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الناجعة للتغلب على التحديات والرهانات،وتحقيق  الوسائلمن ابرز واهم  يعد التعاون
اجتماعي بطبعه وال يعيش منفردا ولهذا فهو  فاإلنسانالمرجو تحقيقها من وراء التعاون، األهداف
،لمساعدته في العقبات التي تعترض طريقه،ولما كانت الدول نتيجة لتعدد اآلخرين إلىبحاجة 

ون لحل المشاكل المشتركة،ولو ابديل عن التع الدول انه الهذه  رأتشرية وتطور الجماعات الب
بت حنة صع  امن حروب ط واإلنسانيةهذا التعاون قد بدا في البداية مستحيال،لما شهد العالم  ان  

عزمت الدول  جة حتمية بعد الحربين العالميتينالشك وفقدت الثقة بين الدول،وكنتي وأدخلت
ضرارهاالوخيمة على البشرية  وآثارهانظرا لسلبياتها االبتعاد عن الحروب، ،وليس هذا باإلنسان وا 

فقط بل وظهور تحديات ورهانات جديدة طفت على سطح العالقات الدولية مثل حقوق 
شرعية والالجئين وظاهرة الفقر،فهذه القضايا تعتبر جديدة على موضوع الاإلنسان،الهجرة غير 

أن هذه القضايا األمر جهها يستلزم تكاثف للجهود،والغريب في العالقات الدولية والوقوف في و 
ال تخص دولة واحدة فقط،بل أصبحت عابرة لحدود الدولة الواحدة،ونتيجة لهذه التغيرات حظي 
التعاون الدولي باهتمام المفكرين وعلماء السياسة في محاولة منهم إليجاد السبل الالزمة للتعاون 

 .ر مسؤولية دولية وليس مسؤولية دولة واحدة فقطتعتب التيلحل هذه القضايا،

دا دولية للقضاء وتعد قضية الفقر من ابرز قضايا التي برزت وتفاقمت واستلزمت جهو 
تهديد استقرار  إلىعليها من نتائج سلبية تصل في كثير من المرات  أوعليها نظرا لما لها 

التي  إفريقيامنطقة بكاملها ولعل ابرز الذين يعانون من الفقر هم الدول النامية،خاصة قارة 
تسيطر عليها مقاربة غريبة ،فرغم ثرواتها الطبيعية و البشرية و التي تؤهلها الن تصبح دولها 

 األخيرةوتحتل المراكز الفقر يبقى سمتها االساسية، أن إالرفاهية  أكثرهادول العالم و  أغنىمن 
،الصحة،التعليم والتنمية،فالفقر يساهم في اإلنسانفي التصنيفات الدولية سواء من ناحية حقوق 

خيارات  ضمور إلىكثير من المشكالت االجتماعية و السياسية و االقتصادية،مما يؤدي 
التعليمية و  زي مع اتساع فجوة المعرفة بين مخرجات النظمو حرياته و ذلك بالتوا اإلنسان
 .التدهور البيئي إلى،والعدالة إضافة اإلنسانالعمل، وتدهور حقوق  السواق

في  األولىتحتل المراتب  ، حيثالقارات معاناة من ظاهرة الفقرأكثر من  إفريقياتعد قارة 
األسباب هذه الظاهرة وتتنوع عدد الفقراء في العالم،وتتعدد  الخاصة بإحصاء اإلحصائيات

يؤكد على وجود ا الصراعات السياسية وضعف المؤسسات الوطنية وهو م إلىجعها من ير فمنها
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عن خلق قطاعات  ،والعجزاألوليةعلى الموارد  اعتماد،وقد يكون السبب إفريقيادولة في  أزمة
ظاهرة  أن أهمية األكثر ناجحة للقضاء على الفقر،والشيء كآليةتساعد على توفير العمالة 

اجتماعية ومن هنا كان سعي الفاعلين -اقتصادية-الفقر معقدة وترتبط بعدة عوامل سياسية
على الدولة بل حتى  أخطارالدوليين الرسميين وغير الرسميين لمكافحة ظاهرة الفقر،لما لها من 

،والقضاء على ظاهرة الفقر يستلزم جهودا دولية وسياسات ستقرارهااوتهدد بقاء الدولة و 
المتحدة للقضاء على الفقر،فهذه  األمم إستراتيجيةستراتيجيات خاصة بهذه الظاهرة منها وا

الشغل الشاغل للفاعلين الدوليين والقضاء عليها هدف يجمع الدول والمنظمات  أصبحتالظاهرة 
 .الدولية

 :الدراسة إشكالية-1

ظرا لما لها وما عليها من من ابرز التحديات التي تواجه العالم ن إفريقياتعد ظاهرة الفقر في 
ونتائج سلبية تتجاوز حدود الدولة الواحدة،وتستلزم جهد وتعاون دولي في سبيل مكافحتها  أثار

اي مدى   إلى:"سبق يمكن صياغة اإلشكالية الرئيسية لبحثنا كاآلتي والقضاء عليها،بناء على ما
 ".؟إفريقياعلى ظاهرة الفقر في  القضاءساهم التعاون الدولي في 

 :الدراسة أدبيات-2

الفقر في دول غرب إفريقيا واليات مكافحته :"للطالب ياسين شكيمة بعنوانماجستير مذكرة -
هي مضامين  ما:،حيث طرح مجموعة من التساؤالت منهادراسة تقويمية،0991-0101

نجحت البرامج  مدى أي إلى ، وأيضالمكافحة الفقر؟ إفريقياالسياسات المتبعة من دول غرب 
 .الوطنية واإلقليمية والدولية في مكافحة الفقر في إفريقيا؟

دور سياسات التنمية المستدامة في الحد من :"أطروحة دكتوراه للطالبة عباس وداد بعنوان-
هل كان لسياسات التنمية :"الجزائر،األردن واليمن حيث طرح اإلشكالية التالية:الفقر دراسة حالة
 ".واليمن دور في الحد من الفقر؟ األردنزائر،المطبقة في الج
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 :تساؤالت الدراسة-3

 ؟إفريقيافيم تتمثل أهم اآلليات والسياسات الدولية المنتهجة لمكافحة الفقر في -

 ؟إفريقياهل نجحت االستراتيجيات التعاونية في مكافحة الفقر في -

 :أهمية الدراسة-4 

لهذا الموضوع كونه أصبح موضوعا مهما للعلماء في  تتجلى األهمية العلمية:األهمية العلمية
االقتصادية واالجتماعية نظرا لما ينتج عنه من مشاكل تهدد امن -جميع المجاالت السياسية

 .واستقرار الدولة والمنطقة برمتها

تتمثل في كيفية تحليل ظاهرة الفقر في إفريقيا ورسم السياسات واالستراتيجيات :األهمية العملية
سبة للقضاء عليها عن طريق استراتيجيات تعاونية تشمل الفواعل الدولية الرسمية وغير المنا

 .الرسمية

 :أهداف الدراسة-5 

 :تهدف هذه الدراسة إلى

 .التعرف على ظاهرة الفقر أسبابها وأنواعها-

 .التعرف على واقع ظاهرة الفقر في إفريقيا ونتائجه السلبية عليها-

الدولية المتمثلة في االستراتيجيات والسياسات الموجهة للقضاء على محاولة استعراض الجهود -
 .الفقر في إفريقيا

 :مبررات اختيار الموضوع-6 

تم اختيار الموضوع عنوانا للبحث من خالل الرغبة في التعرف على هذه :المبررات الذاتية
خاصة في ظل  الظاهرة التي تعتبر معقدة وترتبط بعدة عوامل سياسية،اقتصادية واجتماعية

معاناة قارة إفريقيا منها،إضافة إلى إسقاط المكتسبات التي تحصلت عليها من خالل المشوار 
 .الدراسي الجامعي
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اهتمام الفاعلين الدوليين بهذه الظاهرة ومحاولة القضاء عليها عن طريق :المبررات الموضوعية
 .مجموعة من السياسات واالستراتيجيات

على  ، تفرضة من هذه الظاهرة رغم الموارد المادية والبشرية التي تمتلكهااإلفريقي معاناة الدول-
 .كل باحث محاولة معرفة هذه الظاهرة وتحليلها

 :فرضيات الدراسة-7 

 .ي إفريقيافالتعاون الدولي ساهم إلى حد كبير في القضاء على ظاهرة الفقر -

 .في القضاء على الفقرالسياسات والبرامج الدولية المتبعة في إفريقيا لم تفلح -

 :المناهج المستخدمة في الدراسة-8 

يقدم  أيضايكتفي بسرد الوقائع وتكديسها،بل  المنهج التاريخي ال:المنهج التاريخي-
ونقدها تصوره للظروف والمحيط الذي تحكم ميالد الظواهر،حيث يقوم على جمع الوثائق 

سير والصياغة النهائية،وتم استخدامه من الداخلي والخارجي،وعملية التصنيف والتحليل ثم التف
 .1خالل التطرق لظاهرة الفقر في إفريقيا وتقديم تصورات تحكم هذه الظاهرة

يقوم هذا المنهج على جمع وتنسيق المعلومات كثيرة من مصادر :المنهج اإلحصائي-
بحثنا سنقوم بذكر بعض  ، وفيالظاهرة المدروسة وتفسيرهمختلفة ومتعددة بغية تحليل 

 .2اإلحصاءات التي من شانها مساعدتنا في فهم الظاهرة

يتجه لجمع البيانات العلمية المتعلقة بأية وحدة سواء كانت  نهجم:منهج دراسة الحالة-
مجتمعا محليا وفي بحثنا حاولنا جمع بيانات حول  أونظاما اجتماعيا ، أومؤسسة  آوفردا 

 .3طرق وسياسات مكافحة الفقر فيها إلىالدول اإلفريقية بغية الوصول 

                                                           
 .78،ص(0110دار هومة،:الجزائر)،(المفاهيم،المناهج اإلقترابات واألدوات)المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي،- 1
 .78،ص(0117دار زهران،:عمان)،منهجية البحث العلمي في علم السياسةمحمد سليمان الدجاني ومنذر سليمان الدجاني،- 2
 .97محمد شلبي،مرجع سابق،ص- 3
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ركز هذا المنهج على دراسة التجارب الديمقراطية في النظم :منهج الديمقراطية التوافقية-
تلك  أن أساسذا المنهج على دينيا،ويقوم ه أولغويا  أوالسياسية ذات المجتمعات المتباينة قوميا 

تصالحية،السيما  أوالنظم تسودها ميول صراعية متأصلة في مجتمعاتها،تقابلها نوازع تعاونية 
فريقيالدى زعماء الجماعات المكونة لها، مما يجعلها أكثر  واأليدلوجياتغنية بالقوميات  وا 

 .1المناطق التي تعاني من حروب أهلية في العالم

 :صعوبات الدراسة-9

 :من بين الصعوبات التي واجهتها في انجاز هذه الدراسة هي

 .آلخرمن مصدر  اإلحصائياتتباين واختالف -

يجعلنا  ، مماوالسياسات المتبعة لمكافحته إفريقياغياب مراجع خاصة بظاهرة الفقر في -
 .المعلومات المناسبة للموضوع وهذا يستغرق وقتا ألخذنتفحص بروية التقارير الدولية والمقاالت 

 أخرىجزئيات الموضوع وتداخله مع مواضيع -

 :هيكل البحث ومحتواه-11

 :ثالثة فصولإلى لقد قمنا بتقسيم هذا البحث 

للفقر ويحتوي على  اهيميالمف اإلطارصل تمهيدي بعنوان عبارة عن ف األولالفصل 
 أما،إفريقياحول مفهوم الفقر،والمبحث الثاني عبارة عن بطاقة فنية حول األول مبحثين،المبحث 

ثالثة  إلىالنظري للتعاون الدولي وتطرقنا فيه  اإلطارالفصل الثاني تحت عنوان 
 أما،بعنوان التعاون الدولي ضمن المدارس الفكرية للعالقات الدولية األولمباحث،المبحث 

المبحث الثاني يحمل عنوان نظرية التعاون الدولي،أما فيما يخص المبحث الثالث فكان بعنوان 
الفصل الثالث فجاء تحت عنوان واقع التعاون الدولي  أمامستويات التعاون الدولي ومجاالته،

                                                           
مكتبة مؤمن )،0،طالبحث العلمي في العلوم السياسية أصولونرجس حسين زاير، طه حميد حسن العنبكي-1

 .70،ص(0102قريش،
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بين الطموح واإلصرار على مكافحة الفقر ويتكون من مبحثين،المبحث األول بعنوان الخصائص 
 االساسية إلفريقيا 
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  مفهوم الفقر:األولالمبحث 

اقتصر مفهوم الفقر في البدایة على الجانب المادي،الذي یركز على عدم الحصول على الحد 

األدنى من الحاجات األساسیة،لیتطور مع مرور الوقت من الفقر النقدي لیشمل التعلم والعالج 

فیما ما أو الرعایة الصحیة،وتتعدد أسبابه وتتنوع من أسباب سیاسیة واقتصادیة و اجتماعیة، 

  .أنواعه فقد یكون فقرا نسبیا أو مطلقا أو سیاسیا الو اقتصادیا وقد یكون فقرا حضریایخص 

  تعریف الفقر:المطلب األول

جاء من مادة فقر،بمعنى االفتقار إلى الشيء أي العوز واالحتیاج إلیه،فنقول هذا :الفقر لغة

  1.فقیر أي أصبح محتاجا و مفتقرا لضرورات الحیاة األساسیة

ظرف "على انه:المتحدة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة األممعرفته لجنة 

والقوة  واألمنزماني یتسم بالحرمان المستدام،أو المزمن من الموارد والمقدرات والخیارات،

ثقافیة واالقتصادیة السیاسیة الضروریة للتمتع بمستوى الئق للحیاة،وغیرها من الحقوق المدنیة وال

  .2"واالجتماعیة

هو تولیفة من األفعال والحاالت تتفاوت من متغیرات :"Amartya Senتعریف أمارتیا سن

أولیة مثل جودة التغذیة إلى أمور مركبة مثل احترام الذات،ومن ثم فان الفقر ال یعني انخفاض 

درة الدخل في حد ذاته،ولكن عدم وفاء الدخل بالنشاطات والتوظیفات التي تتولد منها الق

  .3"اإلنسانیة للفرد

حالة من الحرمان المادي تتجلى أهم مظاهرها في انخفاض ":عرفه الدكتور محمد حسین باقر

استهالك الغذاء كما و نوعا،وتدني الحالة الصحیة والمستوى التعلیمي والوضع السكني،و 

                                                           
دكتوراه،جامعة محمد  أطروحة،)الفقر والبطالة(السیاسة التنمویة في الجزائر وانعكاساتها االجتماعیةرقیة خیاري،-  1

  .16،ص2014-2013،بسكرة،كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،قسم علم االجتماع،خیضر
   .6،ص2010،سبتمبر5،العدد"حقوق اإلنسان واستراتیجیات الحد من الفقر"،سلسلة منشورات الصحة وحقوق اإلنسان-  2
  .46،لبنان،ص2009الساقي،،دار 1،طالفقر و الفساد في العالم العربيسمیر التنیر،-  3
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ضمان لمواجهة الحرمان من تملك السلع المعمرة واألصول المادیة األخرى،وفقدان االحتیاطي وال

  .1"المرض واإلعاقة و البطالة و الكوارث واألزماتك الحاالت الصعبة 

والملبس والرعایة  األساسیة، كالمأكلتلبیة حاجیاتها  عدم قدرة فئة معینة من":إجرائيتعریف 

  ".الصحیة و التعلیم

  أسباب الفقر:المطلب الثاني

سیاسیة اقتصادیة واجتماعیة وغیرها الفقر و تتنوع نتیجة تفاعل عدة عوامل  أسبابتتعدد 

  :یلي وسنذكرها في ما

الدول النامیة االستعمار،فأكثر الدول فقرا  إن من بین أسباب تفقیر:أسباب سیاسیة-أوال

في العالم كانت مستعمرة من الدول الغنیة التي استنزفت ثرواتها وخیراتها،إضافة إلى أنظمة 

الحكم الفاسدة التي غالبا ما تكون السبب المباشر في تفقیر المجتمع وخاصة الطبقات الدنیا 

،كما أن الحرب من بین 2ویوسع قدراته و حریاتهوالمتوسطة،فالحكم الراشد یعزز رفاهیة اإلنسان 

فهي تؤثر على النشاط االقتصادي للدولة،وعلى الموارد الموجودة وبالتالي تجعل  األسباب أهم

بلد  أيالحصار الذي یفرض على  أن إلىمستوى من المعیشة،باإلضافة  ادنيالفرد یعیش 

ال الموارد المتاحة أمامهم وبالتالي یصلوا یجد أفراد المجتمع إ سیؤثر على االستثمار،وبالتالي ال

كالمأكل (إلى مرحلة الفقر المطلق ،الذي یعني عدم القدرة على إشباع الحاجات األولیة 

،باإلضافة إلى امتالك بعض أفراد المجتمع من ذوي السلطة لمعظم ثروات المجتمع )والملبس

،زد ذلك صرف المخصصات المالیة لمشاریع التنمیة لصالح التسلح إلى إضافة،3دون اآلخرین

على ذلك الفساد والبیروقراطیة التي تتجلى في بطء مختلف اإلجراءات اإلداریة وتعقیدها وعدم 

                                                           
إشكالیة قیاس وتقییم ظاهرة الفقر "بعنوان طویطي مصطفى،لعرج مجاهد نسیمة،مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الدولي- 1

- 08(دول العربیة في ظل العولمة،یوميتقییم سیاسات اإلقالل من الفقر في ال:،الموسوم بعنوان"في الدول العربیة

  .18،ص)2014دیسمبر09
  .160رقیة خیاري،مرجع سابق،ص-  2
األكادیمیة ،"ظاهرة الفقر في الجزائر وأثارها على النسیج االجتماعي في ظل الطفرة المالیة،البطالة والتضخم"حاج قویدقورین،-  3

  .18،ص2014،جوان12،قسم العلوم االقتصادیة والقانونیة،العددللدراسات االجتماعیة و اإلنسانیة
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االكتراث بخدمة المصالح  العمومیة،مما ینتج عنه تعطل المشاریع التنمویة وتراجع معدالت 

  .1زیع الموارد األولیة لصالح فئة معینةالنمو االقتصادي واختالل في تو 

سیاسة التعدیل الهیكلي وهي سیاسة مفروضة من قبل صندوق :أسباب اقتصادیة-ثانیا

النقد الدولي و البنك الدولي لإلنشاء و التعمیر على الدول التي تقترض منها،حیث تلزمها 

سدید القروض ونتیجة لهذه بتقلیص نفقاتها االجتماعیة مثل الصحة و التعلیم،بغیة تمكنها من ت

السیاسة وجدت الكثیر من الدول نفسها مجبرة على فتح اقتصادیاتها،والتنقل إلى مصدر صاف 

عدم مالئمة إلى  إضافةللثروات مثل الید العاملة الزهیدة و المواد األولیة الخامة منخفضة الثمن،

معدالت  خفض إلىتي تؤدي بها السیاسات االقتصادیة ال السیاسات االقتصادیة الكلیة ویقصد

النمو االقتصادي،الذي یترتب عنه عجز في خلق مناصب عمل مما یؤدي إلى اتساع دائرة 

،إضافة إلى أن األزمات االقتصادیة في بعض 2الفقر إضافة إلى سوء استغالل الثروات المتاحة

یعیة التي تساعد المجتمعات تؤثر على أفراد المجتمع وتؤدي إلى عدم االستفادة من الموارد الطب

على رفع المستوى االقتصادي و االجتماعي للمجتمع كعدم استغالل البترول استغالال جیدا 

ارجیة بالنسبة للصادرات تدهور شروط التجارة الخ أن كما،3وتأخر القطاع الزراعة و الصناعة

الخامة، بالنسبة للدول النامیة  األولیةالمحصورة في مجموعة من الموارد و الطاقات  الرئیسیة

تخفیض العوائد التي تجنیها الدول المصدرة من  إلىالدولیة یؤدي  باألسواق أسعارهاوالتي ترتبط 

خفض معدل نمو نصیب الفرد من الناتج القومي  إلى،وهذا یؤدي بدوره األجنبیةالعمالت 

ي اقتطاع جزء من الموارد الدین الخارجي للدول النامیة و الذي یعن إلى إضافة، اإلجمالي

تسدید الدیون ،بدال من استخدامها لتحقیق التنمیة وخلق فرص عمل  إلىالمتاحة و توجیهها 

المؤدیة للفقر فهي تؤدي  األسباب أهمالبطالة تعد من  أننمو اقتصادي،كما  إحداثبغیة 

قصاء إلى إلى سلسلة من الحاالت المختلفة،أي من البطالة إلى اإلقصاء،ومن اإلتدریجیا 

                                                           
دراسة حالة -2015عامة حتى المتحد لألمم اإلنمائیة األلفیةتجسید برنامج  إطارمسار مكافحة الفقر في  تقییم"عباس وداد،- 1

  .284-283،ص)2015،دیسمبر21العدد(،مجلة العلوم االجتماعیة،"الدول العربیة
  .283المرجع نفسه،ص-  2
  .163رقیة خیاري،مرجع سابق ،ص-  3
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التهمیش،ومن التهمیش إلى الجنوح،كما  یصاحب البطالة الشعور بعدم المساواة مما یخلق نوعا 

  .1من عدم االستقرار

یبدو هذا البعد من خالل ثقافة المجتمع والمبادئ التي یقوم :أسباب اجتماعیة-ثالثا

وتقدیم الخدمات كالرعایة الصحیة،التعلیم وفرص  المجتمع أفرادعلیها كالمساواة والعدل بین 

،فالتعلیم من المؤهالت األساسیة التي تسهل للفرد الدخول في سوق العمل 2العمل ألفراد المجتمع

وتوفیر دخل دائم له،فالفقراء یعانون من نقص إمكانیة الحصول على التعلیم والتكوین،باإلضافة 

وانعدام المیاه الصالحة للشرب ،وقنوات الصرف  إلى تدهور نوعیة خدمات الرعایة الصحیة

السلبیة  اآلثارتضاعف من  أنالصحي وانتشار األمراض المعدیة ،كذلك عدم المساواة یمكن 

عدم  إلى،وظهور التمایز بین الطبقات یؤدي 3االقتصادي والسیاسات الخاصة بالنمو لالنفتاح

كلما زیادة عدد السكان فمن المالحظ انه  ىإل باإلضافة،4المجتمع أفرادوجود مشاركة فعالة بین 

خفض تعداد السكان، وبالمقابل كلما ازداد معدل الفقر كلما ازداد عدد معدل الفقر ان انخفض

الخام وشدة ،فالنمو السریع للسكان بوتیرة اكبر من معدالت نمو الناتج المحلي الداخلي 5السكان

مختلفة ،تشكل ضغطا على الموارد وعلى البیئة التفاوتات في توزیع الدخل بین فئات المجتمع ال

و خاصة أن العدد األكبر من الزیادة یتم بین السكان الذین یعیشون في حالة فقر 

االستعمار و االستبداد العالمي ونهب الثروات على :مثل ى،باإلضافة إلى أسباب أخر 6مدقع

  .7والبیئةمثل المناخ  األخرىالمستوى العالي و انتشار الجریمة والفوضى،الكوارث الطبیعیة 

   

                                                           
  .283، صسابق ، مرجععباس وداد- 1
  .162خیاري ،مرجع سابق،صرقیة -  2
  .284عباس وداد،مرجع سابق،ص-  3
  .18حاج قویدقورین،مرجع سابق،ص-  4
سلسة دراسات یصدرها مركز اإلنتاج اإلعالمي جامعة الملك عبد العزیز،اإلصدار الثالث عشر،مركز ،"مكافحة الفقر"- 5

  .69اإلنتاج اإلعالمي،ص
  .162رقیة خیاري،مرجع سابق،ص-  6
  .69،مرجع سابق ،ص"الفقرمكافحة "-  7
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  أنواع الفقر:المطلب الثالث

  :أهمهاتوجد عدة تصنیفات للفقر 

 األدنىیعني عدم إمكانیة الفرد من الحصول على الدخل الكافي لنیل الحد :الفقر المطلق

  .2،ویكون مطلقا عندما یكون الدخل اقل من الحاجیات المطلوبة1من الغذاء و الملبس والصحة

یعد الفرد فقیرا نسبیا إذا قل معدل دخله عن قیمة محددة في سلم :النسبيالفقر 

  .الدخل،ویتم تحدید هذا المعدل من خالل دراسات میدانیة للدخل واإلنفاق على مستوى كل دولة

 كاألراضي اإلنتاجیة لألصولسكان الریف یتعرضون للفقر،نظرا الفتقارهم :الفقر الریفي

میاه الري،وتعرض مناطقهم للجفاف و التصحر وغیاب  وٕامداداتالزراعیة ذات النوعیة الجیدة 

  .وافتقارهم للخدمات الصحیة و التعلیم،والمیاه الصالحة للشربالبنیة التحتیة 

ینتشر الفقر الحضري في األحیاء الصغیرة والمدن المتمیزة باالزدحام، :الفقر الحضري

كما ،3یة السیئة ویعتبر معظم فقراء الحضر من المهاجرین من الریفأین تكثر األحوال الصح

عدم التمتع بالخدمات التي  إلى باإلضافةهامشیة تدر علیهم دخال ضئیال جدا ، أنشطةیمتهنون 

  .4)الغذاء وأسواقالخدمات الصحیة،،التعلیم (تدل على الحیاة مثل

  :كاآلتيللفقر وهو  آخرهناك تصنیف  أن إلى باإلضافة

 ، التملك، الوصولیعني عدم القدرة على كسب المال بهدف االستهالك:الفقر االقتصادي

  .الغذاء إلى

                                                           
،مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الدولي الذي نظمته "منه اإلقاللالفقر في الدول العربیة و "،زاوي أمال،قادة أقاسم-  1

من الفقر في الدول  اإلقاللتقییم سیاسات :،الموسوم بعنوان، "الفقر في الدول العربیة واالقالل منه"بعنوان 3جامعة الجزائر

  .375،ص)2014دیسمبر 09- 08(العربیة في ظل العولمة،یومي
و العلوم  اإلنسانیةقسنطینة،كلیة العلوم  جامعة منثوري (دكتوراه، أطروحة،أسبابه وأنماطه:الفقر الحضريصلیحة مقاوسي،-  2

  .30،ص)2008الدیموغرافبا، االجتماعیة،قسم علم االجتماع و
  .377- 376أمال،مرجع سابق،ص ص أقاسم قادة،زاوي-  3
  .35صلیحة مقاوسي،مرجع سابق،ص-  4
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عدم تمكن الفرد من الصحة، التعلیم، المسكن، التغذیة والماء وتعتبر هذه :الفقر اإلنساني

  .العناصر أساس تحسین معیشة الفرد ووجوده

  .األساسیة و اإلنسانیة ، الحریاتالسیاسیة اإلنسان، المشاركةغیاب حقوق :الفقر السیاسي

عدم القدرة على المشاركة باعتبار الفرد محور الجماعة و المجتمع في :الفقر السوسیوثقافي

  .1الهویة و االنتماء الذي یربط الفرد بالمجتمع و جمیع األشكال الثقافیة

   

                                                           
،دیسمبر 4،العددمجلة نماء لالقتصاد و التجارة،"مؤشرات قیاس الفقر وطرق مواجهته"بختي فرید،بهیاني رضا،-  1

  .184،ص2018
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  بطاقة فنیة إلفریقیا:المبحث الثاني

 الجغرافي الممتاز وتنوع أقالیمها ،إضافة إلى ثرواتها الطبیعیةتتمیز قارة إفریقیا بموقعها 

 األقلیاتكثرة  إلىالمتنوعة من نفط وغاز،الحدید والفوسفات وغیرها من الموارد األخرى إضافة 

  .و القومیات فیها

  الموقع الجغرافي إلفریقیا:المطلب األول

یحدها من الشمال البحر 2كم30قارة بمساحة تقدر ب كأكبرالمرتبة الثانیة إفریقیا تحتل قارة 

شرقها وقناة وشرقا المحیط الهندي في جنوب  األطلسيالمتوسط،ومن الغرب المحیط  األبیض

  .السویس والبحر األحمر شمال شرقها

درجة إلى الشمال من خط االستواء،ودائرة 37تمتد إفریقیا بین دائرة عرض:الموقع الفلكي

درجة إلى الغرب من خط غرینتش 17االستواء،وتمتد بین خطي طولدرجةجنوب خط 35عرض

  .درجة إلى الشرق من خط غرینتش51و

  :كاآلتيالمناخیة فهي  إفریقیاقارة  أقالیمفیما یخص  أما

  .القریبة من دائرة خط االستواء ویتمثل بالمناطق:االستوائي اإلقلیم

  .و الصحراء الكبرى ونامیبیا ویتمثل بصحراء كلهاري:اإلقلیم الصحراوي

  .أثیوبیایتمثل بهضبة :اإلقلیم الموسمي

یتمثل في السواحل الشمالیة التي تطل على البحر األبیض :إقلیم البحر األبیض المتوسط

  .المتوسط

على ممرات مائیة هامة تصل بین قارات العالم كمضیق باب  إفریقیاتشرف قارة 

  .1سالمندب،ومضیق جبل طارق،وقناة السوی

                                                           
 2019- 12-16تم تصفح الموقع یوم  https://mawdoo3 .com:،نقال عن "معلومات عن قارة إفریقیا"صفاء شریم،-  1

  .13:58على الساعة 
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  .إلفریقیاالموقع الجغرافي  1الشكل رقم 

 

تم تصفح  pt-br.facebook.com:نقال عن إفریقیاخریطة تبین الموقع الجغرافي لقارة :المصدر

  .23:191على الساعة  2020-05-26الموقع یوم 

  :أما فیما یخص هضاب قارة إفریقیا فهي كالتالي

الهضبي إذ تتشكل أراضیها من عدد من الهضاب یغلب على تضاریس إفریقیا الطابع :الهضاب

هضبة الصحراء اإلفریقیة الكبرى،الممتدة شمال القارة والتي تعتبر اكبر هضاب :الرئیسیة أهمها

  . العالم مساحة

                                                           
  .1انظر الملحق رقم -  1
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إضافة إلى وجود هضبة إثیوبیا الواقعة شرق القارة،في حین توجد هضبة البحیرات االستوائیة  

الفلد فتمتد في الجنوب،و تشكل الصحاري نسبة كبیرة من مساحة هضبة  أماوسط شرق القارة،

  .ونامیبیا والصحراء اإلفریقیة الكبرى  هذه الهضاب كصحراء كلهاري

  :یوجد سلسلتان من الجبال في هذه القارة:الجبال

،و التي إفریقیامن المغرب و الجزائر و تونس في شمال غرب قارة  تمتد: األطلس سلسلة جبال

قمة جبل  اإلشارة إلى أن وتجدرمت فوق سطح البحر،2500مترو 1800تفاعها بینیتراوح ار 

متر فوق سطح 4165 إلىقمم هذه السلسلة فتصل  أعلىطوبقال في دولة المغرب تعتبر 

  .األرض

و التي یعتبر أشهرها جبل كلمنجارو،وهو أعلى جبال قارة إفریقیا،كما  :الكتل الجبلیة المتناثرة

  .بستي، و الهقار و العوینات و كذلك داركنزبیرغیوجد فیها جبال تی

السهول الساحلیة تمتد على طول سواحل البحر المتوسط شمال القارة :نوعین إلىتنقسم :السهول

 من البحر المتوسط،ومناخها معتدل األطلسوتمتاز بقلة اتساعها نتیجة القتراب سالسل جبال 

تمتد على  واألنهارل سواحل المحیط األطلسي و الهندي،و السهول الفیضیة تمتد على طو  كما

یبلغ طوله  إذ األنهار أطولطول انهار القارة الرئیسیة مثل نهر النیل الذي یعد من 

الكونغو والنیجر واألورانج والزمبیزي الذي توجد فیه شالالت فیكتوریا الواقعة كم،ونهر 6695

ا و زیمبابوي،أما عن البحیرات االستوائیة مثل بحیرة فیكتوریا،بحیرة على الحد الفاصل بین زامبی

  .1تشاد وتانا

  

  

   

                                                           
 2020- 05-26تم تصفح الموقع یوم mawdoo3.com:،نقال عن2016-05-09،"تضاریس قارة إفریقیا"صفاء شریم، -  1

  .23:35على الساعة
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  .إفریقیاتضاریس  2الشكل 

 

  geographybbsate.blogspot.com:نقال عن إفریقیاخریطة تبین تضاریس :المصدر

  .23:101على الساعة 2020-05-27تم تصفح الموقع یوم

  إفریقیاالنظام السیاسي في :الثاني المطلب

تعاني الدول اإلفریقیة من حالة عدم االستقرار في النظام و القانون،خصوصا مع تعاظم 

تتعلق (المشكالت األمنیة و كثرتها مثل االنقالبات العسكریة و الصراعات والحروب األهلیة

قوق اإلنسان والتدهور ،هذا من جهة ومن جهة أخرى مشكالت انتهاك ح)بكیان وسیادة الدولة

المؤسسي وتنامي صراع النخب ،باإلضافة إلى مشكالت مع العالم الخارجي سواء على 

وقد شهدت ،2ي الشأن الداخلي للدول اإلفریقیةالمستوى اإلقلیمي أو الدولي مما ینتج عنه تدخل ف

عقب احتجاجات جماهیریة وضغوطات 1992-1988خالل الفترة إفریقیا تحوالت متسارعة

                                                           
  .2انظر الملحق رقم-  1
،كلیة 2،أطروحة دكتوراه،جامعة وهراندراسة مقارنة-و الترسیخ الدیمقراطي في إفریقیا المعارضةبن بختي عبد الحكیم،-  2

  .95،ص2017- 2016الحقوق و العلوم السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة،
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دولةافریقیة جنوب الصحراء بتقدیم ضمانات الحترام الحقوق المدنیة 33دولیة،فقد قامت 

دولة افریقیة انتخابات تعددیة وتنافسیة،وبعد مرور أكثر من عقد على 16،شهدت 1994سنة

یا،مازالت النتائج غیر واضحة فثمة تزاید الزمن من بدایة عملیة التحول الدیمقراطي في إفریق

فإذا تطرقنا إلى االنقالبات العسكریة فنجد ،1نحو العنف للوصول الى السلطة والمحافظة علیها

الصراع في الكونغو الدیمقراطیة وبعد حرب أهلیة طویلة وضعت أوزارها عام :أمثلة كثیرة مثل

ابات رئاسیة تعددیة أسفرت عن جوزیف إجراء أول انتخ أعقبها،تشكلت حكومة انتقالیة 2003

كابیال رئیسا لها،بعدما أدارتها وراقبتها األمم المتحدة بقدر كبیر من الشفافیة،لكن في 

عرف باسم  الشمالي حركة تمرد مسلحة من جانب ما إقلیم كیفوانطلقت من 2006نوفمبر

و  "نكو ندا"بزعامة االف مقاتل 5000الذي یبلغ قوامه " المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب"

 "نكو ندا"توتسي والحتواء هذا التمرد تم التوقیع على اتفاق یقضي بدمج قوات  أصلمن  "نغولي"

،لكن مع الدعم اإلقلیمي الذي یحظى به  مع وحدات القوات المسلحة للكونغو الدیمقراطیة

التوتسیة  من ذوو األصول المتمردون برر نكو ندا القتال ضد الحكومة بدعوى حمایة السكان 

لم تتخلص  إنانه سیستمر بالقتال حتى یطیح النظام  وأكد هجمات متمردي الهوتو الرواندیین

في السودان فقد كان الصراع بین المؤتمر الوطني و الحركة  أما،2الحكومة من القوات السلبیة

باتفاق  ،حول منطقة آبیي الغنیة بالنفط وقد كاد هذا الصراع یعصفلتحریر السودان الشعبیة

جنة العلیا التي ل،ونتیجة لفشل المحادثات التي عقدتها ال2005السالم الذي وقعه الطرفان سنة

شكلها الطرفان،قررت الحركة الشعبیة  لتحریر السودان تعلیق مشاركتها في حكومة الوفاق 

،ورغم عودتها لصفوف الحكومة السودانیة ظل الخالف بینها وبین المؤتمر 2007الوطنیة سنة

الوطني حول منطقة آبیي مستمرا،وبعد فترة من التصعید عقد الطرفان سلسلة من االجتماعات 

عودة :نقاط نذكر منها وتضمنت خارطة الطریق أربع2008یونیو07أسفرت بشأن آبیي في 

المدنیین إلى المنطقة بعد تطبیق الترتیبات األمنیة،وٕانشاء إدارة مدنیة ضمن الحدود المؤقتة 

ة الشعبیة ویكون حزب المؤتمر الوطني نائبا للرئاسة،وتقاسم عائدات النفط في ترأسها الحرك

                                                           
  .46- 45،ص ص2007،مكتبة مدبولي،1حمدي عبد الرحمان،إفریقیا وتحدیات عصر الهیمنة أي مستقبل؟،ط-  1
،مركز البحوث اإلفریقیة البحوث والدراسات،جامعة القاهرة،معهد "2008-2007االفریقيالتقریر االستراتیجي "-  2

  .250-249الخامس،ص ص اإلصدار،2008،اإلفریقیة



االطار المفاهیمي للفقر:فصل تمهیدي  

 

20 
 

منطقة آبیي وفقا ألحكام اتفاق السالم الشامل،ویساهم الطرفین بنسبة مئویة متفق علیها من 

،وكان انفصال  العائدات في صندوق لتنمیة المناطق الواقعة على الحدود بین الشمال و الجنوب

نتیجة حتمیة لهذا الصراع ولم تتعافى السودان من هذه المشاكل بعد،كما  2011السودان سنة 

وتسرب من التعلیم نتیجة  من أعمال قتل ومذابح ومجاعة و نزوحأن الصومال التي عانت 

والزالت الصومال ،أثیوبیاالصراع فیه بین المقاومة الصومالیة والحكومة الصومالیة التي تدعمها 

تكثر في قارة إفریقیا وهي تمدید  ،وهناك ظاهرة1صراع إلى یومنا هذاتعاني من تبعات هذا ال

الفترة الرئاسیة للرؤساء األفارقة لالستمرار في مناصبهم ویحوزون تعدیالت دستوریة إلزالة القیود 

یطلق علیه العجز المفروضة على فترة الرئاسة والتي عادة ما تكون محكومة بفترتین وهذا ما 

والعدید من الدول اإلفریقیة تتبنى أنظمة عسكریة ذات حزب واحد متسلط وتسمح 2الدیمقراطي

یسمو إلى المعارضة،وقد أكد روبرت جاكسون وكارل روزبرغ على  بالتعددیة في إطار مغلق ال

  .3أن أفضل وصف لألنظمة السیاسیة اإلفریقیة المعاصرة هو الحكم الفردي

  

  جتماعي إلفریقیاالنظام االقتصادي و اال:المطلب الثالث

إن النظام االقتصادي إلفریقیا مبني بشكل كبیر على :النظام االقتصادي إلفریقیا:أوال

النفط و الغاز،وهذا ال یعني غیاب موارد أخرى مثل الموارد المتجددة والزراعة،حیث تمتلك 

 إجماليمن %12یقدر بحوالي ما أيملیار برمیل من احتیاطي النفط 124حوالي إفریقیا

،وتتركز هذه الثروة في البلدان اإلفریقیة العالمي احتیاطي النفط

الكونغو وجنوب  إلى إضافةالسودان وغینیا االستوائیة _انجوال_مصر_الجزائر_نیجیریا:اآلتیة

                                                           
  .225المرجع نفسه،ص-  1
نقال 2018نوفمبر15،مجلة قراءات افریقیة،"االنتقال الدیمقراطي وعقم النخب الحاكمة في إفریقیا"حمدي عبد الرحمان،-  2

  .21:00على الساعة2019- 10-21تم تصفح الموقع یوم https://w.w.w.qiraatafrican.com:عن
،كلیة العلوم 03،مذكرة ماجیستر،جامعة الجزائرإفریقیافي بلدان غرب  دور الجیش في الحیاة السیاسیةرفیق زغراب، أمحمد-  3

  .76،ص2013العالقات الدولیة، السیاسیة
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تریلیون متر مكعب من احتیاطي 500إفریقیا،أما فیما یخص الغاز الطبیعي فتمتلك حوالي 

  .1ماس والیورانیوماأللإلى الغاز الطبیعي باإلضافة 

فهي  ،الزراعیة حیث تمثل الزراعة أهمیة بالغة أما فیما یخص الزراعة فإفریقیا غنیة باألراضي

من سكان القارة  %70حیث یعتمد  تشكل مصدرا مهما یمكنه المساهمة في تحقیق التنمیة

من إجمالي مساحة القارة الذي %35علیها،وتقدر نسبة األراضي الصالحة للزراعةب

،لكن یبقى تمویل هذا القطاع ضعیفا مما یشكل عائقا في وجه القارة  لتحقیق 2ملیون كم33یبلغ

من إجمالي اإلنتاج العالمي أما %5نواعهاتنتجالذرة بأ:لذاتي،نذكر بعض المحاصیلاالكتفاء ا

مالیین طن،القمح و الشعیر یقدر إنتاج القارة اإلفریقیة 9األرز فیقدر إنتاجه السنوي بحوالي 

ملیون طن من القهوة آي 1,5إلى إنتاجها حوالي باإلضافةمن اإلنتاج العالمي %2ب

،وأیضا قصب السكر وزیت النخیل الف طن من الشاي200من اإلنتاج العالمي و%22مایعادل

والكاكاو إضافة إلى الحمضیات  الموز األناناس،المانجو،المشمش،ویتم تصدیر بعضها للخارج 

  .2ها القوميوتعد مصدرا من مصادر دخل

  .خریطة الثروات الطبیعیة في أفریقیا:03الشكل 

  

                                                           
تم  africanx.iq:نقال عن 2018اكتوبر14،اإلفریقیة،مركز الدراسات "اإلفریقیةعن الثروات  ماال تعرفه"حسنین عماد شبع،-  1

  .20:00على الساعة 2019دیسمبر16تصفح الموقع یوم 
تم  w.w.w.sis.gov.eg:،نقال عن2-1،ص ص2013،العدد السابع،سبتمبرمجلة إفریقیا قارتنا،"الزراعة في إفریقیا"-  2

  .17:30على الساعة  2019دیسمبر16تصفح الموقع یوم 
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تم تصفح الموقع  sites.google.com:خارطة الثروات الطبیعیة في إفریقیا نقال عن:المصدر

.21:001على الساعة 2020مارس22یوم

                                                           
  .03انظر الملحق رقم -  1
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الطاقة الشمسیة والكهرباء،إال الریاح،مثل ورغم أن قارة إفریقیا تعتبر مصدرا للطاقات المتجددة 

في هذه المجاالت مثل غیاب الكهرباء في كثیر من الدول  أنها ال تزال تعاني من مشاكل

ملیون 80اإلفریقیة،وقد لجأ البنك الدولي إلى تمویل مشاریع من شأنها توفیر الكهرباء لقرابة 

نخفاض نصیب القارة من اإلنتاج ،ویرجع ا1شخصا في نیجیریا وأیضا السنغال موزمبیق وزامبیا

العالمي للطاقة إلى التخلف االقتصادي نظرا لعدم إتمام عملیات المسح الجیولوجي للقارة ،وعدم 

توفر رأس المال إلتمام عملیات التنقیب واستغالل اإلمكانات المتاحة لزیادة إنتاج  مصادر 

 أن إلى إضافةقط المائیة الطبیعیة،الطاقة المختلفة ،السیما تولید الكهرباء المائیة من المسا

اإلفریقي واهم ما یوضح هذا ضعف اإلمداد الكهربائي  هناك ضعف لمركب النشاط االقتصادي

من إجمالي إمكانات تولید الكهرباء المائیة  %15للسكان على الرغم من امتالكها ألكثر من 

عدم إمدادهم  من سكان إفریقیا جنوب الصحراء من%70في العالم، ویعاني أكثر من 

  .2بالكهرباء

إن المجتمع اإلفریقي عبارة عن خلیط مجموعات بشریة :إلفریقیاالنظام االجتماعي :ثانیا

السامیون ویسكنون شمال إفریقیا ویتكلمون لغات سامیة ویسهل :كاآلتيتنقسم إلى عناصر وهي 

وهم الذین ال یتكلمون  أما الحامیون،تمییزهم عن غیرهم لوضوح طابع الجزیرة  العربیة علیهم 

لغات سامیة وال زنجیة وفیهم سمات الجنس القوقازي مع بعض العناصر الزنجیة وهؤالء سكان 

-أ:الصومال وٕاثیوبیا وبعض مناطق شمال إفریقیا،أما فیما یخص الزنوج فینقسمون إلى قسمین

وال  إفریقیان غرب وهم یسكنو الزنوج -ب البانتو وهو اسم اللغة التي یتحدثون بها وأطلقت علیهم

یتكلمون لغة البانتو،أما عن النیلیون وجاءت تسمیتهم نسبة إلى النیل الذین یعیشون حوله 

أما فیما یخص البوشمان و والنیلین الحامیین خلیط جنس خلیط من النیلیین و الحامیین،

جنوب انجوال،وفي  إلىقدیمة یعیشون في خط یمتد من الصومال  أجناسالهوتنتوت وهم بقایا 

ج دولها بل ویتعدى وجود قبائل ذات نفوذ قوي داخل و خار  اإلفریقیةالبیئة  أفرزتوقد  هذا الخط

                                                           
تم  https://w.w.w.albankaldawli.org:عن ، نقال"المتجددة في إفریقیاواستخدام الطاقة  تعزیز«، هذا هو بیت القصید-  1

  .21:00على الساعة2019دیسمبر16نصفح الموقع یوم
  .321-318ص،مرجع سابق،ص "2008-2007التقریر االستراتیجي االفریقي"- 2
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الدولة الواحدة وتتمیز هذه القبائل بالقوة البشریة و االقتصادیة واألمنیة نتیجة لهیمنة القبیلة على 

  :وفیما یلي ذكر لبعض القبائل االفریقیة  الواقع اإلفریقي

یمتد الموطن االقلیمي لهم من جبل الهواء في النیجر إلى منطقة جوس :قبائل الهوسا-1  

القدیمة على طول وادي نهر بالتو وسط نیجیریا،ومن بحیرة التشاد مرورا بإمبراطوریة السونغاي 

النیجر،ویعد أبناء قبائل الهوسا الموزعین على مساحة جغرافیة واسعة والمجموعة العرقیة الكبرى 

قالیم الشمالیة بنیجیریا وقد أصبح اإلسالم الدین الرسمي على أیدي المسلمین القادمین من باأل

  .شمال إفریقیا ومن مالي والدول المجاورة

،والفوال حتى نهر السنغال النیجرمن نهر  إفریقیاشمال  أرجاءتوجد في :قبیلة الفالتة-2  

وتعد فرع من فروع مجموعة الحامیین  یشكلون الطبقة الحاكمة السیاسیة في نیجیریا الشمالیة

الفوال الماشیة تمثل :الشمالیین الذین انتشروا في السودان الغربي وأعالي السنغال وتنقسم إلى

الدماء الحامیة في نیجیریا ویتمیزون بالمحافظة على الدین اإلسالمي،و التمسك بالعادات و 

عن طریق التزاوج ویتكلم الفوال لغة التقالید،والفوال المستقرون حیث امتص الزنوج عناصرهم 

فوفولدي وللفالتة تأثیر في غرب إفریقیا وتنتشر في عدة دول افریقیة مثل نیجیریا و الكامیرون 

  .وٕافریقیا الوسطى و السودان وهو ما جعلها قبائل ذات ثقل اقتصادي واجتماعي و سیاسي

دهم بالمعیار اللغوي،وینقسمون یحتل البانتو ثلثي إفریقیا من خالل تحدی:قبائل البانتو-3  

  :إلى مجموعات اآلتیة

وتنزانیا وزامبیا و الموزمبیق  كینیا إلىشماال  أوغنداینتشر توزیعهم في :البانتو الشرقیین-أ

  .وحتى شمال نهر الزمبیزي

زیمبابوي :في جنوب نهر الزمبیزي وكونتي وهو اقلیهم فسیح یشمل:البانتو الجنوبیین-ب

  .1وبوتسوانا وجنوب غرب إفریقیا ونامیبیا و موزمبیق

                                                           
 https://qiraat:،نقال عن2018دیسمبر10،مجلة قراءات افریقیة،"دور القبیلة في افریقیا"نجم الدین السنوسي،-  1

african.com 14:44على الساعة  2019دیسمبر06تم تصفح الموقع یوم.  



االطار المفاهیمي للفقر:فصل تمهیدي  

 

25 
 

یمتد توزیعهم من األطلنطي شمال نهر كوتني إلى غرب :البانتو الغربیین -ج

زیمبابوي،ومحور البحیرات العظمى في غرب إفریقیا وجنوب الكامیرون والغابون إلى جنوب 

  .السودان

ثار ساللیة في شمن والهوتنتوت وهو ما ترك آبین البانتو والبو  وقد حدث اختالط

االنتشار الواسع لقبائل البانتو  إلى أدىالبانتو،وخصوصا في قبائل الزولو والسواري والمادیل،ما 

حیث یبلغ عددهم  إفریقیاوتحولها إلى قوة اجتماعیة و اقتصادیة في عدة دول مثل جنوب 

  .ملیون نسمة،وكذلك زامبیا زیمبابوي وأوغندا وكینیا24

من العدد %50ى القومیات اإلثیوبیة یشكلون تقریبا ما یعادل كبر :قومیة االورومو -د

الكلي للسكان ولغتهم مكتوبة وتعد من اللغات الحامیة وینقسمون الى خمس مجموعات تدعى 

وقد %80أحیانا قبائل لكنها تجمع ألشخاص ینحدرون من سلف مشترك،ونسبة المسلمین تبلغ 

إلى أن   باإلضافةالمسیحیة،" مهرااأل" یةتشكیل جبهات تحریر ضد قوم إلىسعى االورومو 

رومو على وسط أثیوبیا أتاحت لها امتالك أكثر مناطق الهضبة األثیوبیة االستوائیة و سیطرة اال

  .إستراتیجیة والتي تعد قلب الهضبة األثیوبیة

،وهي اإلثیوبیة األراضيداخل  إلىالنیل بالسودان وتمتد  أعاليتوجد في :قبیلة النویر-ح

 إلى أدىهو ما  القبائل النیلیة ویبلغ عددهم ملیون نسمة وكثرة المستنقعات في منطقتهممن 

االستقالل واالعتزاز بالنفس،وتعد  إلىونزوعهم  صعوبة اختراق مناطقهم وقد زاد ذلك من عزلتهم

وتشكل القبیلة الوحدة االجتماعیة و اإلداریة لحیاتهم،وهي من جنوب نموذجا للقبائل البدائیة 

لسودان التي ضم أجزاء منها إلى أثیوبیا وهي من القبائل المؤثرة في جنوب السودان حیث ا

كما ان الدین له دور مهم في تعبئة  ،1تعرف بالقوة وخوض الحروب على القبائل األخرى

الموارد لمعالجة مشاكل المجتمع ویرفع مستوى الوعي لدى األفراد مثال ذلك الجماعات االثنیة 

                                                           
  .نجم الدین السنوسي،مرجع سابق-  1
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وفیة في السنغال،وتكون هذه اإلثنیات بمثابة المجتمع المدني الذي له القدرة على و الطرق الص

  .1تعبئة األفراد في اتجاه معین

                                                           
مركز الدراسات ،"الحیاة االجتماعیة لألفارقة الدیانات اإلفریقیة وتأثیرها على"محمد عبد الستار،-  1

  .21:30على الساعة 2019دیسمبر16تم تصفح الموقع یوم africanx.iq:نقال عن،2016دیسمبر18،االفریقیة
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 التعاون الدولي ضمن المدارس الفكریة للعالقات الدولیة:األولالمبحث 

من العالقات  جزء ال یتجزأ أنها أيالتعاون والصراع بمثابة كفتي میزان في العالقات الدولیة، إن

الدولیة وازدادت ،أهمیته في الجوانب النظریة والعملیة مع مرور الوقت لذا وجب دراسة إمكانیة 

التعاون الدولي وتحقیقه وٕایجاد فرضیات عملیة وقابلة للتطبیق بخصوص عملیة التعاون 

واتفاقه  ،الدولي،كما أن البحث في آلیات التعاون الدولي وشروطه والعوامل المؤثرة فیه

ولقد تعددت المقاربات  ،المستقبلیة من بین المسائل التي یحاول منظرو العالقات الدولیة دراستها

التي حاولت  تفسیر ظاهرة التعاون الدولي وعلیه تعتبر المدرسة الواقعیة،اللیبرالیة،البنائیة من 

داخل كل مدرسة،وان  أكثر المدارس التي تناولت التعاون الدولي مع وجود العدید من التیارات

.وهو كیفیة تحقیقه ومعوقاته أال حول مسألة التعاون الدولي یظل الهدف واحدا اختلفت الرؤى  

المدرسة الواقعیة:المطلب األول  

یعتقد الواقعیون التقلیدیون أمثال مورغانثو أن الدول مثلها مثل البشر تمتلك رغبة فطریة في 

،هذا 1التصادم والحروب كأمر ال مفر منه تما نحویقودها ح السیطرة على اآلخرین،وهو ما

،ذلك الن 2ل التعاون فیما بین الدول اقل احتماالالمفهوم التقلیدي للمعضلة التي تجع

تكمن في نظرها بان الدولة هي الوحدة االساسیة للتحلیل  االفتراضات االساسیة للواقعیة

ة هما قیمتان جوهریتان وتنصرف بعقالنیة لتحقیق مصالحها الوطنیة،واألمن والقو 

للدولة،باإلضافة إلى أن الواقعیة  تعتبر أن النظام الدولي یتمیز بالفوضى،ومن ثم تنظر إلى 

المجتمع الدولي والعالقات الدولیة على أنها صراع مستمر نحو زیادة قوة الدولة واستغاللها 

صالح الدول األخرى لتحقیق مصالحها القومیة بغض النظر عن التأثیرات التي تتركها على م

وتركز النظریة الواقعیة الجدیدة أو البنیویة  .3وبالتالي هي نظرة متشائمة حیال التعاون الدولي

                                                           
1 - Martin Griffths and Terry O’callahan,International Relation :the Key concepts,(London ,new 
York "Routledge ,Taylor and Francis e-Library ",2001),pp261-262.  
2
 -GOO Lee,Cooperation Under the Security Dilemma :Evolving inter-korean RelationIn The Early 

1990 :the korean journal of defense  Analysis, vol, XVII, No-03,(winter2005)p-29 . 
3
  .22- 18صص) 1987ذات السالسل،:الكویت(5،طدراسة في األصول والنظریات:العالقات الدولیةإسماعیل صبري مقلد،-  
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عدم وجود حكومة مركزیة عالمیة  إلىال تشیر فقط  ،والفوضى1على فوضویة النظام الدولي

تصبح الدولة هدفا ألعمال العنف  بسبب عدم وجود  أنخطر  إلىتشیر  أیضافحسب،بل 

أمرا الفوضى الدولیة تجعل تحقیق التعاون  أنسلطة شاملة لمنع ذلك،وتعتقد الواقعیة 

تقرر التعاون فقط عندما ترى أنها ستصبح بحالة أفضل جراء هذا  أنصعبا،ویمكن 

  ق التنافس األمني الذي البان التعاون بین الدول له حدود فهو مقید بمنط ،كما ترى2التعاون

الدول بالتعاون ألنه یحقق مصالح كال  ،وبدال من اهتمام3یلغیه التعاون مهما كان حجمه

الدولتین المتعاونتین،ینبغي أن تكون الدول عموما على درایة بالمكاسب التي یحققها الطرف 

المكاسب ضمن بیئة اآلخر،وفي ظل استمرار الدول الدائم للحصول على الحد األقصى من 

،ویستندون إلى نموذج 4دولیة تنعدم فیها الثقة یبقى التعاون هدفا یصعب تحقیقه و الحفاظ علیه

 أنهمایؤدیها سجینان یشتبه في  غیر صفریةسبق،فهي عبارة عن لعبة  لشرح ما معضلة السجین

فصلتین لمنعهما ارتكبا معا جریمة ولكن لم یعترف اي منهما بعد،فیتم وضعهما في زنزانتین من

في حال عدم اعتراف اي منهما -ا:من التواصل مع بعضهما البعض ویقال لكل سجین التالي

في حال اعتراف واحد - في حال اعترافهما یسجن كال منهما،ج-یخرج كالهما من السجن،ب

أن  مسجونا لفترة طویلة وبما اآلخریكافأ به ویبقى  اآلخردلیال واضحا یدین به  وأعطىمنهما 

،من الطبیعي اآلخرالعتراف یمثل الحل األفضل بالنسبة لكل سجین بصرف النظر عما یفعله ا

یكونا بحال أفضل من هذه  أنیعترف كالهما حین یغیب التعاون بینهما،كما یمكن  أنحینئذ 

الواقعیة الجدیدة بان هناك  ،بشكل عام تجادل5المعادلة لو وافقا على التعاون وعدم االعتراف

                                                           
1 -Stephan M.Walt,InternationalRelations, One World, Many Theories,in :Daniel J .Kufman and 
others,Understanding international relation :the value of alternative lenses,4th.ed(united state of 
America :theMC Graw-hill companies,1999),p .32. 
2 -Lorenzo Valeri,Puplic-Private cooperation Andinformation Assurance :ALiberal Institutionalist 
Approach,within :JohanEriksson and Giampiero Giacomello international relation and security in the 
digitale age(london and new york :routledge,2007)p.145. 
3 -Johan J.Mearshaimer,thefalse promise of international institutions,international security,vol.19,No 
3 ,(winter,1994-1995),pp.7-9. 

جون بیلیس وستیف سمیث،عولمة السیاسات :كتاب الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة في األمنجون بیلیس،-  4

  .421ص)2004،لألبحاثمركز الخلیج :دبي(،1،طلألبحاثمركز الخلیج :ترجمة ونشرالعالمیة،
مركز الخلیج :العربیة المتحدة اإلمارات(،1مارتن غریفیثس و تیري اوكالهان،المفاهیم االساسیة في العالقات الدولیة،ط-  5

  .393،ص)2008لألبحاث،
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معینة لهذا التعاون في ظل حالة الفوضى،التي تخاف فیها الدول من عدم التعاون على حدودا 

المدى الطویل ألنه قد یؤدي إلى الفشل في تحقیق مكاسب محتملة،الن احتمال عدم التعاون أو 

الواقعیة  أن،ومع 1االنحراف من جانب الشركاء یترك الدول بحالة لسوأ بكثیر من ذي قبل

ولة إیجاد مساحات تكون فیها المصالح القومیة متجانسة وعدها أساسا للتعاون الدفاعیة ترى سه

الغش فیما یتعلق  إلىونقطة بدایة لبناء مؤسسات دولیة،فإنها تعتقد عدم إذعان الدول ولجوئها 

نقر بالنظرة المتشائمة في  ال بد ان انه إال،2بمصالحها القومیة خصوصا في السیاسات األمنیة

بتأیید كل الكتاب ضمن المدرسة مسألة التعاون الدولي خالل فترة الحرب الباردة لم تحظ 

الواقعیة البنیویة،فهناك اعتقاد بین الكثیر من الباحثین والسیاسیین انه ینبغي تعدیل وجهة النظر 

 واقعیون ظهر كتاب،حیث 3الهاالتقلیدیة ألصحاب النظریة الواقعیة الجدیدة العادیین واستبد

مثال انه خالفا للحكمة التقلیدیة (Charles Glaser)تفاؤال فیرى  أكثریطرحون تقییما  آخرون

لیست النزعة العامة القویة للخصوم في التنافس نتیجة منطقیة وحتمیة لالفتراضات االساسیة 

ضات الواقعیة الجدیدة للواقعیة البنیویة،وعلى الرغم من قبوله بكثیر من تحالیل وافترا

 أهدافهمیوجد نطاق واسع من الظروف التي تمكن الخصوم من تحقیق  بأنهGlaserیجادل

وجه عبر سیاسات التعاون،بدال من سیاسات تنافسیة في مثل هذه الظروف  أفضلعلى  األمنیة

  .4"وطةالواقعیة المشر "سوف تختار الدول التعاون بدل التنافس وتسمى هذه الفئة من الواقعیة 

حد  إلىالنظرة التشاؤمیة  المدرسة الواقعیة تطغى علیها أنما سبق یمكن القول  إلىاستنادا 

مثل رؤیة الدول لمكاسبها ومقارنتها بمكاسب  أسبابا أن،حیث األمدكبیر بشأن التعاون طویل 

ل في و ،والشكوك المتبادلة والخوف من الغش والخداع واالهتمام بالمصلحة الخاصة للداآلخرین

في حاالت تحقیق  إالظل الفوضى التي تشكل في رؤیتهم عقبات جدیة تعتري عملیة التعاون 

  .ون ذات الفائدة المؤكدة والقصیرة األجل لتحقیق أهداف الدولة العلیاالتعا

                                                           
1 -KateO’Neill,J’orge Balsiger,and stacy D.Van Deveer,Actors,Norms,and Impact :Recent International 
Cooperation Theory And The Influence Of Agent –Structure Debate,Annu.Rev.Polit.Sci-2004.p152. 
2 -Stevan L lammy,Contemporary Mainstream Approach,Neo-Realism and Neo-liberalism,in :John Baylis 
and Stevan Smith (Edition) :The Globalization of world politics : an introduction to international 
relations,(Oxford university press,2001).p187. 

  .421جون بیلیس،مرجع سابق،ص-  3
  .422،421ص صالمرجع نفسه،-  4
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المدرسة اللیبرالیة:المطلب الثاني  

ل بناء على تتلخص أهم الفرضیات االساسیة للیبرالیة الجدیدة في أن األفراد و الدو 

التي تنعكس في قدرة األطراف على ترتیب درجة أفضلیاتهم واختیار أحسن أمثلیة (العقالنیة 

یملكون على حل المشاكل والعمل الجماعي،و التعاون الدولي من اجل االستفادة )متاحة

المتبادلة مرغوب وممكن في الوقت نفسه،وللفاعلین الزاخرین من غیر الدول دور كبیر،والدولة 

متعددة المراكز والقضایا ولیست متحدة تماشیا بین التنافس بین الضغوط الداخلیة والدولیة 

فضال عن تركیز اللیبرالیة الجدیدة على السالم الدیمقراطي والمكاسب المطلقة مقابل 

النسبیة،وذلك بمحاولة الدول تشكیل أنظمة دولیة فعالة للحصول على مكاسب مشتركة ولتكون 

ها اإلطار الضیق للسیادة الوطنیة لتصل إلى ،باإلضافة إلى تجاوز 1للتعاون الدوليوسیلة فعالة 

وضع لبنات للتعاون الدولي عن طریق دعم المنظمات و المؤسسات اإلقلیمیة والدولیة التي 

تكون وسیلة  أنمن شأنها  آلیات إیجاد إلى ،فاللیبرالیون الجدد سعوا2یتنامى دورها بشكل كبیر

للتفاعل بینها،هذه  وٕاطارمن نوایا بعضها البعض  والتأكدلقیاس  وأداةالدول، لخلق الثقة بین

الدول أن " بعد الهیمنة"،یجادل كیوهین في كتابهتتمثل في المنظمات والمؤسسات الدولیة اآللیات

ن على اعتبار تتعاون حتى في ظل بیئة فوضویة والمؤسسات الدولیة تسهل هذا التعاو  أنیمكن 

الدول كیانات عقالنیة تسعى لتشكیل منظومات دولیة بناء على قاعدة المصالح  أن

  .3المشتركة،هذه المصالح تعجز الدول عن تحقیقیها بمفردها وهنا تبرز الحاجة للتعاون

المؤسسات الدولیة تلعب دور الوسیط في التفاعل والتواصل بین الدول،إذ توفر فرص  إن

االلتقاء والتحاور وتحسین النوایا وزرع الثقة بین األعضاء،باإلضافة إلى أنها مناسبة لطرح 

                                                           
1 -See :Men Honghua,Critiques Of The Theory Of International Rigimes :The View Points Of Main 
Western Schools of thought. 
http://w.w.w.irchina.org/en/PDF/Mhh1.PDF 
 

2
-12-1766،16العدد- الحوار المتمدن:شيء من النظریة والتطبیق،موقع:الدولیة ، العالقاتمحمد عصام لعروسي-  

  :،على العنوان االلكتروني2006

<https://w.w.w.ahewar.org/debats/show.art.asp?aid=83543>/. 

3
دكتوراه،جامعة الحاج  أطروحة،األسسمحمد الطاهر عدیلة،تطور الحقل النظري للعالقات الدولیة،دراسة في المنطلقات و -  

  .195،ص2015-2014السیاسیة،لخضر باتنة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قسم العلوم 
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لرسم المصالح المشتركة  إطارالمشكالت المشتركة وحل النزاعات العالقة وفي نفس الوقت 

الشفافیة والوضوح في صناعة القرار  ،هذا من اجل1قبلیة للجماعة البشریة ككلالمست واألهداف

الخارجي وتوسیعه لیشمل فاعلین جدد،وهناك جملة أسباب یمكن اعتمادها من اجل دمقرطة 

الجدیدة من  ،وموقف اللیبرالیة2العالقات الدولیة وتغلیب المظاهر التعاونیة على الصراعیة

كونها تركز على مصالح الدول في المجاالت االقتصادیة والشؤون التعاون الدولي ینبع من 

البیئیة مع العلم بعدم إهمالها للحجج العسكریة واألمنیة وبسبب تركیزهم االقتصادي أكد العلماء 

اللیبرالیون الجدد أن الدول تسعى لتحقیق ومواقعها الفردیة بصرف النظر عن الفاعلین 

  .3اآلخرین

وٕاجراءات مجموعات المبادئ والمعاییر والقواعد  بأنها" كما یعرفها كیوهینالدولیة  األنظمة آن

صنع القرار تحد من تكالیف المعامالت بالنسبة للدول،وهذا هو تكالیف صنع االتفاقات 

المعلومات والتغلب  ،وهي تلعب دورا مهما حیث توفر أداة ضروریة لتقییم موثوقیة4"وتنفیذها

  .5على الغش والخداع من جانب الدول األخرى المشاركة في عملیة التعاون

نظام یشرف  أي(فالتعاون مرتبط ببنیة تتسم بالهیمنة"نظریة االستقرار المهیمن"بحسب 

احترام المنظومة الدولیة،وتؤمن تقاسم الخیرات الجماعیة،لكن شریطة  إلىتدفع )علیه قائد مهیمن

 أكثریهدد الراكبون المجانیون هذا التقاسم ویقصد بالراكبون المجانیون هم الذین یستهلكون  أال

،كما 6من الموارد العامة أو أعبائهم اقل من حصة عادلة من تكالیف اإلنتاج من نصیبهم العادل

رة للقوى الصغی أساسیةتغییر البنیة الدولیة لصالحه من خالل تقدیم سلع  قادر علىالمهیمن  أن

                                                           
  .196المرجع نفسه،ص-  1
جلة العربیة للعلوم السیاسیة،مركز دراسات الوحدة م،ال"یوتوبیا" عبد النبي بورزیكي،هل التعاون الدولي حقیقة آم مجرد-  2

  .111،ص2010،خریف28العربیة،بیروت،العدد
3 -Lorenzo Valeri,op cit,p.147. 

  .426-228اوكالهان،مرجع سابق،صمارتن غریفیثس وتیري -  4
5 -Lorenzo Valeri,op cit,p147. 

  :ینظر-  6

<http://translate.google.com/translate?hl=ar&long 
pair=en%7car&u=http://w.w.w.answers.com//Topic:Free-rider-probleme> 
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أما نظریة االعتمادیة المتبادلة،فقد اهتمت بالتعاون الدولي ،1لكي تقبل الخضوع للنظام المهیمن

تنظیم التعاون الدولي في االقتصاد السیاسي العالمي  إلمكانیةمن خالل تناولها  أهمیته وأظهرت

المصالح المشتركة بین الدول،اي  إیجادعند وجود مصالح مشتركة،لكنها لم تبحث في كیفیة 

تفترض مسبقا وجود مصالح عامة متبادلة،وتحاول فحص و تحلیل الظروف التي تؤدي  أنها

التعاون الدولي وعلى التداخل في العالقات  أبعادعلى  ،ولقد تم التركیز2هذه المصالح للتعاون

 إلىیقود  أنیمكن  أكثر أوتین وان زیادة التشابك والتداخل في عملیة االعتماد المتبادل بین دول

التفاعالت  أواصرتعزیز حاالت السلم وتقلیص احتماالت الصراع بینهما من خالل تقویة 

  .3الثقافیة والتنمیة االقتصادیة والتجارة الدولیة والتقدم التقني

االعتماد المتبادل في الجانب االقتصادي مثال  سوف یمنع الدول من استخدام القوة  إن

،في حین االعتماد المتبادل 4رب تهدد حالة الرفاه لكال الطرفینا البعض،الن الحضد بعضه

من الثروة،فحینما یتم نشر شبكات  األعلىوالتقسیم الدولي للعمل یولدان الفاعلیة وتحصیل الحد 

والتعاون في عالم فوضوي قائم على  السالم أسس إقامةاالعتمادیة االقتصادیة المتبادلة،تتم 

وتتعاون الدول في المنظومة الدولیة  الن هذا التعاون تنتج عنه الفوائد والنمو المنافسة،

،كما أن ثورة المعلومات أدت إلى ازدیاد عدد قنوات االتصال بین المجتمعات إلى حد 5السریع

كبیر،كما غیرت أسالیب االعتماد المتبادل المكثف حیث أنها أدت إلى ازدیاد دور األفراد 

باتجاه  ،لیفكروا6لحكومیة،األسواق المالیة بشكل یؤثر في أجندة صناع القراروالمنظمات غیر ا

ظاهرة واسعة االنتشار،ظهر نهج  أصبحالتعاون الدولي في مجاالت شتى،والن التعاون الدولي 

نظري جدید لشرح ذلك منها نظریة  النظام،واللیبرالیة المؤسسیة الجدیدة،ویمكن تحدیهما الرئیس 

                                                           
-سلسلة الترجمة"منشورات اتحاد الكتاب العرب:دمشق(المقداد،قاسم .ألیس الندو،السیاسة الدولیة النظریة والتطبیق،ترجمة د-  1

  .40،39ص ،)2008،"- 2
2 -Robert O.Keohan-After Hegemony :Cooperation And Discord In The World Political Economy,(New 
jersey Princeton university press,1984),p.6. 

األبعاد السیاسیة (،االتحاد االقتصادي و النقدي االروبي وانعكاساتها على االقتصاد العربيوسن إحسان عبد المنعم العزاوي-  3

  .227،228،ص 2001،بغداد،،رسالة ماجیستر غیر منشورة،كلیة العلوم السیاسیة،جامعة النهرین)واالقتصادیة
4 -Stephan M .Walt,opcit,p .32-33.  

  .35ألیس الندو،مرجع سابق ،ص-  5
6 -Robert Keohane and Joseph .S.Nye,Jr,Power And Interdependence In The Information Age,Foreign 
Affairs,Vol.77,No.5(September/october,1998). 
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أكثر من مكاسبها النسبیة الدول مهتمة بتعظیم مكاسبها المطلقة  أنللنهج السائد في ادعائهما 

  .1وقد فتح هذا فرصة لدراسة التعاون بصورة مشتركة،تعاون یؤدي إلى تجاوز مخاوفها

ترى اللیبرالیة المؤسسیة الجدیدة التي ظهرت نهایة سبعینات القرن الماضي وثمانینات 

یة لتنمیة نماط التعاون الدولي وتطویره في ظل تحقیق الوفرة المساواة و األمن هان هناك إمكان

والمنافع المتبادلة بین الدول،باالعتماد على المبادئ األخالقیة و الشرعیة الدولیة و المنظمات 

یتوفر فیه شرطان ،وهي ترتبط بنظام دولي 2العالمیة،هذا مع إقرارها بفوضویة النظام الدولي

یكون من الفاعلین من الدول وغیرها مصالح متبادلة یرجى  أنیجب أوال : وهماأساسیان 

الحصول علیها نتیجة لعملیة التعاون،ثانیا أن یكون التغییر في درجة المأسسة یمارس تأثیرا قویا 

،وعلى الرغم من أن الغش و الخداع عائق أمام التعاون فان مفتاح حل تلك 3على الدول

فهي توفر المعلومات وتزید المصداقیة وتنشئ نقاط االتصال .4ؤسساتالمشكلة یكمن في الم

،كما تسهل التغییر في استراتیجیات الدول بحیث یمكن للدول ذات 5عدم الیقین وبالتالي تقلل

  .6المصالح العقالنیة الخاصة مواصلة التعاون بشكل موثوق مع الزمن

تسودها الفوضى،الن الفوضى ال إن وجود األنظمة یدل على أن التعاون ممكن ضمن حلبة 

،باإلضافة إلى أن األنظمة الدولیة وسیلة داعمة للتعاون 7تعیق التعاون بل تجعل تحقیقه صعبا

من خالل توفیرها للمعلومات حول توقع مشاركة الفاعلین في الحاضر والتزاماتهم المستقبلیة 

ءات ضد السلوك غیر متعاون تبحث في نهایة المطاف في اتخاذ اإلجرا لهذه الترتیبات،فالدول

                                                           
1 -Kate O’Neill, J’’orge Balsiger ,and Stacy D ,Van Deveer ,op cit ,p .153. 

دار :بیروت(،1دراسة في المفاهیم والنظریات،ط:یة الراهنةمحمد بوعشة،التكامل و التنازع في العالقات الدول-  2

  .170،ص)1999دار الرواد،:طرابلس/الجیل
3 -Robert Keohane, International Institutions And State Power.(Colorado :westview press,1989).p.2. 

 
4 -John .J .Mearsheimer,op cit.p.18. 
5  -Robert O .Keohane,Accountability In World Politics .Scandinavian political studies,Nordic political 
science Association,Vol.29-No2,2006 ;p.77. 
6 -Martin Griffiths,Fifty key Thinkers In International Relation,(London and new 
york :routledge,2001),p.188. 

مركز الخلیج :جون بیلیس وستیف سمیث،عولمة السیاسات العالمیة،ترجمة ونشر:ریتشارد لیتل،األنظمة الدولیة في كتاب-  7

  .493،ص)2004،لألبحاثمركز الخلیج :دبي(،1لألبحاث،ط



النظري للتعاون الدولي اإلطار:األولالفصل   

 

33 
 

" لعبة معضلة السجین"اللیبرالیة المؤسسیة الجدیدة أن ،وترى1الذي یعرقل تحقیق المكاسب الفردیة

ال تقتصر على توضیح سبب تثبیط الفوضى للتعاون فقط،بل تشیر أیضا إلى أن الدول تعترف 

سوى توقعها أن الدول األخرى بفوائد التعاون،فال یمنعها من االنتقال إلى استراتیجیات تعاونیة 

تقنع جمیع  آلیات ن لعبة معضلة السجین ضرورة تحدیدسوف تتنصل من ذلك،ویتبین م

العالقات الدولیة في رؤیتهم لیست لعبة ذات  أن،خاصة 2خطر التنصلالالعبین بعدم وجود 

قدر من المكاسب  أقصىالكافي لتحقیق  باألمانمحصلة صفریة،وكثیر من الدول تشعر 

صة بها،بغض النظر ما یؤول للذاخرین وان تبادل المنافع الناشئة عن التعاون ممكن الن الخا

،لكن هل التغییرات في تفضیل االستراتیجیات 3الدول لیست دائما مشغولة بالمكاسب النسبیة 

  كافیة إلنشاء تعاون اكبر؟

إنتاج تعاون وذلك بمساعدة الدول على على  قادرة أدواتتجادل اللیبرالیة الجدیدة ان المؤسسات 

تغلبها على النزعة األنانیة بتشجیعها على ترك المصالح اآلنیة لصالح فوائد اكبر من التعاون 

،واستمر اللیبرالیون المؤسساتیون في تكییف "صندوق النقد الدولي"الدائم مثلما هو الحال في

النظریة فقد برقه مع مرور الوقت،إذ أصبح  نظریاتهم وذلك راجع إلى أن الطرح الجوهري لهذه

المؤسسات على أنها عامل مسهل للتعاون إذا كان یتماشى مع مصلحة الدول،لكن   إلىینظر 

تستطیع فض سلوكیات معینة على الدول إذا تنافت نع نصالحها  من الواضح أن المؤسسات ال

  .4األنانیة

ة،حیث ركزت على الوسائل التقنیة و النمو تعد الوظیفیة من ابرز تیارات اللیبرالیة الجدید

االقتصادي والمشاكل االجتماعیة و البیئیة واعتبرتها ضغوطا ال تقاوم من اجل التعاون 

ي العام و التكنوقراط على وجه تلبیة حقیقیة لرغبات وظیفیة للرأ ،وظهور المنظمات هو5الدولي

التطور في  إلىني،ویرجع ذلك الخصوص الذین یناصرون السیر في اتجاه المسار عبر الوط

                                                           
1 -Lorenzo Valeri, op cit .p.147. 

  .508ریتشارد لیتل،مرجع سابق،ص-  2
3 -Scott Burchill,leberalism,within :Scott Burchill And Others,Theories Of International  Relation, 
Theories of International Relation .3rd-ed-(new York :palgrave acmillan,2005).p65. 
4 -Stephan M.Walt.op cit.p 33 -34. 

  .227،228عبد المنعم العزاوي،مرجع سابق،ص وسن إحسان -  5
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خلق بنیة مشتركة تتمثل في المنظمات  إلى أدىوسائل االتصال وسهولة تبادل المعلومات مما 

،كما یمكن بناء 1الدولیة التي تتعهد بانجاز مهام االتصال و التقارب بین الدول و الشعوب

التعاون الذي یلتف على سیادة الدول ولخصه رائد  أشكالمنظومة سالم عن طریق تشجیع 

في إشارة منه إلى انه ال یمكن قیام تعاون إال "الشكل یتبع الوظیفة"في عبارته الوظیفیة میتراني

 رأى،وقد 2إذا تركز على بعض النشاطات النوعیة التي یمكن ان تتم في سیاق اوسع من الدول

ان لتقسیم العالم الى وحدات قومیة منفصلة،وهذه والحرب نتیجتان حتمیت میتراني أن الصراع

الدول عاجزة عن تحقیق السالم وتحسین المستوى المعیشي و االقتصادي لمواطنیها،كما ان 

نقل بؤرة االهتمام  إلىتجابهها دولة واحدة،حیث سعى میتراني  أنالمشكالت الدولیة اكبر من 

بطبیعتها وعلى رأسها قضیة السیادة التي ال مثیرة للجدل القضایا السیاسیة ال من التركیز على

تتنازل عنها الدول بسهولة إلى المشكالت الفنیة،ورأى أن الحل یكمن في تشجیع أشكال التعاون 

اللین للسیادة عن طریق  أوالتي ال تمس السیادة بدرجة مباشرة والتفكیك الجزئي 

التعاون في حقل واحد سیؤدي  أنالتي تعني " االنتشار"االقتصاد،ولجعل هذا ممكنا طرح فكرة 

خلق تعاون في مجاالت أخرى ،وهذا بناء على أن التعاون الدولي في حقل ما ناتج عن  إلى

خلق حاجات جدیدة وبالتالي الدفع نحو التعاون في  إلىالشعور بالحاجة لهذا التعاون وسیؤدي 

تعاونیة الناجحة وتوسیعها كیفیة االستفادة من التجارب ال" االنتشار"مجاالت أخرى،ویعلم مبدأ

  . 3إلى قطاعات أخرى

  :4ویمكن تلخیص المنهج الوظیفي في تطویر التعاون على الركائز االساسیة

  .المجاالتفي مختلف  الدولیین واألمنلتحقیق السلم  األمثلالتعاون هو الطریق -

  .االتفاق السیاسي إلىالتعاون والتكامل االقتصادي یؤدیان  إن-

                                                           
  .لعروسي،مرجع سابقمحمد عصام -  1
  .104ألیس الندو،مرجع سابق،ص-  2
  .167-162محمد الطاهر عدیلة،مرجع سابق،ص-  3
هاني الیاس خضر الحدیثي،التعاون والصراع وعملیة اتخاذ القرار السیاسي الخارجي،حولیة العلوم السیاسیة،كلیة العلوم -  4

  .3،ص2001،ایلول1السیاسیة،جامعة بغداد،بغدادالعدد



النظري للتعاون الدولي اإلطار:األولالفصل   

 

35 
 

المنظمات الوظیفیة المتخصصة یؤدي إلى امتداد التعاون وتعاقبه في مجاالت التعاون عبر 

  .أخرى وفقا لمبدأ االنتشار التدریجي

كالسیطرة على انتشار (فالتعاون الدولي یبدأ بالتعاطي مع المشاكل العابرة للحدود

النجاح في  أن آمللتطبیق معرفة تقنیة متخصصة على  إمكانیة،حیث توجد )األمراض

دائمة  آلیةالتجربة ضمن  إنتاج إلعادة إضافیةجهود  إلىرتیبات الوظیفیة سیؤدي الت

ر المعرفة التوافقیة بین النخب في تسهیل التعاون بین الدول و ،كما اكتشف میتراني د1التوسع

تمتعها مؤسسات رسمیة تفرض االتفاقات التي تبرمها الدول وتدعمها مع  إقامة إلى إضافة

  .الحكومات الوطنیةباالستقاللیة عن 

اآللیة  أنوقد جاءت الوظیفیة الجدیدة التي ترتبط بشكل خاص بآرنس هاس الذي اعترف 

قیم مشتركة فهو یرى ضرورة إقحام  إطارعلى المستوى اإلقلیمي،خصوصا في  أسهلالوظیفیة 

ف السیاسة والقوى السیاسیة في العملیة التكاملیة باعتبارها شرطا أساسي لنجاحها حیث یعر 

بأنه العملیة التي تتضمن تحول الوالءات والنشاطات السیاسیة لقوى سیاسیة في دول "التكامل

متعددة ومختلفة نحو مركز جدید،تكون لمؤسساته صالحیات تتجاوز صالحیات الدول القومیة 

 ،كما تقر2سیدة المسارات التكاملیة ألنهافهو یخضع إلرادة وٕادارة الدول والحكومات "القائمة

كانت  إذابین لدول  تفادیا لنزاع أوبة فصل المسائل التكنولوجیة عن المسائل السیاسیة بصعو 

التكامل یبدأ  أن،كما ترى الوظیفیة الجدیدة 3مكاسب التعاون موزعة بشكل غیر عادل بین الدول

من مجاالت سیاسیة دنیا مثل المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ولكن البد من 

میادین سیاسیة  إلىالتدریجي لعملیة التكامل وانتقالها من میادین سیاسیة دنیا التسییس 

الوالء للمنظمات   إلىمن الدولة القومیة  علیا،كقضایا األمن القومي ویكون هذا بانتقال الوالء

                                                           
  .459مارتن غریفیثس وتیري اوكالهان،مرجع سابق،ص-  1

2-Martin Griffiths, First Key Thinkers In International Relation, op cit .p.181. 
  .459مارتن غریفیثس وتیري اوكالهان،مرجع سابق،ص-  3
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اإلقلیمیة والمحلیة لتنصهر الدول اإلقلیمیة داخل دولة إقلیمیة واحدة،كما تشدد على دور 

  .1والمجتمع المدني للدفع بمسار التكاملالنقابات 

ركزوا الوظیفیون الجدد واهتموا بالیات االنتشار وعوائقه ودرسوا مسائل مثل التعلم االجتماعي و 

تعتمد على " بالفدرالیة بالتقسیط"التعاون بین النخب السیاسیة باعتبار الوظیفیة الجدیدة المعروفة

  .2لتطبیق معرفة تسعى لحل مشاكل مشتركةمهارة متعهدین سیاسیین وخبراء تقنیین 

التي ترى أن الدول الدیمقراطیة ال تستعمل القوة ضد  یة السالم الدیمقراطير نظ أما

،أي انتشار الدیمقراطیة من شأنه أن یؤدي إلى زیادة األمن الدولي وذلك نظرا إلى أن 3بعضها

تسوي الصراعات المتعلقة  الحروب بین الدول الدیمقراطیة نادرة،وتعتقد أن الدیمقراطیات

،فهي 4بالمصالح من دون التهدید باستعمال القوة أو استعمالها عكس الدول غیر دیمقراطیة

،ومع نهایة كانط حول شروط السالم الدائم أفكارتعتبر امتداد لفكر اللیبرالیین الدولیین خاصة 

صة لبعض المفكرین مثل الحرب الباردة وما رافقها من ازدیاد للنظم الدیمقراطیة أعطیت الفر 

  5.مایكل دویل لطرح فرضیة االرتباط بین اعتناق الدول للدیمقراطیة وتحقیق السالم الدولي

 أنترى  إذ العالمیة على السیاسة وأثرهماتركز هذه النظریة على العالقة بین المجتمع والدولة 

امتداد وتعبیر عن مختلف القوى والتفاعالت التي تحدث داخل  لالسلوك الخارجي للدو 

الدول،والداخلي یحدد ماهو خارجي وتبني الدول للدیمقراطیة یعني أنها أصبحت مقیدة في 

سلوكها الخارجي بقواعد وقوانین داخلیة تحد من اندفاعها نحو الخرب كوسیلة لتحقیق مكاسب 

                                                           
دار وائل :عمان(،1دراسة في األصول النظریة والخصائص المعاصرة،ط:السیاسي الدولي عبد القادر محمد فهمي،النظام-  1

  .95- 92،ص)1997للنشر،

  .460مارتن غریفیثس وتیري اوكالهان،مرجع سابق،ص-  2
3 -Stephan M.Walt,op cit,p.35. 
4  -Bruce Russette,Why Democratic Peace ?,in :Daniel J.Kufman and others, understanding international 
relation :the value of alternative lenses,4thed .(united state of AMIRICA/the MC Graw-hill 
companies,1999),pp.349-350. 

  .167محمد الطاهر عدیلة،مرجع سابق،ص-  5
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ي الخارجي تحت رقابة ومشاركة مختلف القوى القرار السیاس أنسیاسیة واقتصادیة،كما 

  .1زیادة فرص التعایش والتفاهم والتعاون إلى إضافةوالفواعل الدولیة،

قاموا بعدة دراسات منها دراسة جیمس لي ري،فقد قام بدراسة  رأیهمالعلماء اللیبرالیون  لكي یبرر

والتي ركزت على العالقة بین 1996-1975دراسة علمیة قدمت بین عامي14مسحیة ل

االبستمولوجیة والفلسفیة والتاریخیة واالنثربولوجیة (الدیمقراطیة والسالم من مختلف النواحي

ال المطروح هل تبني الدول للدیمقراطیة من ،وكان الجواب على السؤ )واالقتصادیة والسیاسیة

هي نعم،لكن هناك نقاط  اإلجابةالسالم العالمي؟وكانت  إلىطرف األنظمة والحكومات یؤدي 

نظریة السلم الدیمقراطي فالعدید من األطروحات العلمیة  أنصارتفسیر من  إلىعالقة وتحتاج 

طیة تهدد السلم العالمي جعل من فكرة أدت إلى نتائج معاكسة،واالعتقاد بأن الدول غیر دیمقرا

  .2إزالتها أمرا مقبوال

  المدرسة البنائیة:المطلب الثالث

،وترى أن المصلحة والهویة تتفاعالن عبر نظریات البنائیة على تأثیر األفكارتركز ال

للخطاب السائد في المجتمع،الن الخطاب یعكس  أهمیةتاریخیة،كما یولون -عملیات اجتماعیة

،والبیئة 3الوقت ذاته المعتقدات والمصالح،إذا فالبنائیة تهتم بمصدر التغییر و التحولویشكل في 

تؤثر في طبیعة الدولة  أیضاسلوك مختلف الدول،بل  الثقافیة ال تؤثر في الحوافز التي تجابه

التي تؤثر في كیفیة تعامل القضایا الدولیة خصوصا قضیة التعاون  4هویة الدولة أونفسها 

حتمیة الدفع بسلوك الدولة في اتجاه محدد،والفوضى ال تعني  الفوضى أنالدولي،وتؤكد البنائیة 

 هي ما تصنعه الدول منها ومن ثم فال عالقة للتعاون الدولي بغیاب السلطة المركزیة بقدر ما

                                                           
  .168المرجع نفسه،ص-  1

  .169-168المرجع نفسه،ص-  2
خلف،البنیویة في العالقات الدولیة،أوراق دولیة،مركز الدراسات الدولیة،وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،جامعة رنا علي -  3

  .13،ص2010،شباط)168(بغداد،بغداد العدد
  :دراسة في البناء االجتماعي للسیاسة العالمیة،منشور على موقع: حسن الحاج علي احمد،العالم المصنوع-  4

<http://hawari boumadian1520.Maktoobblog.com/1153358//>. 
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البنیة الدولیة ثقافة  أنیعتقدون   ألنهم،ذلك 1السائدة في المنظومة هو مرتبط بنوعیة الثقافة

  .مشتركة ولیس بنیة مادیة صرفة

رف االیجابي على م لألمن التعاوني حیث تقوم بالتعنظا أنهاتقدم البنائیة نفسها على 

 مسؤولیة الجمیع وهذا ال یعد اعتمادا على الذات التي تقول به األمن،وتعد تحقیق األخرى

ثم فان المصالح  الجماعة ومنالواقعیة،وذلك الن الذات التي تبنى علیها المصالح هنا هي 

 ومخاطر مشتركةومصالح مشتركة  أهدافالعالمیة،ومن هنا توجد  القومیة تكون المصالح

  .تقتضي تحقیقها وجود تعاون دولي

هویات ترى البنائیة تحقیق التعاون الدولي تحت ظروف الفوضى،فكیفیة توزیع ال

كان التعاون  إذایساعد في توضیح ما ،)جانب توزیع القوة المادیة إلى(والمصالح للدول المعنیة

،كما لدیها رؤى 2بینهما ممكن،ما یعني التسلیم بوجود مصالح مسبقة یعد عقبة للتعاون الدولي

  :ومن ثم تأثیرات معینة فیما یخص التعاون الدولي یمكن ذكرها فیما یلي

قافي والمؤسسي ینعكس على مكونات بیئة الدولة،هنا تقوم المثل التي تعني التأثیر الث-

فهم جماعي ولها اثر في سلوك الفاعلین بتشكیل مصالح األمن القومي وسیاساته،وبالنظر إلى 

المصالح الثابتة فان المؤسسات تغیر من قیمة تكلفة المعامالت المطلوبة لسیاسة محددة،و قد 

كما أن الدول تقتبس معاییر ونماذج من منظمات دولیة أو دول تغیر المصالح بنفسها 

  .أخرى،مما یسهل عملیة التقارب ومن ثم التعاون الدولي

لتحلیل سیاسات الدول وسلوكها حیث تشترك فیها الدول الصناعیة  أوجدت البنائیة آلیة-

شترك في مصالح لفهم الجماعي المالكبرى والدول النامیة،من اجل تحلیل الهویات والثقافة وا

توفر قدرا من التجانس  أومن التنمیة  أدنىبالضرورة حد  فضلیات الدول ال تتطلبوأ

دول "االقتصادي،وهذا سیأخذنا إلى التقسیم الثنائي السائد في أدبیات العالقات الدولیة 

                                                           
1 -Alexander Wendet,Anarchy Is What States Make of it ?the social construction of power politics, 
international organization , Vol.46-Issue2.(spring,1992). 

،جامعة مجلة دراسات مستقبلیةمقارنة لألنساق التنظیریة،:،التعاون الدولي في نظریة العالقات الدولیةعبد اهللا جبر العتیبي-  2

  .165- 144،ص2001،ایلول)1(اسیوط،العدد
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هناك إمكانیة للتعاون بین الدول  أن،مما یعني "جنوب-شمال"،"دول غیر دیمقراطیة- دیمقراطیة

،ذلك الن الدول المعاصرة تشترك في قناعات كثیرة حول قواعد اللعبة 1بشتى أنواعه ومستویاته

  .2الدولیة والعبیها ومصالح العبیها وحول السلوك العقالني

 إنالغموض  أنبمعضلة األمن الناتجة عن الشك المتبادل ترى البنائیة على  فیما یتعلق أما-

یعامل كمتغیر متمیز ولیس كثابت فالهویات تحدد المعاني وتقلل الغموض وبالتالي فإمكانیة 

  .إزالة الشك المتبادل بین الدول تصبح ممكنة كتمهید لعملیة التعاون الدولي

الثقافة والسیاسة المحلیة للعالقات الدولیة،فهویة الدولة في السیاسة  إعادةحاولت البنائیة -

العالمیة هي جزئیا نتاج للممارسات االجتماعیة التي تشكل الهویة محلیا،ولذا فان سیاسة الهویة 

االهتمام بالمثل سیمكن من  أنالخارجیة،كما  وأفعالهاالمحلیة لها اثر مباشر في مصالح الدولة 

التخاذ قرارات وتساعد في تحدید الخیارات  األوضاعفاعلین،فهي تهیئ فهم مصالح ال

لك توضح الحدود بین مناقشات السیاسة الخارجیة ومداوالتها من جهة وتنفیذ ت إنهاالمتاحة،كما 

متخذي القرار یعتقدون أنهم محكومون  أن،وفي حاالت عدیدة نرى أخرىالسیاسات من جهة 

ات محددة،والقیم األخالقیة والمثل تسهم في وضع معیار بمبادئ ومثل تشجع وتمنع سلوكی

  .3أخالقي للحكم على السیاسة الخارجیة للدول

یقوم على " ونت" ئي للسیاسة الدولیة كما یقدمهاالتصور والفهم البن أن إلىیشیر حجار عمار 

  :االفتراضات التالیة

  .الدول هي الوحدات االساسیة للتحلیل-

  .القائم على الدول مبنیة بشكل بنیذاتي البنى االساسیة للنظام-

هویات ومصالح الدول تتشكل في معظم أجزائها بفعل البنى االجتماعیة أكثر ما هي موجودة 

  بشكل منعزل ضمن النظام

                                                           
  .سابق ، مرجعحسن الحاج علي احمد-  1
  .146عبد اهللا جبر العتیبي،مرجع سابق،-  2
  .حسن الحاج علي احمد،مرجع سابق-  3
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  :إن البناء االجتماعي للسیاسة العالمیة یتضمن عنصرین أساسیین هما

تكون ذات طبیعة مادیة  أنة بدل البنى االساسیة للسیاسة الدولیة هي ذات طبیعة اجتماعی-

  .صرفة

  .كما یزعم العقالنیون سلوكیاتهمهذه البنى تشكل مصالح وهویات الفاعلین ولیس فقط -

االهتمام بالوعي والشعور اإلنساني،ومعالجة األفكار كعوامل :في حین البنائیین یركزون على

بنیویة في السلوك الدولي،اعتبار العالقة الدینامیكیة بین األفكار والقوى المادیة كنتیجة لتأویل  

البنى  أو إدراك الفاعلین لواقعهم،االهتمام بمسألة كیف ان الفواعل ینتجون البنیات وكیف أن

  .1تنتج الفواعل

والمعاني الذاتیة والثقافة  األدواریقوله البنائیون عن  ما وأهمیةصحة  ولكن على الرغم من

المجتمعات الدولیة ذات  أن:التي تقول نالمشتركة فان هناك مشكلة تتعلق بفرضیة البنائیو 

ر،فأودي كلوتس 2في دفع الدول باتجاه تعاون اكب المعاییر والقواعد المشتركة تلعب دورا مهما

وسیسیلیا لینش یعتقدون بان المعاییر و القواعد تلعب دورا في توجیه سلوك الفواعل الدولیة،بل 

تهیكل الحیاة الدولیة ككل ویؤكد كراتوشویل على أن القواعد والمعاییر لیست مجرد آلیات تقطیر 

یة،بل هي تمثل شروطا مسبقة لالستراتیجیات ولتحدید ترشح من خاللها حسابات المنفعة الفرد

معیار العقالنیة،والعوامل الثقافیة تبرز في عملیات صنع القرار إذ یتبنى البنائیون هذا النموذج 

لصنع القرار بدل النموذج العقالني كما تعتبر مصدرا مهما ) اإلدراكي والنفسي(المعرفي 

د وشخصیته بل أیضا من تفاعالته وعالقته بمن حوله للدوافع،فالدوافع ال تنبع من داخ الفر 

  .3والقیم الثقافیة السائدة في مجتمعه

                                                           
  .364- 363،مرجع سابق،صمحمد لطاهر عدیلة-  1
  .153عبد اهللا جبر العتیبي،مرجع سابق،ص-  2
  .367-366محمد الطاهر عدیلة،مرجع سابق،-  3
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نظریة التعاون الدولي:المبحث الثاني  

مجموعة من الظواهر محددة  في  كانت النظریة العلمیة هي تفسیر لظاهرة او إذا

عناصرها والعوامل المؤثرة فیها بصورة صحیحة من حیث الواقع،فهي تصبح في العالقات 

جزء من الدراسات االجتماعیة والسیاسیة ألنها تصور عناصر  ألنهاالدولیة األكثر تعقیدا 

نظریة  إیجادصعوبة  الظواهر الدولیة،وتحدد تفاعالتها التي تحدث في الواقع الدولي،وهنا تظهر

،و 1متكاملة في العلوم السیاسیة واالجتماعیة ألنها تتعامل مع اإلنسان والمجتمع والدولة

 التصنیف والترتیب:الممارسة التنظیریة أفرزت أن للنظریة بصفة عامة أربع وظائف هي

مجال ،وصیاغة نظریة تستطیع تحقیق كل هذه الوظائف في 2والتفسیر والتنبؤ،والضبط والتحكم

هل :التعاون الدولي أمر صعب ألنه یتسم بالتعقید والغموض والتعدد ویبقى السؤال الذي یطرح

  توجد نظریة بخصوص التعاون الدولي؟

  أسس نظریة التعاون الدولي:المطلب األول

شاغال لعلماء الثانیة  ةالمیتعاون الدولي منذ نهایة الحرب العدراسة ال أصبحت

لنظریة التعاون بین الواقعیة ) مؤقتة(ت نشطة على فرضیات تجریبیةاالمناقش،وال تزال 3السیاسة

تتعاون من  أنل و كیف یمكن للد:من قبیل أسئلةعلى  ولإلجابة،4الجدیدة واللیبرالیة الجدیدة قائمة

اجل جلب المنافع المتبادلة ودرء المخاطر المشتركة على الرغم من عدم وجود حكومة 

نظریة للتعاون الدولي في مجاالت معینة مثل  إلیجادت عالمیة؟وهل هناك محاوال

  ؟واألمنالبیئة،االقتصاد 

                                                           
  .73،ص)1998منشورات الجامعة اللبنانیة،:بیروت(عدنان السید حسین،نظریة العالقات الدولیة،-  1
  .26-25ص)ELGA،1994منشورات :طرابلس(زاید عبید اهللا مصباح،السیاسة الخارجیة،-  2

3 -Ethan B.Kapstin,The Political Economy of International Cooperation :Aview from fairness 
economics,INSEAD and center for Global Development,December2005/Revised January2006,p3. 
<http://w.w.w.ethankapstein.com/Art/Peicrev.doc>. 
4 -Goo Lee, op cit,p32. 
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البحوث تركز على المستوى  أنما یوحد البحوث حول التعاون  في مختلف المجاالت ،هو   إن

وضعت  على السلوك التعاوني،وقد على المصادر والقیود المفروضة أيالمنهجي والتحلیلي 

  :1التعاون الدولي مساهمتین رئیسیتین هماالجدیدة حول  الدراسات

یحدث  السلوك الذي بأنه"ن وضع تعریف للتعاون،فقد عرفه كیوهیحول  اآلراءهناك توافق في -

متوقعة من  أویتالءم مع سلوكیات فعلیة  أوعندما یغیر احد الفاعلین سلوكه بما ینسجم 

یساعدنا في تمییز ما یعد بمثابة  أنمن خالل عملیة التنسیق السیاسي،والذي یمكن  الزاخرین

  .2سلوك التعاون

یظهر فیها التعاون  أنطورت هذه الدراسات المقترحات بشأن الظروف التي من المرجح -

،لنموذج العالقات على مستوى النظمي،لدراسة كیفیة تحقیق التعاون في "نظریة اللعبة "باستخدام

شابه أللعاب معضلة السجناء ،ومشاكل التعاون الدولي م3ظل عالم یتسم بالفوضى

  .4المتكررة،وتفهم نظریة التعاون األنظمة الدولیة كحلول مؤسسیة لمشاكل المراقبة والتنفیذ

الحجج التي تشكل نظریة التعاون تناقش مقترحین غیر متسقین  أنJames D.Fearonیرى

  :5تماما وهما

 مختلفة ذات عواقب مختلفة الحتمال  إستراتیجیةنطاق المسائل المختلفة لها هیاكل  إن

ت الدولیة كالتجارة والمالیة التعاون الدولي،فالتعاون الدولي لحل مختلف القضایا والمجاال

 التعاون آفاقمختلفة وتؤثر بشكل حاسم في  إستراتیجیةتكون لها هیاكل  أنوالبیئة،یمكن 

 .الدولي وطبیعة المشاكل،ویجب التغلب علیها لتحقیق التعاون

                                                           
1  -Yulia Lamasheva, International Cooperation And Competitiveness On A Regional Level :Theoretical 
over view,N°29,(Mar-2004),p.80. 

  .254،ص)1998مطبعة الشباب الحر،:بال(وقضایاها المعاصرة، أصولها:احمد عباس عبد البدیع،العالقات الدولیة-  2
  .252- 248إسماعیل صبري مقلد،العالقات السیاسیة الدولیة،مرجع سابق،ص-  3

4 -James D.Fearon,Bargaining,on forcement and International cooperation, International 
organization52,2,spring1998,p.297. 
5 - Ibid,pp296_271. 
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 هیكل معضلة السجناء المتكررة یسمح في كثیر من المجاالت بالتعاون الدولي عن  نإ

أي التعاون عندما یفعل "واحدة بواحدة"إستراتیجیةبالمثل التي تعكس " المعاملة"طریق نظام

 .اآلخرون بالمثل فقط

اعین التفت  قادة الدول إلى الظل الطویل للمستقبل الذي یشیر إلى كون متخذي القرار و  إذا

الحظ أن إستراتیجیة واحدة بواحدة القائمة على Axelord ،ولكن1بالمستقبل عند اتخاذ قرارهم

أساس المعاملة بالمثل،في لعبة معضلة السجین المتكررة ذات العبین اثنین یمكنها أن تكون 

نفس فعالة في تشجیع التعاون ،الن الدولة عندما تقدم تنازالت لشریكها فإنها تتوقع أن تتلقى 

التنازالت منه ویمكن أن یطبق في حالة عدم التعاون التي تطبقها دولة تجاه دولة أخرى 

  .2غیر متعاونة

عددا من الدراسات حول التعاون الدولي منها دراسة تحت  Scott Barretteقدم

حاول من خاللها تطویر نظریة متماسكة للتعاون الدولي معتمدا "نظریة التعاون الدولي"عنوان

للعقالنیة الفردیة والجماعیة،باستخدام لعبة معضلة السجناء حیث  فتراض ثنائيعلى ا

تكون عقالنیة بصورة فردیة  أنالترتیبات التعاونیة بین الدول یجب  أنافترض فیها 

العقالنیة  أماوحدة دولیة لتكون طرفا في معاهدة هو خیار طوعي، أيوجماعیة،الن اختیار 

یكونون وجها لوجه ویحاولون تحقیق اكبر المكاسب المشتركة الجماعیة فالن الدبلوماسیین 

المحتملة من التعاون في معاهدة والجمع بین هذه االفتراضات له اثار عمیقة في نظریة 

  .3التعاون الدولي

العلماء حول كیفیة تحلیل لعبة معضلة السجین والتنفیذ واالمتثال في مجال  بین جدلهناك 

  .التعاون الدولي

هل هناك سبب :إن السؤال الرئیس وراء مشكلة التعاون في معضلة هو:معضلة السجین-

  یجعل األطراف تتعاون عندما یكافأ السلوك الالتعاوني؟
                                                           

  .519ریتشارد لیتل،مرجع سابق،ص-  1
2  -Goo Lee, op cit,p43 . 
3 -Scott Barrette, A Theory Of International Cooperation,london Business school,1998,p1 
<http://w.w.w.feem.it/user files/attach/publication/NDL1998/NDL1998-043.PDF.> 
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التعاون او عدم التعاون،وقد یحدد أو ال یحدد :في معضلة السجین أمام كل العب خیاران

في كلتا ،1وأقل قدر من الخسائرقدر من المكاسب  أقصىالخیار بعقالنیة التي تعني تحقیق 

الحالتین إذا كانت اللعبة قد أجریت مرة واحدة فكل العب یحصل على مردود من التعاون 

أعلى من عدم التعاون،بغض النظر عما یحصل لالعب اآلخر،ولكن إذا قام الالعبین بعدم 

صورة متكررة التعاون فان كلیهما یتسببان في الضرر أكثر من المكافأة،وٕاذا تمت اللعبة ب

  .فهناك مساحة اكبر للتعاون

معضلة السجین،قد ساعد العمل  أساسلتطور التعاون على  Axelordنموذج  إن

المعاملة بالمثل،ومن نتائج  أساسانتشار التعاون على  إنشاءالتجریبي بعد هذا النهج على 

عدد الالعبین،نطاق :في تطور التعاون منها األخرىلدور العوامل  أعمقالعمل النظري فهم 

التعاون ممكن ومحتمل عندما  إن،2الخیارات الممكنة،التباین في هیكل المكافأة ظل المستقبل

لم  إذاستعاقب  أنها تدرك ألنها،بالمثل مبدأ المعاملةقائمة على  إستراتیجیةتعتمد الدول على 

الرئیسیة المرتبطة بالمعاملة بالمثل في تعاونت،هنا تكمن المتغیرات  إذاتتعاون وتكافأ 

إمكانیة لمعاقبة غیر للتعاون عندما تكون هناك  إمكانیةالمعاقبة و التكرار ذلك الن هناك 

المتعاونین بحسب منظري نظریة اللعبة في معضلة السجین وهنا تقدم الدول في عملیة 

  .3تالتقارب تنازالت لشركائها وتتوقع بالمقابل الحصول على تعویضا

تشمل معظم الجهود في مجال التعاون الدولي قضایا المراقبة : المراقبة والتنفیذ-

والتنفیذ،والتعاون الدولي یتضمن عملیا مبدأ المساومة حیث قد تنطوي مشاكل التعاون 

الدولي إما على المساومة على تقسیم جدید أو محتمل أو على محاوالت إلعادة التفاوض 

القائمة جراء تهدید طرف واحد أن یعود إلى عدم التعاون في حال لم بشأن ترتیبات التعاون 

                                                           
كان،الكویت،مؤسسة الكویت للتقدم كوشیك باسو،لعبة مأزق المسافر،مجلة العلوم،الترجمة العربیة لمجلة ساینتیفیك أمری -1

  :على العنوان االلكتروني التالي  23المجلد/2007اغسطس- العلمي،یولیو

<http://w.w.w.oloommagazine.com/Articles/Articles Details.aspx?ID=2249>                            
2  -Robert Axelord and Douglas Dion, The Further Evolution Of Cooperation,Source :Science,New 
series,Vol.242,N0.4884(Dec.9,1998).published by :Amirican Association for the advancement of science 
stable,pp.138. 
3  -Goo Lee,op cit .p31. 
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مقترحین أساسیین یمكن أن  Fearon،وفي هذا السیاق طور 1یتم تعدیل االتفاقات الموجودة

  .2یؤثر في الطروحات المركزیة لنظریة التعاون

 أكثردقة وربما  فهم مشاكل التعاون الدولي بوجود هیكل استراتیجي مشترك هو اكثر إن-

لألسلحة،او التجارة او طرق كثیرة لترتیب معاهدة  یا هناكفائدة من الناحیة النظریة،عمل

تساوم  ة ینبغي أنالبیئة وقبل قیام بالتعاون لتطیق االتفاق بین الدول المتعاونالمالیة، أو 

لة التعاون تتضمن عادة مشكلة المساومة ومن ثم مشك مشاكل إذنعلى كیفیة تطبیقه،

  .التطبیق

هناك تفاعل بین المساومة ومشاكل التطبیق بطریقة مثیرة لالهتمام حیث تتقاطع مع 

الحكمة الواردة في نظریة التعاون،ففي حین ان منظري التعاون جادلوا اننا نتوقع ان الظل 

استمرار التعاون والى سهولة تطبیق اتفاقات دولیة،ویمكن ان  إلىیؤدي "الطویل للمستقبل 

 Barrettصعوبة ویؤخر التوصل الى اتفاق،یقول أكثرحافزا للمساومة  أیضاللدول  یعطي

 ان تنفیذ معاهدات التعاون ال(Antonia Handler Chays and Abram Chayes) أن

ما التنفیذ الرسمیة التي قلیال ما تستخدم لتأمین االمتثال للمعاهدات،ك آلیاتیقتصر على 

تعاون یستمر من ال أنتكررة لمشاكل التعاون الدولي،وادعیا تحدیا تطبیق نظریة األلعاب الم

متثال الدولي حیث الحظ ان سلطة فرض العقوبات نادرا ما تمنح بواسطة خالل قاعدة اال

ما تستخدم عند منحها ومن المحتمل أن تكون غیر فعالة عند  المعاهدة،ونادرا

وجود الحاجة  على Barsoom و Downs، Rockیؤكد  أخرىجهة  ،من3استخدامها

لعقوبات مبنیة على أساس معاهدة،ویعتقدون أن النسبة العلیا من االمتثال والغیاب النسبي 

لتهدیدات فرض النظام لیسا ناتجان عن عدم جدوى فرض النظام لحقیقة،وهي تجنب الدول 

مع   Barrett ،ویتفق4التعاون المكثف لعدم رغبتها آو قدرتها على دفع تكالیف فرض النظام

Downsو Rock باعتقادهم بإمكانیة فشل النظام الدولي للحفاظ على التعاون المكثف من

                                                           
1 -James D.Fearon ,op cit,pp275. 
2 -James D.Fearon,op cit.pp270-271. 
3 -Scott Barrett,A Theary of International Cooperation,op cit.pp4-5,22 
4  -Goorge W.Downs,David M.Rock,and peter N.Barssom,Is The good News About Compliance Good 
News About cooperation ?,International Organization SO ,3,(summer1996),p.387. 
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قواعد السلوك الدولي تكفي لضمان امتثال الدول  أن Chaysافتراض صحة ادعاء

،على الرغم من إمكانیة ردع عدم االمتثال وٕامكانیة استمرار المشاركة 1بالتزاماتها الدولیة

طلب فرض العقوبة لغیر ت،ی2المجاني كمعضلة للتعاون الدوليالكاملة ،ویبقى ردع الركوب 

ووضع استراتیجیات ذات مصداقیة وعقاب الرادع لعدم االلتزام یكون متناسبا مع  المتعاون

،لذلك ینبغي ان یقابل عدم االمتثال األكثر بعقاب مهدد اكبر عندما یتم ردع عدم الجریمة

،ویقترح 3یجعل من فرص االمتثال یأتي مجانا وردع الركوب المجاني لمرة واحدة االمتثال

Axelord الخیار لمعاقبة غیر  األطرافیزال یكون لدى  بعد القواعد،حیث ال لعبة ما

،وقد 4لدیهم الفرصة لمعاقبة الذین یفشلون في معاقبة غیر المتعاونین أن،حیث المتعاونین

خالل تمثیل التعاون الدولي بین ردع الراكبین المجانیین وفرض االمتثال من Barretteمَیز 

في المرحلة األولى تختار الدول إذا كانت توقع أو ال توقع على اتفاقیة :كلعبة مراحل

عدم  أودولیة،وفي المرحلة الثانیة یختار الموقعون معا إذا ما كانوا یلعبون التعاون 

التعاون،أما في المرحلة الثالثة یختار غیر الموقعین بصورة مستقلة لیلعبوا التعاون أو عدم 

االمتثال تم استیعابها،لذلك یتسنى لجمیع الموقعین  ةقاعد أن Barretteالتعاون،ویفترض 

  .5االمتثال لاللتزامات التي تفاوض بشأنها في المرحلة الثالثة

الدول لها  أنالمشكلة االساسیة في التعاون الدولي في  أنمدرسة فرض القانون   ترى

دوافع لخرق االتفاقیات الدولیة،لهذا یقتضي التعاون الدولي ذات المنافع المتبادلة معاقبة 

إیقاف التعاون بشكل مؤقت،لكن لیس  أوالمنحرفین والراكبین المجانیین عن طریق العقوبات،

لقانون مهم جدا ففي اعتقاد اإلداریین یهیمن فرض ا أنكل منظري التعاون الدولي یرون 

تعقید مشاكل التعاون الدولي وغموضها على مسألة فرض القانون ویؤكدون على بناء 

    .6القدرة،والشفافیة وتفسیر القواعد كمفتاح أساسي لتعاون دولي ناجح

                                                           
1 -Scott Barett, ATheory Of International Cooperation,op cit.p5-6. 
2 -Scott Barrette,International Cooperation And The International Commons,10Duke Envtl.L& pol’y 
F.142. 
3 -Scotte Barrett,ATheory Of International Cooperation,op cit,pp.7-8. 
4  -Robert Axelord And Douglas Dion,op cit,p.1368. 
5 -Scott Barrett,A Theory Of International Cooperation,op cit,p23. 
6 -Johannes Urpelarnen,Enforcement And Capacity Building In International Cooperation International 
Theory,Campridge University press,2010,p.32. 
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  التطورات المعاصرة لنظریة التعاون الدولي:المطلب الثاني

عام Stacy D.Van Deveer وJ’orge Balsiger وKate O’neillطرح كل من

 إدخالتمثل في  األولثالثة تطورات حدیثة في نظریة التعاون الدولي،التطور  2004

التطور الثالث  أما واألفكارالفاعلین من غیر الدول،والثاني هو دراسة المثل و المعاییر 

ولي،وسنفصل في كل تطور دالاثر التعاون أو فتمثل في الدراسة المتزایدة لفعالیة النظام 

 :كاآلتي حداعلى 

المتزاید والمتنامي للفاعلین من غیر الدول في  األدبساهم :الفاعلون من غیر الدول-1

  :1للتعاون الدولي من خالل افصلتحقیق فهم 

ذلك على انحسار وتراجع دور الدولة  أكدوقد :زیادة عددها ودورها في السیاسة الدولیة-ا

  .ستفالیاالنظام الدولي القائم على معاهدة وا وتآكلالقومیة 

أكثر بواسطة تعریف المشكلة وتحدید جدول األعمال،كما تلعب  تحظى نسبیا بأهمیة-ب

على التأثیر أیضا دورا متزایدا ومتنامیا في مراقبة االتفاقات الدولیة وتنفیذها،وبعضها قادرة 

ین من غیر الدول،ومن ثم في شكل فضلیات الدول والفاعلین اآلخر في حوافز ومعتقدات وأ

  .شروط واتجاه التعاون الدولي

أدبیات الفاعلین من غیر الدول تركز بشكل كبیر على الجانب الفكري،ولیس المادي -ج

أصحاب المشاریع األخالقیة عب "وموجهات النفوذ وینعكس هذا التحول في عبارة

للمشاكل العالمیة على الصعید ،سعیا وراء التغییر المعاییر لوضع مفهوم جدید "الوطنیة

من غیر الدول المنظمات الحكومیة  العالمي بدال من المصلحة الذاتیة للدول،وابرز الفاعلین

ومیة والمجتمعات تها المتخصصة والمنظمات غیر الحكالمتحدة ووكاال األممالدولیة مثل 

 أوجههناك  نهالمعرفیة الشركات متعددة الجنسیات،وعلى الرغم من هذه التطورات اال ا

الفاعلین من غیر من غیر الدول،حیث تعتبر المنظمات الحكومیة الدولیة  أدبیاتقصور في 

تهدد استقرار  التيتغییرات في الدول  إحداث،في "التنشئة االجتماعیة أطراف "بمثابة

                                                           
1 -Kate O’Neill, J’’orge Balsiger,And Stacy D.Van Deveer,op cit,,pp.149-159. 
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منطقة،ناهیك عن النقاش الكبیر حول األسس األخالقیة التي تعتمدها للتعاون الدولي،وحول 

التناقضات األخالقیة بین المنظمات غیر الحكومیة والشركات متعددة الجنسیات باإلضافة 

إلى تحدید مجال دراسة الفاعلین من غیر الدول في مجاالت ضیقة وٕاغفال األشكال األخرى 

منها التي تقع خارج المشایع الدولیة،خاصة الشبكات الدولیة التي تشارك في مختلف أنواع 

 .مشروعةالتجارة غیر ال

المشتركة على مستوى العالمي مهم في تولید  واألفكارظهور المثل  إن:واألفكارالمثل -2

 األدبالسیاسة الداخلیة هذا  إلىمن خالل التعاون وتنتقل  واألفكار وتنشأ المثلتعاون دائم،

یمثل خروجا عن التركیز على القدرات المادیة مثل الثروة والقوة االقتصادیة في تحدید 

 .1یعة التعاون الدولي ونطاقهطب

إن تأثیرات التعاون مصدر اهتمام متزاید خاصة في أدبیات السیاسة البیئیة :فعالیة النظام-3

الدولیة،فموضوع الفعالیة هو األحدث في نظریة التعاون الدولي،وقد نشأ كثیر من القلق إزاء 

دولیة ،و اآلن یفضي إلى تأثیر التعاون الدولي أو فعالیته في أدب السیاسات البیئیة ال

مجاالت أخرى من نظریة العالقات الدولیة،فالسؤال المطروح هنا حول مدى امتثال الدول 

لالتفاقیات والتدابیر التي تضطلع بها لتنفیذها،ومدى قدرة االتفاقیات واألنظمة لحل 

سیاسیة من ال واألفكارالمشاكل،وبالنسبة لبعض الكتاب االتفاقات الدولیة وسائل لنقل المثل 

  .2أو من الدولیة إلى المحلیة حكومة إلىحكومة 

   

                                                           
1 -Ibid,pp150-159. 
2 -See :Ibid,pp.150-166. 
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  مستویات التعاون الدولي ومجاالته:المبحث الثالث

 واإلقلیمیةللتعاون دور كبیر في تطور العالقات الدولیة،وهو مرتبط بالجهود الثنائیة  إن

تنظیم العالقات بین الوحدات الدولیة،واكتسب  إلىوحتى الدولیة و العالمیة التي تسعى 

ة كعملی أوللتعاون كحالة  إنكبیرتین بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة، وأهمیةالتعاون زخما 

التوازني  تحرك في العالقات من نمط التفاعل أولمع  أفهو یبد:مستویات ومدرجات وأنواع

تصل التفاعالت السیاسیة بین الدول الى  في االتجاه المعاكس التجاه الصراع،وینبغي عندما

التكتل العسكري،وتصل التفاعالت  إلىالوحدة السیاسیة،وعندما تصل التفاعالت العسكریة 

  .1االقتصادیة إلى مستوى االتحاد االقتصادي

ثورة  المعرفة واالتصاالت  إلى باإلضافةإن الحاجة والمخاطر المشتركة في كافة المجاالت 

متبادلة بین لالتي جعلت من العالم قریة صغیرة،سهلت عملیات التعاون وتحقیق المصالح ا

الدول شریطة توفر الثقة المتبادلة،وتدخل الدول في تعاون من خالل المعاهدات واالتفاقیات 

  .دولیا وله مجال یختص به أو إقلیمیا أوثنائیا  إماویكون التعاون 

  التعاون الثنائي واإلقلیمي:طلب األولالم

من  هناك الكثیرو ،إن التعاون الدولي یكون بین الدول في القضایا ذات االهتمام المشترك

،فقد حدث تقارب في كثیر من المجاالت بین الدول من ت التعاون الدولي الثنائیةالنماذج لمجاال

التركیز دائما یكون كبیرا على التعاون  إنالمجال األمني والعسكري إلى الثقافي والتعلیمي،ورغم 

على المستویات اإلقلیمیة و الدولیة إال أن التعاون الثنائي ال یقل أهمیة عن المستویات األخرى 

اتفاقیات التجارة الحرة شهد تزایدا كبیرا بعد الحرب الباردة،،وزاد  أنفي المجال االقتصادي ،نجد 

وهذا دلیل على تطور وأهمیة التعاون )1999-1990(اتفاقیة خالل المدة)50( إلىهذا العدد 

  .2على المستوى الثنائي

                                                           
مركز الدراسات السیاسیة :القاهرة(دراسة في أصول العالقات الدولیة واإلقلیمیة،:النظم اإلقلیمیة ، تحلیلمحمد السعید إدریس-  1

  .98-97،ص)2001و اإلستراتیجیة،
2  -United Nation,International Trade After The Economic Ccrisis Challenge And New 
Opportunities,(Newyork :United Nations Publication,2010).UNCTAD /DITC/TAB/2010 /2.p.20. 
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یعد التعاون العسكري من أقدم المجاالت التعاون بین الدول وأبرزها ومثال على ذلك 

-1994(فقط في الفترة وٕاسرائیلاتفاقا ومشروعا للتعاون العسكري بین تركیا )14(توقیع

المناورات العسكریة التي تبادل الخبرات والتدریب والتعاون في التصنیع والتحدیث  ،من)1997

باراك اوباما  آنذاك األمریكيرئیس  ،وفي مجال التعاون النووي اعل كل من1والتزوید العسكري

بیانا مشتركا حول التعاون النووي تكد  06/07/2009في )دیمتري میدفدیف(والرئیس الروسي 

بتعزیز التعاون للحیلولة دون انتشار األسلحة النوویة ومنع أعمال اإلرهاب  فیه التزامهما

النووي،كما عزما على توسیع تعاونهما على المدى الطویل لرفع مستوى امن المنشات النوویة 

  .2حول العالم

مجال التعاون الثقافي هناك أمثلة كثیرة مثل التوقیع على اتفاقیة للتعاون بین مصر  وفیما یخص

وذلك لحمایة واستیراد 2010- 10-12الصین في مجال التراث وحمایة الممتلكات الثقافیة فيو 

- 29،وفي3الممتلكات الثقافیة واآلثار التي خرجت من موطنها األصلي بطرق غیر مشروعة

وقعت الوالیات المتحدة األمریكیة اتفاقیة لتبادل الخبراء العلمیین والتكنولوجیین  03-2010

والتعاون المباشر بین الوكاالت الحكومیة   اندونیسیا وأیضا الحلقات الدراسیة والمعلومات مع

 الذي یعد  ،ولیس هذا فقط ففي مجال البیئة4األمریكیة واالندونیسیة والجامعات ومعاهد األبحاث

التعاون،فقد وقعت الوالیات المتحدة  إلى أدتمجال مهم جدا ومن الحاجات الضروریة التي 

تحد بصورة رسمیة أسس الشراكة بین الدولتین 2010-10-12صین اتفاقیة في األمریكیة وال

حول حمایة البیئة،وتستمر الوالیات المتحدة األمریكیة بموجب االتفاقیة عن طریق الوكالة 

األمریكیة لحمایة البیئة بالتعاون مع وزارة حمایة البیئة الصینیة في مجال منع مسائل تلوث 

                                                           
  .44،ص1997،شتاءاألول،اتحاد الكتاب العرب،دمشق،العدد مجلة الفكر،اإلسرائیلي-مصطفى طالس ،التعاون التركي-  1
  :على الموقع:بیان مشترك للرئیسین اوباما و میدفدیف حول التعاون النووي:تم نشر نص البیان المشترك تحت عنوان-  2

<http://w.w.w.america.gov/st/peace sec-arabic/2009/July/20090707173210bsibhe wo7811548.html>. 
  :خبر نشر على موقع-  3

http://arabic.peopledialy.com.cn/31660/7164640.html 
 

  :الوالیات المتحدة واندونیسیا تكثفان التعاون العلمي ،في موقع:شیریل بلیرین،تقریر نشرته تحت عنوان-  4

https://w.w.w.america.gov/st/energy-arabic/2010/october/201010191423OOx0.6960347.html?cp.rss=true 
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المیاه والنفایات الخطرة والصلبة وتنمیة تطبیق أحكام قانون البیئة كما  الهواء وٕادارتها،وتلوث

التي  ،وهناك الكثیر من االتفاقیات1أنها توفر فرصا جدیدة في التعاون العملي والتكنولوجي

وقد أدى تعاظم لتحقیق التعاون ونقصد هنا المستوى الثنائي، والوحدات الدولیة الدول أبرمتها

الحدود السیاسیة و الطبیعیة من جهة وعدم إمكانیة العیش في عزلة نتیجة المشاكل وتعدیها 

  .2العولمة والتكتالت االقتصادیة التي توسع جهود التعاون وتحدد مستویاتها

تناول التفاعالت التعاونیة بین الدول في منظمة إقلیمیة فی:التعاون اإلقلیميعن  أما

العالمي من ناحیة،وبین التعاون الثنائي بین  أولي یتخذ موقف وسط بین التعاون الدو الن معینة،

،وقد نال اهتماما دولیا بعد الحرب العالمیة 3الدول الفاعلة في النظام العالمي من ناحیة أخرى

سیاسیة،أمنیة،اقتصادیة،وقد :الثانیة،وشهد العالم منظومات للتعاون اإلقلیمي بدوافع عدیدة أهمها

ة األمم المتحدة كمنظمة دولیة في تحقیق غایاتها من كانت اإلخفاقات التي واجهت منظم

التشابه الثقافي )Karl.Deutch(أمثال،ورغم  اشتراط بعض العلماء 4هذا االهتمام أسباب

والمؤسساتي في عملیة التعاون اإلقلیمي،ولكن قد تستوجب المشاكل المشتركة بین دول إلقلیم 

حد كبیر  إلىجغرافي معین التعاون،رغم قلة التشابه الثقافي والمؤسسي بینها هذا التفسیر یعتمد 

اتجاهات جدیدة انه بغض النظر عن المسافة والثقافة والفرق في المؤسسات،فان هناك  إلى

خطیرة لدول منطقة معینة في مختلف المجاالت مثل مشكلة تلوث البیئة  آثارتتسبب في 

والهجرة والجریمة المنظمة،ذلك الن القرب الجغرافي یقوي الترابط بین المجتمعات والدول 

من وهناك أنماط جدیدة  التعاون لتوفیر األمن واالستقرار إلىیجعلها تلجأ  المعاصرة وهذا ما

اقتصادیا فان  أما، 5التحدیات مثل تجارة المخدرات وامن الطاقة ما یستوجب تعاونا إقلیمیا حقیقیا

                                                           
  :موقع منشور في ، خبرالصین و المتحدةالتعاون بین الوالیات  أسس اقیة جدیدة تحدد بصورة رسمیةاتف-  1

<http://w.w.w.amrrica.gov/st/energy-arabic/2010/october/20101014115728x0.3775707.html?cp.rss=true> 
التعاون اإلقلیمي في أسیا وأثره على الشرق دراسة في مستقبل :سیاآالحدیثي،صراع اإلرادات في  هاني الیاس خضر-  2

  .93،ص)2007للدراسات، مركز الشرق:دمشق(،1األوسط،ط
  .15:00على الساعة 2020-01- 03تم  تصفح الموقع یومw.w.w.politics.dz:التعاون اإلقلیمي،نقال عن-  3

 
4
  .93هاني الیاس خضر الحدیثي،مرجع سابق،ص-  

5 -Fulvio Attina,TheBulding Of Regional Security Partnership And The Security Culture Divide In The 
Mediterranean Region,Institute Of European studies,UC Berkeley,05-08-2004,p.3. 
<http://exholaship.org/uc/item/7821m737>. 



النظري للتعاون الدولي اإلطار:األولالفصل   

 

52 
 

من خالل العمل التعاوني ولیس من خالل القوة والصرامة،لذلك یعد  تأتيالقدرة االقتصادیة 

لي التعاون فعاال اقتصادیا الن قوة الدول الفردیة للسیطرة على مصیرها االقتصادي الداخ

محمد .د أن،وعلى الرغم من 1الملموس للحدود السیاسیة بین الدول للتآكلتضاءلت نتیجة 

 إمكانیةیرى من خالل قراءته للتنوع والتباین الموجود في تجارب التعاون اإلقلیمي  إدریسالسعید 

الجماعي بین الدول  األمن:وهي اإلقلیمیةأساسیة للتفاعالت التعاونیة  أنماط أربعةاستنباط 

حل  إلى باإلضافة األعضاءخارجیة مشتركة والتعاون الفني بین الدول  ،بلورة سیاسةاألعضاء

المشتركة  األهدافلتحقیق  اإلقلیمیة،كثرت المبادرات والمنظومات 2بالطرق السلمیة تالمنازعا

 واالزدهار مناأللتحقیق  أوبین الدول سعیا منها لتحقیق مصالحها االقتصادیة والتجاریة 

 أو،واالستقرار ومواجهة التحدیات،وقد تكون النقاط المشتركة بین هذه الدول هي قربها الجغرافي

اشتراكها في سمات وخصائص ثقافیة و تاریخیة ودینیة  أواشتراكها في مخاطر تتهددها،

تشكیل تكتالت إقلیمیة لتحقیق أهدافها في مجاالت مختلفة  إلىكلها معا،مما یدفعها  أومشتركة 

  .وسنتطرق لبعض النماذج اإلقلیمیة للتعاون بین الدول

  اآلسیان(آسیارابطة دول شرقيASEAN:(أولیعتبر " بانكوك"إعالنبموجب 1967عام أنشأت 

عیة في هذه المنطقة،على أساس ستة أهداف حول القضایا السیاسیة االجتما إقلیميتعاون 

 األهدافذات  اإلقلیمیة،االقتصادیة،الثقافیة والبیئیة،ناهیك عن التعاون مع المؤسسات التنمویة

التنمیة الصناعیة المشتركة التي اتبعتها دول اآلسیان،فقد  إستراتیجیةالمشابهة،وقد انتهجت 

سارت في طریق تحریر التجارة البینیة واالستثمار البیني،فقد اتفقت على إنشاء منطقة تجارة حرة 

التهدیدات  إن،20074هذا التاریخ بحلول عام ،لكن قدمت3من تاریخ تأسیسها 2008بحلول عام 

لتطویر هیكل التعاون االقتصادي لدول اآلسیان فبدون  تشكل عنصر أساسي ومكمل األمنیة

                                                           
حسن عبد اهللا بدر :اجتماعیة لعالم متغیر،ترجمة-اقتصادیةآفاق :ویلیام هالل وكینیث تایلر،اقتصاد القرن الحادي والعشرین-  1

  .164- 126،ص)2009المنظمة العربیة للترجمة،:بیروت(1وعبد الوهاب حمید رشید،ط
2
  .103-99، صسابق ، مرجعمحمد السعید إدریس-  

 مجلة المستقبلاآلسیان،حالة :محمد السید سلیم،خبرات التكامل األسیویة ودالالتها بالنسبة إلى التكامل العربي-  3

  .100،ص8/2009،)أغسطس(،آب)366(مركز دراسات الوحدة العربیة،العدد:،بیروتالعربي

 
  .107، صسابق ، مرجعمحمد السید سلیم-  4
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ول اآلسیان التطور وفي هذا اإلطار،تم إنشاء منتدى اآلسیان لن تستطیع د) األمن(تأمینه

لتفعیل دورها  اآلسیاناألمني الذي تبنته رابطة دول -لیشكل اإلطار السیاسي) (ARF اإلقلیمي

،ومن 1حل للمشاكل القائمة وٕایجادبعد الحب الباردة ووسیلة للتعاون مع القوى الكبرى  اإلقلیمي

 .2ثمار المنتدى توقیع اتفاقیة جنوبي شرق آسیا منطقة خالیة من األسلحة النوویة

 أمریكا اتفاقیة التجارة الحرة لشمال(NAFTA):تجاریة حرة بین الوالیات  إنشاء منطقة

،وهي إحدى األمثلة البارزة 1994،المتحدة األمریكیة وكندا والمكسیك ودخلت حیز التنفیذ

حول التعاون االقتصادي على المستوى اإلقلیمي،وهذا نظرا الن بعض القضایا تأخذ 

وسائل طابعا إقلیمیا تقتضي معالجتها جهودا إقلیمیا،ویبقى التعاون اإلقلیمي من أكثر ال

  .3نجاعة في تطویر المنطقة التي یتأسس فیها

   

                                                           
  .110-108هاني الیاس خضر،صراع االرادت في آسیا،مصدر سابق،ص-  1
  .103- 102محمد السید سلیم،مرجع سابق،ص-  2
دار المنهل :بیروت(دراسة موضوعات في النظام العالمي الجدید،:دولیة معاصرة خلیل حسین،قضایا-  3

  .498،ص)2007اللبناني،
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  التعاون الدولي:المطلب الثاني

الدولي،وال  في التعاونهي االستراتیجة المناسبة لحل المشاكل ذات الطابع العالمي  إن

بل یشمل أیضا المنظمات الدولیة التي یتوقف التعاون بین دولتین أو دول معینة في إقلیم معین 

،وأصبحت المنظمات الدولیة تشكل المكان  ما وفعاال من عملیة التعاون الدولي،تعد جزءا مه

الممیز للتعاون المتعدد األطراف،فهي بمثابة شبكات االتصال بین الفاعلین الدولیین،وتساعد 

على بروز معاییر عامة تنظم السلوك الدولي عن طریق مأسسة الدبلوماسیة متعددة األطراف 

التعاون الدولي :،وهناك نوعان من التعاون الدولي1ها استجابة لحاجات التعاونوالتوافق المرتبط ب

  .الحكومي والتعاون الدولي غیر الحكومي

إن میثاق المم المتحدة قد أولیا اهتماما بالتعاون الدولي في دیباجته :التعاون الدولي الحكومي-

من  أنالمتحدة على  األممالفقرة الثالثة من میثاق  األولىنصت المادة :وفي أكثر من مادة مثال

تحقیق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولیة ذات الصبغة االقتصادیة (هداف المنظمة بین أ

والحریات االساسیة للناس جمیعا  اإلنسانوعلى تعزیز حقوق  واإلنسانیةواالجتماعیة والثقافیة 

الدین وال تفریق بین الرجال  أواللغة  أوبب الجنس والتشجیع على ذلك إطالقا بال تمیز بس

المتحدة والمؤسسات  األممالجمعیة العامة جمیع لجان ووكاالت ومنظمات   ،كما تحث2)والنساء

تكثف جهودها من اجل استخدام التعاون بین بلدان الجنوب  أنالمتعددة األطراف ذات الصلة 

في تصمیم برامجها العادیة،وصیاغتها وتنفیذها كما دعمت التعاون فیما بین دول الجنوب وذلك 

مجاالت یتم   ،وهناك عدة3عن طریق زیادة المخصصات من الموارد البشریة والتقنیة والمالیة

ومي مثال في المجال االقتصادي،فتالشي الحدود بین فیها على الصعید الدولي الحك نالتعاو 

خلق مستویات عالیة من  إلى أدتوبین الوطني وعبر الوطني والدولي  السیاسة واالقتصاد

                                                           
 دار ومكتبة:بیروت(،1حنان فوزي حمدان،ط:فیلیب برایار ومحمد رضا جلیلي،العالقات الدولیة،ترجمة-  1

  .139-138،ص)2009الهالل،

2
  :المتحدة على موقع المنظمة األمممیثاق منظمة -  

<http://w.w.w.un.org/ar/documents/charter/chapter1.shtml> 
3
المتحدة على العنوان االلكتروني  األممموقع منظمة -  

 <http://w.w.w.un.org/Depts/dhl/dhlara/events/south/index.html>:التالي
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االعتماد المتبادل بین االقتصادیات السیاسیة الوطنیة،فتكثیف االعتماد المتبادل یربط 

،مما 1انكشافا وتعرضا للتغیرات في اقتصادیات وطنیة أخرى أكثراالقتصادیات الوطنیة ویجعلها 

یوجب على الدول المحاولة في للدخول في عملیات تعاونیة تحقیقا لمصالحها المشتركة مع 

التي تحولت GATTودرئا للمخاطر التي تهددها وتهدد اآلخرین،وتعتبر اتفاقیة اآلخرین

،فهي تعمل 2ل على التعاون بین الدولمثا أحسنWTOمنظمة التجارة العالمیة إلى 1995سنة

بین واألشخاص على توسیع حریة التجارة العالمیة وحمایتها من خالل انتقال السلع والخدمات 

اجتماعیة وبیئیة وثقافیة وحمایة الملكیة -اقتصادیة-عنها من أثار سیاسیة وما ینتجالدول 

في حق الدول   تخاذ قرارات ملزمة ولها نصیب في مراقبة السیاسة التجاریة للدول وا،3المعنویة

،كما یلعب صندوق النقد والبنك الدولیین دورا في وهذه تعتبر حجر الزاویة في التجارة العالمیة

مجال التعاون المالي واالقتصادي،فصندوق النقد الدولي هو المنظمة العالمیة االساسیة التي یتم 

فهي منظمة یتعاون من خاللها الدول :من خاللها التعاون النقدي على المستوى الدولي

ي الحفاظ على استقرار النظام النقدي مصالحهم المشتركة،وهدفه الرئیستحقیق ل األعضاء

الدولي،ونظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولیة وهو النظام الذي یمكن البلدان ومواطنیها من 

شراء السلع والخدمات من بعضها البعض وهو ضروري لتحقیق النمو االقتصادي القابل 

وذج األبرز للتعاون األمني المجال األمني نذكر النم  ،وفي4ةلالستمرار ورفع المستوى المعیش

رغم أنها تأسست في NATOعلى المستوى الدولي الحكومي وهو منظمة حلف شمال األطلسي

جددت نفسها وتوسعت  أنها إاللحمایة الدول األعضاء، إقلیميالحرب الباردة وفي إطار  إطار

مثل حمایة دول العالم بشكل عام وحمایة  أخرى أهدافبعد الحرب الباردة واتفقت على تبني 

الدول األعضاء فیه بشكل خاص وحفظ األمن واالستقرار ومحاربة التهدیدات األمنیة 

                                                           
سمیث،عولمة السیاسات  روجز توز،االقتصاد السیاسي الدولي في عصر العولمة،في كتاب جون بیلیس وستیف-  1

  .455،ص)2004مركز الخلیج لألبحاث،:،دبي1مركز الخلیج لألبحاث،ط:العالمیة،ترجمة ونشر
  .125الندو،مرجع سابق،ص ألیس-  2
  .46،ص)2009دار الثقافة للنشر والتوزیع،:عمان(اإلصدار الثاني،- سهیل الفتالوي،منظمة التجارة العالمیة،ط-  3

  :الرابط التالي على (.Washington DC: 2010)دعم التعافي العالمي المتوازن،2010التقریر السنوي :الدوليصندوق النقد -  4

http://w.w.w.imf.org/external/arabic/pubs/ft/ar/2010/PDF/ar10-ara.PDF> 
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التعاون الثقافي والعلمي،فان الحمایة حق التنوع الثقافي تقتضي تنمیة  ،أما فیما یخص1الجدیدة

العهود والمواثیق واالتفاقیات  إطاري التعاون الدولي في میادین التربیة والعلوم الثقافة،وذلك ف

القائمة التي تحكم عمل المنظمات والمؤسسات الدولیة واإلقلیمیة،وحق التنوع الثقافي على 

ترسیخ قیم  إلىبین البادیان والثقافات والحضارات ویؤدي هذا  مستوى العالم،ینتعش بالحوار

دولیة و اإلقلیمیة القائمة التي تشكل المنظمات ال إطارالتوافق والتعاون والتعایش وتدعیمه في 

،ومنظمة الیونسكو هي المسؤولة المنظومة العالمیة التي تجتمع حولها واألمم والدول والحكومات

  .2على نشر التعارف والتفاهم بین األمم وتساعد على حفظ المعرفة وانتشارها

التعاون البیئي،فان مشاكل وتحدیات البیئة أخذت بعدا عالمیا وعبرت الحدود  وفي مجال

جماعة  أوالسیاسیة والطبیعیة وتعاني منها الدول والمجتمعات كافة،فقد أوجبت سواء كان فردا 

تعنى وتهتم أكثر بالبیئة وحمایتها والحد من المخاطر التي  أندولة  أومنظمة  أوجمعیة  أو

ووسائل مختلفة ثنائیة وجماعیة،وعلى الرغم أن االتفاق الدولي بشأن البیئة  تعاني منها بطرق

في نشوء هذا   ،فان هناك صعوبة3یدل على وجود التعاون والصالح العام یشكل الحاجة له

التعاون،وهذه بسبب عدم وجود مؤسسة فوق وطنیة على المستوى العالمي یمكن فرضها 

دولیة یجب توقیعها طوعا،كما یجب على أطرافها أن توافق على للتعاون،ان االتفاقیات البیئیة ال

نظام   نوعیة أنتصمیم اي اتفاق بیئي دولي باالجتماع وتقوم األطراف بتطبیق االتفاق،كما 

الدول والمؤسسات صعوبة فصل    ،وبعد إدراك4المراقبة مهمة لتحقیق االستقرار في أي اتفاق

البیئة نتیجة لالستنزاف الكبیر الذي تعرضت له الموارد قضایا التنمیة االقتصادیة عن قضایا 

                                                           
1
 </http://ar.wikipedia/wiki>:ویكیبدیا ،الموسوعة الحرة،منظمةحلف شمال االطلسي،على موقع الموسوعة االلكتروني- 

عبد العزیز بن عثمان التویجري،الهویة والعولمة من منظور :موقع المنظمة االسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة،مراجعة لكتاب-  2

 حق التنوع الثقافي،نقال

 <http://w.w.w.isesco.org.ma/arab/publications/Identit%C3%A9%20et29%Mondialisation/p4.php>:عن
3 -Parkash Chander And Henry Tulkens,Cooperation,Stability And Self-enforcement In International 
Environmental Agreements :Aconceptual Discussion,July2005,Paper Prepared For The David Bradford 
Memorial Conference « The Design Of Climate Policy »Held At The Venice Summer Institute Organized 
In San Servolo Island By CE Sifo,Munich,July22-23-2005.It Will Be Published As Chapter 8In Roger  
Guesnerie And Henry Tulkens,eds,The Design Of Climate Policy CE Sifo Siminar Series,The MIT Press 
Cambridge MA.p.1. 
http://w.w.w.Core.ucl.ac.be/services/abstr PDF/abstr06/ABSTRACT2006-3.PDF. 
4 -Micheal Finus,Game Theory And International Environmental Cooperation :Any Pratical 
Application ?Diskussionsbeitrage Nr.282,April2000,pp.4-7. 



النظري للتعاون الدولي اإلطار:األولالفصل   

 

57 
 

للجنة العالمیة للتنمیة (أثناء العملیات التنمویة،قامت الجمعیة العامة لألمم المتحدة

باعادة النظر في عالقة البیئة بالتنمیة واقتراح أشكال جدیدة للتعاون الدولي 1983عام)والبیئة

،مما یدل على ان اه تنمیة مستدیمة ال تضر بالبیئةفي هذه القضایا،توجه السیاسات في اتج

، 1السیاسات الدولیة الخاصة باالستجابة للمشاكل البیئیة تركز على استحداث أنظمة بیئیة دولیة

الكثیر من المؤتمرات تتعلق بالبیئة مثل مؤتمر األمم المتحدة لقانون  وقد عقدت

،مؤتمر األمم المتحدة حول البیئة 1972واالنسان،مؤتمر األمم المتحدة حول البیئة 1982البحار

   .2والتي تعكس وعي واهتمام األطراف الدولیة بالبیئة 1992قمة االرض(والتنمیة

 اإلنسان،فان مجلس حقوق الكانسانفیما یخص التعاون الدولي في مجال حقوق  أما

 فهو یقوم،2006عامالمتحدة  لألممبقرار من الجمعیة العام  اإلنسانالذي حل محل لجنة حقوق 

وحریاته االساسیة  اإلنسانبمساعدة الجمعیة العامة في ممارسة اختصاصاتها في مجال حقوق 

،الخدمات اإلنسانالنهوض بالتثقیف والتعلیم في مجال حقوق :أهمهاعن طریق جملة من المهام 

 األعضاءیجري توفیرها بالتشاور مع الدول  االستشاریة والمساعدة التقنیة وبناء القدرات،على ان

،ومنع اإلنسانالمعنیة وبموافقتها،واالضطالع بدور منتدى للحوار بشأن القضایا المتعلقة بحقوق 

من خالل الحوار والتعاون والعمل بتعاون وثیق مع الحكومات  اإلنسانحدوث انتهاكات لحقوق 

والمجتمع المدني فضال عن تقدیم  إلنساناوالمؤسسات الوطنیة لحقوق  اإلقلیمیةوالمنظمات 

الجمعیة العامة لألمم  إلىاإلنسان وحمایتها وتقدیم تقریر سنوي توصیات بتعزیز حقوق 

 اإلنسان،مما یساعد الدول والفاعلین الدولیین بالتوجه نحو التعاون لحمایة حقوق 3المتحدة

صحة العالمیة في وتعزیزها حس المعاییر الدولیة،وفي مجال الصحة وافق مجلس ال

على أنظمة الصحة الدولیة،ألجل إدارة الحاالت الطارئة في الصحة العامة ذات 2005ماي23

                                                           
-23،ص)1989،"142"عالم المعرفة:الكویت(اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة،:إعدادمحمد كامل عارف،مستقبلنا المشترك،-  1

24.  
2
  .43محمد كامل عارف،مرجع سابق،ص-  

العالمیة واإلقلیمیة  العامة واهم المنظمات األحكام:عبد اهللا علي عبو سلطان،المنظمات الدولیة-  3

  .176- 175،ص)2010مطبعة جامعة دهوك:دهوك(1المتخصصة،ط
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األهمیة الدولیة وتم تكثیف هذه األنظمة الجدیدة من اجل منع األمراض والحمایة ضدها 

  .1ومراقبتها وتأمین استجابة هیئات الصحة العامة النتشار األمراض دولیا

یعمل االتحاد الدولي لالتصاالت على مساعدة العالم في  االتفي مجال االتص

ما وصلت إلیه االتصاالت العالمیة ویحتل مكان الصدارة في الثورة  بأحدثاالتصال،وینهض 

الرقمیة الجدیدة وتمثل أولویاته في تعزیز األمن السیبراني،واالتصال في حالت الطوارئ ودعم 

فجوهر االتفاقیة  بناء القدرات خاصة في دول العالم الناميشبكات الجیل التالي،و  إلىاالنتقال 

تنص على المحافظة على التعاون الدولي وتنمیته 1965الدولیة للمواصالت السلكیة والالسلكیة 

دولة 30ولمكافحة جرائم االنترنیت وقعت بجمیع أنواعها لتحسن المواصالت السلكیة والالسلكیة

عدیدة  أشكاال،مما یدل على ان هناك 2001معاهدة دولیة لمكافحة جرائم االنترنیتعام أولى

بین المنظمات  أوبین المنظمات الدولیة، أوللتعاون بین الدولي الحكومي سواء بین الدول 

  .2 الدولیة والدول

ان عملیات التعاون الدولي في معظم المجاالت ال  :التعاون الدولي غیر الحكومي-   

تصر فقط على الصعید الحكومي فهناك عدة مجاالت یباشر فیها الفاعلون من غیر الدول تق

نشاطاتهم،خاصة بعد ازدیاد عددهم ومجاالت عملهم وانتشارهم أفقیا وعمودیا مما یشیر إلى 

وجود مجاالت للتعاون الدولي غیر الحكومي،وازدیاد المنظمات الدولیة غیر الحكومیة اجبر 

یزال من الممكن فیه اعتبار الدولة الفاعل لمسیطر في  ص المدى الذي الالمحللین على فح

كان النظام نموذج فاعلین مختلطین حقا،فعندئذ تكون المنظمات الدولیة  فإذاالعالقات الدولیة،

غیر الحكومیة تشارك في المسرح الدولي والشركات متعددة الجنسیات والمنظمات الدولیة غیر 

السیاسة  إلىبحد ذاتها،بل هي جماعات محددة وظیفیا یمكنها العبور الحكومیة غیر سیاسیة 

 حیث تنشأ الفرصة،والحالة المقیدة هي حركات الخضر والسیاسة البیئیة،فهذه المنظمات ال

تتصادم مع الحكومات على  أوتعمل بشكل مستقل عن النظام السیاسي الدولي فهي تتعاون 

حدا،واستمرار نموها ستكون له نتائج بعیدة األثر في مستقبل العالقات كل حالة على  أساس

                                                           
-أس- یو- االلكترونیةالمجلة دي آي هندرسون،الرابط العالمي للصحة،قضایا عالمیة،تحدیات العولمة،-  1

  .49،وزارة الخارجیة،مكتب اإلعالم الخارجي،ص2006فبرایر،/،شباطایه
 .<w.w.w.itu.int>:توري،االتحاد الدولي لالتصاالت على الموقع االلكتروني لالتحاد.إ.حمدون-  2
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دولیة غیر حكومیة تعبر عن بنیة تعاونیة في مجال محدد وتجمع ،إن أي منظمة 1الدولي

مؤسسات غیر حكومیة وأفراد ینتمون إلى بلدان مختلفة،وقد أخذت مكانة وهمیة على الساحة 

في المقابل نرى التراجع التدریجي للدولة الوطنیة تحت تأثیر ،2الدولیة وستزداد قوة في المستقبل

العولمة وتصاعد الشركات متعددة الجنسیات والقطاع الخاص ودورها یزداد على المستوى 

ولیس الدول  واإلفرادالوطني وعبر الوطني،لتمارس بذلك نوعا من التعاون العالمي بین الدول 

ن السلطات الحكومیة او الدولیة ،إال انه هناك أنماط ،وهي ال تلقى األوامر والتوجیهات مفقط

للتعاون بینها وبین الحكومات والسبب یرجع إلى وجود مصالح مشتركة او عدم قدرة الدولة على 

أن هنالك أنماط من التعاون بین المنظمات الحكومیة وغیر  ، كما3تلبیة احتیاجات رعایاها

،وقد تكون من 4كال النوعین من المنظماتالحكومیة في مجاالت تدخل عادة في اختصاص 

خالل إعطاء الوضع االستشاري للمنظمات غیر الحكومیة من قبل المنظمات الحكومیة التي 

تجسد مصالح الدول وبین المنظمات غیر الحكومیة التي تجسد مصالح محددة،وقد تمثل هذا 

 القیام أواخل المنظمة التعاون في شكل المشاركة في مناقشة المسائل والقضایا المطروحة د

التعاون في تمویل وتطبیق  أوالمهام المیدانیة للمنظمات الحكومیة، إطاربنشاطات میدانیة في 

برامج التنمیة التي تقوم بها المنظمات الدولیة الحكومیة المتخصصة كمنظمة الیونسكو ومنظمة 

المنظمات غیر حكومیة فرضت نفسها مع الدول والمنظمات  ،مما یعني اناألغذیة والزراعة

، وفي جمیع المجاالت وقد أصبحت جزءا مهما وفعاال في مراقبة تطبیق االتفاقیات 5الحكومیة

فبضل خبرتها  مجال نشاطاتها في تزاید مستمر أنالدولیة وجزءا من عملیة التعاون البیئي،كما 

وضغطها على الدول استطاعت صیاغة معاهدة  وقدرتها على الوصول الى وسائل اإلعالم

الخاصة بالمحافظة على الموطن الطبیعي للطیور المائیة السابحة في األراضي " رامسار"

،باإلضافة الى لعبها دورا في التعاون بین الشعوب فشبكة العالقات عبر 1971الرطبة عام

                                                           
1
 اإلمارات- دبي(1،طلألبحاثمركز الخلیج :غراهام ایفانز وجیفري نوینهام،قاموس بنغوین للعالقات الدولیة،ترجمة ونشر-  

  .364-363ص)2004،لألبحاثمركز الخلیج :العربیة المتحدة
2
  .59- 57فیلیب برایار ومحمد رضا جلیلي،مرجع سابق،ص - 

3
  .111عبد النبي بورزیكي،مرجع سابق،ص-  

  .25عبد اهللا علي بوسلطان،مرجع سابق،ص-  4

  .47السیاسي الدولي،مرجع سابق،ص عبد القادر محمد فهمي،النظام-  5
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اون ویسمح باحتواء القومیة یمكن ان تؤدي الى خلق نسیج اجتماعي یزید من فرص التع

دولي أو  اقلي ميفقد یدفع ذلك باتجاه تعاون  ،1الصدمات الناتجة عن االحتكاك بین الدول 

حیال القضایا الجماعیة التي تحاول هذه المنظمات إیجاد حل لها،وهناك منظمات دوایة غیر 

إلنسان حكومیة في مجال حقوق اإلنسان تعمل من اجل االرتقاء بمستوى الحفاظ على حقوق ا

 أهدافهامن اجل تحقیق  على المستوى الدولي في المجاالت المختلفة،وتتعاون فیما بینها

 :هذه المنظمات هي أهم اإلنسانیة

وتقوم بالحمایة اإلنسانیة وتقدیم 1863تأسست عام:اللجنة الدولیة للصلیب األحمر-

لجمعیات  تتعاون مع االتحاد الدولي إنها،كما 2المساعدة لضحایا الحرب والعنف المسلح

قیة وسریعة للحاجات اإلنسانیة لالستجابة بطریقة منسقة ومنط األحمروالهالل  األحمرالصلیب 

دولیة  إنسانیةغیرها من حاالت العنف الداخلي،وهي حركة  أویا النزاعات المسلحة لضحا

الجسدیة لضمان كرمته وصحته ویقصد بصحته،صحته النفسیة و  اإلنسانمهمتها حمایة حیاة 

 .3السیاسیة له أو اآلراءدیني  أوجنسي أو وتخفیف المعاناة بدون تمییز عرقي  اإلنسانیة

 اإلنسانوتعمل من اجل تحسین حالة حقوق 1961عام تأسست:منظمة العفو الدولیة-    

وقف العنف ضد المرأة،والدفاع عن  إلىمن خالل الضغط الجماهیري والتضامن الدولي،وتهدف 

وحمایة حقوق الالجئین  اإلعدامعقوبة  وٕالغاءالذین وقعوا في براثن الفقر وكرامتهم،

الضحایا ومراقبة المحاكمات  إلىخبراء لیتحدثوا  إرسالالتي تقوم بها  األنشطة،ومن 4والمهاجرین

بواعث  وٕاعالنالعالمیة والمحلیة  اإلعالم،ورصد  وسائل اإلنسانواالتصال بناشطي حقوق 

 5.وعلى مواقع الكترونیة إخباریةورسائل  وٕاعالناتالخطر والقلق عن طریق نشرات وملصقات 

                                                           
1 -Kal Raustiala,State,NGOs,And International Environmental Institutions, International Studies 
Quarterlies,(1997)41,pp.719-737. 

 /http://ar.Wikipedia.org/wiki:اللجنة الدولیة لصلیب األحمر،على موقع ویكیبدیا-  2

-http://w.w.w.icrc.org.org/web/ara/siteara0.nsf/iwplist2/ICRC:حول هذه الجمعیاتینظر للتفصیل -  3

Activities :cooperation-with-National-societies 
 .http://w.w.w.amnesty.org/ar/who-we-are:ینظر بالتفصیل عن هذه المنظمة على موقعها االلكتروني-  4

  :موقعها  االلكترونيینظر بالتفصیل عن هذه المنظمة على -  5
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المنظمات العالمیة  إحدىوهي  1978عام تأسست:اإلنسانمنظمة مراقبة حقوق -

 اإلنسانیةكات وحمایتها،وتسلیط الضوء على االنتها اإلنسانعنیة بالدفاع عن حقوق مالمستقلة ال

لجمیع  واألمنمن العدالة  توفیر المزیدوناضلت من اجل  إلیهاوجذب انتباه المجتمع الدولي 

في المجال االقتصادي والتجاري تعتبر الشركات متعددة الجنسیات  أما،1حول العالم األفراد

االقتصادیة في اقتصاد عالمي  لألنشطةفاعال مركزیا في هذا المجال وهي المنظم المركزي 

شبكة  الشركة الواحدة تشكل أصبحتیتزاید تكامال،كما تعاظم دورها في التجارة الدولیة حیث 

وتبادله  باإلنتاجتتحكم  أصبحت،كما 2تجاریة دولیة بین الشركات التابعة لها والمرتبطة بها

 تتحكم أنها ال حلها،كما  أو األزماتالمال وبخلق  رأسوتوزیعه وتسعیره وكذلك تتحكم بانتقال 

االقتصاد بل باالقتصاد العالمي،الن دورها هو تدویل االستثمار واإلنتاج  آيبعصب السیاسة 

عالمیة في اإلنتاج،التسویق واالستهالك، الدعایة  أنماطسیادة  لىإوالخدمات والتجارة أدى 

یات التعاون أكثر فعالیة ،كما أنها تبحث عن التعاون بدل التنافس كون استراتیجواالستثمار

  . 3لتحقیق الكفاءة

  المتغیرات المؤثرة في التعاون الدولي:المطلب الثاني

یتأثر التعاون الدولي بمجموعة من المتغیرات،فقد تكون هذه المتغیرات في شكل عوائق 

سلبا  إماثیر برؤى صانعي القرار،ویكون هذا التأقد تتعلق  أوثقافیة، أو،اقتصادیة أمنیةسیاسیة،

وقد تكون المتغیرات على  شكل دوافع وحوافز جدیة لبناء وتسهیل التعاون الدولي  إیجابا أو

والحاجة  عوائق تعرقل عملیات التعاون وتحد من فعالیتها أو،دولیا  أوإقلیمیا  أوسواء كان ثنائیا 

احدة على هي من تدفع للتعاون فقد یكون التعاون من اجل مجابهة قضایا ومسائل تعجز دولة و 

  .4المتغیرات التي تؤثر في التعاون الدولي أهمحلها بمفردها،وسنتناول في هذا المطلب 

                                                           
 http://w.w.w.hrw.org/ar/about: ینظر للتفصیل حول هذه المنظمة على موقعها االلكتروني-  1

محمد،االتجاهات الجدیدة للتجارة الدولیة في ظل العولمة االقتصادیة،أطروحة دكتوراه دولة في العلوم  حشماوي-  2

  .92،ص2006االقتصادیة،جامعة الجزائر،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،

سلسلة (اتحاد كتاب العرب:دمشق(اقتصاد السوق في الدول العربیة، إلىمصطفى العبد اهللا الكفري،عولمة االقتصاد والتحول -  3

  .92،ص)2008،"15"الدراسات
  .258احمد عباس عبد البدیع،مرجع سابق،ص-  4
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المتغیرات المؤثرة في  أهمیعتبر هذا المتغیر من :المتغیر االقتصادي والتجاري-1  

الجدیدة للتبادل االقتصادي  األنماطیادة المصالح المشتركة وتعدد وتنوع ز التعاون الدولي نتیجة 

صارت  أنالتحدیات والمخاطر المشتركة تهدد الجمیع،بعد  اصطبحت أخرىوالتجاري،ومن جهة 

هذه  أخذت،بل عوسائل القیام بالجرائم سهلة نظرا لسهولة توفرها واستخدامها من طرف الجمی

یدة والخطوط الت البعال الجدیدة،فشبكات االتصاالجرائم طابعا دولیا نظرا لتطور وسائل االتص

حول العالم بشكل سریع،ویمكن  إصبعوالمعلومات بلمسة  األصواتالمستأجرة واالنترنیت تنقل 

مصرفیة  أنظمةهناك  أن إلى باإلضافةتنقل بثوان معدودات بلمسة واحدة، أنلمالیین الدوالرات 

ات المرئیة بالفیدیو االصطناعیة والمؤتمر  باألقمارمشتركة وتحویالت وحجوزات بالفاكس والربط 

أن  ،كما1واألنظمة التجاریة،كلها تتضافر لخلق شبكة واسعة معقدة ألنظمة توزیع الكترونیة

زیادة حجم السوق یؤدي  إنالدوافع االقتصادیة إلقامة التكتالت،حیث   أهممن  األسواق توسیع

االستفادة من مزایا التخصص،كما یزید فرص االستثمار فالمستثمرون یفصلون االستثمار  الى

داخل نطاق التكتالت لالستفادة من اتساع السوق وخفض الحواجز الجمركیة بین الدول 

المتعاونة،وتحسین معدل التبادل الدولي،وفتح مجال للمنافسة والقضاء على ظاهرة 

كما المناطق التي یغطیها، یتجاوز ببرنامج عمل تعددي أنیمكن  ،والتعاون اإلقلیمي2االحتكار

تشكل قوة دافعة سیاسیة لإلصالح،ومن ثم تمكن األعضاء  أنان اتفاقات التجارة الحرة یمكن 

تحقق رغبة الترابط االستراتیجي في اإلقلیم المعني وتعزز  أنلتثبیت إصالحات مهمة،كما یمكنه 

 أعضائهاالتعاون اإلقلیمي یحقق ازدیاد في التجارة البینیة بین  أن،كما 3فیه األمنیةالترتیبات 

  .عن طریق التكتالت االقتصادیة اإلقلیمیة

                                                           
اكرم شاكر :استراتیجیات الجیل القادم في عصر العولمة،تعریب:مارك هاینز دانیال،عالم محفوف بالمخاطر-  1

  .29،ص)2002مكتبة العبیكان،:الریاض(،1عضیمة،ط
التكامل االقتصادي،منتدیات العلوم االقتصادیة والتجاریة،منتدى علوم التسییر والتجارة،تجارة  ، بحثعامر جنحي-  2

 .http://etudiantdz.net/Vb/t19905.html:دولیة،بحث التكامل االقتصادي على موقع
3 -Patrizia Tumbarello ,Are Regional Agreement In Asia Stumbling Or Building Blocks ?Some 
Implication For The Mekong Countries,Paper Prepared For The Seminar »Accelerating Development in 
The Mekong Region-The Role Of Economic Integration »,Siem Reap,Cambodia,june26-27.p.24. 
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الحواجز الجمركیة احد دوافع التعاون بین الدول،وشهدت الحواجز الجمركیة في التجارة  إلغاء إن

رعایة في  األكثرة الدولیة،انخفاضا خالل السنوات العشرین الماضیة،وتم تطبیق قاعدة الدول

التعریفة الجمركیة على السلع الزراعیة والمنتجات الصناعیة،وسبب تخفیض الحواجز الجمركیة 

ة دتحریر التجارة من جانب واحد،خاصة في الدول النامیة،وتحریر التجارة المتعد إلىیعود 

جارة الحرة على تحت رعایة منظمة التجارة العالمیة واالزدیاد الكبیر في اتفاقات التاألطراف 

تعرف الحدود ال  المخطر االقتصادیة الالتحدیات و  أخر،من جانب 1الصعید اإلقلیمي والثنائي

 وٕایجادنشوئها وال في تداعیاتها ونتائجها،لذلك تقتضي التعاون بین الدول للحد منها  أسبابفي 

حلول مناسبة لالحتماء منها،فقد یكون الخطر في تراكب المنظومات المسببة للقلق في المجال 

والجریمة  اإلرهابیةالمال ومنظومة المنظمات  رأساالقتصادي في التداخل بین منظومة تجارة 

التعاون للحد منها،خاصة  لعملیات غسل األموال دورا لتدفع بالدول اتجاه أن،كما 2في العالم

  .لمتطورةاووسائل االتصال  التكنولوجيفي تزاید مستمر بفل التطور  نهاوأ

بأعبائها المدمرة على االقتصاد  ألقتقد 2008المالیة العالمیة التي تفجرت األزمة إن

العالمي،فقد تهاوت مستویات االئتمان المتاح،وانهارت التجارة،ونصبت رؤوس األموال وارتفعت 

األزمة في عدد من االقتصاد المتقدمة السیما القطاعات  معدالت البطالة،بینما تركزت

أنحاء العالم،مما جعل صناع السیاسات یتخذون جملة من  إلىالمالیة،فإنها سرعان ما انتقلت 

التدابیر الجریئة على مستوى السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة العامة،وسیاسات القطاع المالي 

ضرورة اإلبقاء على التعاون على مستوى  إلىیدعو  ون،وهذاوقد تم تنفیذها في مناخ من التعا

ذو  فالمتغیر االقتصادي،20083الدول خالل األزمة المالیة أفادالسیاسات االقتصادیة الذي 

وجهین إما تتعاون الدول لتحقیق مصالح مشتركة وتحقیق التنمیة وتوسیع التجارة أو لدفع 

  .المخاطر المشتركة من األزمات والتجارة غیر مشروعة وعملیات غسل األموال

                                                           
1 -United Nation,International Trade After The Economic Crisis :Chellenges And New 
Opportunities(Newyork :United Nations Publication,2010),UNCTAD/DITC/TAB/2010/2.p95. 

  ,40مارك هاینز دانیال،مرجع سابق،ص-  2
  .9دعم التعافي العالمي المتوازن،مرجع سابق،ص 2010التقریرالسنوي:صندوق النقد الدولي-  3
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 األخرىالشك المتبادل وعدم معرفة نیات الدول  أنرغم :المتغیر السیاسي واألمني-2  

 إالیسیطر على العالقات الدولیة ویشكل متغیرا یحد من عملیات التعاون واستمرارها وتطویرها،

لدرء  أماانه توجد جملة من المتغیرات في هذا المجال تدفع بالدول للتعاون مع بعضها البعض،

،فقد یكون الدافع واألمنيتحقیق مكاسب مشتركة على الصعید السیاسي  أومخاطر مشتركة 

زعماء اروبا خطورة تزاید  أدرككما حدث عندما  األولىتكتل سیاسیا بالدرجة  أيقامة وراء إ

 إقامةالحرب الثانیة،واجمعوا على ضرورة  الوزن النسبي للوالیات المتحدة االمریكیة بعد انتهاء

الوالیات  أیضایات المتحدة األمریكیة،وكما فعللت ولاقتصادي اروبي یستطیع مواجهة األ تكتل

سیك وكندا  في منطقة تجارة حرة،وهذا لالستفادة من السوق كحدة االمریكیة بضمها المالمت

السوق المكسیكیة،وقد تكون  إلىاروبا والیابان للدخول  أمامالمكسیكیة الواسعة وسد الطریق 

تكتل  إلىتحقیقه الدول المنضمة  إلىالوحدة السیاسیة هي الهدف األسمى الذي تسعى 

انه یمثل تمهیدا القامة تكامل سیاسي،وقد تشكل الدول تكتالت لتعزیز أمنها  اقتصادي اي

  .1القومي والسالم والمساعدة في تطویر المؤسسات السیاسیة واالجتماعیة

في  والتأثیركان نتیجة لتغیر المشهد الدولي،فلم یعد الفعل  األمنفي مفهوم  إن التغیر

م تحوال في طبیعته یشهد العال أخرىیة ومن جهة الدولیة حكرا على الدولة القوم العالقات

 ألمنمصادر التهدید،اذ لم یصبح التهدید العسكري الخارجي مصدر التهدید الوحید  

توجه عدة تهدیدات والمنظور التقلیدي لألمن عاجز عن التصدي  أصبحتالدولة،فالدولة 

ة السیاسیة،بل أصبحت یتوقف على استتبابه بین الدول من الناحی ،واألمن الدولي ال2لها

نامیة  وأخرىیمیز بین دولة متقدمة  ال األخیرالمسؤولیة متعلقة بالحفاظ على امن الكوكب فهذا 

لالهتمام به كتلوث  اآلخرینوهو مشكلة عالمیة تحفز الدول والفاعلین الدولیین 

علمنا  إذا ،خاصة3،االحتباس الحراري وثقب األوزون والجریمة والسالم واألمن العالميالعارض

 واألمنالغذائي  واألمناالقتصادي  األمن:البشري تتسع لتشمل لألمنالمكونات االساسیة  أن

السیاسي  واألمنالجماعي، األمن(المجتمع المحلي واألمن الشخصي واألمنالصحي والبیئي،

                                                           
  .عامر جنحي،مرجع سابق-  1
 http://w.w.w.islamonline.net:،دراسة منشورة  على موقعأوال اإلنسان-األمنمفهوم  محمد صادق،تحوالت-  2

  .89-22،ص)2006دار الشروق للنشر والتوزیع،:عمان(اإلصدار الثاني،- 1ذیاب البداینة،األمن وحرب المعلومات،ط-  3
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البشري بمفهومه الشامل ناهیك عن ارتباطه  األمنوالدولة بمفردها عاجزة على الحفاظ على 

 واإلرهابالتطرف والعنف  إنل لتحقیقه،و ،مما یستوجب التعاون بین الد1الدولیین واألمنلسلم با

 والجریمة المنظمة من اخطر التحدیات التي تواجه الدول هي لیست لصیقة بمنطقة جغرافیة او

بثقافة معینة بل لها طابع عالمي،وتزاید جماعات العنف في العدید من الدول أو بدین معین 

في ظل سهولة حصولها على  العنف ضد الحكومات والمجتمعات أعمالتصاعد  الىغ أدى

نوویة بیولوجیة  أسلحةمخاوف من حصول هذه الجماعات على  والمتفجرات ،وهناك األسلحة

الدولي في ظل انكشاف الدول والمجتمعات  لإلرهابازدیاد خطورة القوة التدمیریة  إلىتؤدي 

الجرائم  أو المعلوماتي باإلرهاب اآلن،حیث یعرف اإلرهابممارسة  وأسالیب أشكالبفعل تطور 

،وما 3االتصال والمعلومات،التي یزداد خطرها في ظل الثورة الهائلة في مجاالت 2المعلوماتیة

یجة لسهولة األسفار لمجرمین في مختلف أنحاء العالم نتزیادة حركة ا األمریزید من خطورة 

شبیهة بأبعاد  أبعادااتخذت الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  الدولیة وانخفاض كلفتها،فلقد

 ،وتسوقأخرىالسلع غیر المشروعة تصَنع في قارة وتهَرب عبر قارة  أناالقتصاد الكلي حیث 

المالیة والتجاریة القائمة فأصبح عالم اإلجرام مرتبط  األسواق إلى،وتسربت ثالثةفي قارة 

  .4باالقتصاد العالمي

لجرائم االنترنیت تهدید على امن شبكة  االنترنیت وما یربط بها من مصالح بشریة  إن

االقتصاد الدولي نظرا للترابط االلكتروني لمعظم مجاالت تطال على مستوى العالم،وهي 

 أصبح،حیث الشبكات االلكترونیة خاصة االنترنیت أنواعاالقتصاد العالمي عبر مختلف 

للجماعات  آمنامالذا  واصطبحتقعا واخترق حدود الدولة الواحدة عبر االنترنیت وا اإلرهاب

                                                           
 مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر:بیروت(،1البشري وسیادة الدول،ط األمنجودة، أبوالیاس -  1

   .106- 51،ص)2008والتوزیع،
  .216-196،ص)2007مركز دراسات الوحدة العربیة،:بیروت(1حسن مظفر الرزو،الفضاء المعلوماتي،ط-  2
منشورعلى معتزمیجي عبد الحمید،تفعیل جهود التعاون اإلقلیمي والدولي ضد اإلرهاب مقال -  3

 http://w.w.w.aladwaa.nl:موقع

 quaicharles de،لیون،فرنسا(،2010- 2000مكافحة الجریمة في القرن الحادي والعشرین:االنتربول:تقریر االنتربول-  4

Gaulle200،2010(المنظمة موقععلى  3،صhttp://w.w.w.interpol.int . 
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جرائم االنترنیت استخدام الفیروسات التي هي  أمثلة،ومن 1وعصابات الجریمة المنظمة اإلرهابیة

الكمبیوتر والتكاثر واالنتشار داخل النظام  أجهزةفي  أخرىبرامج قادرة على ربط نفسها ببرامج 

  :من الجرائم االلكترونیة أنماط،وهناك 2حتى تدمره تماما

التدلیس المعلوماتي ،یكون باالعتداء على سریة المعلومات  أوجرائم تتعلق بسرقة المعلومات -

  .تزویرها أو،سرقة برامج الكمبیوتر األنظمةعن طریق اختراق  وأمنها

  .تعطیلها بنشر الفیروسات أو األجهزةجرائم تتعلق بتخریب -

 االتصالیة اوواألجهزة والجهات ذات الصلة بالمعلومات  األشخاصهدید جرائم تتعلق بت-

 األوساطانتحال الشخصیة خاصة في :3جرائم ترتكب بطرائق متعددة منها أیضاابتزازها وهناك 

مغلوطة،التغریر  أو،التشهیر وتشویه السمعة وذلك بنشر معلومات سریة التجاریة المصرفیة

خدمات وهمیة والمساهمة في  أوتماعیة،االحتیال یتم ببیع سلع واالستدراج یمس العالقات االج

  .4والعالمات بالكمبیوتر واألختاممشاریع استثماریة وتزییف العمالت وتزویر المستندات 

یواجه الملكیة الفكریة من خالل عملیات القرصنة یشكل احد دوافع التعاون  الخطر الذي إن

بشأن الجرائم  مؤتمر الدولي لفرض تطبیق القانونبهونغ كونغ ال 2010الدول،فقد عقد سنة

تعاون دولي اكبر لفرض تطبیق القانون لمحاربة  إلى،وقد دعا "االعتداء على الملكیة الفكریة

ومن  وان قرصنة الملكیة الفكریة من الكتب،الموسیقى القرصنة على الملكیة الفردیة،الفكریة

اد الصیدالنیة،تكلف صناعة بالیین الدوالرات وتلحق وبرامج الكمبیوتر والمو  األلعاب إلى األفالم

الخطر بالمستهلكین عن طریق تزویدهم بمنتجات ردیئة الصنع،وهذا یهدد الفرص االقتصادیة 

                                                           
  .28ذیاب البداینة،مرجع سابق،-  1
  .93دامس،مرجع سابق،ص زكریا ابو-  2
3
أسماء حسین حافظ،تكنولوجیا االتصال اإلعالمي التفاعلي في عصر الفضاء االلكتروني المعلوماتي -  

  158-142،ص)2005الدار العربیة للنشر والتوزیع،: بال(1والرقمي،ط
جي،دراسة قانونیة متعمقة في العربي النموذ نونالكمبیوتر واالنترنیت في القا عبد الفتاح بیومي حجازي،مكافحة جرائم-  4

  .83،ص)2006دار الفكر الجامعي،:اإلسكندریة(،1القانون المعلوماتي،ط
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تتقدم بالسرعة التي تتقدم وتنمو بها حركة  التشریعات الجنائیة ال آن،مع العلم 1واالستقرار المالي

معلوماتیة تسبق المشرع الجنائي بخطوات كبیرة،والحل یكمن االتصاالت والمعلوماتیة،فالجریمة ال

 األفكاربعض  الظاهرة وهناكاالتفاقیات الثنائیة والجماعیة بین الدول للحد من هذه  إبرامفي 

األمنیة تصب في اتجاه صیاغة االستراتجیات وسیاسة فعالة للتعامل مع التحدیات والقضایا 

 :2التي تواجه العالم حالیا ومستقبال من هذه األفكار نذكر مایلي

  وتحدیث األجهزة األمنیة وهي مسؤولیة مشتركة تقع على عاتق  أالمنيتجدید الفكر

 .والمؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة في الدول الحدیثة األجهزةمختلف 

  هذا  آلیاتوتفعیل  اإلرهابافحة ومك األمنوالدولي في مجال تحقیق  التقلیميالتعاون

التعاون وأسالیبه خاصة فیما یتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات وتنسیق البرامج 

 .والسیاسات

  من اجل التصدي للمشاكل االقتصادیة واالجتماعیة نظرا لوجود بعض  اإلقلیميالتعاون

الصعید العالمي والعالمیة التي تخلق حالة من عدم االستقرار على  اإلقلیمیةالمشاكل 

مجموعة من الدول على التصدي لتلك المشاكل  أودولة  أيمن ناحیة وضعف قدرات 

حتمیا  أمرا أصبحوالدولي  اإلقلیميتدعیم جهود التعاون  أخرىبمفردها من ناحیة 

 .3للتصدي لها

ما  إذاتتعدد وتتنوع المشاكل البیئیة ومخاطرها :المتغیرات البیئیة والصحیة والتعلیمیة3-

تكترث بالبیئة ونظافتها،بل تجاوزت  بالمشاریع التنمویة والنشاطات البشریة التي ال قارناها

جعل الدول تصبو للتعاون بجمیع مستویاته في سبیل الحفاظ  والطبیعیة مماالحدود السیاسیة 

 كثیرة اإلنسان دالمخاطر التي تهد وأصبحتالحاضرة والقادمة، لألجیالعلى البیئة ونظافتها 

  .واألفرادواألمراض الوبائیة عابرة للحدود،السیما بعد ازدیاد االتصال والتواصل بین الشعوب 

                                                           
1
 من موقع الحكومة 2010دیسمبر/كانون األول14واشنطن،- غوف- میرل دیفید كلرهالس،المحرر في موقع أمریكا دوت- 

  http://w.w.w.america.govاألمریكیة

  .16سابق،ص عبد الفتاح بیومي حجازي،مرجع-  2
3 John P.Willerton And Others,Complex Security Institutions :Nested Bilateralism In The Common 
Wealth Of Independent States,Paper Prepared For Presentation At The Shambaugh(ITRAGE 
Conference « Building Synergies :Institutions And Cooperation In World Politics »,Lowa City,Lowa 
october12-14.2006p.12. 
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 واألمطارمصادر التلوث البیئي وتصاعد المشاكل البیئیة مثل االحتباس الحراري  تزاید إن

 ضاالنیوجد حتى  ،ودمار الغابات تمضي في طریقها والاألوزونالحمضیة والثقوب في طبقة 

 أمور ساهمترغم الجهود المبذولة في هذا المجال تعاون بین الوحدات الدولیة ،هذا في حین 

مثل التصنیع واالنفجار السكاني والنمو العمراني واالقتصادي في رفع مستوى القلق في هذا 

النشطة  األنفلونزا وأیضااالیدز  فائقة مثلاألمراض التي تنتشر بسرعة  غالىالمجال،باإلضافة 

وقد عقد المؤتمر السنوي لالیدز  ،1رض السل الذي تزداد مقاومته للدواء،وكذلك فیروس ایبوالوم

شخص من بینهم علماء ومقدموا العنایة الطبیة )2000(في فیینا وحضره قرابة)2010(عام

منظمة األمم المتحدة  ،وحسب تقریر2والمنظمات غیر الحكومیة وأهلیةوزعماء سیاسیین 

بمرض المناعة المكتسب حیث تراجع  اإلصابة، هناك نقص في 2010لمكافحة االیدز لعام

 عن التبادل إما،3االف تسجل كل یوم7انه  إالخالل السنوات العشر الماضیة  %12بنسبة 

،فلقد ویعتبر دافع للتعاون بین الدول األخرىعن المتغیرات  أهمیةالعلمي والتعلیمي فال یقل 

من اجل التعاون الحقیقي في المشاركة بالمعلومات  اإلمكاناتفتحت شبكة االنترنیت الكثیر من 

،وهو نوع من التعلم یستخدم "التعلیم االلكتروني"عبارة  األخیرةوالتعلم،وقد انتشرت في السنوات 

الدولي  المركز،على سبیل المثال تم تأسیس 4تقنیات االنترنیت لجمع المعرفة وأدوات التعلم

جمهور  إلىلتبني مظاهر العلم والبحث العلمي والترویج لها،ویسعى 1998للبحث العلمي عام

انشأ المركز موقعا على االنترنیت للبحوث  1999واسع من الطلبة العلم والباحثین وفي عام

ذا الموقع العلمیة،وأصبح هذا الموقع مرجعا مهما وثمینا للبحث كما أن المعلومات التي یقدمها ه

  .5مجانیة وتم االعتراف به كمنظمة مهنیة

                                                           
  .69-66مارك هاینز دانیال،مرجع سابق،-  1

2  -United Nations,The Millennium Development Goals Report2010,United Nations Department Of 
Economic And Social Affairs(DESA),june2010.p.40. 
3 -Global Report :UNAIDS Report On The Global AIDS 
Epidemic2010. « UNAiDS/10.ME/JC1958E »,Joint United Nations Programme On 
HIV/AIDS(UNAIDS).http://w.w.w.unaids.org 

،تعریب )لمحررانا(ثول كیركبراید وكارین ورد:كارت ریدمان واندرو وایتیتغر،بناء بیئة عالمیة للتعلیم االلكتروني،في كتاب-  4

  .280-249،ص)2003مكتبة العبیكان،:الریاض(1هشام الدجاني،ط

 مجلة المستقبلالتعاون العلمي في البلدان العربیة،- والتوقعات في البلدان العربیة اآلفاق:زحالن،العلم والسیادة أنطوان-  5

  .17،ص33،السنة5/2011مایو،/أیار،378،بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،العددالعربي
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لم تعد الثقافة الیوم لصیقة بدولة واحدة بل تجاوزت الحدود السیاسیة :المتغیر الثقافي

والطبیعیة،وأصبحت سببا من أسباب عدم الدخول والخوض في عملیات التعاون التي تعتقد 

انحسارها والى انتشار ثقافة أجنبیة في  لىإستؤثر سلبا في ثقافتها المحلیة وتؤدي  إنهاالدولة 

قدرة،فالخصوصیات والهویات الثقافیة أصبحت تشكل عائقا  األضعفمواجهة الثقافة المحلیة 

انتشار العولمة الثقافیة،ومن ثم تشكل عائقا أمام تقدم صادرات  إلىأمام التعاون الذي یؤدي 

قد یكون التقارب  ،وبالمقابل1الدول األضعف إلىالدول األقوى في منظومة التعاون الدولي 

قد تعتبر شروط دول الشمال من قبل دول الجنوب فالثقافي میسرا للدخول في عملیات تعاونیة،

ات تعاونیة في ظل شروط كهذه وسائل بید الدول الشمال للتدخل في شؤونها،والدخول في عملی

عملیة التعاون  أن  ،الن هناك من یرىالة عدم توازن القوة بین أطرافها مجازفة سیاسیةوفي ح

  واإلعالميالدولي تكمن  ورائها عولمة الثقافات وذلك باالرتباط بین النظام االقتصادي،والثقافي 

 إلىفالنظام االقتصادي یستخدم آلیة السوق العالمیة كمجال للمنافسة والنظام الثقافي یهدف 

میة باالعتماد على تكنولوجیا االتصال تغییر الواقع الثقافي لتقبل مخرجات السوق العال

الحدیثة،ویبقى النظام اإلعالمي الذي یعتمد على توظیف تكنولوجیا االتصال ووسائله في عملیة 

،من خالل هذه الرؤیة 2االختراق الثقافي بالترویج لثقافة االستهالك لمنتجات السوق العالمیة

قافي والتبادل االقتصادي صعبا،فصناع یكون الدخول في عملیات تعاونیة تستهدف التقارب الث

التعاون سلبیة،الن التعاون بین أطراف غیر  مخرجات أنالقرار خاصة في الدول النامیة یرون 

نسبیا في مستویات القدرة االقتصادیة والتكنولوجیة تصبح تابعا لألطراف متساویة 

افي والحیلولة دون تسرب الثقبالتالي تصبح الدول النامیة عاجزة عن مواجهة التحدي األقوى،و 

،في حین هناك مضامین الدعایة المضادة الموجهة لشعوبها نتیجة ثورة االتصاالت والمواصالت

فجوة بین الدول الغنیة والدول الفقیرة فیما یخص التكنولوجیات الحدیثة لالتصال والمعلومات،كما 

  .1823االنجلیزیة وتقدر بحواليأن معظم المواد التي تنشر على االنترنیت تنشر باللغة 

                                                           
  .113،ص)2004دار النهضة العربیة،:بیروت(،1حسن عبد اهللا العاید،اثر العولمة في الثقافة العربیة،ط-  1

  .122-121حسن عبد اهللا العاید،مرجع سابق،ص-  2
والنشر دار النهضة مصر للطباعة :القاهرة(رؤیة نقدیة عربیة،:فؤاد یسین،المعلوماتیة وحضارة العولمة-  3

  .34،ص)2001والتوزیع،
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االمریكیة،مادام معظم المنتجات االقتصادیة  أوتتعرض القیم المحلیة من قبل القیم الغربیة 

العیش والسلوكیات تنقل باللغة االنجلیزیة التي هي لغة  وأسالیبوالثقافیة والفنیة والصور،

العالم،في هذا اإلطار تعرب دول  أنحاء إلىالوالیات المتحدة االمریكیة،ووفق القیم األمریكیة 

القیم  تآكلالتأثیر الكاسح للقیم األمریكیة على الثقافات المحلیة،ویستمر  إزاءالجنوب على قلقها 

  .1قلق عالمي وسط الخوف من استعمار ثقافي بإحداثوالعادات والنظام االجتماعي 

فة القومیة والخوف على تؤثر في لثقا في راي بعض العلماء ان منظمة التجارة العالمیة ال

العالمیة  منظمة التجارة أن،وهناك من یرى 2الهویة والخصوصیة یدل على ضعف الثقة بالنفس

توحید  إلى باإلضافةالسیطرة على التجارة العالمیة، إلىتؤثر في الثقافة سلبا فهي تهدف 

الثقافات بین الدول والقضاء على المشاعر الدینیة والقومیة عن طریق نقل التكنولوجیا المرئیات 

استخدمت مبادئ إنسانیة  وأیضاالدول النامیة لتخریب بنیتها الدینیة والقومیة، غالىوالصوتیات 

وسائل للتدخل في مثل السیاسة اإلغراق بحجة تحسي العمل في الدول النامیة،والبیئة والشفافیة ك

دول السیما الضعیفة تتوانى عن االنخراط في أعمال هذه  ،وهناك3الشؤون الداخلیة للدول

المنظمة خوفا من التدخل األجنبي في أمنها االقتصادي واالجتماعي والثقافي من قبل الغرب 

ون أو عائقا خصوصا الوالیات المتحدة األمریكیة،فالمتغیر الثقافي قد یكون دافعا لعملیات التعا

  .لها

یظهر المتغیر التكنولوجي على شكل وسائل متطورة بید الفاعلین :المتغیر التكنولوجي

المشتركة  األهدافالدولیین من غیر الدول والدول للتواصل واالتصال من اجل التعاون وتحقیق 

یلة هذا من جهة،من جهة أخرى دفع المخاطر والتحدیات الطبیعیة والبشریة،كما قد یصبح وس

،فالعالم حالیا یشهد ثورة غیر اإلنسانیةبید المجرمین للقیام بجرائمهم ویكون بذلك وباال على 

المالیة  واألسواقوالسیاحة  واإلعالممكتملة في االتصاالت،وامتدت لتشمل قطاعات النشر 

                                                           
  .364- 363مارك هاینز دانیال،مرجع سابق،ص-  1
  .305سهیل حسین الفتالوي،مرجع سابق،-  2
  .140-139المصدر نفسه،-  3
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،ومن بین هذه 1العسكریة والطیران،بحیث جعل العالم كقریة صغیرة متصلة ومتواصلة واألسلحة

كمصدر للخطر والقرصنة والتقاء  وأیضاالمجاالت برز عالم الكمبیوتر كمصدر للتغیر العالمي،

نماء قوة الكمبیوتر باالنفجار في التواصل وخیارات االتصال زهیدة الثمن قائمة جدیدة من 

الوحدات  أصبحتوكنتیجة لتطور وسائل االتصال  ،2في عالم الكمبیوتر واألخطارالفرص 

دافعا ومسهال  أصبح،والتطور في هذا المجال 3ارتباطا وقربا من بعضها البعض أكثرالدولیة 

ومخططات عدائیة  أعمالللتعاون الدولي في كثیر من المجاالت،وبكونها وسیلة تستخدم لتنفیذ 

مصالح الدول والشعوب لتشكل  ضد من غیر الدول التهدیدات من قبل أطراف معینة،قد تكون

ن بین الفاعلون الدولیون للحد من هذه المخططات وتداعیاتها على دافعا للتعاو  أیضابذلك 

وبرواج التعامل مع واالنترنیت مستخدم ومتاح لجمیع الدول والمنظمات، ، 4مسار التعاون الدولي

األسهم عن طریق االنترنیت،تأثرت أسواق المال بتكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتها على مظاهر 

 ستتأثرممارسة المبیعات واللغة والثقة والبیئة التنظیمیة  أن إلىة ،باإلضاف5الحیاة المعاصرة

اإلمداد االنترنیت في التجارة عبر الحدود،وكذلك الحال بالنسبة للعقود وسلسلة  أهمیةبتعاظم 

قاعدة اقتصادیة  أوجدت،وهكذا فاالنترنیت 6والعملة والموارد المالیة الراداریة واألسالیبوالتسلیم 

أفرزت ثورة في واجتماعیة وتكنولوجیة لنشر التجارة االلكترونیة بین جمیع المتعاملین بها،مما 

والدول ومؤسسات  األعمالمجموعات  ابیضا التأثیرمجال التجارة والعمل المصرفي،وشمل 

                                                           
المالكي،اثر ثورة المعلومات واالتصاالت في ظل العولمة على االقتصاد العربي،بحث منشور  ستار بدر سدخان-  1

بیت :بغداد(،الجزء الخامس،2002نیسان16- 14العولمة وأثرها في االقتصاد العربي،بحوث ومناقشات ندوة بغداد:ضمن

  .89،ص)2002الحكمة،
  .72مارك هاینز دانیال،مرجع سابق،ص-  2

  .84،ص)1999الدین، دار عالء:دمشق(،1د البخاري،العولمة والتبادل اإلعالمي الدولي،طصابر فلحوط ومحم-  3
4
خاصة لالقتصاد العربي،بحث منشور  إشارةداخل حسن جریو،اثر ثقافة االتصاالت والمعلومات على االقتصاد مع -  

بیت :بغداد(،الجزء الثاني،2002نیسان 16- 14العولمة وأثرها في االقتصاد العربي،بحوث ومناقشات ندوة بغداد:ضمن

  .16،ص)2002الحكمة،

  .72مارك هاینز دانیال،مرجع سابق،ص-  5
تبحث في  Thunderbird،كلیة)المحرر(غروس.روبرت اي:الدولي،ضمن كتاب أبیكبك،لیس هذا هو عمل .جون سي-  6

  .466،ص)2001العبیكان،:الریاض(،1ابراهیم یحي الشهابي،ط.استراتیجیة العولمة،تعریب
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 بأعماقها وقد كانت الفرصة لثقافات العالم لتعرض ثقافاتها على شبكة االنترنیت ،1األفراد

الفرصة متاحة للباحثین  أن غالى باإلضافةها ومعرفتها العلمیة،وننالتاریخیة وحضارتها وف

دون  والمثقفین والمتخصصین في المجاالت المختلفة،باختالف ثقافاتهم لیتواصلوا فیما بینهم

یدفع بحوار  أنللغات من شانه  اآللیةتطور وبرامج  أنقیود،ومما الشك فیه  أوشروط 

تعتبر االنترنیت فرصة الرتكاب أخر ،من جانب 2مسارات ثقافیة غیر مسبوقة إلىالحضارات 

الغیاب المطلق للعملیات التي یمكن  إلىوذلك راجع  األموالالجرائم االلكترونیة وجریمة غسل 

ن االنترنیت تعقبها،فضال عن النمو المتزاید للبرمجیات التي تزید من سریة التعامالت،مع العلم ا

عبر  األموالیربط كل العالم مع بعضه البعض،ومن ثم لن تكون مشكلة في نقل 

ة الكبیرة للمبالغ المتدفقة للنظام العالمي،یمكن لغسل ی،وكنتیجة للحجم المطلق والسر 3الحدود

 أن،ومما الشك فیه 4سلطات االستثمار أمامینمو بمعدل متسارع،ویخلق حاجزا  أن األموال

كثیرة بسرعة  أموالتحویل  األموالمن اخطر الوسائل التي تتیح لغاسلي " نترنیتبنوك اال"

 أولوائح  آلیة،فهي تعمل في سریة والمتعاملون غیر معلومي الهویة،وهي غیر خاضعة وأمان

  .5قوانین رقابیة

  

  

  

                                                           
  .22،ص)2003دار وائل للنشر والتوزبع،: عمان(،1حازم نعیم الصمادي،المسؤولیة في العملیات المصرفیة االلكترونیة،ط-  1
  .34ص ،سابق ، مرجعفؤاد یسین-  2
  .134، صسابق ، مرجععبد الفتاح بیومي حجازي-  3
  .308مارك هاینز دانیال،مرجع سابق،-  4
  .165-161سابق، عبد الفتاح بیومي حجازي،مرجع-  5
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 الخصائص األساسیة إلفریقیا:المبحث األول

تعاني قارة إفریقیا الكثیر من المشاكل سواء كانت متعلقة باألمن الغذائي أو النمو 

لتي تعتبر تحدیا كبیرا للقارة السمراء،مما جعل الجهود الدیمغرافي،أو حازمة البیئة آو البطالة ا

الدولیة تتكاثف سواء كان في إتباع الدول اإلفریقیة لسیاسات معینة بتوصیة من المؤسسات 

الدولیة المقرضة مثل صندوق النقد الدولي أو كخطوة لتحسین أوضاع البلد كهدف للقضاء على 

  .اكبر تحدي وهو الفقر

  ع الصعب إلفریقیاالواق:المطلب األول

إن من بین المشاكل التي تعاني منها قارة إفریقیا هي مشكلة انعدام اآلمن الغذائي،فقارة 

إفریقیا تعتبر مثال صارخ في التخلف والمجاعات الناجمة عن عدم كفایة اإلنتاج الغذائي،ورغم 

زال الجوع من اكبر معدالت النمو االقتصادي التي حققتها الدول  اإلفریقیة في العقد األخیر،ما

التحدیات التي تواجهها القارة،مما یعني عدم قدرة دول  القارة على استغالل هذا النمو في 

تحسین الظروف المعیشیة للسكان وتلبیة احتیاجاتهم االساسیة خاصة منطقة جنوب 

،حیث تعاني من قلة سقوط األمطار التي تؤدي غالى تلف المحاصیل وبالتالي تصبح 1الصحراء

أزمة غذائیة،وتعد جنوب إفریقیا المنتج الرئیسي للحبوب في منطقة جنوب الصحراء حیث عانت 

بسبب تأخر األمطار،أما عن ماالوي وزیمبابوي فقد انخفض حصاد 2015من الجفاف سنة

ملیون شخص من 2.8ویعاني أكثر من%24بنسبة2015- 2014الحبوب في ماالوي عامي

 2015و2014بابوي فقد انخفض حصاد الحبوب بین عاميانعدام األمن الغذائي،أما عن زیم

ئیسي ،الذي سببه الر 2ملیون شخص من انعدام األمن الغذائي1.5ویعاني حوالي%42بنسبة

تغیرات المناخیة والبیئة دخل في األمن الغذائي،والمشاكل البیئیة تأخر األمطار مما یعني أن لل

یث أن تدهور التربة في إفریقیا من بین أهم واحدة من ابرز التحدیات التي تواجهها أفریقیا ح

                                                           
-،الهیئة العامة لالستعالمات،المجلد الثاني عشرافریقیةآفاق ،"مشكلة انعدام األمن الغذائي في إفریقیا"سمر حسن الباجوري،-  1

  .33،ص2014العدد الحادي واألربعین،
-03-18تم تصفح الموقع یومw.w.w.new humanitairien.org:ازمة الغذاء في جنوب قارة افریقیا في ارقام نقال عن-  2

  .14:30على الساعة 2020
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المشاكل البیئیة التي تعاني منها،وهذا راجع إلى انحسار أجزاء كبیرة من التربة لتنتقل إلى مكان 

آخر ثم تفقد خصوبتها وهي تحدث بسبب األمطار والریاح،إضافة إلى االستخدام المكثف 

ت،ناهیك عن الزیادة السكانیة التي جعلت لعملیات الزراعة واالستخدام القلیل لروث الحیوانا

السكان یضطرون إلى زراعة المحاصیل بكمیة كبیرة دون النظر إلى التأثیرات المستقبلیة على 

التربة،باإلضافة إلى أن العدید من الدول اإلفریقیة تفتقر إلى المكونات الطبیعیة في تربتها حیث 

  .رات البركانیةتكثر فیها الصخور المتحولة اآلتیة من االنفجا

أما عن تلوث الهواء فیرجع بالدرجة األولى إلى غیاب الوعي البیئي والوسائل التقلیدیة في 

الزراعة،فالسكان ال یقدرون على تحمل عبء تكالیف لوسائل المتقدمة،وقد صَرحت منظمة 

 ملیون هكتار من الفارض یتم خسارتها كل سنة بسبب11.3األغذیة والزراعة ان ما یقرب من

الزراعة الرعي والحرق غیر المنظم،واستهالك الوقود عبر حرق األخشاب،ناهیك عن تلوث 

الماء وذلك بسبب الهجرة المتزایدة للسكان من القرى إلى المناطق الحضریة،فبسبب زیادة نسبة 

الصرف الصحي  توفیر أنظمة المیاه النظیفة وشبكةالفقر  السلطات الحكومیة ال تقدر على 

هذا العدد الكبیر من السكان،كما أن اجترار األراضي الزراعیة لبناء المساكن أو تركها المناسبة ل

،أما عن مشكلة 1یؤدي إلى التصحر،مما یؤثر على دورة المطر ویزید من نسبة التلوث فیها

على أن عدد األطفال في إفریقیا 2017النمو السكاني فقد أكد تقریر أصدرته الیونیسیف سنة

،لیصل األشخاص دون الثامنة عشرة 2030-2017بین ملیون طفل170سیزداد بمقدار

ملیون 5.8ملیون عامل صحي جدید و5.6ملیون نسمة،وسیتعین على إفریقیا اضافة750الى

لتلبیة الحد األدنى من المعاییر الدولیة في مجالي الرعایة الصحیة 2030معلم جدید بحلول 

یتم االستثمار في شباب القارة وأطفالها یمكن أن والتعلیم بسبب النمو السكاني السریع،وان لم 

،وهناك أیضا مشكل عمالة األطفال الذي 2تحل كارثة دیمغرافیة تتسم بالبطالة وعدم االستقرار

یرتبط بعدة عوامل منها الصراعات الدینیة في مناطق التوترات بین المسلمین والمسیحیین،على 

                                                           
 w.w.w.tes3a.com:؟،نقال عنافر یقیاالمشاكل البیئیة التي تعاني منها  ماهي:البیئیة أفریقیاعلي سعید،مشاكل -  1

https://14:30على الساعة2020- 03-18تم تصفح الموقع یوم. 
تم تصفح https://news.un.org:كارثة،نقال عن أوسالح ذو حدین،عائد تنموي  أفریقیاالنمو السكاني في :الیونیسیف-  2

  .13:15على الساعة2020- 03-20الموقع یوم
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آدت بدورها إلى زیادة تجنید األطفال في تلك  سبیل المثال في جمهوریة إفریقیا الوسطى قد

الذي تشكل بقیادة  ،الصراعات،وفي أوغندا في السنوات العشرین الماضیة اختطف جیش الَرب

الجنرال جوزیف كوني،لمقاومة قوات الدفاع الشعبیة األوغندیة في الحرب األهلیة،لكن تحولت 

ل بعض الدول األفریقیة المجاورة،حیث أعمالهم العدائیة إلى حرب عرقیة ضد القبائل في شما

انتشر مقاتلیهم في أطراف شمال شرق جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة وٕافریقیا الوسطى وكذلك 

الف طفل الستخدامهم كأدوات للقتل والتعذیب 30اكثر من ،2005جنوب السودان عام

الذكور متخلفون  مالیین من6واإلناث مالیین من األطفال 9والحرب،وأشارت المعطیات إلى ان

عن المدارس في دول جنوب الصحراء األفریقیة،كما یتم استغاللهم في أعمال شدیدة مثل 

  .1المناجم ومصانع االسمنت

أما بخصوص البطالة فرغم التنمیة االقتصادیة التي شهدتها معظم الدول اإلفریقیة،ال 

اب التناسب بین النمو السكاني تزال تعاني من مشكلة البطالة وهذا راجع بالدرجة األولى إلى غی

،وهذا راجع إلى العقبات الهیكلیة والقیود 2من ناحیة والتنمیة االقتصادیة من ناحیة أخرى

االقتصادیة وبرامج التكیف الهیكلي،التي تؤدي إلى زیادة مشاكل البطالة الجزئیة التي تعني عدم 

ات والنزاعات المسلحة والتخلف في كفایة الدخل لتلبیة االحتیاجات االساسیة،إضافة إلى الصراع

  .3التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة

   

                                                           
-07-09،قراءات افریقیة،"معاناة األطفال في إفریقیا بین ارث الماضي وتحدیات الحاضر"محمد سلیمان الزواوي،-  1

  .11:00على الساعة2020-03- 18تم تصفح الموقع یومhttps://w.w.w.qiraat african.com:نقال عن2019
-18تم تصفح الموقع یوم https://w.w.w.afrigate news.net:عنال ق،ن"القارة الفریقیةطالة یخیم على كل بلدان شبح الب"-  2

  .13:45على الساعة03-2020
  .2003، مكتب العمل الدولي، دیسمبر"إفریقیامن اجل تنمیة  العمل الالئق"-  3
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  السیاسات المتبعة لمكافحة الفقر:المطلب الثاني

  :هناك عدة سیاسات موجهة لمكافحة الفقر نذكر منها

إن ":"االسكوا"االقتصاد األخضر حیث یعرفه اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 

یعبر عن عالقة الترابط والتكامل بین البعد االقتصادي و االجتماعي  :اد األخضراالقتص

والبیئي للتنمیة،التي تهدف إلى الحد من الفقر وتحقیق الرفاهیة،وهو یسعى لتحقیقي التنمیة 

،فهو یلعب دورا حیویا في الحد من الفقر حیث یوفر االقتصاد "المستدامة وال یحل محلها

لى خفض الفقر،وستوفر االستثمارات الخضراء في قطاعات األخضر فرصا لزیادة القدرة ع

محددة مثل الزراعة،صید األسماك والغابات والموارد الطبیعیة األخرى فرص العمل وٕانتاج 

وتنظیم المشاریع،كما تكمن أهمیة االنتقال نحو االقتصاد األخضر بالنسبة لألشخاص األكثر 

في رأس المال الطبیعي كمصدر للنمو االقتصادي اعتمادا على الموارد الطبیعیة في االستثمار 

والرفاهیة،الذي یعالج الفقر بأشكاله المختلفة ولیس فقط في الدخل،وذلك من خالل توفیر الغذاء 

والعنایة الصحیة،كما انه یوفر الحصول على طاقة نظیفة وآمنة للفقراء،وتشیر الدالئل إلى ان 

ذات أبعاد متعددة تتعلق بالدخل والتعلیم والصحة حصول الفقراء على الطاقة ینتج عنه فوائد 

وصوال إلى رفاه المرأة،وقد أثبتت أنظمة تولید الطاقة خارج نطاق شبكة التوزیع التي تستخدم 

موارد متجددة،أنها تمثل حال عملیا لتزوید المناطق الریفیة في البلدان النامیة بالكهرباء،كما ان 

أنه أن یساعد في تعزیز الروابط بین األنشطة غیر الزراعیة توسیع نطاق الكهرباء الریفیة من ش

  .1في المناطق الریفیة مما یقلل من حدة الفقر

تؤثر السیاسة المالیة على الفقر وتتمحور القناة :السیاسة المالیة ودورها في الحد من الفقر

اإلنفاق الذي  المباشرة حول سیاسة اإلنفاق الحكومي،حیث یعتبر آلیة العادة توزیع الدخل وهو

یمثل المسؤولیة االجتماعیة للدولة تجاه المجتمع بشكل عام،وغالبا ما تتم من خالل تمویل ودعم 

المؤسسات الحكومیة العاملة في مجاالت التعلیم،الصحة وهذا اإلنفاق یساهم في تحسین نوعي 

لدخل من خالل وكمي لرأس المال البشري لبلد ما،أما عن هیكلة الضریبة فیمكن إعادة توزیع ا

                                                           
دكتوراه،جامعة ،أطروحة الجزائر،االردن،الیمن:لةادراسة ح-دور سیاسات التنمیة المستدامة في الحد من الفقر(عباس وداد،-  1

  .79- 77،ص2018)- 11-10فرحات عباس،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،
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الضرائب المحلیة عن طریق تخفیض معدالت الضرائب أو إلغائها تماما،وتدعیم أسعار 

المنتجات من السلع االساسیة ذات االستهالك الواسع،وفي المقابل تفرض الدولة ضرائب 

تصاعدیة على الزیادات المحققة في رأس المال والضرائب على الثروات المكتسبة وعلى 

  .1ة بالبیئة،وتستخدم هذه العوائد في تحسین ظروف معیشة الفقراءاألنشطة المضر 

باإلضافة إلى قطاع السیاحة الذي یعتبر مهما ومساهما في النمو االقتصادي الذي من شانه أن 

یخفض نسبة الفقر،فقد ارتفعت المساهمة اإلجمالیة لقطاع السیاحة في الناتج المحلي إلفریقیا 

ملیار دوالر في المتوسط في 69اشرة وغیر المباشرة منوالتي تشمل المساهمات المب

من %8.5الى%6.8اي بنسبة2014-2011ملیار دوالر في الفترة166الى1998-1995الفترة

الناتج المحلي اإلجمالي لكنها مازالت دون المتوسط العالمي،وتعكس هذه المساهمة المباشرة في 

تصادیة التي تولدها صناعات مثل الفندقة الناتج المحلي اإلجمالي باألساس إلى األنشطة االق

ووكاالت األسفار والطیران وخدمات نقل المسافرین والصناعات الترفیهیة المتصلة بها،ففي 

ملیار دوالر ویتوقع 73بلغت المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي اإلجمالي للقارة2015

ملیون 21دث قطاع السیاحة أكثر من،وقد استح2016ملیار دوالر بحلول عام121ان یرتفع الى

فرصة عمل من شأنها أن تعود بالنفع وتسهم في تخفیض نسبة الفقر في الدول اإلفریقیة،وقد 

-مدغشقر-مصر:في عدة دول منها2013مقارنة بعام2014ارتفعت عمالة قطاع السیاحة عام

ي القارة،فقد شهدت ،زیادة على ذلك ارتفاع معدالت االستثمار األجنبي ف2جنوب إفریقیا-النیجر

ملیون دوالر،ففي 14لتصل إلى %7شمال إفریقیا تدفقات لالستثمار األجنبي المباشر فقد بلغ

بلیون دوالر على خلفیة استثمارات كبیرة في القطاع 3.6لیصل الى%36المغرب ارتفع بنسبة

المالي وقطاع صناعة السیارات،أما عن إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى فقد بلغت 

بلیون دوالر،وشهد الجنوب اإلفریقي اكبر تحول إذ انتعشت التدفقات 32لتصل الى%13هنسبت

بلیون دوالر،وزاد االستثمار األجنبي المباشر في جنوب إفریقیا عن الضعف 4.2لتصل الى

بلیون دوالر،أما شرق إفریقیا وغربها فقد ارتفعت التدفقات في شرق إفریقیا 5.3لیصل الى

                                                           
  .84المرجع نفسه،ص-  1
2
،تقریر االونكتاد "السیاحة في خدمة نمو شامل قادر على إحداث التحول-التنمیة االقتصادیة في افریقیا"-  

  .3-2،ص2017لسنة
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بلیون دوالر بفضل االستثمار في الصناعة 1.6لتصل الى%27بةوبالضبط في كینیا بنس

التحویلیة والضیافة والمواد الكیمیائیة والنفط والغاز،أما عن غرب إفریقیا فقد انخفض االستثمار 

بلیون دوالر ،وانخفضت أیضا التدفقات إلى غانا 9.6لیصل إلى %15األجنبي المباشر بنسبة

،وهذه المعدالت المرتفعة 1بلیون دوالر3لتصل الى%8بلغتوان كان ذلك بنسبة أكثر اعتداال 

لالستثمارات یرجع إلى اهتمام الكثیر من الدول اإلفریقیة وخاصة جنوب الصحراء التي تعاني 

أوضاعا سیاسیة غیر مستقرة،إضافة إلى ضعف أسس النمو وعدم مالئمة كثیر من السیاسات 

إلى إیجاد بیئات استثماریة مناسبة من خالل لحكومات ااالقتصادیة المطبقة فیها،وقد سارعت 

مراجعة سیاساتها االقتصادیة ونظمها االستثماریة،ووضعت امتیازات كثیرة بغیة تشجیع وتحفیز 

تیسیر شروط االستثمار وتخفیف القیود على تدفقاته،والشفافیة في توفیر  ،المستثمرین منها

اإلجراءات وتقدیم ضمانات بحریة نسبة المعلومات الضروریة للمستثمرین وكسب ثقته،وتبسیط 

المساهمات ونقل األموال إلى الخارج ،إضافة إلى اإلعفاءات من بعض الضرائب الجمركیة 

  .2والربحیة

أما عن الصناعة التحویلیة كونها أداة لتحقیق النمو االقتصادي المستدام،فالقارة اإلفریقیة 

إنتاج السلع األولیة وتصدیرها كبیرا،ومن  ال تزال ولیدة في هذا المجال،ویظل اعتمادها على

تحدیات الصناعة التحویلیة في إفریقیا أن الكثیر من دول القارة الزالت تفتقد للنظم الدیمقراطیة 

والمجتمعات الحرة التي تمكن الشعوب من المشاركة في خطط التنمیة،آو ممارسة الرقابة 

اعات المسلحة في بعض الدول لحكوماتها فضال عن استمرار الحروب األهلیة والنز 

،لكن هذا ال یعني أن الدول اإلفریقیة لم 3اإلفریقیة،كما إنها ال تمتلك التكنولوجیا وال تنتجها

تحاول أن تنتهج سیاسات تحقق لها النمو على المدى الطویل،فقد انتهجت إفریقیا سیاسات 

ع نهج التصنیع وصوال إلى االستعاضة عن الواردات التي قررت وفقها البلدان اإلفریقیة إتبا

                                                           
،مؤتمر األمم المتحدة للتجارة "بالمائة11في إفریقیا یتحدى الركود العالمي ویرتفع بنسبة االستثمار األجنبي المباشر "-  1

  .2،ص2019والتنمیة،
،نقال 2017-05-10،مجلة قراءات افریقیة،"آمال وتحدیات...االستثمار في إفریقیا"محمد المختار،-  2

  .13:30على الساعة2020-03- 23یومتم تصفح الموقع https://w.w.w.qiraat african.com:عن
3
،نقال 2019- 11-22،العربي الجدید،"إفریقیا وتحدي التحول لقارة صناعیة"عبد الحافظ الصاوي،-  

  .13:10على الساعة2020-03- 26تم تصفح الموقع یوم https://w.w.w.alaraby.co.uk:عن
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برامج التكیف الهیكلي التي أجبرت الدول اإلفریقیة التراجع عن التصنیع أوائل عقد الستینات 

لسیاسات المتبعة في هذا النموذج یتمثل في حمایة لوالسبعینات،وكان العنصر الرئیسي 

المالیة والتنظیمیة  الشركات الوطنیة من المنافسة األجنبیة،ولكن الحكومات لم تكن لها القدرة

الالزمة لكي تشغل بكفاءة معظم المنشآت العامة التي استحدثت من اجل التصنیع،والسیاسة 

الثانیة تمت عن طریق توجیه االستثمارات نحو التصنیع مثل اإلعانات المقدمة الستیراد 

سات المعدات اإلنتاجیة،والقروض الموجهة بأسعار فائدة منخفضة،باإلضافة كذلك إلى سیا

حقوق االستكشاف (اجتذاب االستثمار المباشر مثل القیود االحتكاریة من قبیل 

التي لها اثر سلبي یتمثل )الحصریة،وحقوق المورد الوحید،والحقوق الحصریة في السوق الداخلیة

في إعاقة الروابط فیما بین الصناعة واالقتصاد المحلي،وأیضا التشدید على أهمیة المیزة 

  .1اختیار الصناعات المستهدفةالتنافسیة في 

  )اآللیات المفعلة لمكافحة الفقر(المؤسسات:المطلب الثالث

 ةیعتبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر من أهم المؤسسات الدولی

التي تدعم وتهتم وتساند قضیة مكافحة الفقر في إفریقیا،وتتألف مجموعة البنك الدولي من 

البنك الدولي لإلنشاء :خمس مؤسسات یجمعها التزام مشترك بالحد من الفقر وهي كالتالي

والتعمیر،المؤسسة الدولیة للتنمیة،مؤسسة التمویل الدولیة،الوكالة الدولیة لضمان 

لى المركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار،حیث سنتطرق في هذا المطلب االستثمار،إضافة إ

إلى البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر الذي یقرض حكومات البلدان متوسطة الدخل والبلدان 

منخفضة الدخل المتمتعة باألهلیة االئتمانیة،والمؤسسة الدولیة للتنمیة التي تقدم قروضا بدون 

ا لحكومات اشد البلدان فقرا،إضافة إلى الوكالة الدولیة لضمان االستثمار فوائد،واعتمادات ومنح

التي تعنى بتقدیم تامین ضد المخاطر السیاسیة أو ضمانات لتعزیز االئتمان للمستثمرین 

  .والمقرضین بغیة تسهیل االستثمار األجنبي المباشر في بلدان االقتصادیات الصاعدة

                                                           
-25،إلفریقیااالقتصادي واالجتماعي،اللجنة االقتصادیة  ،المجلس"التصنیع من اجل إفریقیا الناشئة ورقة مسائل"-  1

  .3-2،ص2013مارس26
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ت الكثیر من الدول األفریقیة ومن بینها انجوال على تحویل الوكالة الدولیة لالستثمار ساعد

ملیون دوالر في بناء 70حجمها مخلفات الحرب إلى حدید التسلیح،حیث ساندت ضماناتها البالغ

وتشغیل مصنع جدید سوف یحول مخلفات الحرب وغیرها من النفایات المعدنیة إلى قضبان 

أوائل المشروعات الصناعیة الضخمة في انجوال حدیدیة تساعد في مجال البناء،وهو یعتبر من 

خارج قطاع النفط،فهناك الكثیر من النفایات المعدنیة في أنحاء انجوال التي تعتبر ارث الحرب 

األهلیة التي استمرت سنوات طویلة في البالد،وجمع هذه المخلفات سیزود المصنع بإعادة الخام 

فیر عدد ضخم من فرص العمل،كما ساعدت لصنع بلیت الحدید مع تحقیق منافع بیئیة وتو 

ملیون 30.2الوكالة الكونغو الدیمقراطیة في قطاع االتصاالت حیث ضمنت الوكالة ماقیمته

دوالر تم ضخها لمساندة أعمال التوسعة في شبكة أبراج الهاتف المحمول،ومع تشیید أبراج 

نترنیت من توسیع إضافیة ستتمكن شركات المحمول الحالیة والجدیدة وشركات خدمات اال

النطاق الجغرافي للتغطیة وزیادة قدراتها،وأیضا یساند األهداف اإلنمائیة للبالد والتي تتضمن 

بناء بنیة تحتیة وطنیة حدیثة وتحسین أمكانیة الحصول على وسائل االتصاالت والتكنولوجیا 

قد قدمت الجدیدة،إضافة إلى دعم استثمارات في مصر وتنضم إلى شركاء تنمیة آخرین،ف

ملیون دوالر لمساندة مشروع لمصفاة نفط استعمل على تحویل فضالت 23.4ضمانات بقیمة

منتجات اخف مثل الدیزل ووقود الطائرات،وسیزید هذا المشروع من إلى جویة من مصفاة قائمة 

اإلنتاج المحلي للمنتجات المكررة منخفضة الكبریت لتلبیة احتیاجات المستهلكین 

تزید ثقة المستثمرین في مصر والقى هذا المشروع مساندة مؤسسة التمویل والصناعة،وأیضا 

  .1الدولیة والبنك اإلفریقي للتنمیة وبنك االستثمار األوروبي

أما المؤسسة الدولیة للتنمیة تقدم القروض المیسرة وأحد اكبر مصادر المساعدة ألكثر 

ات إقراض في بلدا،وقد قدمت ارتباط75بلدان العالم فقرا والبالغ عددها

ملیار 24ملیار دوالر لصالح البلدان األفریقیة من إجمالي عالمي یبلغ15.4بمبلغ2017السنة

                                                           
من الفقر،وتحسین  دالتشجیع على توجیه االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان النامیة لمساندة النمو االقتصادي،والح"-  1

  .9-4،ص2015،الوكالة الدولیة لضمان االستثمار،"البشر حیاة
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،حیث أتاحت الموارد التمویلیة من التجدید الثامن عشر 1دوالر من موارد المؤسسة الدولیة للتنمیة

التطعیمات ملیون شخص،و 400لموارد المؤسسة خدمات الرعایة الصحیة والتغذیة االساسیة لنحو

ملیون سیدة عبر توفیر العاملین 20ملیون طفل والوالدات اآلمنة لنحو180-130لحوالي

مالیین 10الى 9ملیون طفل من تدریب300الصحیین المهرة،إضافة إلى انه سیستفید أكثر من

  .معلم

تمكین )2018-2011(ومن أهم انجازات المؤسسة الدولیة للتنمیة في السنوات

ملیون شخص أصبح بمقدورهم 44حصول على خدمات میاه أفضل،وملیون شخص من ال657

،زد على ذلك )2018-2015(الحصول على خدمات الكهرباء المحسنة في السنوات المالیة

الف كیلو متر من الطرق تم مدها أو إعادة تأهیلها وتطویرها في السنوات 140

ارع اعتمدوا تكنولوجیا ملیون مز 1.9 ،الف مدرس وتدریبهم530،وتم تعیین20112018(المالیة

،في السنة 2مالیین شخص استفادوا من إجراءات تدخلیة تركز على التوظیف9زراعیة محسنة،و

ملیاردوالر لمنطقة إفریقیا من اجل 15وافق البنك الدولي على قروض بقیمة2019المالیة

والتعمیر  عملیة في نفس السنة المالیة،منها عملیتان مختلطتان بین البنك الدولي لإلنشاء152

ملیون دوالر من قروض البنك الدولي لإلنشاء 820والمؤسسة الدولیة للتنمیة،بما في ذلك 

ملیار دوالر من ارتباطات المؤسسة الدولیة للتنمیة،وتجمع اإلستراتیجیة 14.2والتعمیر،و

 بناء-ا:اإلقلیمیة بین خمسة مجاالت تركیز أساسیة لتحقیق مستوى أقوى من التنمیة هي كالتالي

رأس المال البشري على تمكین المرأة،وسیزید البنك الدولي االستثمار في رأس المال البشري 

ملیار دوالر من المنح الجدیدة والتمویل المیسر خالل فترة السنوات 15من بینها %50بنسبة

مالیین  4وذلك للمساعدة في تخفیض معدل وفیات األطفال النقاذ2023-2021المالیة 

،وفي مدغشقر قدم البنك %20ملیون طفل،وزیادة تعلم األطفال بنسبة11بین طفل،ومنع التقزم

ملیون دوالر للمساعدة في توسیع مظلة  شبكة األمان للتخفیف من حدة الفقر،وبناء 165الدولي

رئس المال البشري وتقویة القدرة على الصمود مع التركیز على الفئات الضعیفة األولى بالرعایة 

                                                           
مدونات البنك ،"مساعدة شرق إفریقیا على اجتذاب االستثمارات في القطاعات ذات األولویة"تروتسنیرغ،اكسیل فان -  1

  .12:50على الساعة2020-03-22تم تصفح الموقع یوم https://blogs.world bank.org:،نقال عن2018افریل29،الدولي
  .10-4،ص2019،المؤسسة الدولیة للتنمیة،"االستثمار في النمو والقدرة على المجابهة والفرص:2030نحو "-  2
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منطقة،أما في الكونغو 17الف آسرة في 140،حیث وصل إلى أكثر منمن النساء واألطفال

 لملیون طف2.5ملیون دوالر من المؤسسة الدولیة للتنمیة432الدیمقراطیة سیساعد تمویل قدره

  .ملیون حامل ومرضع1.5و دون سن العامین

وهو المجال الثاني في استراتیجیه البنك الدولي حیث :تسریع وتیرة التحول الرقمي-ب

مكن إلفریقیا من خالل زیادة معدل النمو وال یتعلق بمجرد بناء مرافق البنیة التحتیة،بل یشمل ی

االستثمار في تنمیة المهارات والتعریف الرقمي والتجارة االلكترونیة،وأنشطة األعمال الرقمیة وقد 

 منإلفریقیا ملیار دوالر في التحول الرقمي 25تم استثمار في تنمیة 

ملیار دوالر في القطاع 25،وأیضا تسعى لتعبئة ماال یقل عن2030حتى2019سنة

الخاص،ویدعم أیضا التكامل الرقمي عن طریق تمویل البنیة التحتیة لالنترنیت عالي السرعة 

تسخیر من مثل األلیاف البصریة بین جمهوریة الكونغو وغابون،وتمكین الشباب األفریقي 

  .1لخدمات الصحیةالتكنولوجیا للحصول على التعلیم،النقل وا

خیة في ظل ما تسببه الصدمات المنا:خاطر المناخممعالجة دوافع الهشاشة وك-ج

ألمن الغذائي من األهمیة ضخ االستثمارات في النشطة التكیف للمجتمعات المحلیة وتهدیدها ل

 مع المناخ والقدرة على التكیف مع آثاره،وفقا لخطة العمل المناخي إلفریقیا التي تم تدشینها

ملیار دوالر،وتحقق هذه 17مشروعا بمبلغ إجمالي قدره176،وافق البنك الدولي على2016عام

المشروعات نتائج قبل موعدها السیما الزراعة المراعیة للتغیرات المناخیة واقتصادیات 

المحیطات والسواحل القادرة على الصمود،واإلدارة المتكاملة لمستجمعات المیاه والطاقة 

ي مناطق الصراع الساخنة فان البنك الدولي یساعد على إعادة تأهیل البنیة المتجددة،أما ف

التحتیة وتنمیة الفرص االقتصادیة وتقدیم الخدمات االساسیة،وبناء قدرات الحكومات والمجتمع 

المدني ،كما یساعد في بناء العقد االجتماعي ووجود الدولة في المناطق المستقرة حدیثا في 

موریتانیا ففي مالي هناك مساعدة في أعادة تأهیل میناء لصید -الصومال-رالنیج- بوركینافاسو

،وفي جمهوریة إفریقیا الوسطى یساعد برنامج للنقد مقابل 2013األسماك دمره القصف سنة

  .العمل في خلق فرص عمل وتعزیز العمل الحر
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في  تشجیع النمو الذي یقوده القطاع الخاص،كمجال من إستراتیجیة البنك الدولي-د

إفریقیا حیث أن مشاركة القطاع الخاص في التنمیة في ارتفاع،حیث بلغ حجم االستثمارات في 

ملیار دوالر وفقا للتقریر المعنون مشاركة القطاع الخاص في البنیة التحتیة 7.7البنیة التحتیة

 ،كما تعمل مجموعة البنك الدولي على االستفادة من جمیع مصادر التمویل والخبرات2018عام

والحلول والعمل مع الحكومات لخلق بیئة مواتیة للمستثمرین،وبفضل مساعدة البنك الدولي تولد 

إفریقیا معظم طاقاتها بشكل نظیف وبالشراكة مع القطاع الخاص،فحتى اآلن تم تعبئة أكثر من 

ملیاري دوالر من االستثمارات الخاصة في كینیا وحوالي ملیار دوالر في الكامیرون وتنمیة 

،وقد حصلت منطقة 1ادر طاقة متجددة مثل طاقة حرارة العارض والطاقة الشمسیة في كینیامص

ملیون دوالر في إطار دعم المبادرة 175القرن اإلفریقي على تمویل من البنك الدولي بقیمة

اإلقلیمیة للمجتمعات المستضیفة لالجئین بغیة تحقیق االستقرار للمنطقة وتوفیر المزید من 

صادیة لمن یعیشون في هذه المناطق،ویأتي هذا التمویل من المؤسسة لدولیة الفرص االقت

ملیون دوالر 100یشملللتنمیة،صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان األشد فقرا،و 

بدون  أوملیون دوالر لجیبوتي وهي بفوائد منخفضة 20لیون دوالر ألوغندا،م50إلثیوبیا،

ث رأس المال البشري واالجتماعي والطبیعي وعدد یاإلفریقي من حفوائد،ورغم ثراء منطقة القرن 

تعاني من ضعف منظومة اإلدارة العامة وارتفاع إال أنها  ملیون نسمة،242سكانها البالغ

معدالت البطالة والفقر المتوطن والمشكالت البیئیة مثل الجفاف،وسیساعد مشروع االستجابة 

سبل الحصول على الخدمات االجتماعیة االساسیة،وزیادة  اإلنمائیة لتأثیرات النزوح على تحسین

تركز المبادرة اإلقلیمیة .یئة للمجتمعات المستضیفة لالجئینالفرص االقتصادیة،وتعزیز إدارة الب

للمجتمعات المستضیفة لالجئین على بناء القدرة على الصمود من خالل التصدي لالزمات 

الالجئین یستقرون بالقرب من الحدود  أنالبیئیة واالقتصادیة واالستثمار في البنیة التحتیة،علما 

تیسیر حصول هذه الدولیة في مجتمعات محلیة تكابد الفقر المدقع،وسیعمل المشروع على 

المجتمعات على الخدمات االجتماعیة االساسیة والبنیة االقتصادیة،كما انه یشجع على االعتماد 
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على الذات اقتصادیا والتنمیة االجتماعیة لالجئین وستستفید من أنظمة التمویل الحكومیة 

  .1وهیكلها ومؤسساتها من اجل االستجابة اإلنمائیة للتشرید القسري

   

                                                           
ملیون دوالر یدعم المبادرة اإلقلیمیة للمجتمعات المستضیفة 175تمویل من البنك الدولي بقیمة:القرن األفریقي"-  1
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  اآللیات والبرامج الدولیة لمكافحة الفقر:لثانيالمبحث ا

في إطار مكافحة الفقر في إفریقیا تتواصل الجهود الدولیة متمثلة في برامج ومعونات 

إنمائیة سواء كانت هذه المعونات مقدمة من الدول المتقدمة،أو من دول نامیة حققت نجاحا في 

واحد وهو مكافحة الفقر مع العلم أن  التنمیة والنمو االقتصادي وكل هذه اآللیات لها هدف

  .نجاح هذه المشاریع وتحقیقها لألهداف المرجوة یبقى تفاوتا من دولة إلى أخرى

  )جنوب/جنوب،شمال/جنوب(اإلستراتیجیة والبرامج الدولیة:المطلب األول

تعتبر الصین من أقوى الشركاء التجاریین :جنوب/اإلستراتیجیة والبرامج الدولیة جنوب-1  

ریقیا،حیث تنافس فرنسا في تطویر البنیة التحتیة للدول اإلفریقیة من خالل استثماراتها إلف

الف مصنع نشط وتنتج 10دول افریقیة ناطقة بالفرنسیة،فهي تملك10ومشاریعها الضخمة في

،وتشكل القطاع  سنویا یترلمل60من مجمل اإلنتاج في القارة،بما یعادل%12حوالي

اعیة الصینیة بالقارة في مجاالت الصناعات التحویلیة من المؤسسات الصن%90الخاص

والخدمات والتجارة والبناء والعقارات،وارتفعت قیمة االستثمارات الصینیة المباشرة في 

-2009(ملیار دوالر أمریكي في الفترة الممتدة من2,52ملیار دوالر أمریكي الى1.44افریقیا

ي الذي تم إنشاؤه كأحد التعهدات الثمانیة ،كما وافق صندوق التنمیة الصیني اإلفریق)2012

ملیار دوالر 2.385على استثمار2012بیجین عام" فوكاك"التي قدمتها الصین في قمة 

  .1مشروعا منها53ملیار دوالر ضمن1.86دولة افریقیة،وتم استثمار30مشروع في61في

التحتیة،فضال عن ملیاردوالر التي ستستخدم في بناء البنیة 20كما أنها قدمت قروض بقیمة

تطویر الزراعة والصناعة التحویلیة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة،وهذه بعض االستثمارات 

  :والمعونات الصینیة لبعض الدول اإلفریقیة

ملیار دوالر أمریكي بقیادة شركة 11كم،بقیمة1400تم أنشاء خط سكة حدیدي یبلغ طوله:نیجیریا

هوریة نیجیریا االتحادیة،أما في تنزانیا فقد تم إنشاء مدینة وجم)تسیس(اإلنشاءات المدنیة الصینیة

                                                           
نقال  2018-12-26،قراءات افریقیة،"تطور العالقات االقتصادیة بین الصین وٕافریقیا"هناء السید حسن عبد اللطیف غنیم،-  1
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،أما في 2017ملیون دوالر لتطویر میناء السالم لعام154باغویاما،كما وقعت تنزانیا عقدا بقیمة

مؤسسة صناعیة 200على إنشاء مدینة صناعیة الستقبال 2017المغرب فقد صادقت عام

الصناعیة،وتبلغ قیمة هذا المشروع " هیتي"صینیة قرب طنجة في إطار شراكة مع مجموعة 

،أما عن البرازیل فقد استثمرت في إفریقیا 1الف وظیفة جدیدة100ملیار دوالر ویساهم في توفیر 

بكثافة في القطاع النفط والتعدین كما أنجزت مشروعات كبیرة في مجال البنیة التحتیة ودعمت 

بلغ مجموع االستثمارات البرازیلیة 2009،ففي2ويالتعاون في مجال التنمیة الزراعیة والوقود الحی

جنوب أفریقیا،من أهم الدول -لیبیا-موزمبیق-ملیارات دوالر،وكانت انجوال10في أفریقیا أكثر من

بلد إفریقي خصوصا 27المستقبلة لالستثمارات البرازیلیة،وتستثمر الشركات البرازیلیة حالیا في

یة التحتیة مثل شركة فالي دوریودوسي المتخصصة في في قطاعات النفط،التعدین والزراعة والبن

كونها وسیلة لتحقیق )NEPAD(التعدین،كما دعمت مبادرة قطاع الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا

التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة في القارة،وقد نفذت البرازیل مشروعات للتعاون اإلنمائي في 

دولة افریقیة،كما قدمت 54دولة من أصل 42لجنوب معإطار إستراتیجیتها للتعاون بین بلدان ا

البرازیل المساعدة للدول اإلفریقیة في كفاحها ضد الجوع والفقر،كذلك رحبت بالدور البرازیلي في 

ظل تبنیها لنموذج التعاون اإلنمائي الذي یقوم على الشراكة بین متساویین ورفض مفاهیم 

قدم المساعدات من قبیل الحكم الراشد وحقوق البابویة والمشروطیة من قبل الطرف الذي ی

  :اإلنسان ومن أهم مجاالت التعاون اإلنمائي البرازیلي مع إفریقیا

في أربعة بلدان C-4من خالل برنامج دعم وتطویر صناعة القطن:مجال الزراعة-

توغو،إضافة إلى نجاح وكالة البحوث الزراعیة -مالي-تشاد-بوركینافاسو-افریقیة هي بنین

ازیلیة في استخدام التكنولوجیا في تطویر أنواع معینة من المحاصیل الزراعیة مثل فول البر 

الصویا،وعملت على نقل هذه التكنولوجیا إلى إفریقیا من اجل تطویر غابات السافانا 

الهادف إلى تحویل غابات السافانا إلى مناطق زراعیة Pro sovanaاإلفریقیة،من خالل برنامج

                                                           
  .المرجع نفسه-  1
  .13:50على الساعة 2020-05- 09تم تصفح الموقع یوم Aljazeera.net:قال عنن،"البرازیل تعزز تجارتها مع إفریقیا"-  2



 على مكافحة الفقر واقع التعاون الدولي بین الطموح و اإلصرار: الفصل الثاني
 

87 
 

ت وكالة البحوث الزراعیة البرازیلیة مع علماء األحیاء المجهریة في غانا ،كما تعاون1منتجة

بتصنیع نوع من األسمدة البیولوجیة قادرة على مضاعفة إنتاج اللوبیا بتكلفة ارخص من األسمدة 

  .العادیة

فبفضل النجاحات )االیدز(مكافحة فیروس نقص المناعة المكتسبة:في مجال الصحة-

البرازیل في هذا المجال،حیث كانت أول دولة نامیة توفر العالج المجني المحلیة التي حققتها 

والشامل لالیدز،كما نجحت في مكافحة بعض األمراض المستعصیة مما أدى إلى انخفاض 

للرعایة الصحیة Fiocruzمعدالت الوفیات واإلصابة باألمراض،حیث قامت من خالل برنامج

  .صنفا دولیا21طاقته اإلنتاجیة حوالي2013بإنشاء مصنع لألدویة في موزمبیق عام

فقد قام االتحاد المهني بعدد من المشروعات التعلیمیة من بینها إنشاء :مجال التعلیم-

انجوال،الراسب األخضر،موزمبیق،غینیا (وٕادارة سبعة مراكز للتدریب المهني في إفریقیا

  .2تقنیینإضافة إلى توفیر التدریب للمتدربین والموظفین ال) بیساو،ساوتومي

ركزت ألمانیا ودعمت االستثمارات في ):جنوب/شمال:(والبرامج الدولیة ةاالستراتیجی-2  

مواصلتها لشراكات 2017إفریقیا حیث أطلقت مبادرة أثناء رئاستها لمجموعة العشرین عام

إصالحیة مع إفریقیا،وستواصل الحكومة األلمانیة تشجیع االستثمار في إفریقیا مستقبال،حیث 

  :مبادرة الشراكة مع إفریقیا ویشمل ذلك أعلنت حزمة من التدابیر لتكملة

 ا وٕافریقیا لتمویل لشركات الصغیرة والمتوسطة من اروبإنشاء صندوق استثماري تنموي ل

 .القروض والمشاركة، ویهدف إلى إتاحة الفرصة أمام دخول مشاركات جدیدة لألسواق

 قیا ضد تامین صادرات واستثمارات الشركات األلمانیة في بلدان الشراكة مع إفری

 .المخاطر السیاسیة ومخاطر التعثر في السداد

 التفاوض بشأن اتفاقیة االزدواج الضریبي مع بلدان افریقیة أخرى. 

                                                           
،نقال 2018- 03-18،افریقیةمجلة قراءات ،"الدور البرازیلي في أفریقیا الدوافع واآللیات والتحدیات"صدفة محمد محمود،-  1
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  أبرام شراكات جدیدة في مجال التوظیف والتدریب مع شركات ومؤسسات بإفریقیا،وتعزیز

 .1المجمعات الحرفیة والتجاریة والصناعیة اإلقلیمیة

 2صالح ثنائیة جدیدة مع السنغال والمغرب وٕاثیوبیاالتفاوض حول شراكات إ. 

 Africacrowوقد أكدت المستشارة األلمانیة أنجیال میركل أن صندوق االستثمار اإلنمائي

یوفر للشركات الصغیرة والمتوسطة والشركات الناشئة في إفریقیا فرصة للحصول على موارد 

نات االستثمار أكثر جاذبیة،فمذ مالیة أفضل إضافة إلى جعل شروط ضمانا لتصدیر وضما

تم تامین صادرات إلى توفیر فرص جدیدة للتعاون في مجال الرقمنة والتعلیم 2018عام

مكان التدریب، كما أكدت 30.000وظیفة و100.000المهني للشركات ومن المخطط خلق

 Africaأنجیال میركل على تشجیع االستثمارات األلمانیة في إفریقیا،أما فیما یخص برنامج

connoc إلى تشجیع استثمار الشركات األوروبیة في البلدان اإلفریقیة من خالل عروض

،أما فیما یخص تطویر التعاون والشراكة بین 3الف طلب220التمویل،حیث یوجد أكثر من 

  :روسیا وٕافریقیا فهناك عدة استثمارات روسیة في إفریقیا في عدة مجاالت منها

فهناك زیادة التصدیر واالستثمار الروسي :والتجاري التعاون في المجال االقتصادي

واستیراد الموارد التي حالت العقوبات األمریكیة دون إمكانیة استیرادها من أوروبا وزیادة 

ملیار دوالر،وتشارك العدید من الشركات الروسیة 20حجم التبادل التجاري الذي یستقر عند

وهي مسئولة عن تطویر NEB.RF وRosboronescportالمستثمرة في أفریقیا مثل

االتصاالت الفضائیة والبث التلفزیوني،أما التعاون بین القطاع اإلنساني واالجتماعي 

واألمني،فقد أعلنت روسیا تطویر منظومة الرعایة الصحیة ومكافحة األوبئة واألمراض 

مكافحة الخطیرة،وتحسین عمل البنیة التحتیة الحضریة وتدفقات الهجرة والتدابیر الخاصة ب

  .األمراض

                                                           
،نقال 2019-11-17،الهیئة العامة لالستعالمات،"اجتماعات مجموعة العشرین وٕافریقیا"-  1

  .23:45على الساعة 2020- 05-09تم تصفح الموقع یوم https://w.w.w.sis.gov.eg:عن
  .المرجع نفسه-  2
،نقال 2019- 11-19لألعالم وزارة الخارجیة األلمانیة، األلماني،المركز "تحسین المقومات- التشجیع- الشراكة مع إفریقیا"-  3

  .23:32الساعةعلى  2020- 05-10تم تصفح الموقع یوم. 23:32على الساعة https://almania.diplo.de:عن
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اإلفریقي مجاالت - یعرض المنتدى الروسي:عن الشراكة في المجال التكنولوجي والتقني أما

التعاون في الصناعات التي یمكن أن تسهم في التنمیة االقتصادیة وتحسین الظروف 

المعیشیة في القارة،وسیقدم العارضون مشاریع ممیزة وتكنولوجیات متقدمة في صناعات 
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،أما فیما یخص 1ة والطاقة والزراعة والنقل والرعایة الصحیةالتعدین والكیماویات والهندس

التعاون مع فرنسا فقد قدمت الوكالة الفرنسیة للتنمیة التي تعتبر مؤسسة تنمویة تابعة 

ملیون اورو لفائدة المجموعة 8.5مساعدات تصل الى2018للحكومة الفرنسیة،عام

دعم إنشاء احتیاطي إقلیمي االقتصادیة لدول غرب إفریقیا في مجال األمن الغذائي،

لألمن الغذائي یعزز التضامن اإلقلیمي في حال مواجهة أزمة غذائیة كبرى،كما مولت 

دول غرب  ،أیضا بدعم من االتحاد األوروبي مشروعا یهدف إلى مساعدة الفالحین

محاربة الحشرات التي تدمر محاصیلهم من الفواكه والخضروات وتبلغ قیمة هذه لإفریقیا 

ملیون اورو وأیضا مشروع 1.5اورو،ومساعدة الوكالة تصل الى یونمل17,5عداتالمسا

،أما بخصوص الوالیات 2الطاقة انطالقا من النفایات المنزلیة في دوربان بجنوب أفریقیا

المتحدة األمریكیة فقد سمح قانون النمو والفرص االقتصادیة في إفریقیا یرفع حجم 

المتحدة األمریكیة وٕافریقیا بشكل كبیر،وینبغي تمدید هذا المبادالت التجاریة بین الوالیات 

القانون وتوسیعه لیشمل مجمل القارة قصد تطویر الصادرات اإلفریقیة خارج المحروقات 

نحو الوالیات المتحدة االمریكیة،كما یتعین تعزیز الشراكة للرفع من طاقات اإلنتاج 

النجاعة الطاقویة كما تدعم الوالیات  ومرافق النقل وتوزیع الكهرباء،والغاز بغیة تحسین

المتحدة االمریكیة في مجال التكوین والخبرة وتحویل التكنولوجیا والحصول على البذور 

السیما باتجاه المستثمرات الفالحیة الصغیرة لقطاع الفالحة،إضافة إلى طلب الدول 

وقوانین العمال،وان اإلفریقیة من الیابان توطین التكنولوجیا مقابل تحسین بیئة األعمال 

تكون متوازنة من حیث ضمان حقوق العمال من ناحیة وحقوق المستثمرین من ناحیة 

خارجیة الیابان أن منتدى مفتوح وشامل في لیات تحویل األرباح،وأوضح وزیر أخرى وعم

،من اجل تنمیة "أن الملكیة إلفریقیا والمشاركة في المجتمع الدولي"ظل شعار عام هو

في ظل السالم واألمن وعلى أساس مفاهیم الجودة  ،لمجتمع اإلفریقياالقتصاد وا

،ویدخل هذا في طار الرعایة الصحیة خاصة األمراض المتوطنة في أفریقیا 3والشفافیة
                                                           

نقال 2019-10- 24،"القمة الروسیة اإلفریقیة بین الواقع والمأمول:الشراكة اإلستراتیجیة"زینب مصطفى رویحة،-  1

  .19:45على الساعة  2020-05-09تم تصفح الموقع یوم https://qiraatnafrican.com:عن
2
  .17:10على الساعة 2020- 05- 09یوم  تم تصفح الموقع Aljazeera.net:الوكالة الفرنسیة للتنمیة،نقال عن-  

- 08- 07،"ملیار دوالر إلفریقیا،والمقاربة الجزائریة تحظى بدعم دولي33تخصیص أكثر من:أفریقیا-اختتام قمة أمریكا"-  3

  .11:00على الساعة 2020- 05-09تم تصفح الموقع یوم radio algeria.dz،نقال عن2014
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وما یظهر فیها من أمراض جدیدة،واالهتمام بالتنمیة الزراعیة والمشروعات الصغیرة 

  .1والمتوسطة

  تقییم التعاون الدولي والسیاسات المتبعة لمكافحة الفقر:الثاني المطلب

إن الدول اإلفریقیة وفي سبیل مكافحة الفقر قد خطت عدة خطوات وانتهجت سیاسات 

الهدف منها مكافحة الفقر،لكن هذه السیاسات تبقى دائما محل تقییم وتساؤل حول ما إذا 

انتهاجها،فاالقتصاد اإلفریقي یعتمد كثیرا على النفط حققت النتائج المرجو من وراء 

وبمجرد انخفاض أسعار النفط ینخفض النمو االقتصادي وما تبعه من آثار سلبیة على 

جمیع المجاالت منها البطالة،حیث تشهد قارة إفریقیا اكبر نسبة بطالة في العالم حیث 

،فالنمو االقتصادي في 20182حسب مدیر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سنة%60بلغت

إفریقیا یرتبط باالستغالل المتزاید للموارد الطبیعیة غیر متجددة التي تتسم بضآلة القیمة 

المضافة وضعف تولید العمالة،وهذا یعني أن النمو االقتصادي لم یخلق فرصا للعمل 

ادیة من وهذا یرجع أیضا إلى عدم التناسب بین النمو السكاني من ناحیة والتنمیة االقتص

،ولكن هناك تحسن نسبي في بعض األمور مثل التعلیم فمعدل اإللمام 3ناحیة أخرى

ویتراوح  بالقراءة بین الشباب والشابات تحسن كثیرا مقارنة بالسنوات الماضیة

سنة،أما 59،إضافة إلى العمر المتوقع عند المیالد بالنسبة للذكور%79و%72بین

قیق إفریقیا ألهداف التنمیة المستدامة فنسبة السكان سنة،أما عن تح63بالنسبة لإلناث بلغ

دوالر للفرد في الیوم وفقا لتعادل القوى الشرائیة 1.90الذین یعیشون على اقل من

مقارنة %41تحسن بشكل طفیف حیث بلغ2011لعام

،وأیضا انخفاض معدل وفیات األطفال دون 2000سنة%55.3و2010سنة%46.5ب

وفاة 101وفاة مقارنة ب75بلغ مولود حي حیث1000الخامسة لكل 

،أما عن الحصول على الكهرباء وٕامدادات میاه الشرب 2000وفاة عام154و2010سنة

االساسیة إضافة إلى مرافق الصرف الصحي كلها حققت إفریقیا تحسنا ملموسا وعدد 
                                                           

  .المرجع نفسه-  1
- 12-18،العین اإلخباریة،"من شباب إفریقیا بال عمل%60االنمائي ةمج األمم المتحدمدیر برنا"سمري كحساي،-  2

  .13:00لساعةاعلى  2020- 04-24تم تصفح الموقع یوم http://w.w.w.AlAin.com:،نقال عن2018
  .سابق ، مرجع"شبح البطالة یخیم على بلدان إفریقیا"-  3
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،وهذا كل 2000سنة%24مقارنة ب%28توافر مرافق الصرف الصحي االساسیة بلغ

،أما فیما یخص البرامج التي 12019ولي لإلنشاء والتعمیر لسنةحسب تقریر البنك الد

یفضلها بعض المانحین مثل القروض الصغیرة،و ترسیم سندات ملكیة األراضي 

واإلصالحات المتصلة بالحكم الرشید،ساعدت أحیانا في تحسین الظروف التي تواجه 

ى زعماء العالم إعداد الفقراء،فإنها لم تنجح في الحد من الفقر بشكل ملموس ویتعین عل

وتنفیذ بدائل براغماتیة ومبدعة،وتظل األرضیة الالزمة لتوفیر الحمایة االجتماعیة 

االساسیة المتاحة في اغلب دول العالم،ویمكن لهذه الحمایة مساعدة البلدان في تخفیف 

 التأثیرات السلبیة الناجمة عن الصدمات ومنع انتقال الناس من والى مستویات فقر أكثر

سوءا،إال أن الدول ذات الدخل المنخفض واألقل نموا تحتاج إلى المساعدة من اجل 

النهوض باألرضیة المذكورة إلى مستویات مقبولة أكثر،وینبغي لزعماء العالم أن یواكبوا 

سیاسات تقلیص الفقر التي تدعم النمو االقتصادي المستدام والتنمیة المستدامة،وهو ما 

المالیة المتاحة لإلنفاق االجتماعي،والدول التي نجحت في تحقیق یقتضي زیادة الموارد 

النمو وخفض الفقر على مدى العقود الثالثة الماضیة تبنت سیاسات 

وغیر تقلیدیة،وغالبا ما أدى استخدام لغة مرحبة ومحفزة للمستثمرین )عملیة(براغماتیة

ة التي تخلق المزید من والسوق لتشجیع االستثمار الخاص،السیما في األنشطة االقتصادی

  .2الوظائف

أما عن تبني الدول اإلفریقیة للصناعة التحویلیة كأداة إلحداث النمو االقتصادي 

وخلق الوظائف،مع العلم أن الدول اإلفریقیة الزالت بعیدة بعض الشيء عن الصناعة 

ى التحویلیة،زد على ذلك الصناعات التحویلیة تشهد تحوالت بفضل تزاید االعتماد عل

التشغیل اآللي في الصناعة والربوتات والمصانع الذكیة والطباعة ثالثیة األبعاد،وقالت 

المستشارة االقتصادیة األولى في قطاع الممارسات العالمیة  "ماري هولورود ریمیر"

للتجارة والقدرة التنافسیة،إن استخدام التكنولوجیا الجدیدة في أنتاج سلع مصنعة تقلیدیة 

ت في اقتصادیات البلدان النامیة سواء كانت تستخدم التكنولوجیات سیحدث إختالال

                                                           
  .19، صسابق ، مرجع"إنهاء الفقر واالستثمار في الفرص"-  1
على  2020-05-09تم تصفح الموقع یوم Aljazeera.net:،نقال عن"الحاجة إلى سیاسات مبدعة لمحاربة الفقر"-  2

  .17:35الساعة
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الجدیدة أم ال مما یدل على أن إفریقیا أمامها طریق طویل وشاق للحاق بالركب في 

مجال الصناعة التحویلیة وقد تكون االستثمارات األجنبیة حال ممكنا یوفر النمو 

  .1االقتصادي المستدام

  للقضاء على الفقر)والوطنیة(دولیةالتحدیات ال:المطلب الثالث

هناك عدة تحدیات تواجه قارة إفریقیا في سبیل قضائها على الفقر ومن بین هذه 

التحدیات الفساد،الذي یعتبر التحدي األكبر للحكم الرشید والنمو االقتصادي المستدام 

ر من البلدان واالستقرار والتنمیة في إفریقیا،علما انه یعتبر ظاهرة عالمیة لكن آثاره اكب

القطاع  نمویة على نحو غیر مالئم في أیديالنامیة حیث یتم تحویل ووضع المواد الت

الخاص،األمر الذي یؤدي إلى تفاقم الفقر،وتعتبر إفریقیا المنطقة األكثر فسادا في العالم 

الفساد،فضال على أنها من أكثر المناطق تخلفا  حول وفقا للكثیر من االستطالعات

معالجة مشكلة الفساد في إفریقیا تعتبر أهمیة قصوى ألولویات التنمیة في وتراجعا،ف

،فهو یؤثر على حیاة الناس ابتداء من الطرق المنجزة بصورة ردیئة ووصوال إلى 2إفریقیا

عدم االستفادة العادلة من الرعایة الصحیة واألدویة،مرورا على اإلجرام والعنف في القرى 

حكم الراشد والقیم الدیمقراطیة والمساواة بین الجنسین واحترام وعبر الحدود،ونشر ثقافة ال

،فالفساد یحول 3أكثر من ضروري لتمهید الطریق للحد من الفقراإلنسان أصبح حقوق 

الموارد من الفقر إلى األغنیاء ویشوه المصروفات العامة مما یثبط المستثمرین األجانب 

  .4ویعرقل النمو االقتصادي

   

                                                           
 albank:،البنك الدولي،نقال عن"مستقبل التنمیة التي تقودها الصناعات التحویلیة:نذر متاعب تلوح في األفق"-  1

aldawli.org  17:24على الساعة 2020- 05-09یومتم تصفح الموقع.  
2
  .11:20على الساعة 2020-05-09تم تصفح الموقع یوم Un.org:عن ، نقال"إفریقیا"-  

 https://w .w.w.alalam:،نقال عن"إفریقیا تعلن عهدا جدیدا للقضاء على الفساد والفقر واالعتماد الذات لتحقیق الرخاء"- 3

TV.net 10:43على الساعة 2020- 05-09تم تصفح الموقع یوم.  
-12- 05،مدونات البنك الدولي،"السبیل للخروج من الفقر ومنع الفساد یمهده الحكم الرشید"سري مولیاني اندراواتي،-  4

  .23:00على الساعة 2020- 05-09تم تصفح الموقع یوم https://blogs.world bank.org:،نقال عن2016
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  :والمخطط التالي یوضح لنا العالقة بین الفساد والفقر

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  .37عباس وداد، مرجع سابق، ص-

   

 الفساد

تدني كفاءة برامج  تدني مستوى الخدمات سوء توزیع الثروة زیادة تكلفة المشاریع

 مساعدة الفقراء

زیادة الفوارق  زیادة األسعار

 االجتماعیة

 تدني مستوى الخدمات 

 الصحیة

 التعلیمیة

النقل 

 والمواصالت

 التدریب والتكوین

 قروض میسورة

 المساعدات االجتماعیة

 البطالة

 تفشي الفقر
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واحد من التحدیات التي تواجه إفریقیا،فقد أعلن المكتب اإلقلیمي اإلفریقي  مرض االیبوال

ان ما ععن تفشي مرض االیبوال في غینیا وسر 2014مارس23لمنظمة الصحة العالمیة یوم

انتشر في دول أخرى غرب إفریقیا،حیث أدى إلى تدمیر الناس واهلك المجتمعات المحلیة 

أدى إلى تباطؤ وانخفاض النمو أنه ا شخص،كم11000وتسبب في وفاة أكثر من

االقتصادي وٕاغالق األعمال التجاریة،مما اثر وأفقر الناس في المنطقة وكجزء من 

بعثة طارئة وهي بعثة األمم 2014دیسمبر19االستجابة،انشأ المجتمع الدولي وألول مرة في 

أن رفعت مستوى بعد 2015المتحدة لالستجابة الطارئة لالیبوال،وانتهى عمل البعثة في سنة

،إضافة إلى انعدام المساواة بین األفارقة حسب المكان الذي 1االستجابة على ارض الواقع

سواء كانوا یعیشون في بلد مستقر أو متناثر بالصراع )مناطق حضریة أو ریفیة(یعیشون فیه

  .أو هش،وربما أیضا حسب نوع الجنس

،أما عن 2اب والجریمة المنظمةإضافة إلى  الحروب األهلیة وتجارة المخدرات واإلره

تغیر المناخ الذي یشكل تهدیدا كبیرا للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة في إفریقیا 

ویعتبر تحدیا دولیا،إضافة إلى الصراعات والجریمة المنظمة واإلرهاب،فتغیر المناخ یلحق 

لخطر وبأقل الموارد التي الضرر باألفراد األكثر فقرا الذین یعیشون في المناطق المعرضة ل

تعینهم على التكیف مع األزمات والتعافي بسرعة من آثارها ومع تفاقم آثار تغیر المناخ،فان 

ر صعوبة،وهناك فرصة إلنهاء الفقر المدقع وٕانشاء فقر یصبح اكثالخالص من براثن ال

ة الذابلة شبكات أمان یمكنها درء أخطاره عن طریق خفض اإلنبعاثات،إن المحاصیل الزراعی

في الحقول جراء قلة میاه األمطار ،فالمنازل التي دمرتها العواصف تعطینا لمحة عن 

األضرار التي یمكن لتغیر المناخ أن یلحقها بفقراء العالم،ومع تفاقم هذه المشكلة یصبح 

لمناخ أكثر تعقیدا،فالفقراء یعیشون في أراضي أكثر عرضة للخطر االتفاعل بین الفقر وتغیر 

ب رخص أسعارها كالمنازل التي تقع على جوانب الجداول المائیة التي تغمرها السیول بسب

                                                           
  .،مرجع سابق"إفریقیا"-  1
،نقال 2015-10- 16،البنك الدولي،"إفریقیا تحقق مكاسب في الصحة والتعلیم،لكن أعداد الفقراء في ازدیاد"-  2

  .11:15علىالساعة 2020-05-09تم تصفح الموقع یوم albank aldawli.org:عن
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والفیضانات،أو حواف التالل المعرضة لالنهیارات األرضیة في األراضي الزراعیة التي ال 

  .1تصلها میاه الشرب النظیفة

 

                                                           
- 05-09تم تصفح الموقع یوم https://agora-parle.org:،نقال عن"تغیر المناخ یعرقل الجهود المبذولة إلنهاء الفقر"-  1

  .23:10على الساعة 2020
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إن الدول اإلفریقیة بقومیاتها المختلفة وأزماتها السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة وحتى 

البیئیة،وفي إطار سعیها لمكافحة الفقر وتحقیق التنمیة قد انتهجت سیاسات الهدف منها تحقیق 

نمو اقتصادي بغیة خلق وظائف والقضاء على الفقر مثل تهیئة المناخ المناسب لالستثمار أو 

طریق حصوله على التمویل في شكل قروض من الدول المانحة او المؤسسات الدولیة  عن

،مثل البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر والتي ساهمت ولو بشكل نسبي في تخفیض عدد الفقراء 

في عدة مناطق بإفریقیا سواء تعلق األمر بارتفاع عدد االلتحاق بالمدارس والحصول على میاه 

نخفاض من یعیشون تحت خط الفقر،ولكن أمام هذه الخطوات الجادة صالحة للشرب أو ا

إلفریقیا هناك عراقیل وتحدیات تعید مسار التنمیة في إفریقیا إلى نقطة الصفر مثل التغیرات 

المناخیة والجفاف واألزمات السیاسیة والحروب األهلیة وعلى ضوء هذه التحدیات یصبح 

  .صعبا إن لم یكن مستحیالالقضاء على ظاهرة الفقر في إفریقیا 

  :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالیة

هناك أزمة دولة في إفریقیا وضعف للمؤسسات الوطنیة في ظل غیاب الحكم الراشد -

  .والدیمقراطیة إضافة إلى الفساد السیاسي واإلداري

  .السیاسیة والحروب األهلیة یسهمان في تفاقم الفقر في الدول اإلفریقیة األزمات-

ارتفاع النمو السكاني وما یترتب علیه من أثار كالبطالة وأزمات الغذاء وهذان یقودان بال شك -

  .إلى الفقر المدقع

ة االعتماد على الموارد األولیة وغیاب المساواة في توزیع الثروة إضافة إلى ضعف المنظوم-

التربویة والصحیة،مما ینتج أشخاص غیر مزودین بالمعرفة الكاملة ویعانون من أمراض مزمنة 

  .وخطیرة بفعل ضعف قطاع الصحة

  :وفي سبیل مكافحة ظاهرة الفقر في إفریقیا تم توظیف المقترحات التالیة

وٕاشراك ضرورة بناء الدولة بمفهومها الحدیث تقوم على مؤسسات قویة ومبدأ سیادة القانون -

  .المواطنین في خارطة التنمیة والقضاء على الفساد والرشوة
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تنویع االقتصاد وعدم االعتماد على الموارد األولیة،ویكون هذا عن طریق الصناعة التحویلیة -

  .التي تعتب أداة لخلق الوظائف

لمشاریع بناء منظومة تعلیمیة قویة على أساس الجودة والتشجیع على اإلبداع واالبتكار ودعم ا-

  ).براءات االختراع(الصغیرة للشباب 

تحسین قطاع الصحة حیث یسهل للمواطن الحصول على كافة الخدمات الصحیة ووقایته من -

  .األمراض

  .تشجیع القطاع الخاص وعدم االعتماد على القطاع العام في توفیر الشغل-

  .إحداث توازن بین متطلبات سوق العمل ومخرجات التعلیم العالي-

تبني إصالحات تناسب الواقع اإلفریقي وعدم استیراد أو الخضوع لسیاسات ال تنطبق مع -

  .الواقع والمجتمع اإلفریقي

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قائمة المصادر 

 و المراجع



  قائمة المراجع
 

99 
 

  .الكتب:اوال

  :باللغة العربیة

  ).1998مطبعة الشباب الحر،:بال(احمد عباس عبد البدیع،العالقات الدولیة اصولها وقضایاها المعاصرة،- 1

 أسماء حسین حافظ،تكنولوجیا االتصال االعالمي التفاعلي في عصر الفضاء االلكتروني المعلوماتي-2

  ).2005الدار العربیة للنشر والتوزیع،:بال(1والرقمي،ط

ذات :الكویت(5دراسة في األصول والنظریات،ط:إسماعیل صبري مقلد، العالقات الدولیة-3

  ).1987السالسل،

مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر :بیروت(،1الیاس ابو جودة،االمن البشري وسیادة الدول،ط-4

  ).2008والتوزیع،

منشورات اتحاد الكتاب :دمشق(قاسم المقداد،:،السیاسة الدولیة النظریة والتطبیق،ترجمة دو ألیسالن-5

  ).2008،"-2-سلسلة الترجمة"العرب

سمیث،عولمة  جون بیلیس وستیف:،األمن الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة،في كتاب بیلیس جون-6

  ).2004مركز الخلیج لألبحاث،:دبي(،1مركز الخلیج لألبحاث،ط:السیاسات العالمیة،ترجمة ونشر

ــــــــــــــــك-7 ــــــــــــــــاب جــــــــــــــــون.ســــــــــــــــي.ب ــــــــــــــــك الدولي،ضــــــــــــــــمن كت ــــــــــــــــیس هــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو عمــــــــــــــــل أبی ــــــــــــــــرت :،ل روب

ــــــــــــــة)المحــــــــــــــرر(غــــــــــــــروس.إي ــــــــــــــي إســــــــــــــتراتیجیة العولمــــــــــــــة،تعریبThunderbird،كلی ــــــــــــــراهیم :تبحــــــــــــــث ف إب

  ).2001العبیكان،:الریاض(،1یحي الشهابي،ط

دار وائل للنشر :عمان(1حازم نعیم الصمادي،المسؤولیة في العملیات المصرفیة االلكترونیة،ط-8

  ).2003والتوزیع،

  ).2004دار النهضة العربیة،:بیروت(،1حسن عبد هللا العاید،اثر العولمة في الثقافة العربیة،ط- 9

  ).2007لوحدة العربیة،مركز دراسات ا:بیروت(،1حسن مظفر الرزو،الفضاء  المعلوماتي،ط- 10

  .2007،مكتبة مدبولي،1حمدي عبد الرحمان،إفریقیا وتحدیات عصر الهیمنة اي مستقبل؟،ط- 11



  قائمة المراجع
 

100 
 

دار المنهل :بیروت(دراسة موضوعات في النظام العالمي الجدید،:خلیل حسین،قضایا دولیة معاصرة- 12

  ).2007اللبناني،

،االقتصاد السیاسي الدولي في عصر العولمة،في كتاب جون بیلیس وستحیف سمیث،عولمة  توز روجر- 13

  ).2004مركز الخلیج لألبحاث،:دبي(،1مركز الخلیج لألبحاث،ط:السیاسة العالمیة،ترجمة ونشر

جون بیلیس وستیف سمیث،عولمة السیاسات العالمیة،ترجمة :،األنظمة الدولیة في كتاب لیتل ریتشارد- 14

  ).2004دبي،مركز الخلیج لألبحاث،(،1مركز الخلیج لألبحاث،طونشر 

  ).ELGA،1994منشورات:طرابلس(زاید عبید اهللا مصباح،السیاسة الخارجیة،- 15

  .،لبنان2009،دار الساقي،1سمیر التنیر،الفقر والفساد في العالم العربي،ط- 16

  ).1999دار عالء الدین،:دمشق(،1طصابر فلحوط ومحمد البخاري،العولمة والتبادل اإلعالمي الدولي،- 17

،مكتبة 1طه حمید  حسن العنكبي ونرجس حسین زایر،أصول البحث العلمي في العلوم السیاسیة،ط- 18

  .2015مؤمن قریش،

عبد الفتاح بیومي حجازي،مكافحة جرائم الكمبیوتر واالنترنیت في القانون العربي النموذجي،دراسة - 19

  ).2006دار الفكر الجامعي،:اإلسكندریة(،1لوماتي،طقانونیة متعمقة في القانون المع

دراسة في األصول النظریة والخصائص :عبد القادر محمد فهمي،النظام السیاسي الدولي- 20

  ).1997دار وائل للنشر،:عمان(،1المعاصرة،ط

واالقلیمیة االحكام العامة واهم المنظمات العالمیة :عبد اهللا علي عبو سلطان،المنظمات الدولیة- 21

  ).2010مطبعة جامعة دهوك،:دهوك(،1والمتخصصة،ط

  ).1998منشورات الجامعة اللبنانیة،:بیروت(عدنان السید حسین،نظریة العالقات الدولیة،- 22

مركز الخلیج :قاموس بنغوین للعالقات الدولیة،ترجمة ونشر ایفانز غراهام ونوینهام جونز،- 23

  ).2004مركز الخلیج لألبحاث،:لمتحدةدبي،اإلمارات العربیة ا(،1لألبحاث،ط

دار النهضة مصر للطباعة والنشر :القاهرة(رؤیة نقدیة عبیة،:فؤاد یسین،المعلوماتیة وحضارة العولمة- 24

  ).2001والتوزیع،



  قائمة المراجع
 

101 
 

دار ومكتبة :بیروت(،1حنان فوزي حمدان،ط:ومحمد رضا جلیلي،العالقات الدولیة،ترجمة برایار فیلیب- 25

  ).2009الهالل،

ثول كیركبراید وكارین :،بناء بیئة عالمیة للتعلیم االلكتروني،في كتاب دمان كارت و وایتیغر اندروری- 26

  ).2003مكتبة العبیكان،:الریاض(1المحرران،تعریب هشام الدجاني،ط/ورد

اإلمارات العربیة (1،المفاهیم االساسیة في العالقات الدولیة،ط غریفیثس مارتن واوكالهان تیري- 27

  ).2008ركز الخلیج لألبحاث،م:المتحدة

أكرم :استراتیجیات الجیل القادم في عصر العولمة،تعریب:،عالم محفوف بالمخاطر دانیال هاینز مارك- 28

  ).2002مكتبة العبیكان،:الریاض(،1شاكر عضیمة،ط

مركز :القاهرة(دراسة في أصول العالقات الدولیة واإلقلیمیة،:محمد السعید إدریس،تحلیل النظم اإلقلیمیة- 29

  ).2001الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة،

دراسة في المفاهیم :محمد بوعشة،التكامل والتنازع في العالقات الدولیة الراهنة- 30

  ).1999دار الرواد،:طرابلس(دار الجیل:بیروت(،1والنظریات،ط

دار :عمان(محمد سلیمان الدجاني ومنذر سلیمان الدجاني،منهجیة البحث العلمي في علم السیاسة،- 31

  ).2008زهران،

،الجزائر،دار )المفاهیم،المناهج واالقترابات واألدوات(،المنهجیة في التحلیل السیاسي شلبي محمد- 32

  ). 2002هومة،

اتحاد :مصطفى العبد اهللا الكفري،عولمة االقتصاد والتحول إلى اقتصاد السوق في الدول العربیة،دمشق- 33

  ).2008،"15"كتاب العرب سلسلة الدراسات

دراسة في مستقبل التعاون اإلقلیمي في آسیا وأثره :هاني الیاس خضر الحدیثي،صراع اإلرادات في آسیا- 34

  ).2007مركز الشرق للدراسات،:دمشق(1على الشرق الوسط،ط

آفاق اقتصادیة،اجتماعیة لعالم :،اقتصاد القرن الحادي والعشرین هالل ویلیام وتایلر كینیث- 35

  ).2009المنظمة العربیة للترجمة،:بیروت(1د اهللا بدر وعبد الوهاب حمید رشید،طحسن عب:متغیر،ترجمة

دار الشروق للنشر :عمان(اإلصدار الثاني،-1ذیاب البداینة،األمن وحرب المعلومات،ط- 36

  ).2006والتوزیع،



  قائمة المراجع
 

102 
 

    :المقاالت- 2

  :مقالة في مجلة

،نقــــــــــــــــــــال 2013السابع،ســــــــــــــــــــبتمبر،العــــــــــــــــــــدد مجلــــــــــــــــــــة إفریقیــــــــــــــــــــا قارتنا،"الزراعــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــي إفریقیــــــــــــــــــــا"-1

ــــــــــــــــــــــــــــى  2019-12-16تــــــــــــــــــــــــــــم تصــــــــــــــــــــــــــــفح الموقــــــــــــــــــــــــــــع یــــــــــــــــــــــــــــوم w.w.w.sis.gov.eg:عــــــــــــــــــــــــــــن عل

  .17:30الساعة

مســـــــاعدة شـــــــرق إفریقیـــــــا علـــــــى اجتـــــــذاب االســـــــتثمارات فـــــــي القطاعـــــــات ذات "،فـــــــان تروتســـــــیرغ اكســـــــیل -2

ـــــــدولي،"األولویـــــــة تـــــــم  https://blogs-worldbank.org:،نقـــــــال عـــــــن2018-04-29،مـــــــدونات البنـــــــك ال

  .12:50عل الساعة 2020-03-22تصفح الموقع یوم

التعـــــاون العلمـــــي فـــــي البلـــــدان -االفـــــاق والتوقعـــــات فـــــي البلـــــدان العربیـــــة:انطـــــوان زحالن،العلـــــم والســـــیادة-3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقبل العربيالعربیة، ،بیروت،مركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة مجل

  .33،السنة5/2011مایو،/،ایار378العربیة،العدد

مجلة نماء لالقتصاد ،"مؤشرات قیاس الفقر وطرق مواجهته"ضا،بختي فرید،بهیاني ر  -4

  .2018،دیسمبر4،العددوالتجارة

نقال  2018اكتوبر14،مركز الدراسات اإلفریقیة،"ماال تعرفه عن الثروات اإلفریقیة"حسنین عماد شبع، -5

  .20:00على الساعة 2019دیسمبر16تم تصفح الموقع یوم  africanx.iq:عن

ــــــي الجزائــــــر وأثارهــــــا علــــــى النســــــیج االجتمــــــاعي فــــــي ظــــــل الطفــــــرة "قویــــــدقورین،حــــــاج  -6 ظــــــاهرة الفقــــــر ف

،قســــــــــم العلــــــــــوم االقتصــــــــــادیة األكادیمیــــــــــة للدراســــــــــات االجتماعیــــــــــة و اإلنسانیة،"المالیة،البطالــــــــــة والتضــــــــــخم

  .2014،جوان12والقانونیة،العدد

مجلة قراءات ،"ي إفریقیااالنتقال الدیمقراطي وعقم النخب الحاكمة ف"حمدي عبد الرحمان، -7

 2019- 10- 21تم تصفح الموقع یوم https://qiraat african.com:،نقال عن2018نوفمبر15،افریقیة

  .21:00على الساعة

- أس-یو- المجلة االلكترونیة،الرابط العالمي للصحة،قضایا عالمیة،تحدیات العولمة،هندرسون دي آي -8

  .اإلعالم الخارجي ،وزارة الخارجیة،مكتب2006فبرایر،/،شباطایه
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،وزارة التعلیم العالي مركز الدراسات الدولیةرنا علي خلف،البنیویة في العالقات الدولیة،اوراق دولیة، -9

  .2010،شباط)168(والبحث العلمي،جامعة بغداد،بغداد العدد

العامة ،الهیئة آفاق افریقیة،"مشكلة انعدام اآلمن الغذائي في افریقیا"سمر حسن الباجوري، - 10

  .2014العدد الحادي واألربعین،-لالستعالمات،المجلد الثاني عشر

- 18،مجلة قراءات افریقیة،"الدور البرازیلي في إفریقیا،الدوافع واآللیات والتحدیات"صدفة محمد محمود، - 11

على  2020-05- 09تم تصفح الموقع یوم https://w.w.w.qiraat african.com:،نقال عن2018- 03

  .17:57الساعة

تقییم مسار مكافحة الفقر في اطار تجسید برنامج االلفیة االنمائیة لالمم المتحدة حتى "عباس وداد، - 12

  .2015،دیسمبر21،العددمجلة العلوم االجتماعیة،"،دراسة حالة الدول العربیة2015عام

مجلة مقارنة لألنساق التنظیریة،:التعاون الدولي في نظریة العالقات الدولیة"،عبد اهللا جبر العتیبي- 13

  .2001،ایلول)1(،جامعة أسیوط،العدددراسات مستقبلیة

،مركز المجلة العربیة للعلوم السیاسیة،"یوتوبیا"عبد النبي بورزیكي،هل التعاون الدولي حقیقة ام مجرد - 14

  .2010خریف،28دراسات الوحدة العربیة،بیروت،العدد

،الترجمة العربیة لمجلة ساینتفیك امریكان،الكویت،مؤسسة مجلة العلوم،لعبة مأزق المسافر، باسو كوشیك- 15

 http://w.w.w.oloom>:،على العنوان االلكتروني23المجلد/2007الكویت للتقدم العلمي،یولیو،اغسطس

magazine.com/Articles/Articles Detail.aspx?ID=2249>.  

ــــــــي محمــــــــد-16 ــــــــى التكامــــــــل العرب ــــــــة :الســــــــید ســــــــلیم،خبرات التكامــــــــل اآلســــــــیویة ودالالتهــــــــا بالنســــــــبة إل حال

،بیروت،مركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة مجلة المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقبل العربياآلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیان،

  .8/2009،)أغسطس(،آب)336(العربیة،العدد

 ،نقال2017-05-10،مجلة قراءات افریقیة،"آمال وتحدیات...االستثمار في إفریقیا"محمد المختار،- 17

  .13:30على الساعة 2020-03-23تم تصفح الموقع یوم https://w.w.w.qiraat african.com:عن

قراءات ،"معاناة األطفال في إفریقیا بین ارث الماضي وتحدیات الحاضر"محمد سلیمان الزواوي،- 18

- 18تم تصفح الموقع یوم https://w.w.w.qiraat african.com:،نقال عن2019- 07- 09،افریقیة

  .11:00على الساعة 2020- 03
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،اتحاد الكتاب العرب،دمشق،العدد مجلة الفكراإلسرائیلي،- مصطفى طالس،التعاون التركي- 19

  .1997االول،شتاء

،نقال 2018دیسمبر10،مجلة قراءات افریقیة،"دور القبیلة في افریقیا"نجم الدین السنوسي،- 20

  .14:44،على الساعة2019-12-06یومتم تصفح الموقع  https://qiraat african.com:عن

هاني الیاس خضر الحدیثي،التعاون والصراع وعملیة اتخاذ القرار السیاسي الخارجي،حولیة العلوم  - 21

  .2001،ایلول1السیاسیة،كلیة العلوم السیاسیة،جامعة بغداد،بغدادالعدد

قراءات ،"الصین وأفریقیاتطور العالقات االقتصادیة بین "هناء السید حسن عبد اللطیف غنیم،- 22

- 05- 09تم تصفح الموقع یوم https://w.w.w.qiraat african.com:،نقال عن2018- 12- 26،افریقیة

  .10:37على الساعة 2020

  :الجرائد- 

مدونات البنك ،"السبیل للخروج من الفقر ومنع الفساد یمهده الحكم الرشید"، انداواتي مولیاني سري-1

- 05-09تم تصفح الموقع یوم https://blogs.worldbank.org:عن،نقال 2016- 12- 05،الدولي

 .23:00على الساعة 2020

العین ،"من شباب إفریقیا بال عمل%60مدیر برنامج األمم المتحدة االنمائي"سمري كحساي،-2

- 04-24تم تصفح الموقع یوم https://w.w.w.Al Ain .com:،نقال عن2020- 12- 18،اإلماراتیة

  .13:00على الساعة 2020

،نقال 2019-11-22،العربي الجدید،"أفریقیا وتحدي التحول لقارة صناعیة"عبد الحافظ الصاوي،-3

  .13:10على الساعة 2020-03-26تم تصفح الموقع یوم https://w.w.w.alaraby.co.uk:عن

  :المداخالت- 

،مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى "الفقر في الدول العربیة و اإلقالل منه"أقاسم قادة،زاوي أمال، -1

تقییم سیاسات اإلقالل من الفقر في الدول العربیة في :،الموسوم بعنوان3الدولي الذي نظمته جامعة الجزائر

  .2014دیسمبر09-08ظل العولمة،یومي
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خاصة لالقتصاد  إشارةاالت والمعلومات على االقتصاد مع داخل حسن جریو،اثر ثقافة االتص -2

 16- 14العولمة وأثرها في االقتصاد العربي،بحوث ومناقشات ندوة بغداد:العربي،بحث منشور ضمن

  .)2002بیت الحكمة،:بغداد(،الجزء الثاني،2002نیسان

تقییم :الدولي،الموسوم بعنوانطویطي مصطفى،لعرج مجاهد نسیمة،مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى  -3

  .2014دیسمبر09-08سیاسات اإلقالل من الفقر في الدول العربیة في ظل العولمة،یومي

عامر جنحي، بحث التكامل االقتصادي،منتدیات العلوم االقتصادیة والتجاریة،منتدى علوم التسییر  -4

  .http://etudiantdz.net/Vb/t19905.html:والتجارة،تجارة دولیة،بحث التكامل االقتصادي على موقع

  :الرسائل الجامعیة-

،مذكرة ماجیستر،جامعة دور الجیش في الحیاة السیاسیة في بلدان غرب إفریقیاأمحمد رفیق زغراب، -1

  2013،كلیة العلوم السیاسیة العالقات الدولیة،03الجزائر

،أطروحة دكتوراه،جامعة دراسة مقارنة- و الترسیخ الدیمقراطي في إفریقیا المعارضةبن بختي عبد الحكیم، -2

  2017- 2016،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة،2وهران

حشماوي محمد،االتجاهات الجدیدة للتجارة الدولیة في ظل العولمة االقتصادیة،أطروحة دكتوراه دولة في  -3

  2006لجزائر،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،العلوم االقتصادیة،جامعة ا

،أطروحة دكتوراه،جامعة )الفقر والبطالة(السیاسة التنمویة في الجزائر وانعكاساتها االجتماعیةرقیة خیاري، -4

  2014- 2013محمد خیضر،بسكرة،كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،قسم علم االجتماع،

،أطروحة دكتوراه،جامعة )الفقر والبطالة(ة التنمویة في الجزائر وانعكاساتها االجتماعیةالسیاسرقیة خیاري، -5

  .2014- 2013محمد خیضر،بسكرة،كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،قسم علم االجتماع،

ــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــتدامة فــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الفقــــــــــــــــــرعبــــــــــــــــــاس وداد، -6 دراســــــــــــــــــة -دور سیاســــــــــــــــــات التنمی

،أطروحـــــــــــــــــــــــــة دكتوراه،جامعـــــــــــــــــــــــــة فرحـــــــــــــــــــــــــات عباس،كلیـــــــــــــــــــــــــة العلـــــــــــــــــــــــــوم منالجزائر،االردن،الی:لـــــــــــــــــــــــــةاح

  .2018-11-10االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،

 أطروحة،األسسمحمد الطاهر عدیلة،تطور الحقل النظري للعالقات الدولیة،دراسة في المنطلقات و  -7

  .2015-2014السیاسیة،دكتوراه،جامعة الحاج لخضر باتنة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قسم العلوم 
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وسن إحسان عبد المنعم العزاوي،االتحاد االقتصادي و النقدي االروبي وانعكاساتها على االقتصاد  -8

،رسالة ماجیستر غیر منشورة،كلیة العلوم السیاسیة،جامعة )األبعاد السیاسیة واالقتصادیة(العربي

  .2001النهرین،بغداد،

  :التقاریر-

،المجلس االقتصادي واالجتماعي،اللجنة االقتصادیة "إفریقیا الناشئة ورقة مسائلالتصنیع من اجل " -1

  2013مارس26-25،إلفریقیا

  .2003، مكتب العمل الدولي، دیسمبر"إفریقیاالعمل الالئق من اجل تنمیة " -2

،مركز اإلفریقیة البحوث والدراسات،جامعة القاهرة،معهد "2008- 2007التقریر االستراتیجي االفریقي -3

  الخامس اإلصدار،2008،اإلفریقیةالبحوث 

 quaicharles،لیون،فرنسا(،2010- 2000مكافحة الجریمة في القرن الحادي والعشرین: تقریر االنتربول -4

de Gaulle200،2010(المنظمة موقععلى  3،صhttp://w.w.w.interpol.int . 

منشورات الصحة وحقوق ،سلسلة "حقوق اإلنسان واستراتیجیات الحد من الفقر - 5

  2010،سبتمبر5اإلنسان،العدد

  2019،المؤسسة الدولیة للتنمیة،"االستثمار في النمو والقدرة على المجابهة والفرص:2030نحو  -6

،مؤتمر األمم "بالمائة11االستثمار األجنبي المباشر في إفریقیا یتحدى الركود العالمي ویرتفع بنسبة "-7

  .2019والتنمیة،المتحدة للتجارة 

التشجیع على توجیه االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان النامیة لمساندة النمو االقتصادي،والحد "-8

  2015،الوكالة الدولیة لضمان االستثمار،"البشر من الفقر،وتحسین حیاة

،تقریر االونكتاد "التحولالسیاحة في خدمة نمو شامل قادر على إحداث -إفریقیاالتنمیة االقتصادیة في "-9

  .2017لسنة

 ، اإلصداردراسات یصدرها مركز اإلنتاج اإلعالمي جامعة الملك عبد العزیز سلسة ،"مكافحة الفقر" - 

  .اإلنتاج اإلعالمي ، مركزالثالث عشر

  

  :المواقع االلكترونیة-

- 19وزارة الخارجیة األلمانیة،،المركز األلماني لألعالم "تحسین المقومات- التشجیع-الشراكة مع إفریقیا -1

-05-10تم تصفح الموقع یوم. 23:32على الساعة https://almania.diplo.de:،نقال عن2019- 11

  .23:32على الساعة 2020
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 :موقع منشور في ، خبرالصین المتحدة والتعاون بین الوالیات  أسس اتفاقیة جدیدة تحدد بصورة رسمیة -2

-https://w.w.w.america.gov/st/energy
arabic/2010/october/201010191423OOx0.6960347.html?cp.rss=true 

تم تصفح  w.w.w.new humanitairien.org: عنازمة الغذاء في جنوب قارة افریقیا في ارقام نقال --

 .14:30على الساعة 2020- 03- 18الموقع یوم

على  2020- 01-03تم  تصفح الموقع یوم w.w.w.politics.dz:التعاون اإلقلیمي،نقال عن -34-

  .15:00الساعة

  /http://ar.Wikipedia.org/wiki:اللجنة الدولیة لصلیب األحمر،على موقع ویكیبدیا 5-
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الماستر  مــلخص مذكرة  

ظاھرة الفقر أھم المشكالت التي تواجه العالم، حيث استلزم التعاون لمواجھتھا عن طريق 

مجموعة من االستراتيجيات و السياسات الھادفة للقضاء على الفقر و في بحثنا المتواضع 

المدارس تطرقنا في الجانب النظري إلى مفھوم الفقر و أسبابه و أنواعه إضافة إلى أھم 

 .التي تناولت التعاون الدولي مثل الواقعية، الليبرالية، و البنائية

و تعد قارة إفريقيا من أكثر القارات معاناة من الفقر و استعرضنا في ھذا البحث أھم  

االستراتيجيات و اآلليات المتبعة من طرف األطراف الدولية بغية القضاء على ھذه 

بقى الفقر السمة الغالبة على إفريقيا خاصة في الوضع الظاھرة، لكن رغم كل الجھود ي

  .الراھن

  :الكلمات المفتاحية

االقتصاد األخضر / 5االقتصاد الكلي / 4التعاون الدولي / 3الفقر / 2سياسة التنمية / 1

  .صندوق النقد الدولي/ 6

Abstract of The master thesis 

The phenomena poverty is more problems facing the world, 

wherein require cooperation for facing this problem, like 

strategic and policies for reducing spread poverty, and in this 

research we talk side theoretical talk about concept, causes *, 

types poverty, and schools speak cooperation, realism, 

liberalism, constructivism. 

Africa most countries in the world experiencing poverty and we 

talk about strategic and policies for reducing poverty in Africa, 

but spite all efforts international reducing poor very difficult in 

this times. 

keywords:  

1/policies development  2/ poverty 3/ cooperation international 

4/Macroeconomics  5/ Green economics  6/ F.M.I 

 


