]
.0048009[.945]
.0019343[.965]
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while other forms (such as riots, protests against the current government and
strikes) do not lead tothe same level or the same kind of skills.
These findings explain the positive and significant effect of the higher enrollment
rate on the phenomenon of terrorism. Similarly, the results show that the
coefficient associated with the informal sector is positive and significant at the 5%
threshold. Any increase in the informal sector level of 1% leads to an increase in
the number of terrorist attacks by 0.26%. The informal economy is one of the main
sources of funding for terrorist groups. Thus for Tunisia, the security vacuum that
followed the 2010-2011 uprising against the regime of Ben Ali, as well as the
chaos caused by the war in Libya largely explain the worrying increase of
smuggling and the informal economy. Informal and parallel trades are the
economic engine of the entire region. While these had long been the only source of
income, the introduction of hazardous and cost-effective products (narcotics and
firearms) on the national territory was a cause of concern. Synthetic drugs and
quantities
of
firearms
enter
regularly
from
Libyan
territory.
Similarly, the northern half of the Tunisian-Algerian border tends to become the
most used area for the circulation of cannabis resin and arms. Finally, the results
show the existence of a negative and significant relationship between FDI and the
rise of the phenomenon of terrorism.
1% increase in FDI leads to a 0.21% reduction in the number of terrorist attacks.
Thus an increase in FDI is likely to increase not only economic growth but also the
power of the government to fight this phenomenon and create more jobs
After identifying the long-term relationship between the variables, the error
correction model must be estimated. The ECM estimations are presented in
Table4:
Table4: short term relation
Dependent variable: TER
Lag structure: (3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3)
Variable

Coefficient

t-Statistic

Prob.

D(TERRORISM(-1))
D(TERRORISM(-2))
D(UNEPLOYMENT-RATE)
D(UNEPLOYMENT-RATE(-1))
D(POLIT-STABILITY)
D(POLIT -STABILITY(-1))
D(POLIT -STABILITY(-2))
D(INFORMAL-SECTOR)
D(INFORMAL-SECTOR(-1))
D(IDE)
D(IDE(-1))
D(SCOL_SUP)
D(SCOL_SUP(-1))

1.905366
1.261822
1.572545
0.832902
0.776482
0.993276
-2.426171
1.662036
-0.876310
0.185214
1.153016
2.337003
-0.380127

5.567721
4.702120
2.754683
3.026432
3.704569
1.735750
-3.662702
5.687468
-4.116815
2.852882
4.516663
3.278280
-0.748645

0.0026
0.0053
0.0401
0.0292
0.0139
0.1431
0.0146
0.0023
0.0092
0.0357
0.0063
0.0220
0.4878
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confirms the existence of at least one long-term relationship between the variables
in Tunisia for the period from 1979 to 2015.
The existence of a long-term relationship leads to estimate equation (1) using the
ARDL technique. The results of the estimation are presented in Table 3:
Table 3: long-term relation
variable
UNEMPLOYMENT-RATE
POLITICAL-STABILITY
INFORMEL-SECTOR
IDE
SCOL_SUP
POVRETY
LNGNP
C

Dependent variable EC
Coefficient

T-Ratio

Prob.

0.243082
1.022552
0.266789
-0.219869
0.453075
-0.063130
-22.844860

2.641396
12.626763
3.813159
-5.001118
5.097470
-0.188551
-3.419515

0.0459
0.0001
0.0125
0.0041
0.0038
0.8579
0.0188

-5.181280

-2.544982

0.0315

The long-term results show that the unemployment rate is significantly negative at
the 5% threshold. An increase in the unemployment rate of 1% increases the
number of terrorist attacks by 0.24%. Thus, an increase in the unemployment rate
facilitates the attraction of young unemployed graduated by terrorist groups. This
result is consistent with the work of Berman et al (2009) and Honaker (2010) but
contradicts the studies of Oyefusi (2010). Moreover, the results show that
economic growth affects adversely the phenomenon of terrorism. Thus, any
increase in GDP of 1% results in a 22.84% decrease in the number of terrorist
attacks. This result is consistent with the study by Nasir et al (2011), and
contradicts the results of Shahbaz M. (2013). The legitimacy of this result stems
from the fact that a country with strong economic growth can fight the
phenomenon of terrorism using measures that guarantee more security and
prevention. The results of the long-term relationship prove the existence of a
significantly positive effect of political instability on terrorism. An increase of 1%
in the level of political instability increases the number of attacks by 1.02%. This
result is in line with the work of Dreher and Fischer (2010) and Aisha Ismail
&ShehlaAmjad (2014). Thus, politically unstable countries offer favorable
conditions for the spread of terrorism. It was noted that terrorist groups carry out
human resources policies that favor the most highly educated and economically
well off people (Krueger and Maleckova, 2003).A related aspect that has received
less attention is that the human capital required for terrorist attacks is specific and
involves a complex combination of skills that are expensive to acquire and
maintain. The skills of terrorists have a high rate of obsolescence and are not easily
transferable from one profession to another. In addition, some forms of domestic
political instability (guerrilla warfare and civil war) lead to a sharpening of the
military, tactical and organizational skills necessary to carry out terrorist acts,
20
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The results of the stationarity tests led us to study the relationship between
terrorism and socio-economic variables by applying the co integration tests related
to the ARDL approach. The Bounds test requires the selection of the appropriate
degree of delay (Feridun and Shahbaz 2010). In our case, the AIC selection
criterion is used. Table 2 shows the results of Bounds integration test.
Table2: Boundsintegration test
Dependent
variable

lagselection

F-statistic

Decision

TER

(3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3)

20.22144

cointegration

Significance
10%
5%
2.5%
1%

I0 Bound
2.03
2.32
2.6
2.96

I1 Bound
3.13
3.5
3.84
4.26

Lower and Upper-bound critical values are taken from Pesaran& al. (2001), Table CI(i) Case I.

The results show that the calculated statistical F is of 20.22144 which is higher
than the critical value reported by Pesaran et al (2001) at 1% threshold. This
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POLITY
INFOR

0.114[0]
-0.472[1]

-5.541[0]***
-3.936[0]***

0.081[1]
0.082[3]

5.5852(2005)***
-5.542[1]*** -9.217(2010)*** -7.820(2010)***
-3.969[2]*** -2.886(2010)
-5.291(2007)***

SCOSUP
HPI
ln(GDP)

-0.608[1]
-0.113[1]
-0.040[0]

-8.363[0]***
-4.153[0]***
-5.795[0]***

-0.068[4]
0.542[0]
-0.040[2]

-8.787[4]***
-4.171[2]***
-5.798[2]***

-3.343(1999)
-3.202(1995)
-2.433(1995)

-9.15 (2005)***
-4.453(1998)**
-6.106(2007)***

IDE

-2.644[0]

-5.509[1]***

-2.644[0]

-9.08[10]***

-4.136(2005)

-7.728(2011)***

SC is used to choose the number of optimal delays for the ADF tests, whereas
« Bandwidth » is used for PP tests. The critical values related to ADF and PP tests
were provided by MacKinnon (1996). The bracketed figures represent the delay
levels based on the information criterion of Schwarz. Figures between square
brackets represent Newey-West bandwidth’s automatic selection using the Bartlett
kernel. Note that only the constant is included in tests. (***), (**) and (*) denote
statistical significance at the 1%, 5% and 10% levels respectively
To avoid any ambiguity in the order of integration of the variables, we will use the
structural rupture test. Indeed, the evolution of the variables in the time presented
in graph 2 shows the existence of the peaks; this led us to wonder about the
existence of a change in regime. The results of the structural breaks test presented
in Table 1 show that the variables terrorism (TI), unemployment (UMPL) and the
variable (POLITY) are stationary while the other variables are stationary in the
first difference.
Graph 2:
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tests are carried out with different specifications to check if the series is stationary
at level or in difference. These tests have a null hypothesis of non-stationary
against a stationary alternative. In the second step, we have to verify the existence
of a co integration relation; we will use the co integration test of Bounds. This test
is essentially based on the statistical F of Wald where null hypothesis is the
absence of a relation of Co integration. The Bounds test consists of a first step
estimated model (1) by the least ordinary square (LOS). We then test the joint
nullity of the long-term multipliers using the F-test. So, we consider the following
two hypotheses:
H0 : 𝛼11 =𝛼21 = 𝛼31 = 𝛼41 = 𝛼51 = 𝛼61 = 𝛼71 =0 against the alternative hypothesis H1 : 𝛼11 ≠
𝛼21 ≠ 𝛼31 ≠ 𝛼41 ≠ 𝛼51 ≠ 𝛼61 ≠ 𝛼71 ≠ 0.

Finally, the third step consists in comparing the calculated statistical F with the
critical value. Indeed, Pesaran et al.(2001) report two sets of critical values for a
given level of significance. The first level is computed by assuming that all the
variables included in the ARDL model are integrated in order zero I (0), while the
second is calculated assuming that the variables are integrated of order I (1).If the
calculated F statistics are above the upper critical limits, the non-Co-integration is
rejected, indicating the existence of a Co-integration relation. If the calculated F
statistics are lower than the lower critical value, we cannot reject the null
hypothesis of non-co-integration. Finally, if the calculated test statistics lie
between the terminals, a conclusive inference cannot be made without knowing the
order of integration of the underlying repressors. Once estimated, co-integration
equations are used to calculate long-run elasticity. If the Co integration relation is
not detected, the short-term causality relation is measured. After specifying our
modeling, the general approach will be pursued by a number of specification tests,
namely: (i) residual normality (Jarque-Bera normality test); (ii) Series correlation
(Breusch-Godfrey LM test); (iii) Heteroskedasticity (ARCH test); And (iv) model
specification (specification of the Ramsey-RESET test regression error).These
steps are followed by the CUSUM and CUSUM square test to analyze the stability
of the model. The results are presented and discussed in the next section.
5. Results and discussions
Before analyzing these variables using the ARDL approach proposed by Pesaran et
al 2001, the stationarity of all variables was tested, first using ADF (Augmented
Dickey-Fuller) and PP (Phillips - Perron) and then the structural rupture test. The
results presented in Table 1 show that all variables are integrated of order 1 I (1)
with the exception of the variable unemployment which is stationary in level I (0).
These results confirm that all variables have an order of integration of less than 2.
Table 1: stationarity test
Variables

TI
CHOM

ADF Test

PP Test

In level

First
difference

-1.99[0]
-3.35[0]**

-7.21[0]***
-7.32[0]***

Breakpoint Test

in level

First
difference

in level

-1.998[0]
-3.293[4]**

-7.76[5]***
-7.430[3]***

-24.84(2012)*** -8.54(2012)***
-7.485(1998)***
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by the authors through linear interpolation. Foreign direct investment (FDI) and
gross enrollment ratio (GER) are extracted from the World Bank (WDI) database.
Finally, the informal sector (INFOR) is extracted from the database used by
Ceyhun Elgin, OǧuzǑztunalı in their paper (Shadow Economies around the World:
Model Based Estimates) and Mehdi Abid20161.
4.2. Econometric method
The determinants of terrorism are analyzed using the co-integration method.
Different tests allow for the testing of the existence or lack of a relation of
integration between the variables of an econometric model. However, the CoIntegration by Delay or Auto Regressive distributed Lags (ARDL) approach of cointegration proposed by Pesaran et al (1999, 2001) is increasingly used in research.
This choice is justified by the fact that this technique has the advantage of being
more efficient for studies with a small sample and is applicable to the series to be
integrated in order 1, level 0 or mutually integrated, in contrast to traditional
integration tests such as those of Engle Granger (1987), the Johansen test (1988)
and the Johansen and Juselius’ test (1990).However, the technique ceases to be
applicable when the order of integration of the series is greater than 1. Another
advantage of this method is that it makes it possible to estimate the dynamics of
long and short term in the same econometric model (Akpan et al, 2012). Our
ARDL specification of the relationship between terrorism and socioeconomic
variables is represented by equation (1):
∆(𝑇𝐼)𝑡 = 𝛼01 + 𝛼11 (𝑇𝐼)𝑡−1 + 𝛼21 ln(𝐺𝐷𝑃)𝑡−1 + 𝛼31 (POLITY)𝑡−1 + 𝛼41 (𝑈𝑀𝑃)𝑡−1 + 𝛼51 (𝑃𝑂𝑉)𝑡−1 + 𝛼61 (IDE)𝑡−1 + 𝛼71 (𝐼𝑁𝐹𝑂𝑅)𝑡−1
𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

+ ∑ 𝛽1 ∆(𝑇𝐸𝑅)𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽2 ∆ln(𝐺𝐷𝑃)𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽3 (POLITY)𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽4 ∆(𝑈𝑀𝑃𝐿)𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽5 ∆(𝑃𝑂𝑉)𝑡−𝑘
𝑘=1
𝑛

𝑘=1
𝑛

𝑘=1

𝑘=1

𝑘=1

+ ∑ 𝛽6 ∆(𝐼𝐷𝐸)𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽7 ∆(𝐼𝑁𝐹𝑂𝑅)𝑡−𝑘 + 𝜀1𝑡 (1)
𝑘=1

𝑘=1

However, using the dependent variable in equation (1), at its long-term equilibrium level may
not be immediate due to a possible change in one of its determinants. Thus the speed of
adjustment between the short and the long term levels of the dependent variables can be captured
by estimating the following error correction model:
𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

∆(𝑇𝐼)𝑡 = 𝛼01 + ∑ 𝛽1 ∆(𝑇𝐸𝑅)𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽2 ∆ln(𝐺𝐷𝑃)𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽3 (POLITY)𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽4 ∆(𝑈𝑀𝑃𝐿)𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽5 ∆(𝑃𝑂𝑉)𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽6 ∆(𝐼𝐷𝐸)𝑡−𝑘
𝑘=1

𝑛

𝑘=1

+ ∑ 𝛽7 ∆(𝐼𝑁𝐹𝑂𝑅)𝑡−𝑘 + 𝛽8

𝑘=1

𝑘=1

𝑘=1

𝑘=1

t 1 + 𝜀1𝑡 (2)

𝑘=1

Where Δ represents the first difference operator and error correction term (ECT) of
our model. The (ECT) in the equation measures the rate of adjustment of
imbalance between the short and the long term of the dependent variable. We
expect that the (ECT) will have a negative and significant value (Gujarati DN
2003).
To verify the existence of a cointegration relation, the first step consists in
establishing the order of integration of each variable. To perform this task we will
use the Dickey Fuller (ADF) test and the Phillips-Perron (PP) tests which are
popular unit root tests used to verify the order of integration of the series. These
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Jebel Mghila region, Jelma district, SidiBouzid, Tunisia. The terrorists responsible
for the incident said that the victim was killed because he was a military informant.
Since the fight against terrorism requires a strengthening of the security apparatus,
in particular by the Ministry of the Interior and the Ministry of Defense, the burden
increased on the Tunisian government. Consequently, the budget of these two
ministries rose from 11% to 14.5% respectively in 2014 and 2015, against a
reduction rate of 72% in the Ministry of Employment budget in 2015 compared to
the 2014 budget. This fiscal contraction follows other budget revisions in 2014,
namely, the Ministry of Development and the Ministry of Agriculture by 3.3% and
10% respectively. As a result, the financial increase cost in the budgets of the two
ministries, defense and interior, represents 0.67% of GDP.
FDI is both a source of financing for the current account and contributes to
technological transfer and employment. However, foreign investors tend to be very
sensitive to the risk of instability and insecurity in their host countries. Thus, a
possible attack not only discourages foreign investors to settle in Tunisia but also
pushes those who are already there to relocate: a phenomenon called "scissors
effect". The economic and social situation of Tunisia has not escaped this effect.
Since 2010, more and more foreign companies are relocating from Tunisia
resulting in job losses of about 12 jobs per project created. An attack causes an
average of 300 companies to relocate, representing about 0.04% of GDP. FDI in
industrial and service sectors declined in terms of number of projects created.
Investment and employment rates rose to 2.87%, 7.57% and 3.07% respectively
in the first 7 months of 2015 compared to the same period of 2014 (APII).
In short, terrorism negatively affects development and imposes significant
economic damage on the economy. Thus, fighting terrorism can generate
significant benefits for the economy by improving trade flows and reducing the
delocalization of investments that undermine economic growth in the long-term.
Therefore, Tunisia must make efforts to improve the productive potential of the
economy. National security improvement will be the key factor for future
development in economic activities.
4. Methodology:
4.1. Data
The empirical study is based on annual data of the period 1979 to 2015. The
Terrorism Index (TI) is available in the Global Terrorism database (GTD), which
measures the number of annual attacks. The per capita income (GDP / P) is
accessible from the World Development Index (WDI) database and it is used as a
proxy of economic growth. The Political Instability Index (POLITY) is accessed
from the Center of Systemic Peace (INCSCR) database, which captures the
spectrum of the political regime on a 21-point scale ranging from -10 (Hereditary
monarchy) to +10 (consolidated democracy). The unemployment rate (UMPL) is
extracted from the database of the World Bank and the Tunisian National Institute
of Statistics. The human poverty index (HPI) is accessible from the World
Development Index (WDI) database. As for the missing values, they are calculated
(JIEG)مجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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Graph 1: number of attacks

Terrorists regularly target tourists. Attacks on touristic sites are relatively easy to
organize and have extensive international media coverage since their victims come
from many countries and can seriously jeopardize the economy of the targeted
country. Only a month after the Bardo attack, which occurred on June 26th 2015
and killed 39 foreign tourists, reservations fell by 17% compared to 76% in July
2015. It took only a few days for tourist bookings to dry up. Flights from the
United Kingdom and Ireland to Tunisia decreased by 11% due to the spontaneous
curiosity of British and Irish travelers and the high level of attention brought on by
the media about this tragic event. A few days later, flights fell by 16%. Other than
casualties among tourists, terrorist attacks have affected the armed forces. Indeed,
in September 2015 a suicide bomber detonated a vest filled with explosives on a
bus carrying Tunisian presidential guards in the area of Avenue Mohamed V,
Tunis City. This attack took the lives of 12 victims among the presidential guard
while17 others were wounded. In June 2015 an assailant attacked a military
barracks in the city of Tunis. This attack killed several soldiers. The assailant and
ten others were wounded in the attack. In May 2014, one assailant opened fire on a
bus carrying soldiers in the town of Nebeur, Kef governorate, in Tunisia causing
the death of five soldiers and wounding 10 others in the attack. In July 2013 armed
men ambushed a Tunisian army patrol on Chaambi Mountain, near the town of
Kasserine where at least eight soldiers were killed and four others were wounded.
The effects of terrorism have even spread to Tunisian political figures. Indeed, in
February 2013, ChokriBelaïd, the general secretary of the Patriotic Democrats
party and the coordinator of the Popular Front Coalition was shot in front of his
private residence in the city of Tunis. Five months later, two armed people opened
fire on the vehicle of the eminent politician of the Popular Party and Member of
Parliament Mohamed Brahmi.
Terrorists have not only targeted the military and political figures, but civilians as
well. In November 2015, a shepherd was decapitated by armed attackers in the
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Pakistan. Political repression, unemployment and inequality have insignificant
long-term relationship with terrorist incidents.
Carlos PB João RF and Luis A. Gil-Alana (2008) examined the behavior of
American victims in Africa caused by terrorism for the period 1978 to 2002.
Through a descriptive analysis of this period of time, the authors concluded that
most terrorist incidents occurred in 1993. They also found that the ranking of
countries according to income level shows that the highest proportion of attacks
occurred in semi-arid countries with low income, providing evidence of a positive
relationship between poverty and terrorism at an aggregate level. These findings
are confirmed by the results obtained through the use of long memory regression
models. In fact, a negative relationship between the standard of living in countries
affected by terrorism and the number of American victims is detected, which
implies a positive relationship between terrorism and poverty.
Roberto E. and David P. (2016) analyzed the relationship between interregional
inequality and the incidence of domestic terrorism in a panel of 48 countries over
the period 1990-2010 using the negative binomial estimator. The results of the
study show that a high level of interregional inequality increases the number of
domestic terrorist events.
3. Terrorism in Tunisia
Terrorist attacks cause great suffering and sometimes enormous material damage.
Apart from human damages and infrastructure deterioration, they increase the
departure of foreign investors, create a climate of uncertainty and cause
disturbances in the allocation of internal resources as well as the indirect costs
caused by implementing security measures nationwide. However, these
considerable economic problems are mere material consequences of terrorism. The
human consequences are worse. Today, terrorism has become a global
phenomenon constantly affecting both developed and developing countries.
Indeed, between 2011 and 2013 the number of terrorist attacks has more than
doubled, from 5,000 to 11,823, according to a study by the American financial
rating agency Moody's (2.4 attacks per million people in 2013 against 0.7 in
2011).On average, the immediate impact of a terrorist attack on a country's growth
is between 0.5% and 0.8%, according to Moody's. The Tunisian economy is facing
a threat of terrorism that could affect economy through various channels and it has
different objectives and motivations, using the most advanced weapons, occupying
wider areas, damaging the infrastructure and targeting a wider public (civilians,
army personnel, foreigners, etc.).The scope of terrorism in Tunisia has attracted
great attention both locally and globally.
Since the independence, the Tunisian economy has been shaken by a wave of
terrorist attacks that has reached its peak in recent years. Indeed, in the postrevolution period Tunisia was affected by nearly 73 terrorist attacks, affecting
tourists, the military, politicians and civilians.
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political violence resulting in an increase in terrorist activity. In an investigation of
the sources of inequality’, London, B. Robinson, T.D(1989) showed that
investment by multinational companies in developing countries is the main source
of income inequality through the creation of several employment opportunities for
skilled workers. This distinction increases hatred against the moneyed classes and
becomes the source of violent individual behavior which increases terrorism.
Following the same views, Fearon et Laitin (2003) showed that terrorism is
directly affected by poverty and political instability. Li and Schaub (2004) also
reported that open trade, foreign direct investment and portfolio investments are
determinants of rising terrorist attacks. Abadie (2006) assumes that unemployment
is also one of the determinants of the rise in terrorist attacks. In the field of
economic theory, several studies have been carried out and showed the existence
of a direct and significant relationship between inflation and terrorism(Auvinen
1997, Caruso and Schneider 2011, Feldmann And Perala 2004, Nicole 2003,
Piazza 2006 and Samaranayake 1999), which means that a high rate of inflation is
likely to destabilize the economy and is responsible for social unrest.
Azam and Thelen (2008) have shown that the enrollment rate can be a catalyst in
amplifying the number of terrorist attacks. As for the effect of level change of GDP
on terrorism, Li and Schaub (2007) and Collier and Hoeffler (2004), have proved a
negative and versatile link between the two variables of GDP: improving living
standards reduces the likelihood of terrorism and vice versa.
In line with the theoretical studies, many empirical studies dealt with the
determinants of terrorism. Freytag and al., (2010) used negative binomial modeling
to test the hypothesis that poor socio-economic development is conducive to
terrorism. The results of the studies on a sample of 110 countries between the years
1971 and 2007 showed that the socio-economic variables determine the
phenomenon of terrorism. Thus the authors concluded that countries can benefit
from economic development and growth by reducing terrorism. Subhayu B. and
Javed Y. (2011) studied the relationship between political freedom and terrorism
for a set of 125 developing countries. Using negative binomial regressions, they
showed that political freedom has a significant and nonlinear effect on domestic
terrorism, but has no statistical significant effect on transnational terrorism.
Husain (2003), sought to identify some causes of terrorism from a historical study
of the Pakistani economy. The main findings of this study indicate that the
Pakistani government must eradicate poverty and illiteracy to become a more
moderate and modern Muslim country, which will help defeat terrorism.
In a study on the determinants of terrorism in Pakistan, Ismail and Amjad (2014)
used time series data from 1972 to 2011. The authors introduced the terrorist
incidents as a dependent variable and an explanatory variable vector that includes
per capita GDP, political rights, literacy, inflation, unemployment, poverty and
inequality. The results indicate that there are long-term relationships between the
different economic and social variables. The results suggest that literacy, poverty,
inflation and per capita GDP are the most important determinants of terrorism in
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1-Introduction
Much effort has been done by authorities for the global fight against
terrorism not only to minimize the number of victims, but also to ensure economic
and political interests. Political and socio-economic conditions such as: political
instability, country size, poverty, social inequality, unemployment, inflation, low
development rates and institutional factors at both international and internal levels
are considered the main determinants for the emergence of terrorism.(Frey et al.,
2007, Freytag et al.,2010 et Krieger and Meierrieks 2011).
Terrorism, as a phenomenon, marks the existence of a serious disturbance in the
social and moral values in society. It has been defined by various authors and used
by various government agencies and academic communities. However, for reasons
of political and ideological conflicts, terrorists consider themselves warriors and
jihadists in sacred war against infidels whereas those who fight against this
phenomenon consider them as terrorists (Europol 2008, Jenkins 2003, Sick 1990,
Silke 2004, William 2000). Thus, this phenomenon can be defined as: “... the use
or threat of additional normal (traditional) violence by national subgroups to
achieve a political, religious or ideological objective through threats to a broad
public, which is not usually directly involved in decision-making"(Enders et
Sandler 2002).
Terrorists generally target tourists, military and police bases, religious
personalities, public institutions, diplomatic personnel, government officials,
means of transport, airports. Terrorist attacks use various tactics such as suicide
bombing, bombing, kidnapping, hostage-taking and armed attacks (Abadie, 2006),
which cause casualties among humans and affect infrastructure causing a high
economic loss (Ali, 2010).
The attacks of September 11, 2001 upset social, economic and geopolitical
conditions globally (Michael, 2007). The boom of information and communication
technologies have eased the task for terrorists through the use of national land level
for recruitment, training, buying of criminal weapons and better planning to create
terror worldwide (Shukla, 2009).During the post-revolution time, Tunisia was
strongly affected by such dynamism where terrorist actions have become
worrisome for the State, order and human rights organizations.
This article attempts to analyze the determinants of terrorism in Tunisia. It aims at
analyzing the links between terrorism and various social and economic variables
and investigating their short-term and long-term effects on terrorism in Tunisia.
2. Literature review
The theoretical and empirical literature provides various determinants of the rise of
terrorist incidents in developed and developing countries. Indeed, Gurr (1970)
assumes that poverty, income inequality and political violence are the main
determinants of terrorism. Tilly (1978) assumes that terrorism increases because of
the increasing violence and fragility of the political structure. Developing Gurr’s
(1970) and Tilly’s (1978) model, Muller and Seligson (1990) integrate income and
land inequality. They have shown that higher land inequality tends to provoke
(JIEG)مجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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Abstract
The aim of this study is to analyze the determinants of terrorism in the Tunisian
context. The determinants of terrorism include various socio-economic variables such
as per capita GDP, unemployment, political stability, poverty, the informal sector and
higher levels of education. To do so we used the ARDL modeling on annual data
from 1979 to 2015. The results of the Bounds test confirmed the existence of at least
one cointegration relation between our variables which proves the existence of a
long-term relationship. The long-term results indicate a positive and significant
relationship between terrorism and the informal sector, political stability as well as
higher education and unemployment rates. The long-term relationship indicates that
FDI, poverty and economic growth negatively affect terrorism. Similarly, short-term
results confirm the existence of a relationship between socio-economic variables and
terrorism.

الملخص
 وتشمل هذه احملددات متغريات،هتدف هذه الدراسة إىل حتليل حمددات اإلرهاب يف السياق التونسي
اقتصادية خمتلفة مثل نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي والبطالة واالستقرار السياسي والفقر-اجتماعية
 اعتمادا علىARDL  وقد استخدمنا للقيام بذلك منوذج،والقطاع غري الرمسي ومستويات التعليم األعلى
 وجود عالقة ترابط واحدةBounds  حيث أكدت نتائج اختبار.5192  إىل9191 البيانات السنوية من
 وتشري هذه النتائج طويلة األجل إىل وجود.على األقل بني متغرياتنا واليت تثبت وجود عالقة طويلة األمد
 فضالا عن ارتفاع معدالت، واالستقرار السياسي، عالقة إجيابية وهامة بني اإلرهاب والقطاع غري الرمسي
 كما تشري العالقة طويلة األجل إىل أن االستثمار األجنيب املباشر والفقر والنمو االقتصادي.التعليم والبطالة
 وبصفة مماثلة تؤكد النتائج قصرية األجل وجود عالقة بني املتغريات االجتماعية،يؤثر سلباا على اإلرهاب
.واالقتصادية واإلرهاب
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qu’a connu des perturbations à chaque crise ou décision politique. Aussi,
incohérence des politiques budgétaires et économiques au sein de l’Union
européenne ont approfondi la crise et puis les variations du taux de change de
l’euro.
Au final, l’euro est une monnaie qui reflète un modèle global de gestion de flux au
sein de l’union européenne, alors il doit tirer profit de la situation économique et
financière mondiale et cela par l’élimination des inégalités, l’adoption d’une
politique globale et respecter par tous les pays membres et la consolidation des
efforts pour faire face aux crises financières, économiques ou politique afin
d’assurer la stabilité de l’euro.
L’euro est entre deux types de crises, la crise conjoncturelle, vu la situation
économique des différents pays, et la menace des crises mondiales et des conflits
géopolitiques. Pour cela, la force de l’euro se conjugue par le renforcement de la
relation interbancaire et les canaux de transmissions de l’information financière,
économique et politique.
5.Conclusion
En conclusion, la réunion des crises, d’un ordre conjoncturel implicite ou
d’un ordre mondial explicite, a repoussé la concrétisation de l’objectif commun de
la communauté européenne et notamment, la réalisation d’une union monétaire
solide où l’égalité entre ses Etats est le noyau indispensable.
De plus, le Brexit britannique a poussé les pays membres de revoir leur stratégie
globale pour éviter le démantèlement de cette union. Aussi, l’adoption des
monnaies locales dans certains villages ou les Bitcoïns ont favorisé l’émergence
d’un climat de concurrence déloyale de la monnaie unique qui a mis du temps pour
sa mise en place.
L’euro a passé du risque systémique, risque de déséquilibre majeur touchant
l’ensemble du système monétaire européen, à un risque d’endettement à cause
d’illiquidité voire d’insolvabilité des systèmes financiers et monétaires européens.
Les transferts des capitaux vers des pays à moindre fiscalité ont aussi approfondi la
crise de l’euro.
Afin d’assurer une stabilité de l’euro et plus d’attractivité, les pays européens
devront mettre en place ce qui suit :
- Un système fiscal européen unique et valable pour l’ensemble de la communauté
européenne ;
- Un mécanisme de lutte contre lesdéséquilibres des économies au sein de l’union ;
- Des instruments des marchés financiers européens et les marchés interbancaires ;
- Des programmes de désendettement de certains pays et réduire les déficits
budgétaires ;
- Une stratégie économique commune, qui assure la croissance optimale dans toute
la région et sans aucun déséquilibre ;
- Une gouvernance cohérente du système monétaire européen, basé sur les
principes du marché.
(مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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Graphe 03 : Variation du taux de change de l’euro par rapport le dollar entre
2002-2019

Source :Europeanbankingfederation EBF «Banking in Europe, Facts et figures 2018»,
www.europeanbankingfederation.com consulté le 22/08/2019 à 08h50

Depuis son adoption, l’euro a connu plusieurs trajectoires, ce qui explique sa
susceptibilité à toute crise ou un changement de conduite par les banques centrales
des pays membres ou la BCE. La forte hausse était entre 2008 et 2009, vu la chute
du taux de change du dollar. Cette situation a engendré une stagnation de
l’économie européenne à cause de la montée des prix des produits face aux
produits américains.
A l’heure actuelle, les pays de la zone euro représentent environ 17% du
commerce international, alors l’euro est loin d’être une monnaie d’ancrage 1 afin
d’avoir un espace plus attractif pour l’épargne internationale. La tendance actuelle
est que l’on s’oriente plutôt vers un renforcement de la coopération entre les grands
blocs monétaires mondiaux (dollar, yen, euro).
4. Discussion des résultats
La suppression du risque de change entre monnaies européennes et la suppression
des couts transaction, résultant de la conversion des monnaies, étaient avantages
planifiés à l’euro. Or, l’unification de la politique monétaire signifié pour les Etats
l’abandon d’une variable d’ajustement en cas de choc asymétrique.
Si la politique de change (relation entre l’euro et les monnaies extérieures à
l’Union européenne) est une prérogative du Conseil européen et non de la BCE, les
marges de manœuvres de la politique budgétaire deviennent singulièrement étroite.
La globalisation financière s’étend comme une extension au niveau mondial du
paradigme du marché. Or, la globalisation financière fait peser de nouveaux
risques sur l’économie mondiale et, en particulier, un risque systémique aux
conséquences difficiles à estimer. A ce titre, les marchés de change ont connu des
situations difficiles à cause de l’effet de contagion l’euro est la principale monnaie
Monnaie d’ancrage : Monnaie de référence, de réserve et d’intervention sur les marchés de changes.

1
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A ce titre, les bulles spéculatives, dues à l’expansion des mouvements
internationaux de capitaux et la déréglementation financière des années 1980, ont
pris une importante croissante dans les balances des paiements. Selon la Banque
des règlements internationaux, les flux de transactions financières internationales
sont actuellement 100 fois plus importants que ceux générés par le commerce des
biens et services.
Ce développement des marchés financiers n’a pas marqué d’influer fortement sur
la structure des taux de change, en raison des comportements de spéculation
propres aux agents économiques présents sur ces marchés.
Dans son ouvrage «Théorie générale », JM Keynes avait décrit le phénomène de
bulle spéculative et son impact sur la dépréciation du taux de change, afin de
donner une explication à la variation de la valeur de la monnaie et le poids des
comportements spéculatifs.
Après la crise de 2008, l’action des banques centrales tend à se focaliser sur la
maitrise des taux d’intérêt, tout en conservant, la possibilité d’agir par
l’intermédiaire des réserves obligatoires. L’objectif principal était de maintenir les
niveaux de croissance planifiés afin d’éviter le recul dans la zone euro. Cette
stratégie a permet certains pays de revoir leurs plans et retracer le chemin vers un
soutien de la croissance. Le graphe suivant montre l’évolution du PIB durant la
période de 2008 à 2019 (Prévisionnelle).
Graphe 02 : Taux de croissance du PIB entre 2008-2019 (prévisionnelle)
Taux de croissance du PIB 2008-2019
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Source :Europeanbankingfederation EBF «Banking in Europe, Facts et figures 2018»,
www.europeanbankingfederation.com consulté le 20/08/2019 à 23h15.

Les taux de croissance ont connu des variations sur toute la période, avec des taux
négatifs en 2008, 2009 et 2012. Cette situation est expliquée par les effets de la
crise de 2008 et les mesures prises par la BCE dans le rétablissement d’un ordre
structurel européen. Toutefois, le risque de liquidité était plus élevé, ce qui a
poussé plusieurs pays d’appliquer des mesures très restrictives.Cette situation a
impliqué des perturbations du taux de change de l’euro. Le graphe ci-dessous
montre ces perturbations.
(مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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Graphe 01 : L’évolution du taux d’inflation entre 2008-2018
l'évolution du taux d'inflation 2008-2018
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Source :Europeanbankingfederation EBF «Banking in Europe, Facts et figures 2018»,
www.europeanbankingfederation.com consulté le 20/08/2019 à 23h15

Dans une logique générale, le taux d’inflation dans la zone euro a connu une
forte baisse après la crise de 2008. Cette situation est justifiée par les plans de
sauvetage des économies en difficulté, la rigueur budgétaire et l’austérité mises en
place par plusieurs pays à savoir : la Grèce, l’Italie, le Portugal, …Etc. Toutes ces
mesures ont conduit la BCE à baisser les trois taux directeurs ; le taux de
refinancement régulier (qui s’appuie sur des prises en pensions et des prêts
garantis), le taux relatif aux facilités permanentes de prêt (le prêt marginal à 24
heures et qui permet de satisfaire les besoins temporaire de liquidité des
institutions financières) et le taux de reprises de liquidités (fait face aux facilités de
prêt, il s’agit des dépôts rémunérés auprès du SEBC qui permettent de drainer les
éventuels surplus de liquidités) .
3.Les crises récurrentes et la menace pour l’euro
L’euro devrait, à terme concurrencer le dollar comme monnaie de réserve et
de transaction, et contribuer ainsi à équilibrer le système monétaire international,
mais cet objectif a rencontré plusieurs obstacles à maintes reprises, suite à la crise
économique mondiale de 2008, la crise de la Russie en 2014, notamment après les
sanctions américaines et européennes, l’embargo américain sur l’Iran au début de
2018 ou la guerre commerciale actuelle entre les USA et le reste du monde.
L’impact direct est très ressenti dans tous les marchés de change après chaque
crise, et les pays de la zone euro sont les premiers touchés.
Pour cela, l’analyse minutieuse de ces crises et leurs effets sur la monnaie unique
européenne ouvre la perspective de prévoir les alternatives possibles et prendre en
compte le renforcement de la mondialisation financière qui fait que la distinction
entre politique monétaire interne et politique monétaire externe perd
progressivement de sa signification.
5
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Source : Rollet Ph. Et Huart F. cité par Marc Montoussé en 2006 P.337.

Les mutations du système financier mondial ont conduit les praticiens à
reconsidérer leurs conceptions de la politique monétaire ainsi que le rôle des
autorités monétaires. Durant la période des crises, les banques centrales ont pu en
effet d’observer un amoindrissement de l’efficacité de leurs instruments
traditionnels d’intervention. Leur marge de manœuvre s’est aussi progressivement
réduite en raison de l’évolution qui s’est produite dans les modes de financement
de l’économie.
Dans ce cadre, la crise des années 1930, puis la seconde guerre mondiale et
les nécessités de la reconstruction qui se sont accompagnées d’une large diffusion
et d’une grande influence de la théorie keynésienne, ont conduit les gouvernements
à mettre l’accent sur la politique budgétaire, le contrôle de la création monétaire, la
nationalisation d’un certain nombre d’institutions financières et bancaires et la
dépendance de la banque centrale vis-à-vis du pouvoir politique.
Depuis le début des années 1970, les conditions générales de fonctionnement
des économies européennes se sont modifiées. L’inflation et la recrudescence du
chômage s’accompagnant du développement considérable des mouvements
internationaux de capitaux ont contraint les Etats à reconsidérer leurs modes
d’interventions dans l’économie. L’éclatement du système monétaire international
et la globalisation des marchés financiers ont créé des conditions nouvelles pour
des politiques plus libérales.Les années 1990 ont été marquées par la grande
dénationalisation des banques et s’est accompagnée de la mise en place de
structures institutionnelles rendant les banques centrales plus autonomes.
Rappelons que la politique monétaire européenne, fixé par le traité de
Maastricht est non seulement, la stabilité des prix et la progression annuelle de
l’indice des prix dans la zone euro doit être inférieure à 2%, mais aussi, le
développement harmonieux et équilibré des activités économiques pour une
croissance durable.Le graphe suivant montre l’évolution des taux d’inflation dans
la zone euro par rapport aux USA durant la période du 2008 à 2018.

(مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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religieuses divergentes, cela explique les nouvelles inégalités tirées de cette
fameuse politique d’adoption de la monnaie unique Euro.
Ensuite, les échecs de la supervision, suite aux menaces répétitives de sortie de
cette Union de certains gouvernements, issus des partis politiques opposants à
l’idée de l’Euro, ont perturbé les marges de manœuvre de la BCE et la commission
européenne surtout en matière du système de sanctions pour les pays dont le déficit
budgétaire dépasse 3% du PIB. Ces contraintes avaient imposé la recherche d’une
coordination de plus en plus étroite des politiques budgétaires par le moyen de la
concentration, mais elle trouvait ses limites avec la remise en cause du pacte de
stabilité depuis 2003.
De plus, le niveau de la dette publique qui s’est explosé dans plusieurs pays
membres, dépassant le seuil des 60% inscrit dans le pacte de stabilité et de
croissance, suite à la crise mondiale de 2008, a rendu ces pays plus vulnérables et
les programmes de restructuration,imposés par la Commission Européenne,
difficile à les appliquer, suite à l’incertitude et l’hésitation après la pression sociale
des citoyens et les partis majoritaires opposants.
D’autres explications, liées conjointement aux déséquilibres économiques
entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud, le niveau d’inflation dans la zone Euro,
la divergence du niveau du salaire minimum, des politiques fiscales non alignées et
la délocalisation massive des années 2000, ont rendu l’euro plus déstabilisé. Ce
constat a été aussi montré, dans les travaux deRollet Ph. Et Huart F. cité par Marc
Montoussé en 2006 dans son livre Economie monétaire et financière, Edition
Bréal, en regard de cinq critères établis dans le tableau ci-dessous:
Tableau 01 : Les perspectives de l’adoption de l’Euro
Critère
Etat actuel
Perspective
Mobilité du
travail
Flexibilité des
salaires

Faible
Plutôt faible

Légère amélioration, mais obstacle
fondamental des langues.
Le grand marché devrait renforcer
l’interdépendance communautaire.

Ouverture des
économies

Très élevée mais davantage pour
les petites économies que pour
les grandes

Le grand marché devrait renforcer
l’interdépendance communautaire.

Diversité des
productions

Appareil productif des pays du
Nord très diversifié et
spécialisation plutôt dépendante
de quelques secteurs dans les
pays du Sud

Effets ambigus puisque l’intégration
favorise le commerce intra-branche ;
mais possible à une concentration
industrielle et régionale plus forte à
l’intérieur de
la CEE.

Intégration fiscale
et financière :
- Par le marché
- Par un budget
communautaire
3

-Assez forte (marché unique des
capitaux)
- Budget commun très limité

-Plutôt renforcement
-Pas de changement envisagé.
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1-Introduction
Selon ses défenseurs, l’intégration monétaire européenne constitue le projet le plus
achevé dans le monde. L’entrée dans l’euro, le 1 er janvier 1999, et l’adoption d’une
monnaie fiduciaire unique à l’horizon de 2002, constituent une étape fondamentale
vers la mise en place d’un ensemble intégré de plus de 385 millions d’habitants,
principale zone économique de la planète, après l’Union européenne de paiements
(UEP) créée au début des années 1950.
En revanche, les bilans des deux décennies d’Europe monétaire prouvent,
non seulement, la susceptibilité de la monnaie unique face à des crises
perturbatrices, mais aussi la souffrance d’une crise conjoncturelle liée
principalement à la divergence des situations économiques, politiques, territoriales,
culturelles et sociales entre les pays de l’union.
Au départ, l’intégration monétaire européenne est une sorte de préservation
de l’Europe des conséquences de la volatilité des monnaies des années 1980, suite
à l’instabilité des changes qui a suivi l’effondrement du système de Bretton
Woods. Mais après, la stratégie d’intégration monétaire a changé la tendance vers
la création d’un bloc économique pour faire face à la concurrence des puissances
économiques mondiales comme les Etats Unies d’Amérique ou la Chine.
Par ailleurs, le passage à l’euro a donné naissance à d’autres problèmes et
qui n’arrive pas à les résoudre définitivement : Quels sont les avantages
économiques tirés d’une monnaie unique ? Quelles prérogatives de la Banque
Centrale Européenne (BCE) ? Quelles politiques monétaires et économiques doiton mettre en œuvre pour une union intégrée et compétitive ? L’élargissement de
cette union est-il favorable pour la monnaie unique ? La sortie d’un pays membre
de l’Union européenne, comme l’Angleterre par exemple après le vote du Brexit,
est-elle une menace ? Quelle conduite globale peut-être adoptée suite à des crises
économiques ou sociales ?Es ce que cette union est une réelle menace à la
souveraineté des nations ?
Suite à ces différentes problématiques, liées principalement à l’instauration
d’un ordre général, respecté par tous les Etats membres, pour la bonne conduite de
la stratégie d’intégration monétaire, l’Euro reste au centre des tensions
économiques palpables qui touchent les économies d’une manière fréquente.Alors,
il est nécessaire d’intensifier les études prospectives qui donnent des réponses
concrètes à deux questionnements:
2.L’explication donnée à la crise conjoncturelle de l’Euro
Si la monnaie unique est adoptée par des pays de nivaux économiques
différents, des orientations politiques opposées et des cultures sociales et
(مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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الملخص

الكلمات المفتاحية

 وتعزيز امليزة،دروسا حامسة لتعديل سياساهتا النقدية
ً يبدو أن حدة األزمات أعطت للبنوك املركزية األوروبية
 ويهدف هذا املقال إىل دراسة مسار األزمات االقتصادية والسياسات اليت،التنافسية يف سوق الصرف األجنيب
 حيثى أن اليورو منذ اعتماده واجه العديد من األزمات، تؤثر على سعر صرف العملة األوروبية املوحدة
 فمع كل أزمة تغري البنوك املركزية مناوراهتا مع تبين اسرتاتيجيات للحفاظ على استقرار.)(الدورية وغري املتماثلة
.اليورو

اليورو؛
البنوك املركزية؛
األزمات؛
السياسات؛
أسعار
.الصرف
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