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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

.المفاهيم األساسية لإلستثمار األجنبي المباشر : المبحث األول   

 إن مصطلح اإلستثمار األجنبً المباشر كان شائعا، و كثٌر التداول على الصعٌد اإلقتصادي 

و القانونً و المالً و السٌاسً وكذا البٌئً أٌضا، إال أنه لٌس بالمصطلح المتفق على مفهوم 

 دقٌق له ،باإلضافة  إلى مختلف التفسٌرات النظرٌة و اإلنتقادات الموجهة له، وسٌتم فٌما 

ٌلً التطرق إلى اهم التفصٌالت المتعلقة باإلستثمار األجنبً المباشر، والمتمثلة فً 

.خصائصه وكذا أهمٌته و كذلك مختلف األشكاله و محدداته  

.اإلستثمار األجنبي المباشر تعريف : المطلب األول   

ٌعتبر اإلستثمار األجنبً المباشر حركة من حركات رإوس األموال طوٌلة األجل، وهو 

وٌظهر ذلك من خالل الصعوبات التً واجهت المإلفٌن .بمثابة ظاهرة متعددة الجوانب 

اإلقتصادٌٌن فً تحدٌد تعرٌف شامل وكامل لهذه الظاهرة لذلك سوف نحاول عرض 

:مجموعة من التعارٌف كالتالً 
1

 

: تعريف من الناحية القانونية1  

ٌرجع مصطلح اإلستثمار االجنبً المباشر عموما دون تمٌٌز ما كان مباشر أو غٌر مباشر 

فً اساسه إلى اللغة اإلقتصادٌة أو القاموس اإلقتصادي، ذلك فإنه كان محل إهتمام رجال 

اإلقتصاد قبل أن ٌتصدى له فقهاء القانون بالبحث والتعرٌف و التحلٌل ،فلم تحط فكرة 

اإلستثماراالجنبً بالعناٌة الكافٌة من قبل القانونٌٌن على الرغم من اهمٌتها إال فً 

الخمسنٌات من القرن الماضً ،أٌن ظهرت محاوالت تعرٌفه كالذي إقترحته اللجنة التً 

شكلها إتحاد القانونً الدولً،بمقتضاه تحركات رإوس األموال من البلد المستثمر نحو البلد 

.    المستفٌدبتغٌر تنظٌم مباشر
 

 وقد إنقسمت أراء الفقه القانون بشؤن هذا التعرٌف، دون أن ٌتفقوا على تعرٌف واضح 

__________________________________  

09 ،ص2013 العارف خدٌجة ،اإلستثمار األجنبً المباشر فً الجزائر ،أطروحة لنٌل شهادة ماستر ،مستغانم ،1  
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

:.ومحدد له وقد عرف بؤنه 
1  

.                          كل إستخدام ٌجري فً الخارج لموارد مالٌة ٌملكها بلد من البلدان- 

  .إنشاء أو التوسع فً مشروع قائم أنه األموال المنقولة و غٌر المنقولة، التً تهدف إلى - 

إنه توجٌه جانب من أموال المشروع، أو خبرته التكنولوجٌة إلً العمل فً مناطق - 

.                                                           - جغرافٌة خارج حدود دولته األساسٌة

إنه تقدٌم األموال المادٌة و المعنوٌة من شخص طبٌعً أو معنوي ال ٌحمل جنسٌة الدولة - 

المستقبلة للمساهمة المباشرة ،و غٌر المباشرة فً مشروع قائم أو سٌتم إنشاءه للقٌام بنشاط 

.                                                       إقتصادي ما خالل مدة معقولة من الزمن

إنه إنتقال رإوس األموال من الخارج إلى الدولة المضٌفة بغٌة تحقٌق ربح للمستثمر - 

االجنبً، وبما ٌكفل زٌادة اإلنتاج و التنمٌة فً الدولة المضٌفة، وهكذا تباٌنت تعارٌف الفقه 

القانونً لإلستثمار األجنبً دون التفرٌق فٌها هو مباشرا أو غٌر مباشر ،ودون أن ٌتوصلوا 

.                                                                                إلى تعرٌف جامع 

                                                                : تعريف من الناحية اإلقتصادية2

ثمة تعارٌف متعددة و متنوعة لإلستثمار األجنبً المباشر،إذ قام العدٌد من اإلقتصادٌٌن 

: وحتى المنظمات الدولٌة بتعرٌفه بحٌث
2

                                                        

ٌمكن تعرٌف اإلستثمار األجنبً المباشر على أنه تكوٌن مإسسة أعمال جدٌدة أو توسٌع - 

مإسسة قائمة ،وذلك عن طرٌق مقٌمً دولة معٌنة ضمن حدود دولة أخرى و هناك خاصٌة 

لإلستثمار األجنبً المباشر هو أن المستثمرٌن ال ٌحتفظون فقط بحق ملكٌته هذه المإسسة 

وٌعرف .االجنبٌة ،لكنهم ٌحتفظون أٌضا بحق اإلدارة والتحكم بكل عملٌات المإسسة األجنبٌة

أٌضا بؤنه ٌمثل تلك المشروعات التً ٌقدمها و ٌملكها وٌرٌدها المستثمراألجنبً، 
 

 2011بٌوض محمد العٌد، تقٌٌم االستثمار األجنبً المباشر على النمو االقتصاد و التنمٌة المستدامة،أطروحة ماجٌستر -1

  15ص

               16 ص2013،أهمٌة االستثماراألجنبً المباشر فً الدول النامٌة،اطروحة دكتوراه،الجزائر،كرٌمة فرحً_2
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

إما بسبب ملكٌته الكاملة للمشروع أو باشتراكه فً رأس مال المشروع بنصٌب ٌبرر له حق 

.       اإلدارة 
 

كما ٌمكن القول أنه عبارة عن مجموعة الموارد النقدٌة أو العٌنٌة،التً تاتً بها المإسسة 

عن طرٌق مدخر خاص أجنبً، ٌشارك مباشرة نشاط هذه المإسسة و ٌكون الغرض من 

.ذلك تحقٌق أرباحا مستقرة  

:                                      تعريف بالنسبة لمنظمة التعاون و التنمية اإلقتصادية 3

اإلستثمار األجنبً المباشر هو ذلك اإلستثمار القائم على نظرة تحقٌق عالقات ،تعطً  

إمكانٌة تطبٌق مباشر على تسٌٌر المإسسة، من خالل إنشاء وتوسٌع مإسسة أو عن طرٌق 

.المساهمة فٌها 
 1  

:                                                تعريف منظمة االمم المتحدة للتجارة والتنمية4

ٌعرف األكتاد اإلستثمار األجنبً المباشر على أنه ذلك اإلستثمار الذي ٌنطوي على عالقة  

طوٌلة المدى تعكس مصالح دائمة ،ومقدرة على التحكم اإلداري بٌن شركة فً قطر األم 

.و الشركة أو وحدة إنتاجٌة فً قطر آخر(الدولة التً ٌنتمً إلٌها المستثمر األجنبً)
 2  

                                                        : تعريف بالنسبة لصندوق النقد الدولي5

 إنه ٌعتبر اإلستثمار األجنبً المباشر، ذلك النوع من اإلستثمار الدولً ،الذي ٌعكس هدف 

 حصول كٌان مقٌم فً إقتصاد ما على مصلحة دائمة فً مإسسة مقٌمة فً إقتصاد آخر ، و

تنطوي هذه المصلحة على وجود عالقة طوٌلة األجل ،بٌن المستثمر المباشر و المإسسة ، 

  . وباإلضافة إلى تمتع المستثمر األجنبً بدرجة المباشر كبٌرة من النفوذ فً إدارة المإسسة 

__________________________ 

 سحنون فاروق ،قٌاس أثر بعض مإشرات الكمٌة االقتصاد الكلً على االستثمار األجنبً المباشر ،أطروحة 1

.18،ص2010ماجٌستٌر،سطٌف،  
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 
     

:                                         تعريف محاسبي حسب ميزان المدفوعات األمريكي6

حٌث ٌعتبرون أن اإلستثمار األجنبً المباشرهو تدفقات من القروض إلى شركة أجنبٌة أو 

شراء ملكٌاتها فً معظمها لمواطنً فً الدولة المستثمرة ،وتختلف نسبة الملكٌة التً 

ٌمتلكها المستثمر االجنبً فً الشركات األجنبٌة فً الخارج ،والتً تإهله ألن ٌكون 

 مستثمرا مباشرا من بلد إلى آخر ،ففً الوالٌات المتحدة األمركٌة ٌعتبر إمتالك الشركة

من . بالمئة فما فوق فً الشركة األجنبٌة فً الخارج إستثمارا أجنبٌا مباشرا10المستمرة ل

خالل التعارٌف السابقة ٌمكن صٌاغة تعرٌف شامل لإلستثمار االجنبً المباشر فً أنه ٌتمثل 

فً تلك المشارٌع التً تتجسد من طرف أشخاص غٌر مقٌمٌن فً الدولة المضٌفة 

لإلستثمار، والتً تختلف صفاتهم القانونٌة وتوجهاتهم السٌاسٌة، كما ٌضمن المستثمر 

األجنبً حق اإلدارة و الرقابة علٌه ،اما بسبب الملكٌة الكاملة للمشروعات أو نتٌجة 

.اشتراكها فً رأس مال المشروع بجزء ٌعطً له حق اإلدارة والرقابة
 2

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

10_9العارف خدٌجة ،مرجع سابق،ص1  
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

.                              خصائص اإلستثمار األجنبي المباشر و أهميته : المطلب الثاني

:                                                خصائص اإلستثمار األجنبي المباشر1 

اإلستثمار األجنبً المباشر بطبٌعته إستثمار منتج، فهو ٌتطلب دراسات معمقة فً الجدوى 

اإلقتصادٌة للمشروع ،وكافة البدائل المتاحة إلستثمار خبرته وأمواله فً الدولة المستقبلة ، 

:ومن خصائصه ماٌلً 
 1  

له السلطة فً إتخاذ القرارات ،وكذلك تسٌٌر اإلدارة ،والمشاركة فً وضع اإلستراتٌجٌات - 

.                                                                                المستقبلة للمإسسة

ٌساهم اإلستثمار األجنبً المباشر فً عملٌة التنمٌة اإلقتصادٌة ،وذلك من خالل الوفرات - 

.                                          اإلقتصادٌة والمنافع اإلجتماعٌة كخلق مناصب العمل

ٌقوم اإلستثمار األجنبً المباشر بدعم المبادالت الدولٌة،وزٌادات نسبٌة الصادرات عندما - 

.                     ٌتم فً صناعات ٌتمتع فٌها البلد المضٌف بمٌزة نسبة مقارنة ببلد المنشؤ

ٌعتبر اإلستثمار األجنبً المباشر شكال بدٌال للمدٌونٌة ،لذا ال ٌترتب أٌة إلتزامات بالدفع - 

على عاتق الدولة بحٌث ال ٌوجد أي إرتباط بٌن خدمة الدٌون ،و مدى نجاح المشروعات 

.                                                            المرتبطة بها  

ممارسة نشاط إنتاجً من طرف المستثمر األجنبً فً إقلٌم البلد المضٌف من خالل - 

 تصدٌر رإوس األموال 

الملكٌة الكاملة أو الجزئٌة لوسائل اإلنتاج الناتج عن عملٌة اإلستثمار التً تحدد مدى - 

.رقابة وإدارة المستثمر األجنبً  

إنه ٌجري قصد الحصول على فائدة دائمة فً المإسسة ،تمارس نشاطها داخل حدود - 

.إقتصاد إقتصاد المستثمر ،وهذا األخٌر هو القٌام بالسلطة فعلٌة على تسٌٌر المإسسة  

________________________  

11  العارف خدٌجة ،مرجع سابق،ص 1  
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

: أهمية اإلستثمار األجنبي المباشر 2  

تزاٌدت أهمٌة اإلستثمارات األجنبٌة المباشرة على الصعٌد العالمً، بعد أن أصبحت من أهم 

مصادر تموٌل المشارٌع اإلستثمارٌة فً الدول النامٌة إبتداءا من النصف األول من 

الثمانٌنات ومع بداٌة األلفٌة الجدٌدة، أصبح اإلستثمار األجنبً المباشر عنصرا أساسٌا من 

عناصر إستراتٌجٌة التنمٌة ، حٌث أصبحت الدول المتقدمة والنامٌة تضع ضمن 

إستراتٌجٌاتها تطور مناخها اإلستثماري، و تكٌفه مع متطلبات العولمة وإقتصادٌات السوق، 

.لجذب حصة معتبرة من اإلستثمارات األجنبٌة المباشرة إلٌها
1  

:                                      وتكمن أهمٌة اإلستثمار األجنبً المباشر فً النقاط التالٌة

اللجوء إلى اإلستثمار االجنبً المباشر أدى إلى إنخفاض حجم المساعادات الدولٌة، - 

والقروض التً كانت المصدر األساسً للتموٌل، حٌث نما دور اإلستثمارات األجنبٌة 

.                                 المباشرة بشكل كبٌر فً حٌن ضعف دور المصادر الرسمٌة 

ٌعتبر اإلستثمار االجنبً المباشر مصدرا أكثرا أمانا و فائدة للقطر المستضٌف  مقارنة - 

.                                                                باإلستثمار األجنبً غٌر المباشر 

.                               ٌعتبر كإحدى وسائل توطٌن التكنولوجٌا و النفاذ إلى السوق -  

.                                                 أحد مصادر رأس المال و الخبرات اإلدارٌة - 

.           ٌكون البلد أكثر تنافسٌة كلما كانت قدرته أكبر على جذب اإلستثمارات األجنبٌة- 

 _ 1996ٌعمل على تحسٌن جاذبٌة الدول من إجراء بعض التعدٌالت ،والتً بلغت بٌن- 

فتح قطاعاتها اإلقتصادٌة، وتقدٌم العدٌد : تعدٌال، والمتعلقة أساسا ب1671 حوالً 2004

.من التسهٌالت واإلمتٌازات والحوافز  

 لقد عرفت السنوات األخٌرة تزاٌد إهتمام دول العالم بقضاٌا إجتذاب اإلستثمار األجنبً 

_______________________ 

 ٌوسف مسعداوي ،تسٌٌر مخاطر اإلستثمار األجنبً المباشر مع إشارة لحاالت بعض الدول العربٌة، كلٌة  العلوم 2

166 ـص2008اإلقتصادٌة و علوم التسٌٌر ،سعد دحلب ،البلٌدة ، العدد الثالث ،  
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

المباشر ذلك لما ٌحمل معه العدٌد من المزاٌا للدول المسفٌدة ،مقابل محدودٌة دور مصادر 

                    (كالقروض المصرفٌة و المساعدات اإلنمائٌة )التموٌل الخارجٌة التقلٌدٌة 

وتعد اإلستثمارات األجنبٌة المباشرة أحداهم الوسائل لتكوٌن و تطوٌر عناصر البنٌة 

األساسٌة ،وفً نقل وتوطٌن التقنٌة وإٌجاد فرص العمل، وال تنحصر أهمٌة اإلستثمار 

األجنبً المباشر بالنسبة لدولة ما فً كونه وسٌلة لتعزٌز النمو اإلقتصادي فقط، بل أنه 

. ضروري لزٌادة درجة اإلندماج و التفاعل مع النظام اإلقتصادي العالمً   

.أشكال اإلستثمار األجنبي المباشر و محدداته : المطلب الثالث   

:                                                           أشكال اإلستثمار األجنبي المباشر- 1

تتحدد أشكال اإلستثماراألجنبً المباشرحسب األهداف التً ٌؤمل المستثمرون تحقٌقها من  

:                                              وراء إنتقالهم إلى الدول المضٌفة التً تنصف إلى

:                                                                       اإلستثمار المشترك 1-1 

:حسب أبو قحف عبد السالم كان أراء بعض اإلقتصادٌٌن حول اإلستثمارالمشترك كما ٌلً
1  

أن اإلستثمار المشترك هو أحد مشروعات األعمال الذي ٌمتلكه أو ٌشارك فٌه '' ٌرى كولد- 

طرفان أو كثرمن دولتٌن مختلفتٌن بصفة دائمة، والمشاركة هنا ال تقتصرعلى الحصة فً 

.    رأس المال بل تمتد أٌضا إلى اإلدارة ،الخبرة و براءات اإلختراع أو العالمات التجارٌة

ٌرى تٌربسترا إن اإلستثمار المشترك، ٌنطوي على عملٌات إنتاجٌة أو تسوٌقٌة تتم فً - 

دول أجنبٌة ،و ٌكون أحد أطراف اإلستثمار فٌها شركة دولٌة تمارس حقا كافٌا فً إدارة 

.                                      المشروع أو العملٌة اإلنتاجٌة بدون السٌطرة الكاملة علٌه

 طرف أجنبً أو أكثر من وٌرى لٌفنجستون أنه ٌعتبر إستثمارا مشتركا فً حالة إشتراك - 

للقٌام بانتاج سلعة جدٌدة أو قدٌمة  (سواء كان شركة وطنٌة قائمة أو غٌرذلك)طرف محلً 

أو تنمٌة السوق أوأي نشاط إنتاجً آخرسواء كانت المشاركة فً رأس المال أو بالتكنولوجٌا 

_____________________ 

 2003 أبو قحف عبد السالم،األشكال والسٌاسات المختلفة لإلستثمارات األجنبٌة،مإسسة الجامعٌة،بدون طبعة؛مصر،1
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

:                                        اإلستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي 2-1

تتمثل فً قٌام الشركات المتعددة الجنسٌات بإنشاء فروع لها لإلنتاج أو التسوٌق أو أي     

نوع من أنواع النشاط اإلنتاجً أو الخدمً بالدول المضٌفة، على أن تكون لها الحرٌة 

الكاملة فً اإلدارة و التحكم فً هذه النشاطات ،وٌعتبر هذا النوع من اإلستثمارات األكثر 

.تفضٌال لدى الشركات المتعددة الجنسٌات
1

                                                      

ٌعتبر مشروعات اإلستثمار التً ٌملكها المستثمر األجنبً بصفة كلٌة ،أكثر             _

أشكال اإلستثمارات األجنبٌة ،تفضٌال لدى الشركات متعددة الجنسٌات، وهو عبارة عن قٌام 

.                                               إلخ ...هذه األخٌرة ،إنشاء فروع لإلنتاجالتسوٌق 

    ونجد فً الجانب المقابل أو الدولة النامٌة تتردد كثٌرا إزاء هذا الشكل و ٌعود ذلك إلى 

الخوف من التبعٌة اإلقتصادٌة ،وما ٌنتج عنها من أثار سلبٌة على المستوى المحلً و 

.     العالمً ،و الخوف من سٌطرة الشركات متعددة الجنسٌات على أسواق الدولة المضٌفة  

:                                                               اإلستثمار في المناطق الحرة3-1

المنطقة الحرة هً جزء من األرض تابع لدولة ما،وٌتم توضٌح حدودها بطرٌقة قاطعة ،   

وتعتبر المناطق الجمركٌة إمتداد للخارج فهً معزولة إلعتبارجمركً ،كما أن اإلستثمارات 

تكون غٌر خاضعة لقوانٌن الدولة المضٌفة ؛إال أنها خاضعة للسٌادة الوطنٌة من جهة النظرة 

السٌاسٌة ،وفً داخل المنطقة الحرة، ٌسمح بإقامة المشارٌع الخاصة برإوس األموال 

األجنبٌة والوطنٌة المشتركة مع إعفاء فً الرسوم الجمركٌة على البضائع عند إجتٌازها 

.حدود المنطقة الحرة إلى داخل الدولة
2  

:                                                مشروعات اإلستثمار القائمة على التجمع 4-1

تؤخذ هذه المشروعات شكل إتفاقٌة بٌن طرفً أجنبً و آخر وطنً سواء عام أو خاص       

________________________________  

20 أبو قحف عبد السالم ،مرجع سابق،ص1  
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

و ٌقوم  الطرف األجنبً بتوفٌر منتج معٌن ،ولكن ٌقوم الطرف الوطنً بتجمٌعها لتصبح 

منتجا نهائٌا،وقد تنطوي مشروعات التجمٌع على اإلستثمار المشترك ،أو شكل التملك 

.الكامل للمشروع اإلستثماري من جانب الطرف األجنبً
1                                                         

:                                    اإلستثمار في المشروعات البنية االساسية المحلولة 5-1

وهو ما ٌعرف باإلستثمار األجنبً المباشر فً شكل عقود إمتٌاز تكون لمدة معٌنة،غالبا    

ما تكون طوٌلة األجل ،و قد إزدادت تدفقات اإلستثمار األجنبً فً هذا النوع من 

المشروعات مع تزاٌد اإلتجاه إلى العولمة اإلقتصادٌة ،وتغٌر دور الدولة فً النشاط 

اإلقتصادي وحاجة الدول االنامٌة على وجه الخصوص إلى سد فجوة المواد المحلٌة حتى 

ولو تم ذلك فً مجال البنٌة األساسٌة مثل بناء محطات الكهرباء أو المطارات لمدة معٌنة 

بناءا على عقد معٌن بٌن الحكومات المضٌفة ،وهذا النوع من اإلستثمار على أن ٌعود 

.المشروع فً نهاٌة عقد إلى الحكومة
2  

ٌضع مإتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمٌة :محددات اإلستثمار األجنبي المباشر - 2

مجموعة من المحددات لجذب اإلستثمار األجنبً المباشر،والتً ٌمكن تلخٌصها كما 

:ٌلً
3

.حجم السوق المحلً ،والذي ٌقاس بالناتج المحلً الخام _  

معدل النمو اإلقتصادي للدولة المتلقٌة لإلستثمار األجنبً والذي ٌقاس بمعدل الناتج المحلً - 

.اإلجمالً   

.                    متوسط دخل الفرد والذي ٌقاس كمتوسط للناتج المحلً اإلجمالً للفرد-  

. سٌاسات و برامج الخصخصة -   

.        توفر الموارد األولٌة  -   

                                                                                          _____________________________

16 العارف خدٌجة ،مرجع سابق، 1  
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

.                                                                          توفر العمالة الكفإة - 

.توفر التكنولوجٌا و اإلبتكارات _  

.                                                                 توفٌر البنٌة التحتٌة - 

غسان عبد الهادي )لقد أشارت دراسات و أبحاث أعدها صندوق النقد العربً - 

إلى أن المنطقة العربٌة فً مجموعها تظل منطقة قلٌلة الجاذبٌة  ( 2005إبراهٌم 

لإلستثمارات األجنبٌة ، ومن هنا فإن هذه المنطقة كانت أقل مناطق العالم ،بإنشاء 

إفرٌقٌا جنوب الصحراء جذبا لإلستثمارات ، ومن هناك ستة محددات رئٌسٌة 

1:تقف وراء ضعف إنجاز العربً فً جذب اإلستثمار األجنبً وتتمثل فٌما ٌلً   

.                                                        الصراع و عدم اإلستقرار فً المنطقة - 

.                                                       عدم التٌقن من مإشراء اإلقتصاد الكلً -

.                                                                            -الضعف المإسسً - 

.                                         القٌود اإلدارٌة الكبرى وعدم مالئمة البنٌة األساسٌة - 

.                                                                         تخلف القطاع التموٌلً - 

.                                                               نقص المهارت فً سوق العمل - 

وعلٌه فإن المحدد الرئٌسً لإلستثمار األجنبً المباشر هو القدرة التنافسٌة للدول المضٌفة ، 

والمضٌفة ومعدالت اإلدخار والنمواإلقتصادي بها ،وهذا ماٌبٌن أن الدولة العربٌة فً حاجة 

إلى إستراتٌجٌة لتوظٌف ذلك اإلستثمار فً رفع معدالت التراكم الرأسمالً و زٌادة معدالت 

.                                                                      النمو و التشٌغل و التصدٌر  

 

_____________________________  

182 ٌوسف مسعداوي ،مرجع سابق ،ص 2  
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

النظريات المفسرة لإلستثمار األجنبي المباشر والتطور التاريخي له        :المبحث الثاني 

.                                                                                         و حوافزه 

لقد إختلفت األراءو النظرٌات المفسرة لإلستثمار األجنبً المباشر ولم ٌكن هناك إتفاق  

حول مفهوم موحد له فإختلفت النظرٌات و كذا األراء و اإلنتقادات منذ نشؤته وقد مر بؤربعة 

.      مراحل عبر التارٌخ ظهر من خالل و أنتشر و كانت هناك عدة حوافز إلستقطابه

.                              النظريات المفسرة لإلستثمار األجنبي المباشر : المطلب األول 

إن اإلختالف فً النظرٌات المفسرة لإلستثمار األجنبً المباشر، دلٌل على الصعوبة التً 

ٌواجهها فً تحدٌد مفهومها ،وفً هذا اإلطار نجد ضمن هذه المجموعة النظرٌات التً 

حاولت تفسٌر اإلستثمار األجنبً المباشرإما من الجانب المالً أو من الجانب السوق أو من 

:خالل تنظٌم هٌكل ، ومنه سنتطرق إلى أهم النظرٌات المفسرة له   

نشؤت فً الواقع األمر خالل القرنٌن الثامن عشر و التاسع عشر : النظرة الكالسيكية 1

بقصد الدعوة إلى حرٌة التجارٌة ،حٌث إنطلق الفكر الكالسٌكً من فرضٌة أن السوق كاملة 

و المنافسة تامة ، وال  وجود لتدخل الدولة كما أنه ال ٌوجد للحدود الجغرافٌة ضد رأس 

.المال و عناصر اإلنتاج 
1  

ففً موضوع اإلستثمارات األجنبٌة ٌفترض الكالسٌك أن هناك عدة منافع تعود فً معظمها 

على الشركات متعددة الجنسٌات و لٌس على الدولة المضٌفة حٌث ٌستمد الكالسٌك على 

:                                                                                     عدة مبررات 

صغر حجم رإوس االموال األجنبٌة المتدفقة إلى الدول المضٌفة بدرجة ال تبرر فتح الباب - 

.                                                                      لهذا النوع من اإلستثمارات 

أن ما تنتجه الشركات متعددة الجنسٌات قد ٌإدي إلى خلق إنماط جدٌدة اإلستهالك قد - 

.تتالئم مع متطلبات التنمٌة الشاملة فً هذه الدول المضٌفة   

___________________________  

18_15بٌوض محمد العٌد ،ص _1    

13 



.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

:  نظرية رأس المال - 2
1

تعتمد هذه النظرٌة فً تفسٌرها لإلستثمار األجنبً المباشر على 

عامل واحد من عوامل اإلنتاج ،والمتمثل فً رأس المال النقدي ،ومن أهم إنشغاالت هذه 

النظرٌة هً البحث عن كٌفٌة تحقٌق أكبر مردودٌة ممكنة لرأس المال النقدي ،فعلى الصعٌد 

الدولً تكون تدفقات اإلستثمار األجنبً المباشر من قبل الدول ذات المردودٌة الضعٌفة نحو 

الدول التً تتمٌز بمردودٌة قوٌة لرأس المال،وفً هذا المجال قام العدٌد من الباحث بتقٌٌم 

هذا الموضوع إلى فئتٌن، حٌث ترى الفئة األولى إن التطور اإلستثمار األجنبً المباشر 

بتوقف على مدى نمو األسواق مقارنة بمعدل الربح ،أما الفئة الثانٌة ،فترى أن هناك عملٌة 

إحالل بٌن المستثمرٌٌن المحلٌٌن واألجانب ،حٌث أن عملٌة اإلحالل هنا أساسا على 

.        مٌكانٌزمات التموٌل، مما ٌدفع إلى خلق منافسة بٌن المسثمرٌٌن المحلٌٌن واألجانب 

 إذن هذه الفئة ترى أن تدفق اإلستثمار األجنبً المباشر،ٌكون مرتبط بمعدل الربح كؤساس، 

وقد وجهت لهذه النظرٌة عدة إنتقادات أهمها كون اإلستثمار األجنبً المباشر ال ٌهدف 

بالدرجة إلى تعظٌم المردودٌة فقط، بل لدٌه أهداف أهداف أخرى و هً البحث على أسواق 

.إلخ ...أخرى بهدف توسٌع حصص المإسسة وكذلك تعظٌم المبٌعات   

:                                                                             نظرية السويدية - 3  

وظرا لإلوخقاداث الشذيذة المىجت لمخخلف حفسيراث الىظريت الكالسيكيت وعلى رأسها وظريت 

ريكاردو ،لقيام الخجارة الخارجيت و اإلسخثمار األجىبي المباشر على السىاء، ظهرث هىاك 

أبحاد وأفكار كل مه هيكشرواوليه ،روايت الىظريت السىيذيت الخي حىصلج إلى ححذيذ أسباب 

2.إخخالف الميزة الىسبيت بيه البلذان   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فارس فوضٌل ،أهمٌة اإلستثمار االجنبً المباشر فً الدول العربٌة ،مع مقارنة بٌن الجزائر و مصر و المملكة العربٌة 1

.66 ،ص2004السعودٌة ،أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه ،فً العلوم اإلقتصادٌة ،الجزائر ،  

  12 العارف خدٌجة ،مرجع سابق ،ص2
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

 ٌرى رواد هذه النظرٌة أن سبب قٌام هذه التجارة الخارجٌة ٌعود إلى التفاوت بٌن الدول فً 

مدى وفرة عناصر اإلنتاج المختلفة فً كل منها، حٌث أن التفاوت سٌإدي إلى إختالف 

وبالتالً إثمان المنتجات نظرا لتفاوت السلع، مما ٌبرر قٌام ٌبرر قٌام التجارة بٌن مختلف 

الدول ،إذ أن كل دولة سٌقوم بتصدٌر تلك السلع بتصدٌر تلك السلع التً تنتجها ،بتكالٌف 

أقل نسبٌا ،فالتبادل الدولً للمنتجات هو طرٌق غٌر مباشرة لتبادل عناصراإلنتاج المتوفرة 

.فً مختلف الدول 
1  

وقد وجهت إلى هذه النظرٌة إنتقادات للفروق النوعٌة لعناصر اإلنتاج، وكذلك إستخدامها 

لنموذج ٌتكون من متغٌرٌن فقط ،هما العمل و راس المال كما نشترط توفرالمنافسة الكاملة، 

كما أنها إهملت فً الواقع قٌام اإلستثمار األجنبً المباشر ،وذلك إلفتراضها  عدم  وجود 

تداول رإوس األموال والموارد األولٌة إلى جانب إعتقادها إن اإلستثمار األجنبً المباشر ، 

.                     ٌقوم على صٌغة تبادل السلع بعد إكتمال المرحلة النهائٌة للمنتوج   

                                 .التطور التاريخي لإلستثمار األجنبي المباشر:المطلب الثاني 

 بالنظر إلى المكانة التً أصبح ٌحتلها اإلستثمار األجنبً المباشر فً الوقت الحالً على 

مستوى المبادالت الدولٌة وحركة رإوس األموال خصوصا مع تجلً الدور الذي ٌلعبه فً 

عالمً اإلقتصاد و التموٌل الدولٌٌن مع إنفجار أزمة الرهن العقاري ،ولقد مر تطور 

اإلستثمار األجنبً المباشر بعد مراحل أساسٌة عبر التارٌخ ،وستقوم بتسلٌط الضوء على 

.                                                                    كال مرحلة من هذه المراحل 

  .1913 حتى 1800من :المرحلة األولى 

  .1945 حتى 1914من :المرحة الثانٌة  

  .2006 حتى 1946من :المرحلة الثالثة 

. وحتى الوقت الحاضر2007إبتداءا من : المرحلة الرابعة  

__________________________  
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

  . 1914 حتى1800العصر الذهبي لإلستثمار الخاص من-1

تعتبر هذه الفترة مرحلة إزدهار لإلستثمار األجنبً و ٌرجع ذلك إلى عوامل قٌام الثورة 

 سمحت اإلستثمارات األجنبٌة 1750الصناعٌة و زٌادة اإلنتاج و الموارد، إذ أنه إبتداءا من 

بتشرٌع عملٌة إنشاء السكك الحدٌدٌة السٌما فً ألمانٌا و إسبانٌا ،وقد صدرت تدفقات 

اإلستثمار األجنبً مع الدولة األوربٌة ،وعلى وجه الخصوص برٌطانٌا وٌمتاز اإلستثمار 

 بؤنه كان ٌجري فً عالم ٌومن بالحرٌة الكاملة فً التبادل 1913الذي كان ٌزاول قبل سنة 

ودون حدود فاصلة ،حٌث إزدهرت اإلستثمارات األجنبٌة بشقٌها لتبلٌغ ذروتها ،وٌرجع 

الفضل فً ذلك لقٌام الثورة الصناعٌة ،ومن خالل ذلك برزت ثالث خصائص لإلستثمار 

.الدولً فً هذه الفترة 
1  

كاد ٌكون اإلستثمار األوروبً المنشا وعلى رأسه برٌطانٌا فً مقدمة البلدان المصدرة - 1

لإلستثمارات، حٌث تفردت بمهمة اإلستثمارات فً الخارج حتى منتصف القرن التاسع 

،هذه الوضعٌة كانت تعكس الحالة الممتازه التً تعٌشها 1860عشر تقرٌبا أي غاٌة 

برٌطانٌا و تفوقها على الدول األخرى ،ومن مبدأ تخصصها فً إنتاج منتجات  معٌنة 

،فقد توجهت برٌطانٌا إلى إستثمار مبالغ  (مواد غذائٌة )وتخلٌها عن إنتاج مواد أخرى 

االسطور البحري، )طائلة عبر البحار،مدعومة فً ذلك بوجود شبكة عالٌة من المواصالت 

  .(المصارٌف ،التلغراف 

 

 

 

 

________________________ 

  65فارس فوضٌل ، مرجع سابق ،ص_2   
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

1914توزيع إجمالي اإلستثمارات األجنبية الصادرة سنة  :01الجدول رقم   

(النسب بالمئة)البلدان الرئيسية المستثمرة فيها  النسب  

 المئوية 

المبالغ مليار 

 دوالر

 البلدان المستثمرة 

 ،أمريكا 20 ،الواليات المتحدة 47بريطانيا

6 ،أوروبا20الالتينية   

 42  بريطانيا 18 

9 ،فرنسا25 ،روسيا61أوروبا   فرنسا  8.5  19.2 

 ، 16 ،أمريكا الالتينية 53أوربا الوسطى 

15أمريكا الشمالية   

 ألمانيا 6 13,7

الواليات المتحدة  3,5 7,7  ،أمريكا الالتينية53أوربا الوسطى 

 األمريكية

الكونغو،أربا الغربية ،روسيا                      

أوروبا                                             

 أوروبا

 17,3    

 7,521,5  

: دول مختلفةمنها

بلجيكا           

هولندا             

 سويسرا

 المجموع 44 100 

  .25العارف خدٌجة ،مرجع سابق ،ص:المصدر 

ٌبٌن الجدول الترتٌب الذي كانت تحتله القوى األروبٌة على الساحة اإلقتصادٌة العالمٌة 

بمعناهاالواسع رغم أن األنشطة االستثمارٌة كانت تتم معظمها من وإلى الدول األروبٌة 

نفسها ، إال فً حاالت قلٌلة أٌن كانت تتخلل هذه األنشطة المرتكزة فً أوربا عملٌات دخول 

أو خروج استثمارات نحو القارة األمرٌكٌة ،كما ٌالحظ غٌاب شبه كلً للقارة األسٌوٌة 

واالفرٌقٌة كطرف فً العملٌات االستثمارات فً الفترة سواء كمصدر أو كوجهة لهذه 

االستثمارات ،وهذا نظرا األوضاع السٌاسٌة الخاصة التً كانت تعٌشها هاتٌن القارتٌن 

.والمتمثلة فً القوى االستعمارٌة المحتلة لمعظم الدول فً تلك الفترة
1  

                           26-25العارف خدٌجة ،مرجع سابق،ص_1
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

  :1945_1914مار األجنبي ما بين الحربين العالميتين ثاالست- 2

 

 كان الرصٌده العالمً 1914شهدت فً هذه الفترة تراجع االستثمار األجنبً المباشر بحلول 

 ملٌار دوالر ،وكانت المملكة المتحدة المصدر األكبر االستثمار األجنبً 15ٌقدر بحوالً 

 فقد شهدت هذه المرحلة 1914أما بعد .المباشر تلٌها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و ألمانٌا 

احداث غاٌة فً األهمٌة أدت إلى قلب موازٌن السٌطرة على زمام االستثمار األجنبً 

: المباشر ومن بٌنها  

ترتب عن الحرب العالمٌة األولى و السنوات التً لحقتها تؤثٌر مباشر على مختف - 

مقومات االستثمار األجنبً المباشر فً الخارج ،وذلك نتٌجة لعدم االستقرار السٌاسً و 

االقتصادي ،و عدم استقرار األوضاع النقدٌة فً أوربا نتٌجة للتضخم الذي ساد معظم الدول 

.                                                            1929األوربٌة فً العشرنٌات أزمة 

تقلٌص حجم االستثمارات بٌن الدول األوربٌة وأصبحت برٌطانٌا مجبرة على تصفٌة -  

معظم استثماراتها فً الخارج من أجل تموٌل الحرب و نفس الشًء بالنسبة لالستثمارات 

.                              األلمنٌة ،و بعد الحرب قامت الدول المنتصرة بعملٌة المصادرة 

فً أعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة وأصبحت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة المصدر الرئٌسً، - 

االستثمارات و ٌعود ذلك لحسن استغاللها لضعف منافسٌها األوربٌة ،إذ ارتفعت حصتها 

 بالمئة ،بٌنما انخفضت 28بالمئة إلى 25من مخزون االستثمارات األجنبٌة المباشرة من أقل 

 10,5 بالمئة ،وتدهورت حصة ألمانٌا من 40 بالمئة إلى أقل من45حصة برٌطانٌا من 

.    بالمئة 1.3بالمئة من المخزون العالمً إلى   

أما البلدان النامٌة فكانت فً ارتفاع مستمر-   

____________________ 

9بٌوض محمد العٌد ،مرجع سابق ،ص _2  

 

18 



.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

  :2006_1946مرحلة االنعاش لالستثمارالعالمي - 3

تمٌزت هذه المرحلة بخروج برٌطانٌا من الحرب العالمٌة الثانً  مدٌنة للوالٌات المتحدة 

األمرٌكٌة ،وظهرت هٌئات كهٌئة التموٌل الدولً كالبنك الدولً ،الصندوق األمم المتحدة 

للتنمٌة االقتصادٌة  ،كما برز   فً هذه المرحلة أهمٌة االستثمار األجنبً المباشر ،حٌث 

 إلى 32,8تضاعف مخزون االستثمار األجنبً المباشر للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من 

 ،واحتلت الرٌادة بٌن دول العالم ،و أصبح 1971 إلى 1960 ملٌار دوالر ما بٌن 82,8

االستثمار فً الصناعات التحوٌلٌة أكثر أنواع االستثمار شٌوعا ،وإرتفع مخزون 

 ملٌار دوالر ،وقد تتفاوتت 370 إلى 66 من 1978 إلى 1970االستثمارات الدولٌة ما بٌن 

  بالمائة 37 بالمائة من االجمالً،و 58نسب بٌن الدول حٌث حضٌت الدول المتقدمة ب

 تركز فً البلدان المتقدمة والتً أصبحت مصدر 1985بالنسبة للنامٌة ،حٌث عرفت فترة 

. بالمائة منه 75 بالمائة فً حٌن استقطبت 97االستثمارات بحوالً 
1

 وعرفت الٌابان 

 إلى 1980مرات ما بٌن 8تضاعف مخزونه من االستثمار األجنبً المباشر فً الخارج ب 

 ،وتركزت معظم استثماراتها فً البلدان النامٌة و الدول األسٌوٌة ، كما ارتفع 1990

 ملٌار دوالر إلى 60 من 1986 إلى 1977مخزون االستثمارات فً القطاع الخدمات مابٌن 

. ملٌار دوالرمثل النقل و السٌاحة والفندقة 119  

 

 

 

__________________ 

 درٌد محمود السمرائً ،االستثمار األجنبً  المعوقات و الضمانات القانونٌة ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت ، 1

   . 75 ، ص2006

  .28 العارف خدٌجة ،مرجع سابق ،ص 2
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

( 2006 _2002)تدفقات االستثمار األجنبً المباشرة لعٌنة من دول العالم  :02الجدول رقم   

:ملٌار دوالر   

 المنطقة  االستمار األجنبً المباشرالوارد االستثماراألجنبً المباشر الصادر 

2006 2004 2003 2002 2006 2004 2003 2002 

االتحاد  309.4 259.4 214.3 562.4 265.6 285.2 368 640
 األوربً

الوالٌات  74.5 53.1 135.8 236.7 134.9 285.2 368 640
 المتحدة

 األمرٌكٌة
 إفرٌقٌا 14.6 18.7 18 45.8 0.3 1.2 2 7.8

 العالم 622 564.1 742.1 1306 540.7 560.1 877.3 1216

      

الدول  70.8 64.4 56.2 66.7 89.9 90.1 85.4 82.2
 المتقدمة

الدول  27.4 32.2 39.5 29.3 9.2 8.0 13.0 16.0
 النامٌة

الدول  1.8 3.5 4.2 4.1 0.9 1.9 1.5 1.8
 إنتقالٌة

 

.11بٌوض محمد العٌد، مرجع سابق،ص :المصدر  

ٌالحظ من خالل الجدول أن المبالغ المحققة من خالل تدفقات االستثمار األجنبً المباشر، 

سواء الصادرة أو الواردة حول العالم تعكس بصورة واضحة الحالة الجدٌدة التً كان ٌمر 

بها االستثمار األجنبً ،و استحواذ الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على المرتبة األولى سواء من 

بٌن الدول المصدرة أو المستقطبة لالجنبٌة المباشرة بحصة من االستثمارات العالمٌة 

.                                                                                            الواردة

  ( إلى ٌومنا هذا2007ابتداءا من  )االستثمار األجنبً المباشر أثناء األزمة المالٌة العالمٌة 

_____________ 

.11بٌوض محمد العٌد،مرجع سابق  
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

 ،حٌث 2007ظلت الحالة الجدٌدة التً ٌمر بها االستثمار األجنبً المباشر سائدة خالل سنة 

 ، 2007 ملٌار دوالر سنة 1833 لتبلٌغ 2000سجل أرقاما قٌاسٌة فاقت تلك المسجلة سنة 

 بالمائة إلى غاٌة السداسً الثانً من نفس السنة ،أٌن انجزت األزمة 30وبمعدل نمو تجاوز 

المالٌة ابتداءا من الوالٌات المتحدة لتشمل فً فترة وجٌزة معظم الدول المتقدمة لتنتهً سنة 

 23 بانخفاض فً معدل نمو االستثمارات األجنبٌة المباشرة ،ولٌصل إلى ما ٌعادله 2007

بالمائة ، لتتؤثر تدفقات االستثمار األجنبً المباشرالعالمً ، تؤثرا شدٌدا فً جمٌع أنحاء 

 بالمائة  من تدفقات االستثمار 91 دولة تحوز على 96العالم والذي ٌتشكل من مجموع 

 نتٌجة لألزمة التً أصبحت اقتصادٌة بعد أن كانت 2008 و 2007األجنبً المباشر بٌن 

.  ملٌار دوالر 1101 بالمائة لتصل إلى 43مالٌة ،حٌث انخفضت التدفقات الصادرة بنحو 

.حوافز االستثمار األجنبي المباشر :المطلب الثالث   

تلعب حوافز االستثمار األجنبً المباشر التً تمنحها الدول النامٌة للمستثمر األجنبً دورا 

محدودا فً جذب االستثمار األجنبً ال سٌما عندما تمنح هذه الحوافز لتكون عوضا عن 

:انعدام المزاٌا بالنسبة األخرى فً الدول المضٌفة لإلستثمار ، وتتمثل هذه الحوافز فً 
1  

وتتمثل فً الحوافز الضرٌبٌة بصفة أساسٌة ومن أهم أشكالها :الحوافز المالية - 1

االعفاءات الضرٌبٌة المإقتة ،وائتمانات ضرٌبٌة االستثمار ، اعفاء السلع الرأسمالٌة 

المستوردة من الرسوم الجمركٌة ،أو من ضرائب الواردات األخرى باإلضافة إلى حوافز 

التصدٌر ،والحوافز الخاصة التً تطبق لتشجٌع االستثمار فً المناطق الحرة بكل مراحل 

المتعلقة باستخدام و استغالل  (االعفاء النهائً )الصادرات عالوة على تخفٌضات الرسوم 

الخ ، باالضافة إلى إعفاء العاملٌن األجانب من ... المرافق العامة كالمٌاه و الكهرباء 

.الضرٌبة العامة على الدخل سواء المناطق الحرة أو المشارٌع القائمة داخل البالد  

_________________ 

  38 ،ص2005طابوش مولود ، أثر الشركات متعددة الجنسٌات على التشغٌل فً الدول النامٌة ،أطروحة ماجستٌر،الجزائر ،-1
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

تتمثل األنواع األساسٌة منها فً االعانات الحكومٌة المباشرة التً :الحوافز التمويلية - 2

تمنح لتغطٌة جزء من تكلفة رأس المال ،االنتاج تكالٌف التسوٌة المرتبطة بالمشروع 

االستثماري ،وفً االئتمان الحكومً المدعم ،و كذلك مشاركة الحكومة فً ملكٌة أسهم 

المشروعات االستثمارٌة التً تتضمن مخاطر تجارٌة مرتفعة ، تؤمٌن حكومً بمعدالت 

تفضٌلٌة لتغطٌة أنواع معٌنة من المخاطر ،تغٌٌر أسعار الصرف أو المخاطر غٌر التجارٌة 

. مثل التؤمٌم المصادرة   

باإلضافة إلى الحوافز المالٌة و التموٌلٌة هناك عدة حوافز : الحوافز غير المباشرة -3

أخرى ال تقل أهمٌة عن سابقٌها  والتً ٌتم تصمٌمها لتغطٌة الربحٌة للمستثمر األجنبً 

بمختلف الوسائل الغٌر مباشرة ، على سبٌل المثال قد تقوم حكومات الدول المضٌفة بتزوٌد 

المستثمرٌن باألراضً بؤسعار أقل من أسعارها التجارٌة وربما تقوم تلك الحكومات بمنح 

الشركة األجنبٌة امتٌازا فٌما ٌتعلق بمركزها فً السوق ،و قد ٌكون ذلك فً صورة المعاملة 

التفضٌلٌة وكذا توفٌر لها األمن ،و توفٌر ضمانات كافٌة لحماٌة المستثمر من المخاطر التً 

ٌمكن أن ٌتعرض لها كنزع الملكٌة ،و كذا وجود نظام قضائً قادر على تنفٌذ القوانٌن و 

التعاقدات و حل المنازعات التً قد تنشؤ بٌن المستثمر األجنبً و الدولة المضٌفة بكفاءة 

عالٌة و منحه حرٌة فً التعامل و عدم فرض علٌه الحراسة أو وضع عقابات بل تسهٌل 

.على المستثمر لٌقوم بعمله على أكمل و جه 
1  

 

 

______________ 

  39طابش مولود ،مرجع سابق، ص - 1
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

.مزايا و عيوب االستثمار األجنبي المباشر و األخطار التي يواجهها:المبحث الثالث  

:(اآلثار االيجابية لالستثمار األجنبي المباشر)المزايا:المطلب األول  

: تتمثل هذهالمزاٌا فٌما ٌلً 
1

                                                                     

إن تقلٌل الواردات و زٌادة االنتاج الموجه للتصدٌر ٌإدي إلى زٌادة تدفق رإوس  - 

.     األموال األجنبٌة التً تإدي إلى تحسٌن المٌزان التجاري مما ٌحسن مٌزان المدفوعات

ٌساهم االستثمار األجنبً المباشر فً دفع عملٌة التنمٌة االقتصادٌة عن طرٌق جلب  - 

األصول المادٌة و الغٌر مادٌة و المتمثلة فً رأسمال و التكنولوجٌا و المارات التنظٌمٌة و 

.                                                         هذا بواسطة شركات متعددة الجنسٌات 

ان االستثمار األجنبً المباشر عامل فً تحسٌن االستثمار المحلً من خالل تدفق رإوس - 

األموال األجنبٌة و المدخرات المحلٌة  مما ٌإدي إلى زٌادة فوائدهذه االستثمارات التً 

.                                                                      بدورها ترفع من المدخالت

اشباع حاجات السوق بالمنتاجات و زٌادة فتح األسواق المحلٌة و األجنبٌة نتٌجة تسوٌق - 

.                                                                         منتاجات هذه المدخالت 

الرفع فً كفاءة الشركات المحلٌة و هذا عن طرٌق العالقات المباشرة بٌن الشركات - 

متعددة الجنسٌات و الشركات المحلٌة، فقد تكون عالقة خلفٌة حٌث تتمثل و ظٌفة االنتاج أو 

.       التموٌن فً زٌادة الطاقة االنتاجٌة ،أو عالقة أمامٌة و التً تتمثل فً وظٌفة التسوٌق

ٌنمً االستثمار األجنبً المباشر روح المنافسة بٌن الشركات المحلٌة ،إذ ٌصبح من - 

. الضروري على هذه الشركات التركٌز على تحقٌق هدف البقاء و التوسع و تطوٌر منشآت

تقلٌص حجم البطالة وهذاعن طرٌق المشروعات الجدٌدة التً توفرها الشركات متعددة  - 

.                                              الجنسٌات و هذا من أجل القٌام بؤعمالها الخاصة 

رفع مستوى التنمٌة االقتصادٌة و هذا من خالل ما ٌوفر االستثمار األجنبً المباشر من - 

 رأس المال النقدي و العٌنً من األثر االٌجابً على اقتصاد و تجارة تلك الدولة و ذلك

                                                                                          29سحنون فاروق،مرجع سابق ص _ 1
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

.  بالقٌام ببرامج تنموٌة متوسطة و طوٌلة األجل   

                          (األثار السلبية لالستثمار األجنبي المباشر)العيوب :المطلب الثاني

:من بٌن األثار السلبٌة نجد ماٌلً
1

 

قد ٌهٌمن المستثمر األجنبً على بعض الصناعات فً الدول المضٌفة ،فعلى  سبٌل المثال - 

فً فرنسا ٌسٌطر االستثمار األجنبً المباشر على ثالثة أرباع قطاعات الكمبٌوتر و معدات 

. تشغٌل المعلومات   

إن االستخدام المكثف للتكنولوجٌا فً عملٌة االستثمار األجنبً المباشر سوف ٌإدي إلى - 

.زٌادة البطالة فً البلد المضٌف  

إن اختالف العادات و المعتقدات بٌن المستثمر و البلد المضٌف ،وقد تإثرسلبا على الثقافة - 

.الوطنٌة ، وهذا من خالل تروٌج السلع االستهالكٌة السٌئة  

المستثمر األجنبً قد ٌهدد السٌادة الدولٌة و هذا من خالل الضغوط التً ٌمارسها على - 

.حكومة البلد المضٌف ،و هذا خاصة إذا كان المستثمر فً القطاعات االستراتٌجٌة  

استخدام المستثمر األجنبً طرق ملتوٌة من أجل التهرب الضرٌبً و تحوٌل العملة - 

الخ...األجنبٌة  

ٌمكن أن ٌكون المستثمر األجنبً المباشر عامال فً تحوٌل الموارد المالٌة المحلٌة إلى - 

الخارج و كذا خروج األموال فً شكل ارباح و العوائد على المدى الطوٌل ،و هذا عندما 

.ٌصل االستثمار إلى مرحلة النضج   

إن منح االعفاءات الضرٌبٌة للشركات األجنبٌة قد ٌنجم عنه تقلٌص فً الموارد المتاحة - 

 للمإسسات المحلٌة، مما ٌتطلب موازنة الفوائد قصٌرةاألجل  بالفوائد طوٌلة األجل،  

31سحنون فاروق مرجع سابق ،ص _  1  
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

 فالفوائد طوٌلة األجل قد تؤتً نتٌجة لقٌام الشركات األجنبٌة بخلق و ظائف معٌنة فً الوقت

 الحالً ،لكن ذلك قد ٌكون على حساب االستثمار الرأسمالً المتاح للمإسسات الحلٌة، 

والتً ستبقى فً بالدها حتى و لو غادرتها الشركات االجنبٌة ، إال أن مسالة بقاء المإسسة 

المحلٌة ،و التً ستبقى فً بالدها حتى و لو غادرتها الشركات األجنبٌة على دفع أجور 

.أعلى ٌجعل من الصعب على المإسسات المحلٌة المنافسة الستقطاب أفضل الكفاءات  

هناك مجموعة من .المخاطر التي يواجهها االستثمار األجنبي المباشر:المطلب الثالث 

:                               المخاطر التً ٌواجهها االستثمار األجنبً المباشر ،وتتمثل فً 

حٌث ال ٌشجع السوق الصغٌرعلى االستثمار إال :خطر حجم السوق في الدول المضيفة - 1

إذا كان قرٌبا من الموارد الخام أو من أسواق أخرى كبٌرة ،و عادة ما ٌعبر عن حجم 

.                                                                  السوق بالناتج المحلً االجمالً

تعكس ارتفاع معدالت التضخم حالة عدم استقرار فً السٌاسة :خطر التضخم - 2

خطر _3وهذا ما ال ٌشجع االستثمار األجنبً المباشر ألن التكلفة  لالنتاج فً االقتصاد ستزدابالمقابل االقتصادٌة 

 األجنبٌة المباشرةالمترتبة على و المتمثل فً درجة المخاطر على جذب االستثمارات:تقلبات أسعار الصرف

تغٌرات سعر الصرف، من خالل أن التغٌرات الكبٌرة و المفاجئة فً سعر الصرف سوف 

تجعل المبالغ التً تم استثمارها فً البلد و بعد تحوٌلها إلى عملة بلد المستثمر أقل ،وهذا ما 

ٌشكل خطر كبٌر ٌمكن أن ٌواجهه  المستثمراألجنبً مما ٌدفع إلى تخفٌض االستثمارات 

.األجنبٌة المباشرة مستقبال فً هذه الدولة  

تعد البنٌة األساسٌة غٌر المتكاملة و الٌد العاملة غٌر المربة بشكل كفء :البنية األساسية-3

.عناصر طرد المستثمرٌن االجانب   

ٌتولد عن عدم االستقرار السٌاسً تؤثٌر سلبً على قرارات :االستقرار السياسي -4

.االستثمار الشركات األجنبٌة ،و تخفض من قٌمة موجودات المستثمر االجنبً فً ذلك البلد   

   183-182ٌوسف مسعوداوي ،مرجع سابق ،ص -1
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.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

       تمهيد                                

 

لقد عرف العالم خالل الحقبة االخٌرة زٌادات قٌاسٌة فً تدفق االستثمار االجنبً المباشر ، 

كما أصبح ٌشكل أحد أهم المتغٌرات المإثرة فً تطور البلدان و نموها ،ومإشر على انفتاح 

االقتصاد و قدرته على التعامل و التكٌف مع التطورات العالمٌة ، كما ركزت معظم 

الدراسات فً الدول النامٌة على عوامل جذب االستثمار االجنبً المبشر، و االمر الذي 

جعلها تنتهج مجموعة من السٌاسات بهدف جذبه ، وقد أصبح هدفا للحكومات للمنافع التً 

ترافق جذب االستثمارات األجنبٌة المباشرة ودوره فٌنقل التكنولوجٌا و تحقٌق التقارب بٌن 

 الدول المتقدمة و النامٌة ،

:وسنقسم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث   

.المفاهٌم األساسٌة لالستثمار األجنبً المباشر :المبحث األول   

النضرٌات المفسرة لالستثمار االجنبً المباشر والتطور التارٌخً له و :المبحث الثانً 

.حوافزه  

. مزاٌا و عٌوب االستثمار األجنبً المباشر والمخاطرالتً ٌواجهها:المبحث الثالث  

 

 

 

 

 

2 

 



.مدخل إلى االستثمار االجنبي المباشر :                                   الفصل االول   
 

    خالصة                                      

من خالل دراستنا إلى االستثمار األجنبً المباشر ٌتطلبجملة من التحفٌزات لجلب المزٌد من 

االستثمارات على مستوى االقتصاد الكلً ،باعتباره أداة رئٌسٌة من أدوات التموٌل و الحل 

البدٌل لمعالجته مشكل المدٌونٌة ،و هذا نظرا للهمٌته و دوره فً نقاللتكنولوجٌا فً الدول 

المضٌفةو خاصة الدول النامٌة ،و ٌمكن القول أن أفضل الوسائل لجذب االستثمارات 

األجنبٌة و االستفادةمن المزاٌا والحد من العٌوب و التقلٌل منها ،و مواجهة المخاطر التً 

ٌواجهها االستثمار االجنبً المباشر و وضع كافة الضمانات لمواجهة الخطر إذا تم حدوثه ، 

.وهذا لتقلٌل المخاطر التً تنتج عنه   
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أثر االستثمبر األجنبي المببشر على المتغيرات االقتصبدية والبيئية في الدول : الفصل الثبلث

 النبمية
 

 

أثر االستثمار األجنبً المباشر على المتغٌرات االقتصادٌة فً الدول النامٌة :المبحث األول 

لالستثمار األجنبً المباشر أثر على المتغٌرات االقتصادٌة و االقتصاد بصفة عامة ،وٌبرز 

كان ذلك على معدل التكوٌن الرأسمالً أو األجور ،أو مٌزان المدفوعات وكذا التقدم 

.         التكنولوجً و التشغٌل و التضخم و لهذا سوف نتطرق إلى ذلك بالتفصٌل فٌما ٌلً 

أثر االستثمار األجنبً المباشر على زٌادة معدل رأس المال و القدرة : المطلب األول  

.                                                                      التنافسٌة فً الدول النامٌة 

:          أثر االستثمار األجنبً المباشر على زٌادة معدل رأس المال فً الدول النامٌة-1 

تعد االستثمارات األجنبٌة المباشرة من أهم وسابل استقطاب األموال األجنبٌة ،وذلك عن  

طرٌق الشركات المستثمرة التً تملك قدرة لتموٌل مشروعاتها ،وٌتم  ذلك عن طرٌق توافر 

عوامل الجذب فً الدول المضٌفة فضال عن نوعٌة االستثمارات المراد الدخول فٌها ، إذ أن 

معظم البلدان  النامٌة تعانً من نقص رؤوس األموال الالزمة  لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة 

بسبب انخفاض دخلها القومً و صعوبة االدخار فٌها مما تضطر لتعوٌض هذا النقص 

،وتظهر االستثمارات األجنبٌة فً زٌادة معدل التكوٌن الرأسمالً فً الزٌادة المستثمرة فً  

تدقٌق هذا االستثمارات إلى البلدان النامٌة ،فقد ارتفعت تدفقات هذه االستثمارات إلى البلدان 

  .1997 إلى 1980النامٌة أربعة أمثال مستواها فً الفترة الممتدة من 

ٌمارس  :أثر االستثمار األجنبً المباشر على القدرة التنافسٌة فً الدول النامٌة -2

االستثمار األجنبً المباشر تأثٌر قوي و مباشر على المنافسة فً الدول المضٌفة ألن توطن 

 الشركات متعددة الجنسٌات ، سٌدعم بقوة التنمٌة االقتصادٌة من خالل تنشٌط 

_________________________  

41 بٌوض محمد العٌد ، مرجع سابق ،ص1    
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أثر االستثمبر األجنبي المببشر على المتغيرات االقتصبدية والبيئية في الدول : الفصل الثبلث

 النبمية
 

المنافسة على المستوى المحلً و ذلك من خالل االنتاجٌة ،انخفاض األسعار و التخصٌص 

الفعال للموارد المتاحة أما فً حالة تركٌز الشركات متعددة الجنسٌات على المنافسة 

.                               خصوصا فً ظل عدم تكافؤ القوى خاصة فً الدول النامٌة 

أثر االستثمار األجنبً المباشر على مٌزان المدفوعات و التقدم :المطلب الثانً 

.التكنولوجً فً الدول النامٌة   

:              أثر االستثمار األجنبً المباشر على مٌزان المدفوعات فً الدول النامٌة _1

لالستثمار األجنبً المباشر أثر على مٌزان المدفوعات فً الدول المضٌفة ، وذلك من خالل 

التأثٌر على الحساب الجاري بطرٌق سلبً أو إٌجابً ، فاألثر االٌجابً ٌتضح عندما 

تستخدم مدخالت االنتاج الوطنٌة بشكل مكثف ، أما السلبً فٌحدث عندما تستخدم الشركة 

. متعددة الجنسٌات رؤوس األموال الخاصة بالدول المضٌفة لتموٌل استٌراد مدخالت االنتاج

نظرا للعجز المستمر فً مٌزان المدفوعات فً البلدان النامٌة و لخطورة تموٌل هذا العجز 

.                فٌمكن اللجوء إلى االستثمارات األجنبٌة المباشرة لتحسٌن مٌزان المدفوعات 

 وللحكم على أثر االستثمارات االجنبٌة المباشرة على مٌزان المدفوعات فً مٌزان 

المدفوعات فً البلدان المضٌفة لهذه االستثمارات ٌتطلب اجراء تحلٌل و دراسة شاملة لكل 

:المتغٌرات التً تؤثر علٌه ،كما ٌتطلب تحدٌد العناصر األتٌة 
1

 

:التدفقات الداخلٌة _ 1  

مقدار التدفق الداخل من النقد األجنبً أو مقدار مساهمة المستثمر األجنبً فً المشروع 

.االستثماري   

.مقدار التدفق الداخل من النقد األجنبً نتٌجة التصدٌر _  

.مقدار التدفق الداخلً من النقد األجنبً فً شكل مساعدات مالٌة من الحكومة األم _  

__________________________ 
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أثر االستثمبر األجنبي المببشر على المتغيرات االقتصبدية والبيئية في الدول : الفصل الثبلث

 النبمية
 

.                                 القروض التً تحصل علٌها الشركات األجنبٌة من الخارج_ 

:التدفقات الداخلٌة_2   

.مقدار التدفقات الخارجٌة من النقد األجنبً الستٌراد المواد الخام و المواد األولٌة _  

.مقدار األجور والمرتبات والحوافز الخاصة بالعاملٌن األجانب المحولة للخارج _  

.مقدار األرباح المحولة للخارج بعد بدأ مرحلة اإلنتاج و التسوٌق_   

:أثر االستثمار األجنبً المباشر على التقدم التكنولوجً فً الدول النامٌة _2  

حرصت بعض الدول النامٌة على إعادة النظر فً أنظمتها الخاصة بنقل التقدم التكنولوجٌا  

وذلك لجذب االستثمارات األجنبٌة و التً لها أهمٌة فً نقل و توطٌن التقدم التكنولوجً ، 

كما عملت هذه الدول على تطوٌر قدراتها االستٌعابٌة  لتوطٌن التقنٌة للتقدم التكنولوجً 

المنقولة ،كما ٌساهم االستثمار األجنبً المباشر فً خلق المنافسة بٌن الشركات األجنبٌة     

و باقً الشركات المحلٌة ، حٌث أن المنافسة ضرورٌة لنشر التكنولوجٌا ،واكتساب مهارات 

. إدارٌة عن أربعة دول أسٌوٌة الصٌن ،مالٌزٌا ،سنغافورة ،تاٌالند 
1  

أثر االستثمار األجنبً المباشر على االستثمار المحلً و التشغٌل والتصدٌر :المطلب الثالث

.فً الدول النامٌة  

: أثر االستثمار األجنبً المباشر على االستثمار المحلً فً الدول النامٌة _1  

اهتم التحلٌل الكنز باالستقرار االقتصاد و علٌه تحرٌك الطلب الفعال الذي ٌكفل تشغٌل  

الطاقة اإلنتاجٌة  الفابضة و الموارد البشرٌة المعطلة، وبالتالً فقد تم تركٌز على ربط      

معدل النمو بالنتاج  اإلجمالً و وفقا للنظرٌة االقتصادٌة فان الزٌادة االستثمار المحلً ٌؤكد 

 إلى  زٌادة الدخل الوطنً عن طرٌق المضاعف ، وبالتالً تؤدي زٌادة رأسمال إلى زٌادة 

__________________ 
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أثر االستثمبر األجنبي المببشر على المتغيرات االقتصبدية والبيئية في الدول : الفصل الثبلث

 النبمية
 

 معدل النمو االقتصادي و هذا ما ٌنطبق على التدفقات االستثمار األجنبً المباشر فً الدول

I=ID+ IF   حٌث أن
 

ونتٌجة لالتجاه الذي ٌسلكه المستثمرٌن األجانب فً االعتماد على تموٌل جزء من 

استثماراتهم عن طرٌق اإلقراض من السوق المحلٌة للدول المضٌفة فان هذا ٌؤدي إلى 

تناقص نصٌب المستثمرٌن المحلٌٌن من المبلغ المخصص لتموٌل استثماراتهم نظرا لتحوٌل 

و نتٌجة لذلك فان االستثمار .جزء من المدخالت المحلٌة إلى االستثمارات األجنبً المباشر 

األجنبً المباشر قد ٌكون تأثٌر تحفٌزي أو اإلحالل ألن الشركات متعددة الجنسٌات فً 

الدول المضٌفة تنطوي على تكنولوجٌا متقدمة ومهارات إدارٌة و قنوات دولٌة للتسوٌق و 

عالمات تجارٌة ،فإذا اعتمدت الشركات المحلٌة على استخدام تكنولوجٌا قدٌمة  وتقلٌدٌة 

.فهذا ما ٌؤدي إلى انخفاض االستثمارات المحلٌة 
1

  

: أثر االستثمار األجنبً على التشغٌل فً الدول النامٌة 2
  

ٌساهم االستثمار األجنبً المباشر فً إٌجاد فرص العمل لمواطنً الدول المضٌفة بشكل 

مباشرة ،أو غٌر مباشرة كما ٌساهم فً تأهٌل و تدرٌب العمالة الوطنٌة ،مما ٌنتج عنه 

قدرتها على المنافسة فً السوق العمل المحلً و العالمً ،فإذا استطاعت الدول تحقٌق ذلك 

ٌكون لالستثمار األجنبً أثر إٌجابٌا مهما ،ولقد تصاعدت البطالة خاصة منذ أوابل 

الثمانٌنات فً الدول المتقدمة و الدول النامٌة على السواء و ذلك بعد تباطؤ النمو االقتصادي 

 إلى أن إجمالً القوة العاملة فً الدول العربٌة 2000 و أشار التقرٌر العربً الموحد لعام 

 بالمابة من سكان الوطن العربً ،   39.9 ،1999 ملٌون مشتغل فً عام 97تقدر بحوالً 

 بالمابة من إجمالً القوة العاملة ،  20 وان معدالت البطالة فً الوطن العربً قد تجاوزت 

.و ٌوضح الجدول التالً تطور معدالت البطالة فً بعض الدول العربٌة 
2  

____________________ 

.   71العارف خدٌجة ،مرجع سابق ،ص_ 1  
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أثر االستثمبر األجنبي المببشر على المتغيرات االقتصبدية والبيئية في الدول : الفصل الثبلث

 النبمية
 

.تطور معدالت البطالة فً بعض الدول العربٌة: 4الجدول رقم   

 السنوات األردن الجزابر  تونس المغرب

_ 12.9 _ 5.4 1884 

_ _ 9.7 6.0 1885 

14.3 _ 21.4 8.0 1886 

13.9 _ 12.6 8.3 1887 

16.3 13.4 18.1 8.8 1889 

15.4 _ 19.8 10.3 1990 

17.3 15.0 20.7 19.8 1991 

16.0 _ 23.8 18.8 1992 

_ _ 24.3  _ 1993 

من هذا الجدول ٌنصح كٌف تفاقمت البطالة فً هذه الدول العربٌة وبالتالً فاالستثمارات 

األجنبٌة تساهم فً حل مشكل البطالة فً هذه الدول بحث ان االستثمار األجنبً ٌساهم فً 

خلف فرص العمل بحٌث وجور شركات متعددة الجنسٌات سوف ٌؤدي إلى خلق عالقات 

تكامل بٌن أوجه النشاط االقتصادي المختلفة فً الدولة من خالل تشجٌع المواطنٌن على 

.إنشاء مشارٌع و خلق فرص عمل جدٌدة   

                                                                                                      

                                                                                                    

                                                         ______________________
.   71العارف خدٌجة ،مرجع سابق ،ص_1  
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 النبمية
 

:                           أثر االستثمار األجنبً المباشر على التصدٌر فً الدول النامٌة_1

الختٌار تأثٌر االستثمار األجنبً المباشر على القدرة التصدٌرٌة للدول النامٌة المضٌفة،  

  .                           فأوال ٌنبغً أوال التفرقة بٌن األثر المباشر و األثر غٌر المباشر 

بسبب اهتالك الشركات متعددة الجنسٌات لتكنولوجٌا متطورة ونتٌجة :األثر المباشر _

إلنفاقها الضخم على مشارٌع البحث و التطور مما ٌمنحها مٌزة تنافسٌة مقارنة بمثٌالتها 

المحلٌة لذا فإنها تقوم بإنتاج  منتجات موجهة للتصدٌر ،حٌث تزٌد من صادراتها نتٌجة 

لمعرفتها بخباٌا السوق الدولٌة و امتالكها لقنوات تسوٌقٌة دولٌة تمكنها من تسهٌل إبرام 

عقود تصدٌرٌة إلى الخارج وهو ما ٌعود باإلٌجاب على الدول المضٌفة بفوابد جمة ،أوالها 

أن ممارسة هذا النوع من األنشطة سٌؤدي إلى انتشار التكنولوجٌات الحدٌثة إلى الهٌاكل 

اإلنتاجٌة و المنافسٌن و المحلٌٌن باإلضافة إلى تعزٌز القدرة التصدٌرٌة ، إحالل الواردات 

و سد العجز التموٌلً الذي ٌتمٌز به الدول النامٌة ،خصوصا و عدم النمو االقتصادي 

.عموما   

إن تدفق االستثمار األجنبً المباشر على الدول النامٌة ٌصاحبه عدة :األثر غٌر المباشر _

:                                                     مزاٌا تقوم الشركات المحلٌة باالستفادة منه

نقل المهارات اإلدارٌة إلى الدول المضٌفة و نقل التكنولوجٌا الحدٌثة فً المجال التصدٌر -

إلى الشركات المحلٌة و بالشكل الذي ٌساعد على تحسٌن و تغٌٌر الخصابص التكنولوجٌا 

.  للمنتجات المحلٌة  و عناصر اإلنتاج   

تقوم الشركات المحلٌة باستغالل حلقات االتصال مع شبكات التوزٌع العالمٌة التً تملكها -

الشركات متعددة الجنسٌات فً األسواق الخارجٌة فً إطار المشروعات المشتركة لتوجٌه 

.أنشطتها اإلنتاجٌة نحو خلق سلع و خدمات موجهة للتصدٌر   

________________ 
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 النبمية
 

                                                                                                                                        

.              أثر االستثمار األجنبً المباشر على البٌئة فً الدول النامٌة :المبحث الثانً  

ٌعتبر االستثمار األجنبً المباشر أداة ربٌسٌة من أدوات التموٌل و الحل البدٌل لمعالجة 

مشكل  المدٌونٌة ،وكذا أداة حاسمة بالنسبة للنمو االقتصادي و السٌاسات التنموٌة و حتى 

النجاح السٌاسً ،فقد تزاٌد االستثمار األجنبً المباشر بشكل سرٌع خالل العقود الثالثة 

الماضٌة ،وهذه الزٌادات المتسارعة له قد ولدت تساؤالت كثٌرة حول النتابج و التبعٌات 

.المترتبة على الجانب البٌبً ككل و خصوصا على الدول النامٌة   

.أثر االستثمار األجنبً المباشر على التلوث البٌئً فً الدول النامٌة:المطلب األول   

إن النقاش حول النتابج التً ٌخلفها االستثمار األجنبً المباشر هً واحدة من القضاٌا 

الجوهرٌة التً طرحت فً خصم النقاش الواسع و التنمٌة المستدامة ،حٌث ٌرى البعض أن 

الدول النامٌة تعتمد إلى تخفٌض معاٌٌر البٌبة حتى تستقطب أكبر قدر ممكن من 

االستثمارات األجنبٌة المباشرة و هو ما أدى إلى خلق ما ٌسمى بمالجا التلوث  ،و الذي 

من ٌنشأ نتٌجة لتنافس الدول النامٌة مع بعضها البعض حول االستثمار األجنبً المباشر من 

خالل استمرار تقلٌل و تخفٌض المعاٌٌر و الضوابط البٌبٌة المفروضة على األنشطة 

التصنٌعٌة و اإلنتاجٌة ألن المستثمرون ربما ٌمٌلون إلى الدول األقل صرامة أو التً تنعدم 

بها األطر التنظٌمٌة، وترتكز نظرٌة مالجا التلوث أو على إبراز رغبة الشركات متعددة 

الجنسٌات فً توطٌن استثماراتهم على مستوى دول ذات تكالٌف أقل و تحقق كفاءة 

استثمارٌة  أكبر فً ظل الضوابط التنظٌمٌة السابدة ،فهً تفضل االستثمار فً دول أٌن 

حٌث .تستطٌع استغالل المزاٌا النسبٌة للدول المضٌفة من أجل تعظٌم العابد على االستثمار 

من المعروف وجود حوافز تكون متعلقة بشروط الدخول مثل و جود القوانٌن و التشرٌعات 

و إجراءات منح التراخٌص، إضافة إلى شروط ما بعد الدخول مثل درجة تطبٌق التشرٌعات 

.و التنظٌمات المتعلقة بالقطاعات المستهدفة من قبل المستثمرٌن األجانب
1

 

1_
سامٌة سرحان ،أثر االستثمار األجنبً المباشر على القدرات التنافسٌة لصادرات الدول النامٌة ،شهادة 

81 ،ص2011ماجستٌر،سطٌف،  
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إال أن األدلة و اإلثباتات الواقعٌة التً تثبت مٌل الشركات متعددة الجنسٌات إلى الدول 

النامٌة على اعتبار أنها مالجا للتلوث تعتبر نادرة قلٌلة ،و من هذه األدلة و اإلثباتات 

الدراسٌة ،و التً كان موضوعها الدراسة اإلحصابٌة لتأثٌر التشرٌعات و السٌاسات البٌبٌة 

 دولة مضٌفة ،و على االستثمارات األجنبٌة المباشرة األمرٌكٌة الصادرة عن ستة 22ل

الكٌمٌاوٌات و المعادن )قطاعات صناعٌة تتضمن صناعات تخضع لتكالٌف بٌبٌة عالمٌة 

اآلالت االلكترونٌة و غٌر )باإلضافة إلى صناعات تخضع لتكالٌف بٌبٌة مقبولة  (مثال

و أظهرت الدراسة أن التساهل الواضح . (االلكترونٌة ،و سابل النقل ، المنتجات الغذابٌة 

فً التشرٌعات البٌبٌة الدول المضٌفة محدد مؤثر جدا فً توجه االستثمارات األجنبٌة 

عالقة عكسٌة خطٌة بٌن االستثمار األجنبً المباشر )المباشرة من الصناعات عالٌة التلوٌث

،بٌنما ٌقل  (للصناعة الكٌماوٌة األمرٌكٌة و صرامة التشرٌعات البٌبٌة فً الدول المضٌفة 

هذا التأثٌر فٌما ٌخص االستثمارات األجنبٌة المباشرة من الصناعات منخفضة التلوٌث 

،حٌث شكلت هذه النتابج تأكد لفرضٌة أن الدول النامٌة تعتبر بمثابة مالجا للتلوث، و 

:سٌعتمد إثبات ذلك على نوع أو غاٌة الشركة من التوجه نحو الخارج حسب الغاٌة كالتالً
1

 

 ال ٌحتمل هذا النوع من االستثمار :االستثمار األجنبً المباشر الباحث عن األسواق -

األجنبً المباشر التكالٌف البٌبٌة العالٌة ألنه بصدد البحث عن موقع تنافسً فً السوق 

.            المحلٌة المستهدفة باالعتماد على تقلٌل التكالٌف مهما كان نوعها بالدرجة األولى

ال ٌتمٌز هذا النوع بالحساسٌة :االستثمار األجنبً المباشر الباحث عن القاعدة اإلنتاجٌة – 

الكبٌرة تجاه التكالٌف البٌبٌة ألنه بصدد تكوٌن قاعدة إنتاجٌة موجهة للتصدٌر ، حٌث 

ٌعوض التكالٌف البٌبٌة من خالل جملة المزاٌا الممنوحة لالستثمارات األجنبٌة المباشرة من 

.طرف الدول المضٌفة و كذا من خالل اقتصادٌات الحجم   

________________________ 

143بٌوض محمد العٌد، مرجع سابق ص1  
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هذا النوع من االستثمارات ٌكون : االستثمار األجنبً المباشر الباحث عن الموارد-

حساس لألعباء البٌبٌة ألن المفاضلة هنا السوق المحلٌة و خٌار إلى االستثمار 

األجنبً المباشر تلعب على هامش بسٌط بٌن أسعار الموارد المتوفرة فً السوق 

.                                 المستهدفة و نظٌراتها مما ٌتوفر فً سوق الدول األم 

من جهة أخرى و فً سبٌل تهمة البحث عن مالجا التلوث عن االستثمار األجنبً 

المباشر ،أثبتت تكلفة المراقبة و التحكم فً انبعاث  ثانً أكسٌد الكبرٌت فً 

الشركات الصناعٌة الصٌنٌة كبٌرة الحجم هً فقط بضعة دوالرات لكل طن، كما 

غاٌة أدلة قوٌة تدعم فكرة تأثٌر الضوابط و األطر البٌبٌة على القرارات االستثمارٌة 

لصناعة السٌارات ،باستثناء الدول التً تطبق قوانٌن صارمة فً مجال معاٌٌر و 

جودة الهواء ،و المالحظ أن نسبة االستثمارات المتوجهة إلى الصناعات ذات العالقة 

.المباشرة بالبٌبة كالبترول ،الغاز ،الكٌماوٌات و المعادن تعد ضبٌلة جدا   

وبذلك ٌمكن القول أن العالقة بٌن االستثمار األجنبً المباشر و البٌبة ال ٌمكن فهمها 

بكفاٌة من خالل التحلٌل البسٌط لقٌاس تدفق االستثمار األجنبً المباشر وعالقته 

بالظروف البٌبٌة السابدة ،بل ٌجب األخذ بعٌن االعتبار األنماط السابدة فً الوقت 

الحاضر و تبسٌط آلٌات تستطٌع المضً قدما ضمن التغٌرات التً تطرأ على كل 

.من حجم االقتصاد ،النسٌج الصناعً و األثر التقنً 
1

 

اثر االستثمار األجنبً المباشر والعولمة على البٌئة  :المطلب الثانً  

ٌعتمد الكثٌر أن العولمة هً مفتاح لتحقٌق مستوٌات عالٌة من التنمٌة و الرفاهٌة لكل 

دول العالم ،و تعتبر هذه الفكرة صاببة إلى حد ما ألن العولمة توفر فرصة عظٌمة 

لذلك ،لكن هناك أٌضا أخطار و انعكاسات سلبٌة ال بد أن تؤخذ بعٌن االعتبار 

 ،فالعولمة تشجع الدرجة األولى رغبات المستثمرٌن و رجال األعمال على تدوي

_____________________ 

85سامٌة سرحان ،مرجع سابق ،ص-1   
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 مشارٌعهم و إمكانٌتهم المالٌة و المادٌة و الدخول فً االستثمار األجنبً المباشر فً 

مرحلة أخرى تدوٌل األنشطة التبادلٌة عبر قنوات التجارٌة الدولٌة باستعمال القواعد 

اإلنتاجٌة والتصدٌرٌة للدول المضٌفة، و عموما هناك ستة تأثٌرات بٌبٌة أساسٌة 

:مرتبطة بالتجارة ٌمكن أن تكون ذات أثر إٌجابً أو سلبً 
1

 

وٌكون لتغٌر حجم النشاط االقتصادي أثر : تأثٌر تغٌر حجم النشاط االقتصادي-

سلبً إذا أدى زٌادة حجم التجارة إلى المزٌد من التلوث ،و تصبح هذه اآلثار إٌجابٌة 

عندما تسبب التجارة فً المزٌد من الحماٌة البٌبٌة من خالل النمو االقتصادي و 

السٌاسات التنموٌة و التً تحفز العملٌات اإلنتاجٌة و التكنولوجٌا المستعملة نحو 

.إفراز أقل قدر ممكن من التلوث لكل وحدة من المخرجات  

تكون هذه التأثٌرات إٌجابٌة إذا كانت : تأثٌر التغٌرات فً االستهالك المنتجات- 

التجارة تتم عن طرٌق تداول سلع بٌبٌة،و تكون سلبٌة فً حالة إذا تم التداول سلع 

. ضارة بٌبٌا   

تكون اٌجابٌة إذا أدت إلى تخفٌض معدل التلوث لكل وحدة :تأثٌر انتشار التكنولوجٌا - 

.منتجة ، وسلبٌة فً حالة انتشار التكنولوجٌات الملوثة  

تكون إٌجابٌة من خالل تعزٌز السٌاسات البٌبٌة : تأثٌر التشرٌعات المشجعة للتجارة- 

استجابة للنمو االقتصادي الذي ٌنعكس فً تنامً التجارة أو من خالل إجراءات معٌنة 

تضمنتها اتفاقٌات تجارٌة ،و تكون سلبٌة عند إرخاء السٌاسات البٌبٌة بسبب ضغوط أو قٌود 

.  التجارٌة على السٌاسات البٌبٌة بفعل االتفاقٌات التجارٌة  

__________________ 
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.     نظام اإلدارة البٌئٌة فً الشركات متعددة الجنسٌات فً الدول النامٌة : المطلب الثالث

البد من استجابة فعلٌة للشركات متعددة الجنسٌات و التً تجسدت تطبٌق أوسع ألنظمة  

اإلدارة البٌبٌة قصد تحمل الضغوطات و القٌود المفروضة علٌها ،حٌث انقسم تبنً مبادئ 

:أنظمة اإلدارة البٌبٌة حسب الغاٌة إلى أربع مبادئ هً
1                                                             

ٌتم من خالله تبنً مقربة تفاعلٌة موجهة نحو االلتزام : نظام اإلدارة البٌئٌة كتوجه إلزامً- 

بالتشرٌعات الحالٌة ،فهو ٌتضمن االنجازات الذاتٌة للشركة  فً اإلطار مثل المراقبة و 

تقارٌر إجراءات التنفٌذ و القوانٌن المنظمة لألنشطة ،وٌعتبر تطبٌق التكنولوجٌات 

.                                                      المنخفضة للتلوث من بٌن الحلول الربٌسٌة

تمٌل معظم الشركات إلى اإلدارة الوقابٌة عند سن سٌاساتهم و : نظام إدارة بٌئٌة وقائً – 

تصمٌم  برامج صحة و سالمة بٌبٌة و مهنٌة  فً القطاعات ذات األثر البٌبً ،بهدف تقلٌص 

النفاٌات ،وتوفٌر الطاقة الوقاٌة المبكرة من الحوادث ،و ٌعتمد على المحافظة على تدقٌق 

المعلومات أول بأول فٌما ٌخص وضعٌة الصحة و السالمة البٌبٌة و المهنٌة من أجل الوقاٌة 

من  الحوادث و معوقات السٌر الحسن لوتٌرة العمل العادٌة باالعتماد على إجراءات 

.                                                                   المراجعة و تقدٌرات األخطار

تلزم الشركات متعددة الجنسٌات التً تتبنى هذا النوع من : نظام إدارة بٌئٌة استراتٌجً- 

أنظمة اإلدارة البٌبٌة بإدماج أهداف الصحة و السالمة البٌبٌة و المهنٌة ضمن جمٌع أنشطتها 

و هذا ألجل بناء سمعة جٌدة لها ،و اكتساب مٌزة تنافسٌة فً األسواق المستهدفة ،كما 

.                                              تكسبها مناعة ضد األخطار التشرٌعٌة المستقبلٌة 

ٌتطلب شفافٌة فً الجزء المتعلق بكٌفٌة تعامل مع :  نظام إدارة من أجل التنمٌة المستدامة–

مشاكل البٌبٌة العالمٌة كتلوث المحٌطات ،االحتباس الحراري و تغٌر المناخ و تتخصص 

.   عادة الشركات التً تنتهج هذا النمط    فً األنشطة المرتبطة بموارد الطاقات المتجددة 

  _________________ 
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:   المسؤولٌة االجتماعٌة للشركات متعددة الجنسٌات فً الدول النامٌة :المطلب الرابع   

لتقٌٌم الممارسات اإلدارٌة المتخذة أثناء التعامل مع القضاٌا االجتماعٌة تم اعتماد معاٌٌر 

االستراتٌجٌات المعتمدة فً إدارة المخاطر المتعلقة بحقوق اإلنسان و معاٌٌر العمل و 

الصحة و السالمة المهنٌة ، اعتمادا على السٌاسات و األنظمة اإلدارٌة و التقارٌر المعتمدة 

:                         من طرف الشركات متعددة الجنسٌات محل الدراسة وتتبٌن فٌما ٌلً

بما أن أغلب الشركات متعددة الجنسٌات ال تقوم بأداء جٌد أو على األقل :حقوق اإلنسان - 

مقبول فٌما ٌخص حقوق اإلنسان مما ٌؤدي بالنقاش إلى ضرورة تحلً الدول المضٌفة ببنٌة 

قانونٌة تكفل ممارسة أفضل و التزام أكبر باألطر و األعراف الدولٌة التً أقرتها هٌبات 

حقوق اإلنسان و العمال بشكل أخص كمنظمة العمل الدولٌة، و حتى تضمن الدول 

خصوصا استفادة أكبر من وراء استقطابها لالستثمار األجنبً المباشر فً تدعٌم مؤشرات 

.                                         حقوق اإلنسان و التنمٌة البشرٌة على المستوى الكلً 

 شركة اعتبرت على أنه 100كشفت النتابج أن من بٌن العٌنة المكونة من :  معاٌٌر العمل –

ٌنخفض أو ٌنعدم بها سوء معاٌٌر و ظروف  العمل ،لهذا ٌضم تصنٌفهم االجتماعً العام 

.                                                                             هذا الجانب عند تقٌٌم 

تمثل هدف جوهري و ربٌسً للممارسات اإلدارٌة وهو ما :الصحة و السالمة المهنٌة –

ٌستلزم بالضرورة على الشركات تبنً المزٌد من التحسٌنات على الممارسة الحالٌة المتعلقة 

.بالصحة السالمة البٌبٌة   

 

 

_____________ 

152بٌوض محمد العٌد، مرجع سابق ،ص-1  
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تمهٌد                                             

لالستثمار األجنبً المباشر أثر على المتغٌرات االقتصادٌة و المتغٌرات البٌبٌة بصفة عامة، 

ونظرا للتزاٌد الذي شهده العالم من استقطاب مثل هذه القطاعات فً مختلف الدول ،و ٌبرز 

أثره على أرض الواقع للدول المضٌفة له ومن بٌنها الدول النامٌة ،ونظرا للدور الفعال الذي 

تلعبه شركات متعددة الجنسٌات فً التنمٌة من خالل نقل التكنولوجٌا و المعارف و 

المهارات اإلدارٌة الحدٌثة ،فلقد أصبحت مطالبه بالمزٌد  من اإلفصاح عن نتابجها لٌس فقط 

المالٌة ولكن االجتماعٌة وخاصة البٌبٌة ،فلهذا ٌجب األخذ بعٌن االعتبار األثر الذي ٌخلفه 

االستثمار األجنبً المباشر على البٌبة و كٌفٌة الحد من المخاطر التً تنجر عنه خاصة فً 

.الدول المضٌفة واألثر الذي ٌخلفه االستثمار األجنبً المباشر فً الدول النامٌة  

:وسنقسم الفصل إلى مبحثٌن  

أثر االستثمار األجنبً المباشر على المتغٌرات االقتصادٌة فً الدول : المبحث األول 

.النامٌة  

.أثر االستثمار األجنبً المباشر على البٌبة فً الدول النامٌة : المبحث الثانً  
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خالصة                                                                       

رغم االٌجابٌات التً ٌخلفها االستثمار األجنبً المباشر على االقتصاد للدول المستثمرة و 

الدول المضٌفة ،إال أن هناك أثار سلبٌة ٌجب الحد منها خاصة فٌما ٌتعلق باآلثار السلبٌة 

على البٌبة خاصة فً الدول المضٌفة و من بٌنها الدول النامٌة ،فلهذا ٌجب الحد و وضع 

قوانٌن صارمة على الشركات متعددة الجنسٌات التً تهمل الجانب البٌبً و تركز على 

الربح االقتصادي ،فلهذا ٌجب على الدول المضٌفة و من بٌنها الدول النامٌة أن تضع 

ضوابط  لتحد من استخدام المواد المضرة بالبٌبة عند عقد مثل هذه الصفقات، ألن األخطار 

التً تنجر عن تدهور البٌبً هً أخطار تهدد األمن البشري و الكابنات الحٌة بصفة خاصة 

.و كوكب األرض بصفة عامة  
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 تمهٌد

   رؼم حداثة مصطلح التنمٌة المستدامة، فان مفهومها لٌس بجدٌد على اإلسالم والمسلمٌن، 

فقد تناوله القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرة بالعدٌد من النصوص التً تمثل الركابز 

األساسٌة للتنمٌة المستدامة ،ومع بداٌة القرن العشرٌن وبعد التؽٌرات االقتصادٌة والبٌبٌة،   

وبعد المشاكل التً أصبح ٌعانً منها معظم الدول، ومع تزاٌد الوعً البٌبً لدول العالم ،   

واإلجماع على تبنً منهج جدٌد ٌكون بدٌال لنموذج الحداثة، و ظهر مفهوم التنمٌة المستدامة 

على واجهة  الساحة العالمٌة ،والتنمٌة المستدامة نمط تنموي ٌمتاز بالعقالنٌة و الرشد ، 

وٌتعامل مع النشاطات االقتصادٌة الرامٌة لتحقٌق معدالت نمو اقتصادي من جهة، مع 

إجراءات المحافظة على البٌبة والموارد الطبٌعٌة من جهة أخرى، فهً تسعى لتحقٌق نوعٌة 

.حٌاة جٌدة للسكان فً الحاضر و دون األضرار بقدرة األجٌال القادمة  

 لقد قسمنا الفصل إلى ثالثة مباحث 

.ماهٌة التنمٌة المستدامة : المبحث األول  

.أبعاد ومقومات التنمٌة المستدامة و الظروؾ المساعدة على تحقٌقها : المبحث الثانً  

خصابص و مإشرات التنمٌة المستدامة و متطلباتها فً ظل العولمة و : المبحث الثالث 

.العراقٌل التً تواجهها فً الدول النامٌة   
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.ماهٌة التنمٌة المستدامة : المبحث األول   

لقد مر مفهوم التنمٌة المستدامة بعدة مراحل ،و تطور تارٌخٌة عبر تارٌخٌة عبر الزمن  ،  

و خاصة بعد ظهور متؽٌرات اقتصادٌة ،و ما ٌصاحبها من مشاكل مست خاصة الجانب 

البٌبً ،والتً أصبحت تهدد المعمورة بؤكملها، وقد تنامً مفهوم التنمٌة المستدامة عبر 

الزمن، فهً تسعى لتلبٌة احتٌاجات الجٌل الحالً ،و دون األضرار بقدرة األجٌال المقبلة، 

.على تلبٌة احتٌاجاتها ولها عدة أهداؾ تسعى لتحقٌقها  

.  التطور التارٌخً للتنمٌة المستدامة: المطلب األول  

لم ٌكن مفهوم التنمٌة ولٌد ساعته، بل كان ناتج عن مخاض طوٌل فً الفكر التنموي ،لقد 

مرة التنمٌة بعدة مراحل، ٌجد فٌها المتتبع لتارٌخها على الصعٌد العالمً أنه طرأ تطور 

 مستمر و واضح على مفهومها، وكان هذا التطور استجابة واقعٌة لطبٌعة القضاٌا المروحة، 

وخاصة تلك المتعلقة بالمشكالت البٌبٌة المإثرة التً تواجهها المجتمعات و تهدد المعمورة 

بؤكملها، باإلضافة لتعالً صٌحات الفقراء ،وكذلك انعكاسا حقٌقٌا للتجارب الدولٌة ،التً 

تراكمت عبر الزمن فً مجال التنمٌة ،فخالل الفترة التً امتدت بٌن نهاٌة الحرب العالمٌة 

الثانٌة حتى منتصؾ الستٌنٌات ،وساد مفهوم التنمٌة على أنه مرادؾ للنمو االقتصادي ، 

حٌث كان ٌنظر لها على أنها ارتفاع فً مستوى دخل الفرد ،وكانت فً نظر االقتصادٌٌن 

عبارة عن عملٌة ،ٌزداد فٌها الدخل الوطنً ،وتحقٌق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة، أما 

الدول التً لم تتمكن من تحقٌق التراكم الرأسمالً المطلوب من خالل فشل إستراتٌجٌة  

.التصنٌع فٌها ،و اعتمدت على استراتٌجٌات أخرى كزٌادة الصادرات
1

 

 والمالحظ أن التنمٌة من خالل الفترة المذكورة ،لم تركز إال على الجانب االقتصادي ،

 وبالتالً فان الفكر التنموي فً هذه المرحلة عالج قضٌة التنمٌة على أنها قضٌة اقتصادٌة 

راسً طارق ،االستخدام المتكامل للمواصفات العالمٌة اإلٌزو فً المإسسة االقتصادٌة لتحقٌق التنمٌة المستدامة ، _1 

                                                                                        02،ص2011أطروحة ماجستٌر ،سطٌؾ ،
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فً المقام األول ،و عرفت على أنها الزٌادة التً تطرأ على الناتج القومً من سلع و 

.    خدامات فً الفترة الزمنٌة المعٌنة
 

 

     ومع نهاٌة الستٌنٌات حتى منتصؾ سبعٌنٌات بدأ مفهوم التنمٌة بشمل جوانب اقتصادٌا 

بعدما كان ٌقتصر فً المرحلة السابقة على القضاٌا االقتصادٌة فقط ، فقد أخذت عملٌة فً 

طٌاتها أبعاد اجتماعٌة كان أساسها تقلٌل الفقر و القضاء على البطالة و ال المساواة  فً  

التوزٌع ضمن اقتصاد سٌثمر بالنمو و ذلك من خالل المشاركة الشعبٌة فً إعداد مخطط 

.التنمٌة األولى و تنفٌذها و متابعتها 
  

  ولعل أول فكرة لظهور االهتمام بالبٌبة و بالتالً التنمٌة المستدامة هو عندما أنشا ما 

حٌث ضم عدد من العلماء و المفكرٌن و االقتصادٌٌن و كذا 1968أطلق علٌه بنادي روما 

رجال أعمال من مختلؾ أنحاء العالم ،دعا هذا النادي إلى ضرورة إجراء أبحاث تخص 

.مجاالت التطور العلمً لتحدٌد حدود النمو الدول المتقدمة 
1

  
  

ٌنشر نادي روما تقرًٌرا مفصال حول تطور المجتمع البشري و عالقة ذلك 1972و فً * 

، و لعل من أهم نتابجه ، 2100باالستؽالل الموارد االقتصادٌة ، و توقعات ذلك حتى سنة 

هو انه سٌحدث خلل خالل القرن الواحد و العشرٌن بسبب التلوث و استنزاؾ الموارد 

حدود النمو "الطبٌعٌة و تعرٌة التربة و ؼٌرها ، كما تم نشر دراسة جاي فور ستر بعنوان 

و التً تضمنت نموذج رٌاضً لدراسة خمسة متؽٌرات أساسٌة بارزة و هً استنزاؾ " 

الموارد الطبٌعٌة ، النمو السكانً ، التصنٌع ،  سوء التؽذٌة ، تدهور البٌبة ، حٌث أبرزت 

 هذه الدراسة اتجاهات المتؽٌرات الخمسة و أثرها على الكوكب األرضً ، وذلك لمدة 

.ثالثٌن سنة  

___________________ 

عمار عماري ،المإتمر الدولً الثالث للتنمٌة المستدامة و الكفاءة اإلستخدامٌة للموارد المتاحة ،مداخلة إشكالٌة التنمٌة _1
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تنعقد قمة األمم المتحدة ، حول 1972جوٌلٌة 16-05 و فً نفس السنة و بالتحدٌد خالل 

و طلبت الدول النامٌة بؤنها لها األولوٌة فً التنمٌة و ضرورة . البٌبة و المشاكل االقتصادٌة 

.تؽطٌة الفجوة بٌن الدول الؽنٌة و الفقٌرة  

ألؾ نوع من الخالٌا 25 وضع برنامج األمم المتحدة للبٌبة ٌإكد أن أكثر من 1982و فً 

.النباتٌة و الحٌوانٌة فً طرٌقها إلى االنقراض   

لقد تعالت األصوات  و عقد الندوات الفكرٌة و المإتمرات المحلٌة و العالمٌة بعد أن تؤكد 

بؤن الكوكب األرضً فً خطر ،على ؼرار الكوارث الطبٌعٌة فً العالم مثل انفجار 

خصص المإتمر 1992جوان 04-03كما عقد مإتمر ما بٌن "تشرنوبٌل "المفاعل النووٌة  

استراتٌجٌات و تدابٌر تحد من التؤكد البٌبً فً إطار قابلة لالستمرار و مالبمة و قد خرج 

: المإتمر بست نتابج
1

  

.وضع معاهدة شؤن ذات أهمٌة كمعاهدة تؽٌٌر المناخ -   

.إعالن مٌثاق األرض الذي حدد مبادئ تلتزم الشعوب بها فً عالقاتها مع البٌبة-   

.لتطبٌق مٌثاق األرض  (21أجندة القرن )جدول أعمال -   

وضع آلٌة تحوٌل األنشطة التنفٌذٌة للمبادئ المعلنة خصوصا فً النامٌة باإلضافة إلى - 

. دمج البعد البٌبً فً سٌاستها اإلنمابٌة   

.إقرار إتاحة الثقافة البٌبٌة لكافة الدول مع احترام حقوق الملكٌة الفكرٌة -   

.بحث مسؤلة المإسسات التً على عملٌة التنفٌذ -   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالهداؾ رحمة ،االقتصاد الخفً وأثره على التنمٌة المستدامة فً الدول األورو متوسطٌة،تخصص تجارة لوجستٌك _1

  33،ص 2010أورو متوسطً ،أطروحة ماجستٌر ،مستؽانم ، 

31 



التنمية المستدامة في الدول النامية:                                    الفصل الثاني     . 
 

إقرار بروتوكول كوٌتٌو الذي  ٌهدؾ إلى الحد من انبعاث 1997كما تم فً شهر دٌسمبر *

الؽازات و التحكم فً كفاءة استخدام الطاقة فً القطاعات االقتصادٌة المختلفة و زٌارة 

.  استخدام نظام الطاقة الجدٌدة و المتجددة   

برعاٌة صندوق النقد الدولً و البنك العالمً التً حددت 2000مشروع األلفٌة إنمابٌة سنة *

.عشرة أهداؾ إنمابٌة األلفٌة الجدٌدة كلها تصب فً هدؾ التنمٌة المستدامة   

مإتمر القمة للتنمٌة فً جوها نزبورغ  جنوب إفرٌقٌا بهدؾ التؤكد 2002كما فً افرٌل *

:على االلتزام الدولً بتحقٌق التنمٌة المستدامة و ذلك من خالل 
1  

 و الصادر عن  مإتمر األمم المتحدة سنة 21تقوٌم التقدم المحرز فً التنفٌذ جدول أعمال - 

 حٌث خصص المإتمر استراتٌجٌات و تدابٌر تحد من التآكل البٌبً فً إطار تنمٌة 1992

:قابلة لالستمرار و مالبمة بٌبً و قد خرج المإتمر  بست نتابج   

.وضع معاهدة بشؤن مسابل ذات أهمٌة كونٌة كمعاهدة تؽٌٌر المناخ -   

.إعالن مٌثاق األرض الذي حدد مبادئ تلتزم الشعوب بها فً عالقاتها مع البٌبٌة-   

.لتطبٌق مٌثاق األرض  (21أجندة القرن  )جدول أعمال -   

.وضع آلٌة تموٌل األنشطة التنفٌذٌة للمبادئ المعلنة خصوصا فً الدول النامٌة -   

.إقرار إتاحة الثقافة البٌبٌة لكافة الدول مع احترام حقوق الملكٌة الفكرٌة -   

.بحث مسؤلة المإسسات التً ستشرق على عملٌة التنفٌذ -   

 مإتمر القمة للتنمٌة المستدامة فً جوها نزبورغ إفرٌقٌا ٌهدؾ 2002انعقد فً أفرٌل - 

: التؤكد على االلتزام الدولً بتحقٌق التنمٌة المستدامة و ذلك من خالل   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 و الصادر عن مإتمر األمم المتحدة سنة 21تقوٌم التقدم المحرز فً تنفٌذ جدول أعمال - 

19920.  

.استعراض التحدٌات و الفرص التً ٌمكن أن تإثر فً إمكانٌة تحقٌق التنمٌة المستدامة -   

.اقتراح اإلجراءات المطلوبة اتخاذها و الترتٌبات المإسسة و المالٌة الالزمة لتنفٌذها -   

.تحدٌد سبل دعم البناء المإسسً الالزم على المستوٌات الوطنٌة، اإلقلٌمٌة ، الدولٌة - 
1  

.  مفهوم التنمٌة المستدامة : المطلب الثانً      *   

ٌعود أول  استخدام لمصطلح التنمٌة المستدامة بشكل رسمً لربٌسٌة وزراء التروٌج سنة   -

فً تقرٌر المشترك للتعبٌر عن السعً لتحقٌق نوع من العدالة و المساواة التً 1987

التنمٌة التً :األجٌال الحالٌة و مستقبلٌة ، وهكذا عرفت هذه األخٌرة التنمٌة المستدامة بؤنها 

.تلبً احتٌاجات الحاضر دون اإلخالل بقدرة األجٌال القادمة على تلبٌة احتٌاجاتها 
2  

أما البنك الدولً فعرفها بؤنها تلك التً تهتم بتحقٌق التكافإ المتصل الذي ٌضمن إتاحة نفس -

الفرص الحالٌة األجٌال القادمة و ذلك بضمان نبات رأسمال التؤمل أو الزٌارة المستمرة عبر 

.الزمن   

التنمٌة التً تلبً : 1987وحسب مإتمر األمم المتحدة المعنً بالبٌبة و التنمٌة لعام    -

.احتٌاجات الخاصة   

و ٌستخلص أن عبارة التنمٌة المستدامة هً تنمٌة نستجٌب لحاجات األجٌال دون تعرٌؾ   -

.قدرة األجٌال القادرة للخطر   

و حسب المنظورة اإلسالمً للتنمٌة فعلى الرؼم من حداثة مصطلح التنمٌة فإنه مفهومها - 

لٌس بجدٌد على اإلسالم و المسلمٌن فقد تناوله القرآن الكرٌم  السنة النبوٌة و التً تصنع 

الضوابط التً تحكم عالقة اإلنسان بالبٌبة من أجل ضمان استمرارها صالحة للحٌاة الى أن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.33عمار عماري ، مرجع سابق ، ص- 1  
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تؤتً أمر هللا و من الجدٌر بالذكر أن مفهوم التنمٌة فً اإلسالم أكثر شموال بل أنه أكثر 

.إلزاما من المفهوم المناظر التً تبنته فً أجندة القرن الحادي و العشرٌن   

فالنظرة اإلسالمٌة الشاملة للتنمٌة ففً المنظور اإلسالمً ال تجعل اإلنسان لذا      - 

الطبٌعة و ال متسلطا علٌها بل تجعل أمٌن علٌها محسنتها ، رفٌق بها  و بعناصرها بؤخذ 

منها بقدر حاجتهم وحاجة من ٌعولهم ،بدون إسراؾ وبال إفراط و ال تقصٌر و ذلك بقوله 

 31سورة األعراؾ آٌة (كلوا و اشربوا وال تسرفوا أنه ال ٌحب المسرفٌن  ): سبحانه تعالى 

كما أنها تعدلونا من ألوان شكر المنعم على ما أنعم به على خلقه انطالقا من كون العمل 

.عبادة و نمط من أنماط شكر هللا تعالى   

أهداف التنمٌة المستدامة : المطلب الثالث   

:أهداف التنمٌة المستدامة  

الهدؾ األساسً للتنمٌة المستدامة هو تلبٌة احتٌاجات الشعوب و تحقٌق الرعاٌة  - 

االجتماعٌة على المدى الطوٌل مع الحفاظ على قاعدة الموارد البشرٌة  والطبٌعٌة و محاولة 

الحد و من أجل تحقٌق ذلك التوصل ٌجب إلى توازن دٌنامٌكً بٌن التنمٌة االقتصادٌة و 

االجتماعٌة من جهة و إدارة الموارد وحماٌة  البٌبة من جهة أخرى بمعنى تحقٌق عالقة 

متوازنة بٌن اإلنسان و المصادر البٌبٌة بشكل ٌكفل لهذه العالقة أن نتعامل مع المتؽٌرات و 

التحدٌات و ذلك بشكل دابم ، كما أنها تعتبر فً حد ذاتها عملٌة تؽٌٌر تتضمن كل نشاطات 

التطوٌر االجتماعً ، االقتصادي ،التكنولوجً و المإسس من أجل خدمة األجٌال الحالة و 

.دون أنقاض لحقوق األجٌال القادمة 
1

  

_____________________ 
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و الجدٌر بالذكر أن أوسع التعرٌفات شٌوعا للتنمٌة المستدامة هً تلك التً ٌرى أنها - 

التنمٌة التً تهٌا للجٌل متطلبات األساسٌة والمشروعٌة ،دون أن تخل بقدرة المحٌط 

الطبٌعً على أن ٌهٌا األجٌال القادمة متطلباتها أو بعبارة أخرى استجابة للتنمٌة لحاجات 

الحاضرون األنقاض من قدرة األجٌال المقبلة على الوفاء بحاجتها أذن هناك ثالثة أهداؾ 

:للتنمٌة المستدامة كما ٌوضحه الشكل التالً 
1  

.أهداف التنمٌة المستدامة : 01الشكل رقم  

:األهداؾ البٌبٌة  

.وحدة النظام البٌبً  

.قدرة ٌحمل النظام البٌبً  

.التنوع البٌولوجً   

.القضاٌا العامٌة   

 

 

 

مكافحة الفقر:-األهداؾ االجتماعٌة  

 التمكٌن و المشاركة

 الحراك و التماسك االجتماعٌٌن

 الهوٌة الثقافً

 التطوٌر المإسسً

  

35بالهداؾ رحمة،مرجع سابق،ص:المصدر  

___________________ 

35بالهداؾ رحمة، مرجع سابق، ص _1  
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 التنمٌة المستدامة
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و تهدؾ إلى توحٌد الجهود بٌن القطاعٌن العام و الخاص لتحقٌق : األهداف االقتصادٌة

األهداؾ و البرامج التً تساهم فً تلبٌة حاجات الحالٌة و المستقبلٌة و التوقٌؾ بٌنها من 

.تحقٌق حدة الفقر  

ورفع معدل النمو االقتصادي من خالل العمل على التحسٌن قدرة جمٌع البلدان -

خصوصا النامٌة على  التصدي لتحدٌات العولمة  و اآلثار التً تحملها االستثمارات 

.األجنبٌة للموارد المابٌة فً التنمٌة الزراعٌة و الصناعٌة و الحضرٌة و الرٌفٌة   

:األهداف االجتماعٌة  

وتهدؾ إلى دعم المشارٌع الصؽٌرة و خلق الوظابؾ األؼلبٌة الفقٌرة، و تحسٌن -

اإلنتاجٌة و أرباح الزراعات الصؽٌرة وضمان األمن الؽذابً و تهدؾ إلى فرص 

معاٌٌر للهواء و الضوضاء لحماٌة صحة البشر و ضمان الحد األدنى من الرعاٌة 

.الصحٌة لألؼلبٌة الفقٌرة و تؤمٌن الحصول على المٌاه الصالحة للشرب  

:األهداف البٌئٌة  

و تهدؾ إلى ضمان االستعمال  المستدام و االستخدام العقالنً للموارد الطبٌعٌة - 

الضرورٌة للنمو االقتصادي منع استنزافها و تدمٌرها من خالل استخدام التكنولوجٌا 

النظٌفة و العمل على تحوٌل تكالٌؾ التلوث من تكالٌؾ خارجٌة إلى تكالٌؾ داخلٌة 

ٌتحملها المتسبب من خالل االستثمارات األجنبٌة المباشرة ، و تقدٌم المشروعات 

الجدٌدة من أجل االستخدام و المستدام لألراضً و الؽابات و الموارد المابٌة و تنمٌة 

. إحساسها بالمسإولٌة و إزاءها و حثهم على المشاركة فً إٌجاد الحلول   

لذا كان الهدؾ الربٌسً منها إجراء تؽٌرات جوهرٌة فً البنٌة التحتٌة  للمجتمع دون - 

.تؤثٌر السلبً على عناصر البٌبٌة 
1  

___________________ 

80راسً طارق ، مرجع سابق ، ص _ 1  
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أبعاد مقومات التنمٌة المستدامة و الظروف المساعدة على : المبحث الثانً      - 

.                                                                                     تحقٌقها 

أبعاد و مقومات التنمٌة المستدامة و الظروؾ المساعدة على تحقٌق التنمٌة المستدامة   

ٌحتاج تحقٌق هذه التنمٌة المستدامة فً الدول النامٌة إلى إحراز تقدٌم متزامن فً ثالث 

أبعاد على األقل ، هً األبعاد االقتصادٌة و البشرٌة و البٌبٌة و هناك ارتباط وثٌق فٌما 

. بٌنما ، كما تحتاج إلى مقومات و هذا لتحقٌق التنمٌة المستدامة   

.  أبعاد التنمٌة المستدامة : المطلب األول    -   

أن مفهوم التنمٌة المستدامة بتعدي مجرد بٌن البٌبة و التنمٌة فالتنمٌة المستدامة - 

: بمعناها الواسع تمثل عدة أبعاد مترابطة و هً   

:البعد االقتصادي- 1    

بشكل هذا البعد مجموعة العوامل التً تحقق الرفاهٌة األفراد المجتمع و فً نفس 

:الوقت المحافظة و االستخدام العقالنً و الرشٌد لهذه الموارد و هً   

تعتمد األنماط االستهالكٌة :  حصة االستهالك الفردي من الموارد الطبٌعٌة 1-1

لسكان الدول المتقدمة على االستهالك المكثؾ من الموارد الطبٌعٌة و هو ما ٌمثل 

أضعاؾ ما ٌستخدمه سكان البلدان النامٌة ، فالمعدل الفردي الستهالك الطاقة فً 

 مرة و هو فً بلدان منظمة التعاون و 33 فً 5الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أعلى من 

. التنمٌة االقتصادٌة أعلى بعشرات مرات فً البلدان النامٌة مجتمعه  
1

 

تتخلص التنمٌة المستدامة بالنسبة الدول الؽنٌة فً : إٌقاف تبدٌد الموارد الطبٌعٌة 2-1

إجراء تخفٌضات متواصلة االستهالك المبدد و الموارد و الموارد الطبٌعٌة و ذلك عبر 

تحسٌن مستوى الكفاءة و أحداث تؽٌٌر فً أسلوب الحٌاة ،  البد فً هذه العلمٌة من 

. التؤكد من عدم بتصدٌر الضؽوط البٌبٌة إلى البلدان النامٌة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد القادر بالخضر،  إستراتٌجٌة الطاقة و إمكانٌة التوازن فً ظل التنمٌة المستدامة رسالة ماجستٌر كلٌة العلوم - 1

. 98،ص2005االقتصادٌة و علم التسٌٌر، جامعة البلٌدة ، سبتمبر   
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.  مسؤولٌة الدول المتقدمة عن التلوث و معالجته 3-1  

تقع عن الدول المتقدمة مسإولٌة خاصة فً القٌادة التنمٌة المستدامة ، ألن استهالكها 

المتراكم الماضً من الطاقات الحفرٌة كرس منها بنسب كبٌرة بدرجة فً مشكالت 

التلوث العالمً ، باإلضافة إلى أن هذه البلدان لدٌها الموارد المالٌة و التقنٌة و البشرٌة 

الكفٌلة ٌجعلها تحتل مركز الصدارة فً استخدام تكنولوجٌا أنظؾ و نستعمل الموارد 

. بكثافة أقل 
1

 

: تقلٌص نبعٌه الدول النامٌة4-1  

أي انخفاض فً استهالك الموارد الطبٌعٌة فً البلدان الصناعٌة سٌإدي حتما إلى 

انخفاض صادرات الدول النامٌة من هذه المنتجات و تخفٌض أسعارها بدرجة أكبر ، 

مما ٌحرمها من إٌرادات هً فً أمس الحاجة إلٌها لالنطالق فً إستراتٌجٌة تنموٌة 

. تقوم على االعتماد على الذات و تحقٌق االكتفاء الذاتً   

:  التنمٌة المستدامة لدى الدول الفقٌرة 5-1  

.من خالل تكرٌس الموارد الطبٌعٌة ألؼراض التحسٌن المستمر فً مستوٌات المعٌشة  

:   العدالة فً توزٌع الموارد و الخدمة تفاوت المداخٌل 6-1  

و تتجسد هذه الؽاٌة فً العمل على جعل تعادل فرص حصول على الموارد و 

.المنتجات و الخدمات فٌما بٌن األفراد داخل المجتمع الواحد  

:  تقلٌص اإلنفاق العسكري7-1  

تحوٌل األموال من اإلنفاق لألؼراض العسكرٌة و آمن الدولة إلى اإلنفاق على 

. احتٌاجات التنمٌة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

36بالهداؾ رحمة، مرجع سابق، ص _1  
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:البعد البشري االجتماعً -  

:  و تتعلق بالجانب االجتماعً للتنمٌة و تتمثل فٌما ٌلً 
1

 

:  تثبٌت النمو الدٌمغرافً فٌها 1-2  

ألن النمو السكانً السرٌع ٌحدث ضؽوطا على الموارد الطبٌعٌة و على قدرة 

. الحكومات على توفٌر الخدمات كما ٌحد من التنمٌة المحلٌة للسكان  

: مكانة الحجم النهابً للسكان 2-2  

أهمٌة توزٌع السكان من خالل النهوض بالتنمٌة القروٌة النشٌطة للمساعدة على إبطاء 

.حركة الهجرة إلى المدن   

:  االستخدام الكامل للموارد البشرٌة 3-2  

و هذا من خالل استخدام الموارد البشرٌة استخداما كامال و تحسٌن الرفاه االجتماعً 

. و االستثمار فً رأسمال البشري   

: الصحة و التعلٌم4-2  

.أن توفٌر الرعاٌة و التعلٌم من شؤنه أن ٌساعد على التحقٌق التنمٌة  

: أهمٌة دور المرأة 5-2  

من شؤن االستثمار فً صحة المرأة و تعلٌمها أن ٌعود على القابلٌة لالستدامة  بزواٌا 

. متعددة   

: تحسٌن الحاكمة 6-2  

أن تبنً نظام ٌعتمد على المشاركة فً الحكم بصورة أكبر ،إضافة إلى مبادئ الثقافٌة 

.و المساءلة  بشكل القاعدة األساسٌة للتنمٌة المستدامة فً المستقبل   

: تقلٌص عدد الفقراء7-2  

.من خالل ضبط توزٌع المداخٌل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السٌاسات البٌبٌة و دورها فً تحقٌق التنمٌة المستدامة ، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر , حمٌد عبد هللا الحر تسً -1

.  30-29، ص  2005، جامعة  الشلؾ ،   
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:البعد البٌئً- 3         

:و تتعلق بحماٌة البٌبة و تتمثل فٌما ٌلً
1

 

: حماٌة الموارد  الطبٌعة 1-3  

و ذلك من خالل التربة من اإلتالؾ و التخفٌض من استعمال المبٌدات و الحد من 

تدمٌر الؽطاء النباتً مع التوسٌع فً اإلنتاج لتلبٌة احتٌاجات السكان، وأن الفشل فً 

صٌانة الموارد الطبٌعٌة التً تعتمد علٌها الزراعة كفٌل بحدوث نقص فً األؼذٌة 

. مستقبال  

: صٌانة المٌاه2-3  

.ٌوضح حد لالستخدام المبددة و تحسٌن كفاءة شبكات المٌاه و تحسٌن نوعٌة المٌاه   

:  تقلٌص مالجئ األنواع البٌولوجٌة 3-3  

من خالل تواصل مساحة األرضً القابلة للزراعة ،مما ٌقلص من مالجا المتاحة 

األنواع الحٌوانٌة و النباتٌة و التنمٌة المستدامة فً هذا المجال تعنً أن ٌتم صٌانة 

ثراء األرض فً التنوع البٌولوجً األجٌال المقبلة ،ذلك بإبطال عملٌات االنقراض و 

.تدمٌر المالجا و النظم اإلٌكولوجٌة بدرجة كبٌرة   

:  حماٌة المناخ من االحتباس الحراري 3-4  

و ٌعنً ذلك الحٌلولة دون زعزعة استقرار المناخ أو النظم الجؽرافٌة الفٌزٌابٌة و 

.البٌولوجٌة أو تدمٌر ذلك األوزون الحامٌة لألرض من جراء أفعال اإلنسان   

:البعد التكنولوجً-4  

ٌوفر التطور التكنولوجً إضافة إلى كونه عنصرا حٌوٌا الرفاه االجتماعً و 

االقتصادي ،إمكانٌة حماٌة البٌبة و بالتالً ضمان رفاه األجٌال المقبلة و تتمثل األبعاد 

: التكنولوجٌا فٌما ٌلً 
2

  

 ____________________ 

. 33-32حمٌد عبد هللا الحر تسً ،مرجع سابق ،ص- 1  

. 39-38بالهادؾ رحمة ،مرجع سابق ،ص -2  
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: استعمال تكنولوجٌا أنظف المرافق الصناعٌة -1-4  

من خالل التحول إلى التكنولوجٌا و أكفا و تقلٌص من استهالك الطاقة و ؼٌرها من 

. الموارد الطبٌعٌة إلى أدنى حد  

: األخذ بالتكنولوجٌات المحسنة و بالنصوص القانونٌة 2-4  

وذلك من خالل باألخذ بالتكنولوجٌا الحسنة و بالنصوص القانونٌة الخاصة بفرض 

. العقوبات فً هذا المجال و تطبٌقاتها   

: المحروقات و االحتباس الحراري3-4  

أن استخدام المحروقات ٌستدعً اهتماما خاص ألنه مثال واضح على العملٌات  

الصناعٌة ؼٌر المؽلقة ،فالمحروقات ٌجري استخدامها و إحراقها و طرح نفاٌاتها 

داخل البٌبة ، فتصبح بسبب ذلك مصدر ربٌسٌا لتلوث الهواء فً المناطق العمرانٌة و 

األمطار الحمضٌة التً تصٌب مناطق كبٌرة و االحتباس الحراري الذي  ٌهدد بتؽٌر 

. المناخ 
1  

:  الحد من انبعاثات الغازات 4-4  

ترمً للحد من المعدل العالمً بزٌادة انبعاث الؽازات الحرارٌة ، وذلك عبر الحد من 

. استخدام المحروقات و إٌجاد مصادر أخرى للطاقة إلمداد المجتمعات الصناعٌة   

: الحٌلولة دون تدهور طبقة األوزون 4-5  

فاتفاقٌة كٌوتو للمطالبة بالتخلص تدرٌجٌا من المواد الكٌمٌابٌة المهددة األوزون و 

توضح أن التعاون الدولً لمعالجة مخاطر البٌبة هو أمر مستطاع إال أن الوالٌات 

. المتحدة األمرٌكٌة رفضت التوقٌع علٌها   

  بشكل عام من الناحٌة الهواء، المٌاه، الؽابات مصاٌد األسماك: مكافحة التلوث6-4
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.       مقومات التنمٌة المستدامة :المطلب الثانً   

لتحقٌق التنمٌة المستدامة فال بد من توفر عدد من المقومات التً تشكل ،التً تشكل 

:مرتكزات التنمٌة المستدامة وأهمها 
1  

الوظٌفة األساسٌة للتنمٌة المستدامة هو إعادة : تلبٌة الحاجات اإلنسانٌة للسكان_1

توجٌه الموارد بما ٌضمن الوفاء باالحتٌاجات األساسٌة للمجتمع و تحسٌن مستوى 

معٌشتهم ،لذلك نجدها ترتكز كثٌرا على مسؤلة القضاء على الفقر انطالقا من إقناعها 

أن عالما ٌستوطنه الفقر و ال مساواة  سٌكون دون شك ،عرضه لألزمات البٌبة 

.                                االجتماعٌة و االقتصادٌة   

ال ٌمكن تلبٌة احتٌاجات الحاضر دون إخالل بقدرة األجٌال :اإلدارة البٌبٌة السلٌمة _2

المقبلة على تلبٌة حاجٌاتها ،ما لم توجد إدارة قادرة على ضمان استمرارٌة االستفادة 

من الموارد الطبٌعٌة ،دون إهدار وفً إطار القٌود البٌبٌة ،و تعنى بالبٌبة السلٌمة تلك 

. التً تساهم فً تحقٌق التنمٌة المستدامة باالستخدام الفعال لكل األدوات الممكنة   

ال وجود للتنمٌة المستدامة بدون تنمٌة بشرٌة مستدامة ،و التنمٌة : التنمٌة البشرٌة _3

البشرٌة هً عملٌة توسٌع الخبرات المتاحة أمام المجتمع و أهم هذه الخٌارات اكتساب 

.المعرفة،الحرٌة السٌاسٌة،ضمان حقوق اإلنسان ،مثل تحسٌن مستوى الصحة والتعلٌم  

ٌعرؾ بؤنه فرع من فروع العلوم االقتصادٌة،ٌعالج العالقة بٌن :االقتصاد البٌبً - 4

المجتمعات البشرٌة والبٌبٌة واالقتصادٌة ذات الصلة،فالسٌاسة البٌبٌة تإثر فً 

السٌاسات األخرى،كالسٌاسات اإلقلٌمٌة وسٌاسة النقل و المواصالت وسٌاسة الطاقة  و 

.الموارد   

لتحقٌق التنمٌة المستدامة ال بد من إعادة توجٌه :التكنولوجٌا السلٌمة بٌبٌا _5

 التكنولوجٌا المستخدمة ،مما ٌجعلها أكثر مالبمة للبٌبة، وذات استدام أقل للموارد 

______________________ 

 طٌفور عبد الجلٌل، المإسسة البٌبٌة واالجتماعٌة مدخل لمساهمة المإسسة االقتصادٌة فً تحقٌق التنمٌة 1
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وتولد قدرا أقل من التلوث والنفاٌات ،لذا ٌتعٌن على الدول النامٌة إن تستورد 

تكنولوجٌا نظٌفة لبٌبتها المحلٌة وأن تعمل باستمرار على تطور قدرتها الذاتٌة فٌما 

ٌتعلق بالتعامل مع التكنولوجٌا ،ومما ٌجعلها تكتسب قدرات ومهارات تقنٌة تإمن لها 

.فً نهاٌة المطاؾ القدرة على التطوٌر و إنتاج تكنولوجٌا نظٌفة   

:االعتماد على الذات و التعاون الدولً للمشكالت البٌبٌة العالمٌة _6  

التنمٌة المستدامة هً تنمٌة فً إطار االعتماد على الذات داخل الحدود الوطنٌة ،وفً 

حدود القٌود التً تفرضها الموارد الطبٌعٌة ،أي ال بد لكل دولة أن تتعاٌش مع بٌبتها 

وفقا لألسس المحلٌة وبما ٌنتج الموابمة بٌن حاجاتها و رؼباتها ،و اإلدارة الرشٌدة 

.للموارد الطبٌعٌة  

وبما أن التنمٌة المستدامة هدفا لكل شعوب العالم المتقدمة والنامٌة ،وان تنظٌم الطبٌعة 

ومشاكل البٌبٌة ال تعترفان بالحدود اإلقلٌمٌة ،فان التعاون الدولً أمرا ضرورٌا لدفع 

.التنمٌة المستدامة نحو األمام   

.الظروف المساعدة على تحقٌق التنمٌة المستدامة فً الدول النامٌة:المطلب الثالث   

باعتبار أن التنمٌة المستدامة عملٌة شاملة تتناول مختلؾ مقومات الحٌاة االقتصادٌة 

واالجتماعٌة ،فهً تسعى إلى تحقٌق أهداؾ محددة ،وان الوصول إلى تحقٌق هذه 

األهداؾ ٌتوفر على مجموعة من الظروؾ و العوامل األساسٌة ،وتتركز معظمها على 

إبقاء و نقل رصٌد من رأسمال إلى األجٌال القادمة ،ال ٌقل عن ذلك المتوفر لألجٌال 

:الحالٌة أو فً صورة أفضل منه وٌشمل
1

 

:الرصٌد رأسمال الطبٌعً _1  

ٌشمل مختلؾ الموارد الطبٌعٌة ؼٌر متجددة، والتً هً معرضة للنفاذ و الزوال نتٌجة 

 لالستهالك ؼٌر العقالنً لها والذي ال ٌستند إلى أسس عملٌة، لذا فانه ٌجب البحث عن 

بدابل إلحالل أصول أخرى محل رأسمال المستخدم بصورة كلٌة أو جزبٌة فً النشاط 

 االقتصادي، وإٌجاد طرق عملٌة دقٌقة لقٌاس حجم هذه الموارد الطبٌعٌة، والتؽٌرات 

33عبد القادر لخضر،مرجع سابق،ص -1  
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التً تطرأ علٌها ،وٌنادي البعض بعدم ترك األمور المتعلقة بتخصٌص و تسعٌر هذه 

األصول إلى آلٌات السوق الحر ، التً ال تؤخذ بعٌن االعتبار احتٌاجات المستقبل ،و 

ذاك فً استخدام السٌاسات العامة للضرابب و القوانٌن التً تحد من األفراد فً 

استؽالل الموارد الطبٌعٌة ، و تضمن حماٌة حقوق األجٌال  القادمة من جهة أخرى 

إٌجاد طرق و تقنٌات تسمح بإعادة استثمار جزء من الربح ، استخدام هذه األصول 

لزٌادة الطاقة اإلنتاجٌة مستقبال ،و هو ما ٌتطلب تطوٌر األنظمة المستخدمة فً 

الحسابات القومٌة التً تسمح بتحدٌد  قٌمة الجزء المستهلك من رأس المال الطبٌعً 

كؤصل من أصول العملٌة اإلنتاجٌة و الذي ٌساهم فً تولٌد الدخل القومً ،وهو ما 

.ٌعرؾ بالحسابات الخضراء   

:رصٌد رأس مال العٌنً و البشري -2  

و ٌشمل رأس مال العٌنً المختلؾ المإسسات و المصانع و هٌاكل للبنى التحتٌة ،أما 

رأس مال البشري فٌشمل طبٌعة و خصابص األفراد و السكان و مستوى التعلٌم و 

الصحة و مهارات الفنٌة  اإلبداعٌة التً ٌتوفر علٌها المجتمع ،و ٌعد العنصر البشري 

من أهم األصول فً عملٌة التنمٌة المستدامة ،السٌما أن العابد منه ٌفوق العابد من 

رأس المال المادي و نظرا ألهمٌة هذا العنصر لقد تم إدراج مإشرات التنمٌة البشرٌة 

كؤحد مإشرات التنمٌة المستدامة ،وأصبحت تؤتً فً مقدمة اهتمامات التوجه العامً 

.  نحو التنمٌة المستدامة
1  

 

 

_________________ 

21طٌفور عبد الجلٌل ، مرجع سابق ،ص _ 1  
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خصائص ومؤشرات التنمٌة المستدامة و متطلبات فً ظل العولمة : المبحث الثالث *

.و عراقٌل التً تواجهها   

تتمٌز التنمٌة المستدامة لعدة خصابص فهً تسعى لتحقٌق المقاربة الدولٌة ، وال ٌمكن 

تحقٌق التنمٌة المستدامة بدون قٌاس مإشرات دقٌقة ٌمكن من خاللها تحدٌد مدى اتجاه 

البلد نحو استدامة التنمٌة ،كما على الدولة تجنب العراقٌل التً تواجهها والتً تنقص 

:من فرص تحقٌقها وهذا ما سنتطرق إلٌه فٌما ٌلً   

خصائص التنمٌة المستدامة :المطلب األول   

: افرز نسق التطور التارٌخً الحافل للتنمٌة المستدامة الخصابص التالٌة 
1

 

تبحث فً كٌفٌة تجاوز الفروقات بٌن الشمال والجنوب واألضرار : المقاربة دولٌة-1

على تدهور البٌبة هً مشكلة ذات بعد عالمً أو باألخرى كونً ،مع ذلك فهً تقترح 

حلول متفرقة بالنسبة للشمال ،الحد من النفاٌات والعوامل الملوثة هً من أكبر 

االنشؽاالت ،بٌنها فً الجنوب فتسٌر النمو الدٌمؽرافً هو ما ٌشد االنتباه ،وبذلك  تحتم 

على الجمٌع تؽٌٌر هٌاكل اإلنتاج واالستهالك من خالل األخذ بالحسبان كل التكالٌؾ 

.واألضرار ومن خالل التقدم التكنولوجً ،ومن خالل تفضٌالت المستهلكٌن   

:تسٌٌر البٌئً-2  

باعتبار نقل رأس المال الطبٌعً إلى األجٌال القادمة هو واحد من أهداؾ التنمٌة 

المستدامة  باإلضافة إلى خلق صورة مشرقة للطبٌعة التً تعتبر موروث طبٌعً ، 

ٌمنح اإلنسان الرفاهٌة والصحة ،ولهذه االعتبارات وجب خلق طرق  تسٌٌر تبحث فً 

.المقام األول على تقلٌل أثر بعض السلوكٌات الملوثة للبٌبة فً وقتنا الحاضر  

:إدراك الفروقات االجتماعٌة -3  

تبحث التنمٌة المستدامة  فً كٌفٌة تصحٌح ظروؾ ال مساواة باالعتماد الخٌارات 

 االقتصادٌة الفردٌة ،ألنه بتقلٌل الفروقات فً الدخل والثروة ،ٌمنح ذلك المشروعٌة

___________________ 
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.للتنمٌة المستدامة   

.مؤشرات قٌاس التنمٌة المستدامة :المطلب الثانً   

ٌؤتً وضع و استخدام مإشرات التنمٌة المستدامة ردا على هاجس كبٌر هو الحرص 

على أن تكون القرارات المتعلقة بالتنمٌة المستدامة مرتكزة على معلومات صحٌحة،  

.                                              ناجحة مالبمة ومتاحة فً اللحظة المنافسة 

أن المإشرات المعتادة مثل الناتج الداخلً الخام ،وقٌاس التٌارات المختلفة للموارد أو 

التلوث ال تعكس دابمة مفهوم االستدامة ،فالتفاعالت فً مختلؾ ثوابت البٌبٌة ، 

والسكان والتنمٌة لٌست مطورة بما فٌه الكفاٌة، لذلك فان وضع مإشرات للتنمٌة 

المستدامة ، أصبح ضرورٌا من أجل أن تشكل هذه المإشرات قاعدة ذات فابدة إلدارة 

.جمٌع جوانب التنمٌة المستدامة   

وتتنوع هذه المإشرات بٌن الكمٌة والنوعٌة وٌشرط أن تتوفر معاٌٌر معٌنة فً هذه 

:المإشرات حتى تكتسب صفة الموضوعٌة والحٌادٌة ولعل أهم هذه المعاٌٌر ماٌلً
1

 

أن تعكس شٌبا أساسٌا وجوهرٌا لصحة المجتمع االقتصادي أو االجتماعً أو البٌبة _

.طوٌلة األمد على مر األجٌال  

.أن تكون واضحة وٌمكن تحقٌقها أي ببساطة ٌستطٌع المجتمع فهمها وتقبلها_   

.                                                      أن تكون قابلة للقٌاس وٌمكن التنبإ بها_ 

.أن تكون ذات قٌم حدٌة متاحة _  

. أن توضح ما إذا كانت متؽٌرات قابلة للقلب وٌمكن التحكم فٌها أو ال_  

ٌنبؽً تحدٌد أسالٌب المستخدمة فً إعداد أي مإشر بوضوح و أن ٌتم توظٌفها بدقة وأن _

.تكون مقبولة اجتماعٌا و علمٌا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

79بٌوض محمد العٌد ،مرجع سابق ،ص _1  
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بمعنى أن المإشر ٌشٌر إلى اتجاهات نموذجٌة إذا أستخدم ك           :الحساسٌة للزمن_  

.إن تكون قابلة للقٌاس و ٌمكن التنبإ -   

.أن توضح ما إذا كانت متؽٌرات قابلة للقلب و ٌمكن التحكم فٌما أم ال -  

ٌنبؽً تحدٌد أسالٌب المستخدمة فً إعداد أي مإشر ٌوضح و أن ٌتم توظٌفها بدقة وأن -

.تكون مقبولة اجتماعٌا و علمٌا  

. بمعنى أن المإشر ٌشٌر إلى اتجاهات نموذجٌة إذا استخدم كل عام: الحساسٌة للزمن-  

:المؤشرات االقتصادٌة- 2    

 هً عبارة عن معطٌات و إحصابٌات كمٌة تصؾ الحالة االقتصادٌة للدول ما فً فترة 

: زمنٌة معٌنة و تخلص هذه المإشرات فً مإشرٌن أساسٌن
1

 

:  البنٌة االقتصادٌة*  

ٌتم من خالل قٌاس معدل النمو االقتصادي وكٌفٌة و توزٌع الثروات بٌن أفراد المجتمع و 

.تؤثٌر السٌاسات االقتصادٌة على الموارد الطبٌعٌة
 

 

وٌعاب على هذا النوع من المإشرات عدم اإلمكانٌة و إظهار البعد االجتماعً و البٌبً 

الناتج عن التطور االقتصادي الحادث فً الدول ما لذا ٌحاول الباحثون فً مجال التنمٌة 

المستدامة دراسة مدى تؤثٌر النمو االقتصادي من جهة و انعكاساتها على الجانب 

لبٌبً االجتماعً من جهة أخرى ،ولعل أهم المإشرات الفرعٌة المستخدمة فً تحدٌد البٌبة 

:االقتصادٌة للدول ما هً كالتالً 
2  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.9  ص2006 ،2004حسن خلٌؾ فلٌح ،التموٌل الدولً ،عمان ،-  1  
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و ٌمكن قٌاسه من خالل معدل الدخل الوطنً للفرد، ونسبة االستثمار :األداء االقتصادي1-1

. إلى معدل الدخل الوطنً  

.  وتقاس بالمٌزان التجاري ما بٌن السلع و الخدمات: التجارة الخارجٌة1-2  

و تقاس عن طرٌق قٌمة الدٌن مقابل الناتج الوطنً الخام، وكذلك نسبة : الحالة المالٌة1-3

.المساعدات التنموٌة الخارجٌة التً ٌتم تقدٌمها أو الحصول علٌها مقارنة بالناتج الخام  

وٌعنً شبه المجموع :رصٌد الحساب الجاري كنسبة مئوٌة من الناتج الداخلً الخام 1-4

الصافً للصادرات من السلع و خدمات و الصافً الدخل و صافً فً التحوٌالت إلى الناتج 

.الداخلً الخام 
1  

و تقاس بمدى الكثافة استخدام المادة فً اإلنتاج، و المقصود بالمادة هنا : استهالك المادة- 2 

. كل المواد الخام الطبٌعٌة  

ٌتم  قٌاسها السنوي للطاقة لكل فرد نسبة الطاقة المتجددة من : استخدام الطاقة 2-2

. استهالك السنوي ، و كثافة استخدام الطاقة   

 و تقاس بكمٌة إنتاج النفاٌات الصناعٌة و المنزلٌة وإنتاج : إنتاج و إدارة النفاٌات2-3

. النفاٌات الخطٌرة، وإنتاج النفاٌات المشعة و إعادة تدوٌر النفاٌات  

:المؤشرات االجتماعٌة  

: تشمل المإشرات االجتماعٌة للتنمٌة المستدامة العناصر التالٌة   

تمثل نوعٌة و مستوى الحٌاة المشتركة و هً انعكاس المستوٌات : المساواة االجتماعٌة- 1

 تطبٌق العدالة و شمولها عند توزٌع الموارد و الحصول على فرص لكل فرد من صحة و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10حسن خلٌؾ فلٌح ، مرجع سابق ،ص - 1  

48 



التنمية المستدامة في الدول النامية:                                    الفصل الثاني     . 
 

.  التعلٌم و العمل و تحقٌق العدالة المستقبلٌة والحالٌة
 

 

الصحة و تحقٌق التنمٌة المستدامة حٌث أن تطور  خدمات ,الصحة العامة هناك ارتباط -2

.الصحٌة و البٌبٌة له تؤثٌرا فً النجاح أو الفشل خطط التنمٌة المستدامة 
 1  

.أهداؾ و مإشرات التنمٌة المستدامة لتحقٌق الصحة العامة  :03الجدول رقم  

         الهدؾ            المإشرات

معدل وفٌات األطفال -   

.معدل وفٌات الرضع -   

نسبة األطفال البالؽٌن من العمر السنة واحدة، -

 الملقحٌن الخصبة 

                                                              

                                                             -

.تحقٌق معدل وفٌات األطفال -            

.نسبة وفٌات األمهات -  

نسبة الوالدات التً تحري بإشراؾ موظفً صحة من -

.ذوي االختصاص   

تحسٌن صحة األمهات        -   

 

، عن األهداؾ 2010األمم المتحدة، تقرٌر عام : المصدر  

التعلٌم ٌعد من المطالب األساسٌة للتنمٌة المستدامة الرتباط مستوٌات التعلٌم بالتنمٌة - 3

االجتماعٌة االقتصادٌة ،المستحقة فً أي مجتمع ،ٌتمثل هدؾ مإشر التعلٌم االبتدابً و 

: الذي ٌقاس بالمإشرات التالٌة   

.صافً نسبة التعلٌم االبتدابً  -   

. سنة24 إلى 15معدل اإللمام بالقراءة و الكتابة لدى السكان الذي تتراوح أعمارهم من -   

____________________ 

                                                                                      38بٌوض محمد العٌد ، مرجع سابق ص- 2
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ٌتمثل فً ضرورة توفر السكن الالبق للمواطنٌن و وضع الخطط  ال ستعاب :السكن - 4

الحاجات المتزاٌدة للسكن ،و ٌبلػ عدد األفراد الذٌن ٌعٌشون فً أكواخ أو بٌوت ؼٌر البقة 

 ملٌون نسمة وٌقاس السكن بمإشر حصة الفرد من األمثال المربعة 500 حوالً 1992فً 

. المبنٌة   

ٌقاس من خالل إٌجاد حالة من التوازن بٌن مإشرات النمو السكانً ، :النمو السكانً - 5

ومعدالت التنمٌة المستدامة و توجه الدول النامٌة خطر االنفجار السكانً ،وقصور خطط 

التنمٌة المستدامة على استٌعاب  الزٌادة السكانٌة ،و ٌتمثل مإشر المستخدم للقٌاس فً 

.النسبة المبوٌة لنمو السكان   

ٌصدر برنامج األمم المتحدة اإلنمابً فً التنمٌة البشرٌة : مؤشر التنمٌة البشرٌة – 6

 دولة فً إطار 162 والذي ٌتضمن مإشر التنمٌة البشرٌة الذي ٌرتب 1990سنوٌا عام 

،وقد  (المرتفع ،المتوسط ،الضعٌؾ  )ثالث مجموعات ،تعكس مإشر التنمٌة البشرٌة 

تطورت المنهجٌة حساب هذا المإشر و خاصة طرٌق احتباس مستوى الدخل الفردي ،حٌث 

أضٌفت إلٌه مإشرات مساندة تشمل معاٌٌر تمكٌن النوع االجتماعً الذي ٌحتسب مإشرات 

التنمٌة البشرٌة ، معدال على أساسه ألؼراض قٌاس مدى مشاركة المرأة فً الحٌاة  

السٌاسٌة واالقتصادٌة  ،كما وضع مإشر الفقر للدول النامٌة و مإشر للدول المتقدمة لجذب 

االنتباه مباشر ة إلى مدى الحرمان و الفقر على مستوى أقالٌم مختلفة ،وٌتم احتساب المإشر 

:  المركب للتنمٌة البشرٌة على أساس متوسط  ثالث مكونات هً
1  

ٌقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الوالدة، وٌتراوح فً حدٌة األدنى و :  معدل العمر1_

.   سنة85 _25األقصى ما بٌن   

ٌقاس بمعدل نحو األمٌة بٌن البالؽٌن، ونسب االلتحاق بالمدارس : المستوى المصرف2ً_

_____________________ 

  55طٌفور عبد الجلٌل ، مرجع سابق ،ص _ 1
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. بالمابة 100 و0فً المراحل التعلٌمٌة المختلفة وٌتراوح بٌن   

ٌقاس بمعدل الدخل الفرد للناتج الداخلً الخام الحقٌقً وٌتراوح ما بٌن : مستوى المعٌشة_ 6

.  دوالر40000 دوالر 100  

 بالمابة و أكثر، 80هً التنمٌة البشرٌة العالمٌة : وٌتكون دلٌل المإشر من ثالث مستوٌات

. بالمابة50 بالمابة، وتنمٌة بشرٌة منخفضة أقل من 79 إلى 50تنمٌة بشرٌة متوسط   

وٌقاس من خالل استهالك الموارد الكٌماوٌة السامة ، : انتشار المركبات السامة _ 7

والمبٌدات الحشرات فً الزراعة ، إنبعاثات الملوثات العضوٌة والموارد المشعة المزمنة ، 

.ومإشر الطرح المعادن الثقٌلة فً الماء والهواء   

و ٌقاس من خالل استهالك الطاقة النفاٌات العمومٌة ؼٌر :المشاكل البٌبٌة الحضرٌة_ 8

المدورة، المٌاه القذرة ؼٌر المعالجة، نسبة سٌارات النقل الخاص، الضوضاء، زحؾ 

. العمران على األراضً الزراعٌة  

نفاٌات وقٌاس من خالل كمٌة النفاٌات العمومٌة بما فٌها المطمورة و المحروقة كمٌة _9

.النفاٌات المنتجات المختارة خالل فترة حٌاتها  

استعمال المعدنً ، استنفاذ الموارد الجوفٌة ، معدن مبٌدات الحشرات :تلوث الماء _ 10

.المستعملة لكل هكتار من األراضً الزراعٌة ، كمٌة المٌاه المعالجة و المحالت   

:المؤشرات المؤسسٌة  

عبارة عن معطٌات رقمٌة تصؾ مدى تطور جانب المإسساتً فً تطبٌق و تطور اإلدارة 

: البٌبٌة وتتمثل أهم المإشرات المإسسٌة فٌما ٌلً 
1  

___________________ 

28_26،ص 2007عثمان محمد ؼنٌم، التنمٌة المستدامة ، فلسفتها و أسالٌب تخطٌطها و أدوات قٌاسها ، عمان ،_1  
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ٌتم من خالله معرفة عدد الدول التً صادقت على :تنفٌذ اتفاقٌات الدولٌة المبرمة _1

االتفاقٌات الدولٌة الخاصة بالبٌبٌة كالتصدٌق على برتوكول قرطاج  بشؤن السالمة 

،وتصدٌق السالمة االتفاقٌة اإلطارٌة بشؤن تبدل المناخ ،و برتوكول كٌوتوا المنبثق على 

. االتفاقٌة اإلطارٌة بشؤن تؽٌٌر المناخ باإلضافة إلى التنوع البٌولوجً   

ٌتم من خالله معرفة مدى اتفاق الدول على البحث والتطوٌر :البحث والتطوٌر _ 2

واستؽالل هذه األبحاث فٌما ٌخدم التنمٌة المستدامة ،وٌتم قٌاسها من خالل معرفة نسبة 

.اإلنفاق على البحث والتطوٌر من الناتج الداخلً الخام   

:المؤشرات البٌئٌة  

ٌتم من خالل هذه المإشرات قٌاس مدى تؤثٌر النمو االقتصادي على الموارد الطبٌعٌة و 

على البٌبة، من كل جوانبها و ٌعتمد قٌاس االستدامة البٌبٌة على مإشرات أساسً ٌسمى 

:االستدامة البٌبٌة و حسب الوكالة األوربٌة للبٌبة فان المإشرات االستدامة البٌبٌة هً 
1

 

 ٌقاس من خالل إشعاعات أكسٌد النتروجٌن، المركبات العضوٌة ؼٌر :تلوث الهواء_ 

استهالك البترول من طرؾ وسابل النقل،‘ المثالٌة المتطاٌرة، ثانً أكسٌد الكبرٌت   

ٌقاس من خالل  كمٌة إشعاعات ثانً أكسٌد الكربون ، المٌثان :تغٌر المناخ _

.ؼاز النتروجٌن ، أكسٌد النتروجٌن ، أكسٌد الكبرٌت   

و ٌقاس من خالل مساحة المحمٌات المتضررة أو المجزبة : األضرار بالتنوع البٌولوجً _ 

، كثافة الزراعة ،قطاع األشجار و ز حؾ البنً التحتٌة على الؽابات و المساحات المشجرة 

 و تؽٌر فً ممارسات التقلٌدٌة فً استعمال األراضً 

_____________________ 

  19عثمان محمد ؼنٌم ،مرجع سابق ،ص  _ 1
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و تقاس من خالل كثافة صٌد األسماك ، استؽالل:البٌبة البحرٌة و المناطق الساحلٌة _  

.الشواطا الهالوجٌنٌة و الملوثات المعادن الثقٌلة و البترول فً السواحل والبحار   

ؼنبعاثات ؼازات أكسٌد النتروجٌن المبعث من مكٌفات الهوابٌة ، : ترقٌق طبقة األوزون _

.برومٌد المٌثٌل ،و كلورٌد الكربون   

و ٌقاس من خالل استهالك الماء، استعمال الطاقة، معدل الزٌادة فً :نضوب الموارد_

المناطق الحضرٌة، معدل إنتاجٌة األرض، سعة إنتاج الكهرباء من الطاقات الحفرٌة و 

.معدالت استهالك األجٌال  

متطلبات التنمٌة المستدامة فً ظل قواعد العولمة و العراقٌل التً : المطلب الثالث

.تواجهها   

:متطلبات التنمٌة المستدامة فً ظل قواعد العولمة _ 1  

: وضع استراتٌجٌات طوٌلة األجل تصب فً تحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة 1_1  

من خالل إصالح السٌاسات و تقوٌة المإسسات االستثمارات ، فمثال ٌجب تقوٌة 

استراتٌجٌات تخفٌض عدد الفقراء و هذا ٌتطلب سٌاسة مالٌة و نقدٌة مالبمة ، و هناك 

العدٌد من الدراسات التً أظهرت فعال أن التنمٌة المالٌة تقلل الفقر و الجوع ذلك أن تقدٌم 

الخدمات المالٌة للفقراء تمكن من الحصول على وسابل اإلنتاج لتموٌل استثماراتهم و زٌادة 

إنتاجهم مما ٌسمح بتحسٌن مدا خٌل األسر المعٌشٌة ،و تخفٌض أسعار المواد الؽذابٌة ، 

.وبالتالً التقلٌل من مشاكل نقص التؽذٌة   

 

________________ 

ذهبٌة لطرس ،متطلبات التنمٌة المستدامة فً الدول النامٌة فً ظل قواعد العولمة ، الملتقى العلمً حول التنمٌة _1

19_ 14، ص 2008 أفرٌل 08_07المستدامة و الكفاءة اإلستخدامٌة المتاحة ،سطٌؾ ،   
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كما تتطلب التنمٌة المستدامة نمو اقتصادٌا مستمرا ٌتطلب تؽٌرات مهمة فً السٌاسات و      

تخفٌض معدالت التضخم ، التحكم فً تؽٌرات سعر الصرؾ ، التقلٌل من  )    المإسسات 

  (.تؤثٌر االقتصاد الخفً ، تخفٌض االستهالك الجمركً و تشجٌع استثمار

:و علٌه فان تحقٌق النمو المستدامة ٌتطلب توفٌر ثالثة عناصر   

. تعمٌق التقدم فً اإلدارة االقتصادٌة الكلٌة -  

.تحسٌن المناخ لنشاط القطاع الخاص -  

تقوٌة التنظٌم اإلدارة فً القطاع العام من خالل التخفٌض من البٌروقراطٌة و القٌود -

.التنظٌمٌة و تبسٌط اإلجراءات   

: زٌادة حجم المعونة الدولٌة و تخفٌض أعباء الدٌن العام 1_2  

ٌعتقد الكثٌر من الدول أن زٌادة حجم المعونة الدولٌة لمواجهة الفقر و الجوع و األمراض 

ٌدعم التنمٌة و ٌساعد الدول الفقٌرة فً تحقٌق أهداؾ التنمٌة المستدامة ، لذا ٌدعو المجتمع 

الدولً فً الوقت الحالً إلى زٌادة حجم المعونة و المساعدات اإلنمابٌة الرسمٌة والتخفٌض 

من عبء الدٌون و إٌجاد آلٌات و تقنٌات حدٌثة لتموٌل التنمٌة المستدامة ،فقد أوصى 

 على زٌادة و مضاعفة حجم نفقات المعونة 2005مشروع األمم المتحدة لأللفٌة فً عام 

على المستوى العالمً ، السٌما و أنه ٌالحظ أن المساعدات المقدمة من طرؾ الدول 

المتقدمة تشهد تذبذب و تم إعادة النظر فٌها ، لذا ٌخطط المانحون لتحقٌق زٌادة ملموسة فً 

المعونة و زٌادة التنسٌق و درجة االختٌار  لملقى المعونة بهدؾ الوصول إلى األهداؾ 

المرجوة ، و لهذا فانه البد من توفر خمس مبادئ ربٌسٌة لجعل الطرٌق الذي تقوده الدول 

:المتلقٌة مجدٌا هً   

_____________ 
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.توافق أدوات المعونة مع احتٌاجات البلدان _  

.تنسٌق المعونة_  

. زٌادة القدرة على التنبإ بتدقٌق المعونة _  

.اإلصرار على الخضوع للمساءلة المتبادلة  _  

:تحسٌن فرص النفاذ إلى األسواق 3_1
1

 

ٌعتمد الكثٌر أن  تحرٌر التجارة الدولٌة متعددة األطراؾ و التبادل التجاري الثنابً و فتح 

األسواق لتسهٌل و صول و نفاذ صادرات الدول النامٌة إلى األسواق الدولٌة بطرٌقة ؼٌر 

تمٌٌزٌة و شرعٌة ٌساعد على تقلٌص الفجوة بٌن الدول المتقدمة و الفقٌرة ،و دعم النمو 

المستدام و ذلك بتحفٌز اإلنتاج المحلً و زٌادة الدخل القومً ، وبالتالً الدخل الفردي و 

تحسٌن مستوٌات المعٌشة ،و قد قدمت الدول المتقدمة فً هذا اإلطار الكثٌر من المبادرات 

لعل أهمها اعتماد نظام التفضٌالت التجارٌة أو ما ٌعرؾ بنظام األفضلٌات المعمم ، حٌث 

تقدم مجلس دول االتحاد األوربً باقتراح كل شًء ما عدا السالح الذي ٌوفر فرصا لزٌادة 

وصول منتجات الدول األقل نمو إلى أسواقها دون الخضوع لرسوم جمركٌة أو حصص ، 

ؼٌر أن معظم الدراسات تشٌر إلى أن الرسوم المفروضة من طرؾ الدول المتقدمة  هً 

أعلى بالنسبة للسلع الزراعٌة و المنسوجات و المالبس مقارنة بالسلع المصنعة ألن الدول 

النامٌة تملك نوعا ما مٌزة نسبٌة فً هذه المنتجات ،لذلك فان عملٌة تحرٌر التجارة 

الزراعٌة ، إزالة كل الحواجز و القٌود التً تشوه التجارة الحرة المشروعة ، تقدم 

التسهٌالت التجارٌة و التخفٌض من القٌود التً تشوه التجارة الحرة المشروعة ،تقدٌم 

التسهٌالت التجارٌة و التخفٌض من القٌود الفنٌة مع ضرورة إدراج متطلبات البٌبٌة ضمن 

.  خطط و سٌاسات التجارة للدول   

____________________ 
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: تسهٌل عملٌة نقل التكنولوجٌا 5_1
 1  

من التحدٌات التً تواجه الدول النامٌة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة تحدي الحصول على 

 التكنولوجٌا الحدٌثة القادرة على إنعاش القطاعات االقتصادٌة المختلفة ،و هو ما جعلها    

تسعى لجذب و استقطاب االستثمار األجنبً المباشر على أساس أنه عامل مساعد على نقل 

التكنولوجٌا نظٌفة و قادرة على حماٌة البٌبة ،لكن معظم الشركات متعددة الجنسٌات ال 

تراعً هذا األمر عند ممارسة أنشطتها من جهة أخرى تقلٌص قدرة الدول النامٌة على 

الحصول على التكنولوجٌا الحدٌثة فً إطار ما ٌعرؾ باتفاقٌة الملكٌة الفكرٌة المرتبطة 

بالتجارة التً أسفرت علٌها المفاوضات التجارة متعددة األطراؾ فً األرجواي 

و التً تعد من أخطر االتفاقٌات على الدول النامٌة ، ألنها تطالب بحماٌة  (1994_1986)

. الملكٌة الفكرٌة و هذا ما ٌزٌد من تعمٌق الفجوة التكنولوجٌة  بٌن الدول المتقدمة و النامٌة     

:معوقات التنمٌة المستدامة فً الدول النامٌة _ 2  

على الرؼم من التقدم الكبٌر الذي شهدته مسٌرة التنمٌة المستدامة ،إال أن هناك بعض 

:المعوقات التً تواجه العدٌد من الدول أهمها 
1  

هو أساس الكثٌر من المعضالت الصحٌة االجتماعٌة ،وعلى المجتمعات الدولٌة أن :الفقر

تضع من استراتٌجٌات التنموٌة و خطط اإلصالح االقتصادي ،ما ٌقضً على هذه المشكلة 

بإٌجاد فرص العمل و التنمٌة الطبٌعٌة ،البشرٌة ،االقتصادٌة ،التعلٌمٌة فً المناطق األكثر 

.فقر أو األشد تخلفا و العمل على مكافحة األمٌة   

تمثل أهم المعوقات التً تحول دون نجاح خطط التنمٌة المستدامة ، تإثر سلبٌا فً:الدٌون   

___________________ 

رابح حمٌد ،استراتٌجٌات و تجارب ترقٌة المإسسة صؽٌرة فً دعم النمو و تحقٌق التنمٌة المستدامة ،أطروحة ماستٌر _1

63،ص 2011،سطٌؾ ،   
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 المجتمعات الفقٌرة بصفة خاصة و األسرة الدولٌة بصفة عامة، و من واجب الجمٌع 

التضامن للتؽلب على هذه الصعوبات لحماٌة اإلنسانٌة من مخاطرها و تؤثٌراتها السلبٌة على 

    . المجتمع

:الحروب و المنازعات المسلحة و االحتالل األجنبً  

تإثر الحروب و المنازعات المسلحة و االحتالل األجنبً بشكل مضر على البٌبة و سالمتها 

 و ضرورة تنفٌذ قرارات األمم المتحدة داعٌة إلى إنهاء االحتالل األجنبً و وضع 

تشرٌعات ة التزامات تحرم وتجرم تلوٌث البٌبة  أو قطع  أشجارها أو إبادة حٌواناتها ،و 

مراعاة الكرامة فً معاملة األسرى طبقا للقوانٌن الدولٌة و منع تخرٌب المنازل و المنشآت 

.المدنٌة و مصادر المٌاه  

:التضخم السكانً و االجتماعً  

خاصة فً المدن الدول الفقٌرة و النامٌة و تدهور األحوال المعٌشٌة فً المناطق العشوابٌة 

.و تزاٌد الطلب على الموارد و الخدمات الصحٌة واالجتماعٌة  

 تدهور قاعدة الموارد الطبٌعٌة و استمرار استنفاذها ك

و ذلك لدعم أنماط اإلنتاج و االستهالك ،مما ٌزٌد من تقلٌص قاعدة الموارد الطبٌعٌة و 

.إعاقة تحقٌق التنمٌة المستدامة فً الدول النامٌة   

:عدم توفٌر التقنٌات الحدٌثة و الخبرات الفنٌة   

.و التً خالل تنفذ برامج التنمٌة المستدامة و خططها  

:نقص الخبرات الالزمة   

التً تمكن من اإلٌفاء بااللتزامات حٌال القضاٌا البٌبٌة العلمٌة، و مشاركة المجتمع الدولً 

. فً الجهود الرامٌة لوضع الحلول لهذه القضاٌا  

__________________ 
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:عدم تنفٌذ القرارات المتفق علٌها    

.من خالل احترام أو تنفٌذ بعض االتفاقٌات الدولٌة حول قضاٌا التنمٌة المستدامة  

:سوء تخصٌص المعونات الدولٌة  

.من خالل االستؽالل السٌا لمبالػ المعونات الدولٌة فً بعض الدول النامٌة   
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:خالصة  

 

فً ختام الفصل ٌتبٌن أنه مم الواجب االهتمام بمفهوم التنمٌة المستدامة التً تؤخذ بعٌن 

االعتبار القٌود البٌبٌة ضمن سٌاسات التنمٌة العامة و خاصة بعد تفاقم المشاكل البٌبٌة و 

المخاطر التً تنتج عنها و تهدد كوكب األرض بصفة عامة ، فان جعل عملٌة التنموٌة و 

تنفٌذ شروط بٌبٌة أصبح ضرورة حتمٌة ، فالتنمٌة المستدامة أصبحت من المطالب 

الضرورٌة لمختلؾ الدول و منها الدول النامٌة ، فلهذا ٌجب أن تضع مجموعة من األهداؾ 

التنموٌة للنهوض و مواكبة العصر ،وتحقٌق التكافإ و تلبٌة احتٌاجات الحاضر و دون 

.اإلخالل بقدرة األجٌال القادمة من مختلؾ الجوانب السٌاسٌة و االقتصادٌة و البٌبٌة   
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 كلمة شكر و عرفان 

 

 

.الحمد هلل كما ٌنبغً لجالل وجهه و عظٌم سلطانه   

.الحمد هلل على قدر عدد خلقه و رضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته   

الحمد هلل على النعم التً أنعم بها علٌنا ومنها نعمة العلم والتوفٌق فً إتمام هذا 

.العمل المتواضع   

 

:أما بعد   

قادري عبد القادر الذي لم : أتقدم بالشكر الخالص و جزٌل االمتنان إلى األستاذ

.ٌبخل علً بعلمه و جهده المتواصل و أفكاره القٌمة وتوجٌهاته الصائبة  

كما أتقدم بالشكر و العرفان إلى عمال شركة رام سكر بمستغانم الذٌن لم ٌبخلوا 

.                                           علٌنا بالمعلومات خاصة المحاسب ٌاسٌن 

 وفً الختام أتقدم بالشكر إلى نور الدٌن الذي ساعدنً كثٌرا وكذا توفٌق وجمٌلة 

.اللذان مدا لً ٌد العون   

 

 

 

 



 إهداء

 

أهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدٌن العزٌزٌن أمً و أبً اللذان سهرا على 

تعلٌمً وجاهدا فً سبٌل تحصٌلً للعلم ولم ٌبخال علً بالدعم المادي و المعنوي 

.أطال هللا فً عمرهما  

كما أهدٌه إلى إخوانً و أخواتً جمٌلة ،خالد ،موسى ، حنان ،وإلى زوج أختً 

.جمال ،و إلى الكتكوت رٌان أطال هللا فً عمره، وإلى كل األقارب   

هوارٌة ،أسماء ،خٌرة،سعاد،زهٌة ،خدٌجة ، الكحلة : كما أهدٌه إلى صدٌقاتً

. ،وإلى كل من ٌعرفنً وإلى كل من فً قلبً و نسٌه قلمً   



 

 

 مقدمة عامة

 

 



 

 

 خاتمة عامة



  

 

 مقدمة عامة

خالل عقدٌن من الزمن شهدت العالقات االقتصادٌة الدولٌة تحوالت مستمرة و ملحوظة فً 

اهتماماتها و توجهاتها، كما حصلت عدة تحوالت غٌر مسبوقة منذ بداٌة عقد التسعٌنٌات ، 

تمثلت أساسا فً تكرٌس بوادر العولمة عبر فتح األسواق ، وإزالة مختلف القٌود والزٌادة 

السرٌعة و المضطرة للتجارة الدولٌة ،وحجم المبادالت المالٌة بما فٌها االستثمار األجنبً 

المباشر الذي أضحى من أبرز المعالم الكبرى لألداء االقتصادي  العالمً باإلضافة للتغٌر 

الهام الذي طر أ على هٌكل عوامل اإلنتاج بفعل التقدم التكنولوجً الذي أضحت تتمٌز به 

االستثمارات المتدفقة إلى مختلف دول العالم و كان من أبرزها توجه االستثمارات األجنبٌة 

المباشرة التً تمركز داخل اقتصادٌات الدول النامٌة خصوصا فً اآلونة األخٌرة ما جعل 

حكومة هذه الدول تدرجها  ضمن أولى أولوٌاتها و فً قلب استراتٌجٌات الهادفة لتحقٌق 

.                                                                            التنمٌة المستدامة 

ولكً تكون التنمٌة المستدامة ناجحة ٌجب و وضع مجموعة من االستراتٌجٌات ،سواء 

كانت هذه االستراتٌجٌات على المستوى الوطنً  أو على المستوى الدولً و لكً تكون 

ناجحة على المدى الطوٌل ،ٌجب توفر مختلف الظروف المساعدة على تحقٌقها ،وهذا 

 تماشٌا مع مجموعة األدبٌات المؤٌدة لالستثمار األجنبً المباشر و المحفزة على استقطابه،  

تحت ضغط عدة أسباب جوهرٌة و على رأسها اآلثار االٌجابٌة على المستوى االقتصادي ، 

االجتماعً و التكنولوجً التً ٌفرزها على مستوى االقتصادٌات الدول المضٌفة له ،والتً 

من أهمها دفع عجلة النمو االقتصادٌات و توفٌر الموارد المالٌة و خلق مناصب الشغل و 

نقل التكنولوجٌا الحدٌثة و زٌادة تأهٌل المؤسسات المحلٌة ،و الرفع من قدراتها التنافسٌة ،  

. و تحقٌق التقارب بٌن الدول المتقدمة و الدول النامٌة   

 أ



  

ورغم كل االضطرابات االقتصادٌة التً عانت منها الدول النامٌة ، أدى إلى تسارعها و 

تسابقها نحو االلتحاق بركب االندماج فً االقتصاد العالمً ، تحت لواء التحدٌات الجدٌدة 

بهدف التنمٌة الشاملة و المستدامة ، و تأكد ذلك عبر تسابق الكثٌر منها نحو تحرٌر اقتصاد 

هذه الدول وذلك من خالل الجهود المبذولة و التً ما زالت تبذلها فً سبٌل إعادة تأسٌس 

البنى الهٌكلٌة ،وتحرٌر التجارة و االلتزام بمختلف الحلول الكفٌلة بتقلٌل فجوة النمو بٌنها 

وبٌن الدول المتقدمة ،والسعً نحو المناخ  المالئم الستقطاب االستثمار األجنبً المباشر 

ألجل تحفٌز النمو االقتصادي ،وخلق المزٌد من فرص العمل و التنوٌع مصادر الدخل و 

جلب التكنولوجٌا الحدٌثة ،وإقامة المشارٌع اإلنتاجٌة و المساهمة فً تحسٌن المعٌشة ، وكذا 

 تعزٌز قواعد اإلنتاج و تحسٌن المهارات و الخبرات اإلدارٌة ، وتحقٌق مزاٌا تنافسٌة فً

مجال التصدٌر و الدخول فً دائرة النمو االقتصادي المستدام ،و تحقٌق التنمٌة المستدامة 

.                                                                                            عموما 

 ومن منطلق أن الدول النامٌة تواجه عدة تحدٌات تنموٌة اقتصادٌة و اجتماعٌة  و بٌئٌة ،و 

ترٌد أن ترمم لنفسها إستراتٌجٌة تنموٌة من شأنها أن تخرجها من دائرة التخلف وهذا 

باعتماد الدول النامٌة باإلضافة إلى إمكانٌاتها الذاتٌة المتاحة من ضمن الفرص التً ٌتٌحها 

النظام االقتصادي العالمً ، فٌجب أن تسعى جاهدة إلى التفاوض و المنافسة من أجل 

الحصول على أفضل العقود لرفع مستوى األداء االقتصادي ، إذن مسألة تحقٌق التنمٌة 

المستدامة من حٌث األهداف و الوسائل أصبح مطلبا ملحا فً الدول النامٌة مع ما ٌرافقها 

من إصالحات اقتصادٌة ومشارٌع تنموٌة مشتركة ،وما ٌمكن أن ٌتحقق من وراء إقامة 

منطقة للتبادل الحر ألجل انفتاح األسواق و زٌادة اإلنتاج بغٌة كبح تنامً االقتصاد باالعتماد 

على االستثمار األجنبً المباشر ،وبالتالً دعم النمو االقتصادي و االجتماعً باإلضافة إلى 

تكرٌس بٌئة نظٌفة و االستخدام الرشٌد للموارد الطبٌعٌة غٌر المتجددة، و المحافظة على 

الموارد الطبٌعٌة غٌر المتجددة من الجانب البٌئً مع األخذ بعٌن االعتبار مستقبل األجٌال 

.                                                                                         القادمة   

 ب



  

:                                                                              اإلشكالية الرئيسية 

ما مدى أثر االستثمار األجنبي المباشر على : وقد تبلورت إشكالٌة بحثنا فً السؤال التالً 

 ومن هذا المنطلق وفً ضوء ما تقدم تتبلور معالم التنمية المستدامة في الدول النامية  ؟

: إشكالٌة البحث حول التساؤالت الفرعٌة التالٌة   

ماهو االستثمار األجنبً المباشر ؟ وما هً أهم النظرٌات المفسرة له؟  -1  

ما هً خصائص االستثمار األجنبً المباشر؟- 2  

ماهً أهم المتغٌرات االقتصادٌة التً ٌمكن لالستثمار األجنبً المباشر أن ٌؤثر علٌها؟-3  

ماهً أبعاد و مؤشرات التنمٌة المستدامة ؟- 4  

ما هً الظروف المساعدة على تحقٌق التنمٌة المستدامة؟- 5  

:الفرضيات  

.تجسٌد مشارٌع من طرف أشخاص غٌر مقٌمٌن فً الدولة المضٌفة لالستثمار-1  

.ٌساهم فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة -2  

رأس المال، مٌزان المدفوعات، التقدم التكنولوجً ،التشغٌل ،االستثمار المحلً، و القدرة -3

.التنافسٌة، والتصدٌر  

.التنمٌة المستدامة تأخذ بعٌن االعتبار كل من االقتصاد المجتمع البٌئة-4  

.رصٌد رأس المال الطبٌعً ،رصٌد رأس المال العٌنً البشري-5  

:أهمية البحث  

تبرز أهمٌة البحث من خالل االهتمام المتزاٌد من قبل االقتصادٌٌن باالستثمار األجنبً 

. المباشر فً ظل التحوالت التً تشهدها و تعرفها الدول النامٌة  

:دواعي اختيار الموضوع   

تعود أسباب اختٌار الموضوع إلى األهمٌة التً اكتسبها االستثمار األجنبً المباشر فً 

.الدول النامٌة وسعٌها لجلب أكبر قدر ممكن واهتمامها المتزاٌد باالستثمار األجنبً المباشر  

 ج



  

:صعوبات البحث  

.صعوبة الحصول على اإلحصائٌات الحدٌثة و الدقٌقة فً إعداد البحث -   

عدم وجود دراسة اقتصادٌة ٌمكن االرتكاز علٌها فً بحثنا فٌما تتعلق باالستثمار األجنبً  - 

المباشر و التنمٌة المستدامة بالشكل الذي ٌوضح األفكار و العالقات  بٌن الجانب النظري و 

.الجانب التطبٌقً   

:منهج البحث-  

لقد اعتمدنا فً دراستنا على المنهج الوصفً، من خالل استعراض مختلف المفاهٌم المتعلقة 

.باالستثمار األجنبً المباشر و التنمٌة المستدامة   

كما اعتمدنا على المنهج التحلٌلً من خالل تحلٌل مختلف اإلحصائٌات المتعلقة باالستثمار - 

.األجنبً المباشر و التنمٌة المستدامة فً الدول النامٌة  

:أقسام البحث  

:لقد قسمنا هذا البحث إلى ثالثة فصول أساسٌة  

.مدخل إلى االستثمار األجنبً المباشر:الفصل األول  

.التنمٌة المستدامة فً الدول النامٌة:الفصل الثانً   

.أثر االستثمار األجنبً المباشر على المتغٌرات االقتصادٌة و البٌئٌة:الفصل الثالث  
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 خاتمة عامة   

 رغم كل النقاش الذي دار و ٌدور حول جدوى االستثمار األجنبً المباشر و دفع عجلة 

التنمٌة المستدامة ،و نظرا ألهمٌته فً نقل التكنولوجٌا فً الدول المضٌفة و خاصة النامٌة  

فقد اعتمدت هذه األخٌرة عدة إجراءات لتهٌئة بٌئتها االستثمارٌة من خالل تبنً سٌاسات 

قومٌة للتكنولوجٌا تربط بصورة واقعٌة بمتطلبات استراتٌجٌات التنمٌة الشاملة  فً هذه 

الدول مع ضرورة االستفادة من خبرات العالمٌة لتعزٌز قدرتها التكنولوجٌة المحلٌة فً 

المراحل الحالٌة أو المستقبلٌة بصورة عامة و رغم كل اآلثار االٌجابٌة التً تنجر عنه إال 

أن هناك العدٌد من اآلثار السلبٌة التً تنجر عنه ،و قد تكون ناجمة عن األنشطة اإلنتاجٌة و 

التصنٌعٌة التً ٌقٌمها على أرض الدول المضٌفة كما قد ناتجة عن درجة التزامه بالمحٌط 

االقتصادي الداخلً للدول المضٌفة ،ولكن هذه اآلثار تتجسد و تظهر أكثر من خالل نواٌا 

الشركات متعددة الجنسٌات فً االستثمار فً دولة دون األخرى  ،وتحدٌد مدى النفع 

والضرر الناجم عن االستثمار األجنبً المباشر على مختلف جوانب التنمٌة المستدامة ، 

وٌتأثر تأثٌرا جوهرٌا باالنتماءات اإلقلٌمٌة و الفكرٌة للجهة صاحبة التحلٌل ،و النواٌا الدول 

المستثمرة بحٌث ٌجب على الدول النامٌة أخذ الحذر فً اختٌارها لمثل هذه االستثمارات، و 

وضع هٌكل تشرٌكً محكم وكذا وضع جهة متخصصة فً مراقبة سٌرورة المشروع و ما 

مدى مطابقة للمعاٌٌر و األهداف المنصوص عنها، حتى ٌضمن االستفادة القصوى  من 

االٌجابٌات التً ٌوفرها ،و الحد من التبعٌات السلبٌة التً تفرزها األنشطة التصنٌعٌة 

لالستثمارات الواردة إلٌها ،حٌث توالت االنتقادات الموجهة لالستثمار األجنبً المباشر عن 

تجاهلها لبعض التبعٌات االقتصادٌة و االجتماعٌة السلبٌة و إهمالها  للضوابط البٌئٌة للدول 

المضٌفة ،ولهذا أصبح من الضروري إجراء دراسات جدوى متخصصة بغٌة الموازنة بٌن 

األهداف التنموٌة و حقٌقة اآلثار االٌجابٌة الناجمة عن استقطاب االستثمارات األجنبٌة 

المباشرة من جهة ،و تسلٌط الضوء على النقاط السلبٌة التً تشوب هذا االستقطاب من جهة 

  أخرى، خصوصا  مع تنامً أصوات الهٌئات الدولٌة بضرورة تكاتف الجهود بصٌانة 
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البٌئة ،و التقلٌل من االنبعاث و العوامل المسببة للتغٌرات المناخٌة  و االحتباس الحراري 

وهذا بسبب التلوث البٌئً و ظهور األمراض المستعصٌة التً أصبحت تهدد الكثٌر ،خاصة 

.فً الدول النامٌة و كذا الفقٌرة بصفة خاصة وكوكب األرض بصفة عامة  

وانطالقا من هذا التوجه ال بد من دراسة أكثر تخصصا لحصر اآلثار االٌجابٌة و السلبٌة 

لالستثمار األجنبً المباشر و استخدام تكنولوجٌا نظٌفة خاصة فً القطاعات الحساسة و 

اإلستراتٌجٌة كالبٌئة و ما ٌرتبط بها و تحقٌق التنمٌة المستدامة الساعٌة لتحقٌق احتٌاجات 

. الحاضر دون األضرار بمستقبل األجٌال القادمة  

:النتائج و االقتراحات    

بجذب االستثمار األجنبً المباشر من الضرورٌات لالندماج  أصبح األداء الجٌد فٌما ٌتعلق-

فً االقتصاد العالمً ، و بالتالً ٌجب على الدول العربٌة أن تكثف من جهودها من أجل أن 

تتمكن من ذلك فً ظل مرحلة تشهد التسابق الدولً ،و تحرٌر االقتصادي و إزالة مختلف 

.العوائق   

ٌجب تشجٌع رجال األعمال الوطنٌٌن على الدخول فً مشروعات استثمار مشترك مع -

الشركات متعددة الجنسٌات التً تشترك بملكٌة جزء من األسهم فضال عن اإلمداد باألموال 

.و التكنولوجٌا و المهارات اإلدارٌة  

العمل على إعطاء األسبقٌة إلنشاء البٌنٌة األساسٌة، مثل الطرق و خطوط السكك الحدٌدٌة -

.التً أصبحت تمثل عائق بالنسبة الستغالل الموارد  

توفٌر المعلومات و الشفافٌة، حٌث ٌحتاج المستثمر األجنبً إلى بٌانات اقتصادٌة دقٌقة -

.وشفافة و التً من شأنها مساعدته فً اتخاذ قرر االستثمار  

.ضرورة نشر ثقافة استثمارٌة إلزالة فرص االستثمارٌة و جاذبٌة قرار االستثمار-   
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إدخال الثقافً التأسٌسٌة كالبٌولوجٌة للوقاٌة من المخاطر و إلزالة أثار أخطار المستقبل -

.برفع مرحلة األمان و تنظٌم أسس الوقاٌة  

ضرورة االلتزام بتطوٌر قوانٌن االستثمار و جعلها تتمٌز بأكثر شفافٌة و وضوح و ملمة -

بكل الجوانب التً تخص االستثمار ،و تكثٌف جهود التروٌجٌة لفرص االستثمار و دفع 

الهٌاكل االستثمارٌة فٌما نحو المزٌد من الجهود و العمل من أجل تقدٌم معلومات دقٌقة 

.وشفافة  

تشجٌع االستثمار األجنبً المباشر على الدخول إلى األسواق اإلقلٌمٌة و ال ٌكون ذلك إال -

.بإعداد البٌئة المواتٌة  

وضع قوانٌن صارمة على الشركات متعددة الجنسٌات للمحافظة على البٌئة و الحد من - 

. المخلفات المضرة بالبٌئة وحرسها على التعامل بتكنولوجٌا نظٌفة وأقل خطورة على البٌئة   

إدماج خرجً الجامعات للعمل مع الشركات متعددة الجنسٌات الكتساب الخبرات - 

. والمعارف   

.التركٌز على حماٌة البٌئٌة عند إمضاء العقود-   

 

 

 

 

 

 

77 

 



  

 قائمة المراجع 

 

رابح حمٌد ،إستراتٌجٌات وتجارب ترقٌة المؤسسات الصغٌرة فً دعم النمو وتحقٌق -1 

  2011التنمٌة المستدامة،أطروحة ماجستٌر ،شلف،

حمٌد عبد هللا الحرتسً ،السٌاسات البٌئٌة و دورها فً تحقٌق التنمٌة المستدامة ،أطروحة -2

2005ماجستٌر، شلف ،  

خدٌجة العارف ، االستثمار األجنبً المباشر فً الجزائر ،أطروحة ماستٌر ،مستغانم،  -3 

2013  

ذهبٌة لطرش،متطلبات التنمٌة المستدامة فً الدول النامٌة فً ظل قواعد العولمة ،الملتقى -4

 08 - 07العلمً حول التنمٌة المستدامة و الكفاءة االستخدامٌة للموارد المتاحة ،سطٌف ،

  2008أفرٌل 

رحمة بالهداف ، االقتصاد الخفً و أثره على التنمٌة المستدامة فً الدول األورو - 5

    2010متوسطٌة، أطروحة ماستٌر ،مستغانم ،

سامٌة سرحان ،أثر االستثمار األجنبً المباشر على القدرات التنافسٌة لصادرات الدول -6

  2010النامٌة ، أطروحة ماجستٌر ،

طارق راسً،االستخدام المتكامل للمواصفات العالمٌة االٌزو فً المؤسسات االقتصادٌة -7

  2011لتحقٌق التنمٌة المستدامة ،أطروحة ماجستٌر ،

عبد الجلٌل طٌفور ، المؤسسة البٌئٌة و االجتماعٌة مدخل لمساهمة المؤسسات - 8 

  2013االقتصادٌة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة،أطروحة ماستٌر،
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عبد السالم أبو قحف ،األشكال و السٌاسات المختلفة لالستثمار األجنبً المباشر ،مصر - 9 

،2003  

عبد القادر لخضر،إستراتٌجٌة الطاقة و إمكانٌة التوازن فً ظل التنمٌة المستدامة - 10 

  2005،أطروحة ماجستٌر،البلٌدة ،

عثمان محمد غنٌم ،التنمٌة المستدامة فلسفتها و أسالٌب تخطٌطها وأدوات قٌاسها، -11

  2007عمان،

عمار عماري ،المؤتمر العلمً الدولً الثالث ،التنمٌة المستدامة و الكفاءة االستخدامٌة  -12 

  2008 أفرٌل 08-07للموارد المتاحة ،مدخل إشكالٌة التنمٌة المستدامة ،سطٌف ،أٌام 

فاروق سحنون ،قٌاس أثر بعض المؤشرات الكمٌة لالقتصاد الكلً على االستثمار - 13 

  2010األجنبً المباشر ،أطروحة ماستٌر ،سطٌف ،

فوضٌل فارس ،أهمٌة االستثمار األجنبً المباشر فً الدول العربٌة ،أطروحة – 14 

  2004دكتوراه الجزائر ،

كرٌمة فرحً،أهمٌة االستثمار األجنبً المباشر فً الدول النامٌة أطروحة دكتوراه، -15 

  2013الجزائر ،

محمد العٌد بٌوض ،تقٌٌم االستثمار األجنبً المباشر على النمو االقتصادي و التنمٌة -16   

  2011المستدامة فً االقتصادٌات ،أطروحة ماجستٌر ،سطٌف ،

محمد زٌان،االستثمار األجنبً المباشر فً البلدان التً تمر بمرحلة انتقالٌة ،شلف، -17 

 بدون تارٌخ
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محمود السمرائً درٌد ،االستثمار األجنبً المباشر المعوقات و الضمانات القانونٌة ، -18 

  2006بٌروت ،

محمود قوٌدري ،أهمٌة االستثمار األجنبً المباشر فً ترقٌة أداء المؤسسات الصغٌرة -19 

و المتوسطة ،ملتقى تأهٌل المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة فً الدول العربٌة ،شلف، ٌومً 

                                                                              2006 أفرٌل17-18

مولود طابوش ،أثر شركات متعددة الجنسٌات على التشغٌل فً الدول النامٌة ،أطروحة –20

  2005ماجستٌر ،الجزائر ،

ٌوسف مسعوداوي ، تسٌٌر مخاطر االستثمار األجنبً المباشر مع اإلشارة لحاالت  -21 

بعض الدول العربٌة ،كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر ،سعد دحلب البلٌدة ، العدد 

      2008الثالث ، 
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