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Systèmes de surveillance de flux migratoires à travers les données 
massives, Cas de Madagascar  

Systems for monitoring migratory flows through massive data, 
Case of Madagascar 

RAJAONARISOA Ranaivomahasetra, Institut Supérieur de Technologie 
d’Antananarivo, erafidinarivo@gmail.com 

RAHARIMALALA Laurence, Faculté des Sciences, Université 
d’Antananarivo 

RAFIDINARIVO Elie, Faculté de Droit, Économie, Gestion et Science 
Politique, Université d'Antsiranana 

Date de publication : 05 Novembre 2020  

Résumé : 

Le processus de changement climatique induit des modifications d’ordre écologique pouvant 
entrainer des flux migratoires dues aux interactions entre criquets et populations humaines. En 
effet, l’éclosion massive des œufs de criquets provoque des migrations selon des trajectoires 
variées et des distances parcourues importantes jusqu’à envahir plusieurs zones de superficies 
considérables et au point de détruire les récoltes. En outre, le changement de température et de 
la pluviométrie peut conduire à des périodes de sécheresse. Dans les deux cas si on prend en 
considération la partie Sud de Madagascar, il y a le ‘kere’ dont les conséquences se situent 
notamment au niveau des populations autochtones qui souffrent alors d’insuffisance 
alimentaire. Cette situation peut être à l’origine d’exode où le nombre de familles déplacées 
de différentes régions peut augmenter de façon considérable et dont les diversités culturelles 
ne sont pas à négliger. Pour étudier ce phénomène, il faut passer par une approche évaluative 
sur la base d’indicateurs objectivement vérifiables en vue de l’exploitation de la traçabilité des 
processus impliqués. Les « big data » ou données massives en système d’information peuvent 
alors être mises à profit pour les systèmes de surveillance et d’alerte précoce des flux 
migratoires. Les indicateurs qui peuvent alimenter les bases de données sont entre autres les 
zones et superficies touchées, les trajectoires et distances parcourues aussi bien par les 
criquets que les populations, le nombre de personnes ou de familles déplacées, l’évolution de 
la température et de la pluviométrie. Pour ce qui concerne la typologie des données massives, 
on distingue d’une part les « smart data » relatifs aux processus permettant d’enrichir des 
données brutes pour qu’elles deviennent qualifiées dans un contexte particulier, et d’autre part 
les ‘open data’ désignant l’effort et la volonté des organisations à mettre à disposition 
gratuitement des données librement utilisables. Cet ensemble d’indicateurs, de 
caractéristiques, de typologie sur et pour les données massives peut être exploité pour mettre 
en relation flux migratoires et pratiques interculturelles sous forme de cartographie de 
processus générique et applicatif dans une optique d’analyse évaluative et prédictive en 
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termes de systèmes de surveillance et d’alerte précoce, lesquels sont extensibles vers d’autres 
régions et pays. 

Mots-clés : surveillance, flux migratoire, données massives. 

Abstract: 

The process of climate change induces ecological changes that can lead to migratory flows 
due to interactions between locusts and human populations. Indeed, the massive hatching of 
locust eggs causes migrations on various trajectories and long distances traveled to the point 
of invading several areas of considerable area and to the point of destroying crops. In 
addition, changes in temperature and rainfall can lead to periods of drought. In both cases, if 
we take into account the southern part of Madagascar, there is the 'kere' whose consequences 
lie in particular at the level of indigenous populations who then suffer from food shortages. 
This can lead to an exodus where the number of displaced families from different regions can 
increase significantly and whose cultural diversity is not to be overlooked. To study this 
phenomenon, an evaluative approach must be used on the basis of objectively verifiable 
indicators for exploiting the traceability of the processes involved. "Big data" or massive data 
in the information system can then be used for migration monitoring and early warning 
systems. Indicators that can feed the databases include affected areas and areas, trajectories 
and distances travelled by locusts as well as populations, number of displaced persons or 
families, changes in temperature and rainfall. With regard to the typology of massive data, 
there is a distinguishing of the "smart data" relating to the processes used to enrich raw data to 
become qualified in a particular context, and on the other hand the 'open data' which refers to 
the effort and willingness of organizations to make freely usable data available free of charge. 
This set of indicators, characteristics, typology on and for massive data can be used to link 
migration flows and intercultural practices in the form of generic and application process 
mapping with a view to evaluative and predictive analysis in terms of surveillance and early 
warning systems, which are expandable to other regions and countries. 

Keywords : Surveillance, Migration flows, Massive Data, Madagascar. 

Introduction  

Le phénomène de migration constitue un sujet préoccupant le monde à l’heure actuelle. Pour 
le cas de Madagascar, il concerne la migration des criquets selon des trajectoires variées et 
des distances parcourues importantes jusqu’à envahir plusieurs zones de superficies 
considérables et au point de détruire les récoltes ; cet aspect est dû à plusieurs facteurs tels que 
le changement de température, les intempéries, l’exode des habitants de la partie Sud de 
Madagascar vers d’autres régions en raison de la sècheresse, l’insuffisance alimentaire, le 
chômage entraîne une surpopulation dans certaines parties de l’île, la propagation du 
coronavirus à Madagascar constitue également un flux migratoire dû aux divers facteurs 
comprenant le non-respect des barrières sanitaires, la négligence des diverses règles 
d’hygiène, le contact entre individus, migration des travailleurs qualifiés compte tenu de la 
création d’une entreprise dans un autre endroit, etc..,  
Pour étudier ce phénomène, il faut passer par une approche évaluative sur la base 
d’indicateurs objectivement vérifiables en vue de l’exploitation de la traçabilité des processus 
impliqués.  Les systèmes d’information web représentent la génération actuelle d’applications 
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et constituent une source de données et d’informations consultées par un grand nombre 
d’utilisateurs. 
La communication par internet permet des échanges d’informations sous des formats 
différents (textes, sons, vidéos, images) au travers d’outils spécifiques. Les applications des 
Système d’Information ont beaucoup évolué. Elles peuvent maintenant gérer les interactions 
entre réseaux (comme les navigateurs Internet ou les outils de visioconférences), supporter la 
coopération entre systèmes informatiques et/ou utilisateurs, produire des informations 
essentielles pour guider les flots de documents ou des tâches ou bien encore offrir des 
fonctionnalités multimédia. 
Le web est perçu comme un outil plus souple et moins cher où l’innovation étant de mise. Le 
système d’information web constitue une large source d’informations de différentes formes et 
permet de les véhiculer entre les internautes. La communication et l’échange des données 
s’effectuent de manière interactive selon le principe de dialogue homme-machine sur divers 
outils comme les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes. L’explosion quantitative 
des données numériques a obligé les chercheurs à trouver de nouvelles manières de voir et 
d’analyser le monde pour permettre de découvrir de nouveaux ordres de grandeur concernant 
la capture, la recherche, le partage, le stockage, l’analyse et la présentation des données [1]. 
Ainsi est né le « Big Data ». Littéralement, ce terme signifie mégadonnées, grosses données 
ou encore données massives qui désignent un ensemble très volumineux de données qu’aucun 
outil classique de gestion de base de données ou de gestion de l’information ne peut vraiment 
manipuler. Ce concept a pour objectif de stocker un nombre considérable d’informations sur 
une base numérique comprenant des messages textuels / vidéos, des informations climatiques, 
des signaux « Global Positioning System » en ligne etc. Les acteurs d’internet d’envergure 
mondiale tels que Yahoo, Google, Facebook figurent au premier rang pour le développement 
de ce type de technologie. 
Les « big data » ou données massives en système d’information peuvent alors être mises à 
profit pour les systèmes de surveillance et d’alerte précoce des flux migratoires. Les 
indicateurs qui peuvent alimenter les bases de données sont entre autres les zones et 
superficies touchées, les trajectoires et distances parcourues aussi bien par les criquets que les 
populations, le nombre de personnes ou de familles déplacées, l’évolution de la température et 
de la pluviométrie, la prolifération de l’épidémie et de la pandémie.   
Pour ce qui concerne la typologie des données massives, les « smart data » reposent 
principalement sur l’analyse de données en temps réel [7], directement à la source, sans avoir 
besoin de les transmettre vers un système centralisé. En effet, traditionnellement, les données 
sont d’abord collectées, converties, placées dans une base de données, et traitées par vagues. 
Cette technique consiste à se concentrer sur les données qui sont réellement pertinentes. 
Les Open Data, ou données ouvertes [8], sont des données auxquelles l’accès est totalement 
public et libre de droit, au même titre que l’exploitation et la réutilisation. Ces données offrent 
de nombreuses opportunités pour étendre le savoir humain et créer de nouveaux produits et 
services de qualité.  
Cet ensemble d’indicateurs, de caractéristiques, de typologie sur et pour les données massives 
peut être exploité pour mettre en relation flux migratoires et pratiques interculturelles sous 
forme de cartographie de processus générique et applicatif dans une optique d’analyse 
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évaluative et prédictive en termes de systèmes de surveillance et d’alerte précoce, lesquels 
sont extensibles vers d’autres régions et pays. 

Matériels et Méthodes 

Le site de l’étude se focalise dans le domaine sociétal et environnemental concernant les flux 
migratoires. Les flux migratoires [10] correspondent au nombre de migrants entrant dans un 
pays ou le quittant au cours d’une période donnée, généralement une année civile. Toutefois, 
tous les pays n’ont pas recours aux mêmes concepts, définitions et méthodes de collecte de 
données pour compiler des statistiques sur les flux migratoires. Les définitions d’un migrant 
international varient dans le temps au sein du même pays et d’un pays à l’autre. Pour la 
migration des criquets, il s’agit également de déplacement d’un pays à l’autre au sein d’un 
même continent. 
Les flux migratoires sont classés selon leurs mobiles. On distingue notamment : les 
migrations économiques (déplacement de travailleurs) les migrations contraintes (fuite de 
persécutions, famines, pauvreté). 
Les principales causes de la migration sont entre autres : une croissance économique faible, 
une répartition inégale des revenus, la surpopulation étroitement liée à une forte croissance 
démographique, des taux élevés de chômage, les conflits armés et les épurations ethniques, les 
violations des droits de l'homme, [6] .... L’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) propose la définition suivante : « On appelle migrants environnementaux les personnes 
ou groupes de personnes qui, pour des raisons impérieuses liées à un changement 
environnemental soudain ou progressif influant négativement sur leur vie ou leurs conditions 
de vie, sont contraintes de quitter leur foyer habituel ou le quittent de leur propre initiative, 
temporairement ou définitivement, et qui, de ce fait, se déplacent à l’intérieur de leur pays ou 
en sortent » Les migrations internationales représentent depuis toujours une stratégie adoptée 
par les communautés humaines pour répondre à une détérioration des conditions de vie 
motivant le choix de partir définitivement vers des régions autres que son lieu d’origine. Le 
principal facteur de départ (push factor) est généralement considéré comme étant le manque 
de débouchés professionnels et, donc, une situation de précarité sur le plan économique [5]. 
Dans la plupart des cartes de flux migratoires [11], les auteurs adoptent une perspective 
surplombante qui évince le point de vue des personnes migrantes. Pourtant, la représentation 
de données quantitatives agrégées n’est pas nécessairement opposée à des données 
qualitatives et explicatives. Pourtant, une analyse plus attentive révèle la nature « 
multidimensionnelle » des mouvements migratoires actuels qui doivent être replacés dans le 
cadre plus vaste du processus de mondialisation affectant également l’environnement. 
L’épuisement des ressources naturelles et les effets du changement climatique sont des 
phénomènes planétaires, mais les régions qui sont les plus particulièrement touchées sont 
aussi les régions les plus pauvres du monde, se caractérisant par une forte poussée 
démographique et une faible capacité de prévision et de réponse aux catastrophes naturelles et 
aux événements extrêmes. Souvent, cependant, un certain nombre de pressions sur 
l’environnement (manque de terres et d’eau, dégradation des sols, désertification) altèrent 
progressivement l’équilibre entre population et ressources et agissent comme un facteur 
concomitant dans le cadre global de la détérioration des conditions de vie de la population, 
parallèlement aux facteurs économiques, politiques et sociaux.  
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L’Organisation Internationale pour les migrations [6] a indiqué la difficulté de prédire avec 
exactitude les conséquences des changements climatiques sur les systèmes météorologiques 
pour évaluer les flux migratoires. Les changements climatiques dépendent largement des 
émissions produites actuellement. La recrudescence du déplacement de la population vers les 
zones urbaines n’est pas facilement maîtrisable. 
Les mouvements de population liés aux changements climatiques sont un phénomène 
relativement récent dont l’ampleur est difficile à évaluer en raison de la difficulté à définir la 
notion de réfugié de l’environnement et, par conséquent, à recueillir des données. La 
quantification de ce type de migrants est complexe, car l’environnement n’entre en jeu de 
façon décisive dans l’alimentation des flux migratoires qu’en cas d’événements 
catastrophiques.  
La gestion des flux migratoires nécessite l’enregistrement des données en entrée sur les 
diverses conditions déclenchant le déplacement ainsi que les informations recueillies après les 
mouvements pour repérer leur traçabilité. Les données manipulées dans ce domaine sont 
volumineuses si bien que le Système de Gestion de Base de Données traditionnel semble 
insuffisant pour leur traitement. Actuellement, les données massives sont utilisées vu 
l’évolution rapide de la technologie. 
Inventé par les géants du web, le Big Data se présente comme une solution dessinée pour 
permettre à tout le monde d’accéder en temps réel à des bases de données géantes. Il vise à 
proposer un choix aux solutions classiques de bases de données et d’analyse (plate-forme de 
Business Intelligence en serveur SQL…) [1].  
Littéralement, le terme Big Data signifie mégadonnées, grosses données ou encore données 
massives. Il désigne un ensemble très volumineux de données qu’aucun outil classique de 
gestion de base de données ou de gestion de l’information ne peut vraiment travailler. 
Les données massives se caractérisent par la collecte et l’utilisation rapides de données très 
nombreuses provenant d’une grande variété de sources et par la création de nouvelles 
applications pour les analyser, les lier et en tirer des conclusions et des prévisions [2]. Cela 
peut aussi bien se faire à l’aide de cartes dites de fidélité (qui permettent à une entreprise de 
connaître nos achats) que par les mots que nous utilisons dans nos recherches sur Internet ou 
par la compilation des pages que nous aimons sur Facebook ou ailleurs. 
La Big Data consiste à stocker les données pour permettre l’analyse des données complexes et 
massives (BECHE, 2018). Il regroupe des données présentant une grande variété, arrivant en 
volumes croissants, à grande vitesse et connu sous le sigle les cinq « V » [9] qui signifie : 
Volume, Vélocité, Variété, Véracité et Valeur.  
Le Volume concerne la quantité de données considérable non structurées et à faible densité, 
de valeur inconnue, comme des flux de données Twitter, des flux de clics sur une page web 
ou une application mobile pouvant correspondre à des dizaines de téraoctets de données.  
La vélocité correspond à la vitesse du développement des nouvelles données, autrement dit de 
fréquence de création, collecte et partage de ces données. Normalement, les données haute 
vitesse sont transmises directement à la mémoire, plutôt que d’être écrites sur le disque. 
Certains produits intelligents accessibles via Internet opèrent en temps réel ou quasi réel et 
nécessitent une évaluation et une action en temps réel. 
La variété d’informations (venant de diverses sources, non-structurées, organisées, Open…) 
fait allusion aux nombreux types de données disponibles. Les types de données traditionnels 
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ont été structurés et trouvent naturellement leur place dans une base de données relationnelle. 
Avec l’augmentation du Big Data, les données ne sont pas nécessairement structurées. Les 
types de données non structurés et semi-structurés, tels que le texte, l’audio et la vidéo, 
nécessitent un prétraitement supplémentaire pour en déduire le sens et prendre en charge les 
métadonnées. La technologie Big Data, permet de faire l’analyse, la comparaison, la 
reconnaissance, le classement des données de différents types comme des conversations ou 
messages sur les réseaux sociaux, des photos sur différents sites. 
La véracité concerne la fiabilité et la crédibilité des informations collectées. Comme le Big 

Data permet de collecter un nombre indéfini et plusieurs formes de données, il est difficile de 
justifier l’authenticité des contenus, si l’on considère les post Twitter avec les abréviations, le 
langage familier, les hashTag, les coquilles etc. Toutefois, les génies de l’informatique sont 
en train de développer de nouvelles techniques qui devront permettre de faciliter la gestion de 
ce type de données notamment par le W3C (World Wide Web Consortium). 
La notion de valeur correspond au profit qu’on puisse tirer de l’usage du Big Data. Ce sont 
généralement les entreprises qui commencent à obtenir des avantages incroyables de leurs Big 

Data. Selon les gestionnaires et les économistes, les entreprises qui ne s’intéressent pas 
sérieusement au Big Data risquent d’être pénalisées et écartées.  
En d’autres termes, le Big Data est composé de jeux de données complexes, provenant 
essentiellement de nouvelles sources. Ces ensembles de données sont si volumineux qu’un 
logiciel de traitement de données traditionnel ne peut tout simplement pas les gérer. Mais ces 
énormes volumes de données peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes difficiles à 
résoudre auparavant.  
 Ces données ne peuvent pas être enregistrées dans un Système de Gestion de Base de 
Données relationnelles (SGBDR) traditionnel en raison de leur volume et dans le souci 
d’accélération de leur vitesse de traitement. Ainsi, il est possible d’extraire des données non 
compatibles ou non acceptées par le SGBDR traditionnel étant donné que le Big Data est 
capable de gérer tout type de données structurées ou non structurées (Vidéo, musique, fichier 
csv, json, xml, etc ...). Toutefois, en tant que nouvelle technologie en pleine expansion, son 
implémentation nécessite un coût lié notamment en personnel qualifié disposant de solides 
expériences. 
Le « Cloud Computing » [4] qui est la nouvelle forme de stockage de données, consiste à 
externaliser les ressources informatiques sur le web. Cette technologie a pour objectif de 
rendre virtuelle la part matérielle en réduisant l’ordinateur à un simple terminal sans mémoire. 
Il désigne également l’accès aux données par l’intermédiaire d’internet plutôt que via le 
disque dur d’un ordinateur. Ces données sont synchronisées avec d’autres informations sur 
internet. 
Concernant les services de gestion de données pour le Big Data, l’environnement commercial 
en ligne d’aujourd’hui génère des volumes croissants de données dans des sources de 
données. Il est temps de les utiliser. et de répondre à de nouvelles questions. Les solutions à 
intégrer les données comprennent les services Oracle Data Management qui prennent en 
charge le stockage, le traitement et l’accès à des données multistructurées, gérées dans des 
bases de données multimodaux et des couches de données d’entreprise intégrées qui 
permettent d’utiliser toutes les données. 
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La gestion du Big Data optimise les ressources des organisations de toutes tailles pour une 
valeur de données et des processus organisationnels plus solides et intègre les services 
suivants : « Oracle Autonomous Data Warehouse » qui évolue de manière flexible, offre des 
performances de requête rapides et ne nécessite aucune administration de base de données  
« Oracle Big Data Service » est un service automatisé basé sur Cloudera Enterprise, qui 
fournit un environnement de lac de données « Hadoop » rentable, « Oracle Big Data SQL 

Cloud Service » qui n’est autre qu’ « Oracle SQL » étendu à « Hadoop » et « NoSQL » 
permettant d’analyser et de filtrer intelligemment les données là où elles résident et qui 
fonctionne avec «Oracle Big Data Service », « Oracle Big Data Appliance » qui est une 
plateforme « Big Data » complète conçue pour acquérir, organiser et analyser des charges de 
travail volumineuses à partir de sources diverses, à la vitesse et à l'échelle, « Oracle Cloud 

Infrastructure Data Catalog » qui est un service robuste de gestion des métadonnées en libre 
accès permettant d'organiser, de gérer et d'enrichir les informations sur les données au sein 
d'Oracle Cloud et au-delà, « Oracle Cloud Infrastructure Data Flow » qui est un service Big 
Data entièrement géré permettant  d'exécuter des applications « Apache Spark » sans 
infrastructure à déployer ou à gérer, et « Oracle NoSQL Database » qui est un Service de base 
de données clé/valeur évolutive, à faible latence, prenant en charge les types de données table 
et JSON. Le format JSON (Javascript Object Notation) est un autre format très répandu utilisé 
pour différentes données, telles que Facebook et twitter. JSON utilise uniquement du texte, ce 
qui facilite l’envoi et la réception sur n’importe quel serveur. 

Résultats et Discussions 

Les travaux sur les flux migratoires ont déjà été traités par plusieurs chercheurs et acteurs 
gouvernementaux depuis quelques décennies. Les résultats de ces travaux portent, dans la 
plupart des cas, sur les renseignements relatifs à la description et l’historique des mouvements 
migratoires à partir desquels des mesures ont été prises après les conséquences de ces 
migrations. Les données ont été gérées, soit manuellement, soit à l’aide des logiciels fondés 
sur le Système de gestion des bases de données traditionnel pour permettre de dresser la 
cartographie de flux migratoires. Actuellement, les données deviennent de plus en plus 
complexes et volumineuses, la technologie évolue rapidement, les simples outils de traitement 
n’arrivent plus à supporter la manipulation des données massives sur les migrations. Par 
exemple, les données favorisant le déplacement des criquets peuvent être de divers type telles 
que le taux d’humidité de l’air, la température, la pluviométrie, forces du vent, le changement 
climatique, l’altitude, la verdure des champs, etc. Pour ce qui est de la migration de la 
population, plusieurs facteurs doivent être à considérer : le taux de chômage, la cherté de la 
vie, la sècheresse, la famine, le niveau d’instruction, le taux de modernisation de la ville / 
village, l’insécurité, l’épidémie de la maladie, les séismes, les ouragans, les cyclones, etc… 
Concernant la propagation d’une maladie en l’occurrence le covit19, celle-ci est caractérisée 
par divers facteurs à savoir le contact entre individu, le non-respect des règles d’hygiène 
sanitaire et des barrières sanitaires, la faiblesse de niveau de culture de l’individu, le 
changement climatique, l’insuffisance d’infrastructure de traitement des patients, etc… 

Etant donné la masse volumineuse de ces données, il y a lieu de recourir au Big Data et par 
voie de conséquence au « cloud computing » qui consiste à l’externalisation au lieu du 
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traitement au niveau du disque dur local. Par ailleurs, il n’existe pas encore de règles 
universelles quant à la modélisation des données massives. En tout cas, toute modélisation est 
encore basée sur la sémantique aboutissant au schéma entité-relation et complétée par d’autres 
paramètres avancés tels que le paradigme orienté objet, … Chaque entreprise a, pour le 
moment, sa propre méthode pour la conception et le développement de son Système 
d’Information dans le cadre du Big Data. 
Un modèle est une représentation abstraite et simplifiée du monde réel en vue de le décrire, de 
l’expliquer ou de le prévoir (Rocques, 2007). Modéliser un système avant sa réalisation 
permet de mieux comprendre le fonctionnement du système. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Présentation de la méthode de flux migratoire 

 
La prévision d’un flux migratoire s’articule sur le modèle de processus de migration et est 
basée sur le modèle de produit. 

Face à la diversité des formalismes utilisés par les méthodes d’analyse et de conception 
d’application dans le domaine de système d’information, il s’avère important d’adopter des 
formalismes permettant une orientation vers l’universalité. Pour ce faire, la notation du 
modèle de cartes MAP qui sera adoptée dans la suite de cet article. Ce modèle est développé 
au Centre de Recherche en Informatique de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, pour la 
modélisation des processus. Il a pour but de pour permettre de modéliser les démarches 
méthodologiques, plus précisément, les modèles de processus (Rolland, 1999), (Assar 2000). 
Il s’inscrit dans une approche qui met l’accent à la fois sur les intentions de l’ingénieur 
d’application et sur les stratégies à adopter, pour accomplir ces intentions. 
Une carte est représentée comme un graphe étiqueté et dirigé qui utilise deux notions 
fondamentales : intention et stratégie. Elle permet d’obtenir un ordonnancement non 
déterministe d’intentions et de stratégies. C’est aussi un modèle fournissant un support dans 
la sélection d’intentions ou de stratégies alternatives en proposant des aides méthodologiques 
sous forme de directives. Une carte est une structure de navigation contenant un nombre fini 
de chemins où aucun n’est recommandé a priori mais construit dynamiquement. Les cartes de 
processus décrivent les intentions de l’utilisateur. Toute transformation du produit est réalisée 
par l’accomplissement d’une intention de l’utilisateur. Une intention peut être réalisée de 
plusieurs manières différentes en fonction des besoins de l’ingénieur et de ses activités 
précédentes. Ces différentes manières de réaliser une intention sont appelées des stratégies. 
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La stratégie caractérise la manière de progresser d’une intention vers une autre. Une démarche 
spécifiée à l’aide de ce formalisme s’appelle une carte. Comme le montre la figure 1, les 
cartes sont des graphes orientés. Les sommets décrivent les différentes intentions et les arcs 
décrivent les stratégies qui sont offertes pour progresser d’une intention à l’autre. 
 
 

          
 
       
            
     
 
 
            
 
            
            
   
 

Figure 2 – Exemple de carte 

La carte présentée en figure 2 propose trois manières de réaliser l’intention J à partir de 
l’intention I : celle identifiée par la stratégie S1, celle identifiée par la stratégie S2, et celle 
identifiée par la stratégie S3.  L’intention J ne peut être accomplie en utilisant l’une de ces 
trois stratégies que si l’intention I a été accomplie au moins une fois. Chaque triplet <I, Si, J> 
est appelé section. 
Toute démarche méthodologique peut être formalisée systématiquement par les intentions de 
construction de produit à accomplir et les stratégies à suivre à cette fin. 
Toute carte contient une intention « Start » et une intention « Stop ». 
Le modèle de cartes MAP a pour but de permettre de modéliser les démarches 
méthodologiques de modélisation de processus. Il met l’accent à la fois sur les intentions et 
sur les intentions à adopter pour accomplir ces intentions. Il est composé de triplet <I, Si, J> 
est appelé section. 
Dans ce qui suit, est présentée la carte globale de modélisation du processus des flux 
migratoires. 
Les sections (Si) de la Carte globale sont listées à la figure 3. Il est à rappeler qu’une section 
est exprimée par l’intention de départ Idp, l’intention de destination Idt et la stratégie Stdpdt 
pour aller de Idp vers Idt. Ainsi, une section est représentée par <Idp ,Idt, Stdpdt>. 
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Figure 3 - Carte globale du processus de modélisation de Flux migratoire 

Les stratégies qui permettent d’accomplir de différentes manières des trois intentions de la 
Carte Globale de Processus, sont les suivantes : 

S1 : Stratégie identification de lieu 
S2 : Stratégie de détermination de condition 

S3 : Stratégie de complétude 
S4 : Stratégie par élicitation de conditions 
S5 : Stratégie par alternative de lieu 

Pour la modélisation du processus des flux migratoires, huit sections sont inventoriées et 
décrites comme suit : 
1 – (« Démarrer », « Définir lieu », par stratégie d’identification lieu) : Cette section permet 
de déterminer le lieu avec ses caractéristiques telles que la distance, les moyens pour y 
atteindre, etc… 
2 – (« Démarrer », « Définir condition », par stratégie de détermination de condition) : Il 
s’agit d’une progression à partir de l’intention « Démarrer » permettant de définir des 
conditions avant de cibler le lieu de destination de la migration. Les conditions peuvent être 
diverses à savoir chômage, intempéries, etc. 
3 – (« Définir lieu », « Définir condition », par stratégie élicitation de condition) : 
Partant de l’intention « Définir lieu », il est possible de découvrir d’autres conditions pour se 
déplacer vers d’autres types de lieu.  
4 – (« Définir condition », « Définir lieu », par stratégie de définition de lieu) : Cette section 
permet de passer de l’intention « Définir condition » vers l’intention « Définir lieu ». Ce 
passage signifie qu’il est possible de compléter le processus après avoir déterminer d’autres 
conditions. 
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5 – (« Définir condition », « Définir condition », « par stratégie d’alternative de lieu ») :  
Dans cette section, le passage signifie qu’il est possible d’accomplir l’intention « Définir 

condition » vers l’intention « Découvrir condition » pour découvrir d’autres types de 
conditions afin de compléter le processus correspondant à un lieu donné.  
6 – (« Définir lieu », « Définir lieu », par stratégie d’identification de lieu) :  
Cette section, l’accomplissement de l’intention « Définir lieu » vers l’autre intention « Définir 

lieu » permet de découvrir d’autres types de lieu à l’intérieur d’un même endroit.  
7 – (« Définir condition », « Terminer », par stratégie de complétude) :  
Cette section concerne l’achèvement du processus de construction du site dont l’objectif est 
de pouvoir mener de prédiction sur la base de diverses conditions et des caractéristiques 
enregistrées préalablement dans la base de données. 
8 – (« Définir lieu », « Terminer », par stratégie de complétude) :  
A l’instar de la section 8, il s’agit également de terminer le processus de la finalisation du site 
après avoir tenu compte de tous les facteurs aboutissant à l’élaboration de la cartographie de 
flux migratoires. 
 
Les concepts supportés par les modèles de produit seront représentés par le formalisme UML 
(GABAY, 2001), (Ducket, 2012), (Rocques, 2007). UML ou « Unified Modelling Language » 
est un langage qui est devenu un standard pour la modélisation orientée objet. 
 
La figure 4 ci-après présente le modèle de produit de flux migratoire au travers du diagramme 
de classe d’UML. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 – Présentation du modèle de produit de flux migratoire 
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Le modèle de produit de flux migratoires comporte trois classes qui sont : la classe 
LIEU_ORIGINE qui exprime les différentes localités sources des flux, la classe 
LIEU_DESTINATION qui représente les divers endroits de destination et la classe 
association SE_DEPLACER qui contient des attributs variant selon un contexte dynamique. 
Ce modèle de produit constitue la base de l’ossature de la présentation des informations dans 
le Système d’Information Web ; les classes se transforment en pages, les relations se 
convertissent en lien de navigation.  

Conclusion 

L’interférence des pratiques interculturelles avec le système d’information web constitue une 
source de circulation et d’appropriation de connaissances. Les flux migratoires constituent 
une des préoccupations actuelles de bon nombre de pays. La migration de la population est 
due aux divers problèmes entre autres, le chômage, l’insécurité, la guerre, les intempéries, etc. 
Pour le cas malgache et de certains pays africains, la migration des criquets provoque des 
dégâts considérables de l’agriculture. La propagation de la pandémie continue de compliquer 
la vie de plusieurs personnes aussi bien sur le plan économique que social. Plusieurs travaux 
sur ces flux migratoires ont déjà fait l’objet de multiples publications. Toutefois, leurs 
conclusions se sont axées sur la difficulté de prédire les mouvements. Dans le cadre du 
présent article, les données sont traitées dans la famille d’outils de Big Data qui répondent à 
la problématique des règles des 5V. Il s’agit notamment d’un Volume de données 
considérable à gérer, une grande Variété d’informations venant de diverses sources, 
structurée, non-structurées, organisées, Open…), le niveau de Vélocité à atteindre porte sur la 
vitesse ou la fréquence de création, de la collecte et du partage de ces données, la véracité 
concerne la fiabilité et la crédibilité des informations collectées, et enfin la Valeur correspond 
au profit pouvant être tirée de l’usage du Big Data. L’analyse évaluative et prédictive en 
termes de systèmes de surveillance et d’alerte précoce est fondée sur la modélisation qui 
permet de représenter le monde réel en vue de le décrire, de l’expliquer et de le prévoir. Le 
modèle de cartes MAP est utilisé pour modéliser le processus de mouvements migratoires. 
L’impact de pouvoir modéliser ces déplacements s’articule sur la  possibilité de prévoir pour 
permettre de prendre des mesures de précaution et des décisions appropriées : pour l’invasion 
des criquets, il serait facile de délimiter à l’avance les zones d’intervention ; concernant le 
déplacement de population, leur accueil dans les localités de destination pourrait être préparé 
dans de bonnes conditions ; quant à la prolifération d’une épidémie, les structures de 
traitement des patients pourraient être aménagées et installées à temps. 
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La création des nouveaux produits financiers islamiques pour la 
gestion de risque*1 

The creation of new Islamic financial products for risk 
management 

Dr. Racha GHAYAD, Faculté des Sciences Économiques et de gestion, 
Université Libanaise, ghayad_racha@yahoo.fr  

Dr. Mohamad Hamdan, Faculté des Sciences Économiques et de gestion, 
Université Libanaise 

Date de publication : 05 Novembre 2020  

Résumé : 

L'objectif principal de notre recherche porte sur la création des nouveaux produits financiers 

en conformité avec les préceptes de la charia. Ces produits financiers sont destinés à gérer le 

risque au sein des institutions financières islamiques. Le travail de filtrage réalisé sur les 

outils recueillis a permis de proposer, à partir de nos travaux sur le Gharar et la prise de 

risque, une conception de l'idée des dérivés par les contemporains, et donc de la recherche-

même de nouveaux produits islamiques. Ensuite, nous avons pu obtenir une liste de produits 

islamiques proposés pour la gestion des risques de marché. 

Mots-clés : Risque, Charia, Banque, Participation, Promesse 

 

 ملخص

ت لمنتجااا للشريعة اإلسالمية. وتهدف هذه ن الهدف الرئيس لهذا البحث هو العمل على ابتكار منتجات مالية جديدة وفقً إ

ية استمرار  نإذ إ أهمية كبيرة،هذا الموضوع البحثي هو ذو  المالية إلى إدارة المخاطر داخل المؤسسات المالية اإلسالمية.

 لغررامفهوم باالرتكاز الى المؤسسات المالية اإلسالمية يرتكز على ابتكار منتجات مالية قادرة على إدارة مخاطرها. 

ن طرح مر الذي مكننا مسالمية تم اجراء عملية تصفية لألدوات المالية، التي تم جمعها، األإوالمخاطرة من وجهة نظر 

  واقتراح قائمة بمنتجات مالية إسالمية إلدارة المخاطر. ،ت ماليةلمشتقا تصورٍ 

وعدال المشاركة، الخطر، الشريعة، المصرف، المفتاحية:الكلمات   

Abstract:  

The main objective of our research is to create new financial products in accordance with 

Sharia law. These financial products are intended to manage risk within Islamic financial 

institutions. The filtering work carried out on the tools collected has made it possible to 

propose, from our work on Gharar and risk-taking, a conception of the idea of derivatives by 

                                                           
1
 * Ce travail de recherche publié dans cet article a été financé par l'Université Libanaise 
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contemporaries, and thus of the very search for new Islamic products. Then we were able to 

get a list of Islamic products proposed for market risk management. 

Keywords: Risk, Sharia, Bank, Participation, Promise. 

Introduction  

L'objectif principal de notre recherche porte sur la création des nouveaux produits financiers 

en conformité avec les préceptes de la charia. Ces produits financiers sont destinés à gérer le 

risque au sein des institutions financières islamiques.  
Ce sujet de recherche constitue un thème d'actualité ayant une grande importance dont la 

survie et le développement des institutions financières islamiques dépendent de l'innovation 

des produits financiers capables à gérer ses risques. En effet, le développement des 

instruments dans le cadre de la finance islamique constitue une opération d'innovation et 

exige de la recherche. D'après les travaux de recherche d'Ayub deux types de développement 

sont possibles : soit un développement des produits et services en respect de la charia, soit une 

restructuration de produits financiers présents pour le rendre compatible avec la Charia.  
De ce fait, nous pouvons mentionner qu'il existe deux démarches possibles pour le 

développement de nouveaux produits financiers islamiques. D'après M.Iqbal, la finance 

islamique assure les principes  de base qui peuvent être utilisés pour proposer des produits 

financiers capables pour gérer le risque.  
L'étude des travaux de recherche sur ce thème de recherche a montré l’inexistence d’un code 

Charia universel, ce qui complique la tâche d’innovation des produits financiers islamiques. 

En effet, pour réaliser l'objectif principal de notre recherche, nous étions obligés de 

comprendre les différents points de vue de la charia en ce qui concerne les produits à 

proposer.  

I- Cadre théorique 

La création de nouveaux produits financiers islamiques est régie par un ensemble de principes 

qui distingue la finance islamique parmi eux nous citons premièrement le principe d’équilibre 

entre l’intérêt personnel et celui de la société et entre les activités à but lucratif et celles à 

caractère caritatif. En effet, les objectifs peuvent être atteints à travers une approche 

coopérative au lieu des transactions et contrats recommandés en finance conventionnelle. 

Deuxièmement, le principe d’acceptabilité qui est indispensable dans la démarche de création 

de nouveaux produits islamique. Autrement dit, nous devons s'assurer que cette innovation 

n’est pas entachée de «Haram». D’autre part, il faut distinguer entre un contrat halal et le 

produit financier destiné à faciliter ce dernier, qui lui peut être Haram (Mirakhour, 2010). 

Ainsi, un contrat de vente est jugé licite de point de vue de la Charia tandis que les contrats à 

terme (futures) qui sont destinés à faciliter l’opération de vente sont interdits. Troisièmement, 

le principe de l’intégration qui fait que l’activité financière doit être liée à l’activité réelle. 

Quatrièmement, le principe de cohérence, essentiel pour l'innovation de produits financiers 

islamiques, stipule que la forme et la substance d’un produit islamique doivent être cohérentes 

l’une avec l’autre.  Dans ce cadre on peut citer le cas du contrat Murabaḥa qui est une 

opération de financement jugée halal cependant, il faut observer des règles de forme qui 

peuvent rendre le contrat illicite (p. ex. la vente du bien avant sa possession). Ainsi, la 
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conformité à la charia doit être observée dans tous les stades de développement d’un produit 

dans le cadre de la finance islamique. La cohérence peut aussi avoir le sens de continuité dans 

l’innovation de produits dans l’ensemble du régime de la finance islamique renfermant le 

secteur bancaire, Takaful et le marché boursier.   

Après avoir traité les fondements de la création des nouveaux produits financiers 

islamiques, nous allons traiter ce qu'on appele risque permis de point de vue de la 

jurisprudence islamique. Dans ce cadre, notre étude se base sur la théorie du transfert du 

risque et des dérives (Gamal 2001; Hull, 2004; Suwaïlem, 2006; Jobst et Solé, 2012 etc.).  

Dans ce sens, nos travaux s’inscrivent en particulier dans la suite de ceux de Suwaïlem 

(2006), Gamal (2006), Khan et Ahmed (2003), Masri (2010), Kunhibava (2010) et Jobst et 

Solé (2012) (etc.). Ils s’inscrivent aussi dans la suite des recherches sur la vision islamique du 

risque (`Awidhah, 2010; MacGregor et Godfrey, 2011; Qanduz, 2012 etc.). 

Dans la partie théorique de notre travail de recherche, nous pouvons mentionner que 

plusieurs chercheurs traitent le risque en finance islamique, parmi eux, nous citons Ibn 

Taymiah qui a écrit ce qui suit : « Il existe deux catégories de risques : le risqué commercial, 

lorsque l’on achète un produit pour le vendre à profit et s’en référer à Allah. Ce risque est 

nécessaire pour les commerçants ; Il est possible de subir des pertes de temps à autre, mais 

c’est la nature du commerce. L’autre type de risque concerne le jeu de hasard qui implique 

l'accaparement de richesse. Ce qui est  interdit en Islam ».  Tout ceci montre que les 

chercheurs  étaient conscients de l'existence de deux types de risque. Bien qu’il apparait  

difficile dans certains situation de différencier entre les deux aspects, le cadre global est 

néanmoins précis. Les deux types de risques sont les suivants: 

1. Le risque lié aux transactions économiques normales, c’est-à-dire aux activités à valeur 

ajoutée et créatrices de richesses. 

2. Le risque lié à la consommation de richesses pour rien , ou aux activités à somme nulle, 

lorsqu’aucune richesse supplémentaire nette n’est créée. Dans le cadre de ce travail de 

recherche, nous allons aborder les deux types de risque.  

I.1. Le risque dans l’économie islamique 

D’un point de vue islamique, le risque est non souhaitable quand il y a possibilité de perte. Le 

fondement de base de l'économie islamique incite les managers à sauvegarder et à croitre les 

richesses. En effet, l'exposition des richesses à la perte n'est pas un objectif en lui-même. 

Dans ce domaine, nous pouvons mentionner le travail d'Al-Qarafi qui a déclaré que 

l'assurance des biens est un acte rationnel. Le risque est compatible avec la Charia lorsqu’il 

est indispensable pour la création des valeurs. Cependant, il sera un jeu de hasard 
lorsqu’aucune valeur n’est ajoutée.  

L'objectif princial de notre recherche nous incite à traiter dans la partie  théorique la pensée 

islamique en thème de la prise du risque « interdit » ainsi que «acceptable ». 

L'étude approfondie de travaux précédents traitant le risque en finance islamique nous a 

permis de conclure que certains chercheurs de finance islamique, tels qu'Al-Dharir et Hassan, 

indique que le risque est tolérable s’il est inévitable, insignifiant ou involontaire.  
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Swaillem dans ses travaux sur le risque, il le considère inévitable s'il est inséparable des 

transactions réelles à valeur ajoutée. En effet, l’échange de passifs nets à un prix donné est 

complètement inacceptable de point de vue de la Charia.  

De point de vue Fiqhique, le risque est acceptable, si la probabilité de succès est supérieure 

à celle d’échec. Ce type d'attitude est considéré comme un risque. Dans ses travaux de 

recherche, Suwailem considère que la transaction avec une possibilité élevée de réussite 

amène à l’accomplissement du résultat convenable. En se basant sur l'opinion de la 

jurisprudence islamique, le gestionnaire sera obligé, dû à l’incertitude, de chercher les bonnes 

conditions afin d'atteindre les bons résultats.  

L'étude approfondie de la littérature nous a montré que la différence entre l'investissement et 

le jeu de hasard se manifeste à travers le degré de certitude de réussite. Cependant, le niveau 

du prix amène l'entrepreneur à sélectionner le projet voué à la perte. Selon les fondements de 

finance islamique, l'acte qui conduit plus à la perte qu’au succès est une cause de perte plus 

qu'une cause de réussite. En effet, il y a une contradiction entre la vision de théories 

classiques de choix et celle de la Charia et la démarche décisionnelle au sein de l'entreprise en 

ce qui concerne la différence entre l’investissement du jeu de hasard.  

Les recherches effectuées par plusieurs gestionnaires y inclus Shapira concluent que « Les 

dirigeants tentent rationnellement d’adapter les risques de manière à assurer le succès avec 

un degré de certitude élevé ».  

D'après Shapira, « Les administrateurs croient qu'une prise des risques avec avoir changé et 

géré les dangers assurent le succès, ce qui fait que le directeur doit travailler pour exercer 

son contrôle et évaluer ses compétences ». Ce principe de travail n'est pas acceptable pour le 

jeu de hasard. Enfin, Shapira certifie que la « Métaphore du jeu semble être une description 

inadéquate de gestion de la prise de risque ». Ce qui montre la diversité entière entre la prise 

de risque liées aux opérations économiques réelles et le jeu ayant un pourcentage de perte 

important. 

Dans l'objectif de répondre à notre question principale de recherche nous avons analysé les 

travaux de Swaillem qui s'inscrive dans le cadre de l'étude de la compatibilité des produits 

dérivés avec la Charia, ces travaux nous a permis de conclure que les produits dérivés 

conventionnelles ne répondent pas à aux conditions de risques acceptables de point de vue de 

la Charia. Ce qui pose des questions importantes sur la compatibilité de ces produits avec la 

Charia.  

Cependant, pour la réalisation de l’objectif final de notre recherche nous avons étudié la 

notion du risque dont certains chercheurs, comme Al-Dharir, l'assimile à la déception et à 

l’illusion cherchant une richesse importante mais à faible niveau, comme dans les cas de 

loteries et le jeu de hasard. Dans ce domaine, nous utilisons le terme « jeu » pour signaler un 

échange rentable entre deux parties au moins pour lesquels les profits ne sont pas sûrs au 

début du jeu. En effet, nous pouvons distinguer trois types des jeux en fonction du profit des 

acteurs : jeu à somme positive, jeu à somme nulle ou jeu à somme mixte. 

Un jeu à somme nulle indique que l'un gagne au détriment de l’autre. Ce qui implique qu'il 

transfert de fortunes sans récompensassions. Cependant, ce jeu cause l’agressivité, ce qui 

explique la prohibition de jeu de hasard en Islam. D'après les travaux d'Al-Dharir nous 

pouvons dire que le risque est non acceptable de point de vue de la Charia s’il est organisé 

comme le jeu à somme nulle. En effet, la limite du risque est plus vaste que celui du jeu de 
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hasard. Pour cela, certaines opérations contiennent le risque (à savoir le résultat de la somme 

nulle), mais elles sont conformes avec la Charia si la composante positive domine la 

composante somme nulle. 

Du point de vue de la Charia, la forme de la somme positive coopérative détermine la 

conformité de jeux mixtes avec la loi islamique. Si le résultat est supérieur, le jeu est souvent 

approuvable comme le résultat à somme nulle est vu ainsi un risque minium. Dans le cas 

contraire, le jeu sera inacceptable. 

La forme de base de la propriété à somme nulle fait que le profit d'une partie est égal à la 

perte de l'autre. Quand on signe un contrat de jeu à somme nulle, l’incertitude constitue une 

condition indispensable. C'est la présence de l'asymétrie d'information qui pousse à jouer ce 

jeu.   

Les produits dérivés utilisés comme instrument pour gérer le risque en finance 

conventionnelle sont des exemples des jeux à somme nulle. Il y a des obligations d’échange 

de certains montants d’argent ultérieurement.  

I.2. Mesure du risque 

Dans le cadre de notre travail de recherche, nous avons déjà noté qu'au cas où le pourcentage 

de réussite dans une opération économique réelle est plus grand que la perte, la prise de risque 

est compatible avec la Charia. Par contre, si une opération connait une probabilité de perte 

importante, elle sera un jeu de hasard plus qu’un investissement. C’est qui est une forme de 

risque. D'après l'étude approfondie de risque, nous considérons que deux indicateurs de 

mesure du risque seront utilisés : la mesure de probabilité et la mesure à somme nulle. Dans 

un jeu à somme nulle, les deux joueurs ne peuvent en aucune façon gagner ensemble avec une 

probabilité de plus de 0,5.  
En conclusion, nous avons défini le concept de  risque conforme avec la Charia, puis nous 

avons étudié le risque incompatible et les produits dites dérivés. Après avoir traité les 

differents concepts théoriques du risque, nous avons présenté les résultats de notre étude 

exploratoire sur ce sujet. A ce stade, nous avons trouvé que la prise du risque est acceptable si 

elle  est liée à une propriété (et/ou un travail) et elle ne donne, seule, droit à un bénéfice.  

Après voir traité le concept du risqué, nous avons étudié les instruments de couverture de 

risque. En effet, le but de couverture est de neutraliser et limiter le risque. A ce niveau, elle 

fait partie des buts de l’économie islamique. Dans le cadre de notre recherche, notre objectif 

est de savoir comment atteindre cet finalité et avec quels moyens.  

Parmi les principes fondamentaux de finance islamique mobilisée dans le cadre de notre 

recherche, nous citons le principe disant que les moyens sont non conformes avec la Charia 

même si le but concerné est sérieux, s’ils contiennent des opérations telles que la spéculation 

et le jeu de hasard. En effet, d'après les travaux d'Ibn Al-Qayim, nous pouvons déduire que la 

fin ne justifie pas les moyens.  

La Charia ne condamne pas l’instrument utilisé pour couvrir le risque comme il réalise un 

véritable intérêt. La Charia n'accepte pas la nature de la somme nulle du jeu comme elle porte 

des racines de dispute social et de litige. En effet, trouver un instrument de couverture de 

risque, l'objectif de notre recherche, compatible avec la Charia est un but primordial pour la 

survie des institutions financières islamiques.  
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Après avoir défini les pricnipaux concepts de finance islamique surtout la vision islamique du 

risque interdit  et celui  du  risque permis, nous avons centralisé notre travail sur l'exploration 

des spécificités essentielles de l’approche islamique par lesquelles des moyens légitimes 

peuvent être développés dans le but de créer des nouveaux produits dérivés pour la gestion 

des risques. 

II- Méthodologie de recherche 

Rappelons que l’objectif principal de notre recherche vise à créer des nouveaux produits 

financiers islamiques pour la gestion de risque. Ce but constitue l’épine dorsale de notre 

travail de recherche. Les banques islamiques représentent en quelque sorte une innovation en 

matière de type d’activité résultant en grande partie de la prohibition de taux d’intérêt. Il 

s’agit d’expliciter les différents types de contrat utilisé par les banques islamiques. Ensuite, 

nous allons essayer d'apporter des propositions en ce qui concerne l'innovation des produits 

financiers compatibles avec la Charia.  

Dans notre cas la stratégie de recherche adoptée est résolument qualitative et quantitative en 

même temps. Ainsi un « éventail » de raisonnements –allant du raisonnement déductif au 

raisonnement inductif– peut être envisagé : c’est ce qu’on appelle l’abduction. Les questions 

de recherche représentent un critère important de choix de la méthode d’investigation. En ce 

qui concerne la présente recherche, il s’agit d’approfondir les deux questions suivantes : 

1. Quels sont les éléments nécessaires pour le développement des nouveaux produits 
financiers islamiques pour la gestion de risque des banques islamiques ? 

2.  Quelles sont les difficultés rencontrées par les banques islamiques pour développer 
des nouveaux produits ?  
La conformité de la Charia est l'essence d'une banque islamique et de ses activités bancaires. 

Ainsi, la raison d'être et le rôle des conseillers de la Charia, agissant en tant qu'un conseil de 

surveillance, sont cruciaux. En effet, la responsabilité essentielle de ces conseillers est 

d’assurer la conformité de la banque à la Charia. Ainsi, quel est le rôle de ce comité dans la 

création de nouveaux produits financiers islamiques par les banques islamiques elles-mêmes ?  

L’observation empirique semble très productive en ce qui concerne l’identification de risques 

encourus par les banques islamiques et les types des instruments utilisés par ces banques pour 

faire face aux risques. Ensuite, il nous apparait important de comprendre les difficultés 

rencontrées par les banques islamiques dans le sujet de développement de nouveaux produits 

financiers islamiques pour gérer les risques. 

Au vu de ces éléments, notre travail de recherche utilise l’étude de cas puis les questionnaires 

qui semblent être la démarche la plus appropriée pour mieux réaliser nos objectifs de 

recherche. Dans le cadre de notre recherche, nous pouvons dire que notre étude de cas est 

qualifiée de nature exploratoire. En ce qui concerne la présente recherche, un échantillon, 

voulu diversifier, de la population des banques commerciales islamiques dans les pays de 

Golfe été étudié. Cet échantillon comporte deux cas principaux, à savoir : Bahreïn Islamic 

Bank (BIB), Shameel bank et deux études de cas sécondaires : Dubai Islamic bank aux 

Emirats arabe unis et Kuwait Finance House. 

Nous avons complété notre étude de cas exploratoire par une étude quantitative à travers 

des questionnaires. En parallèle, nous avons utilisé les rapports annuels publiés par les 



 

21 
 

www.knowledge.upei-uoi.mg 

 

Knowledge Scientific Journal 
Multidisciplinary Electronic 

E-ISSN: 2708-3527 

Issue: III 
Date of Publication: 05/11/2020 

 مجلة املعرفة

 متعددة التخصصات اإللكرتونية
 2708ـ3527 اإللكرتو�:الرتقيم الدويل املعياري 

 3العدد: 

  05/11/2020تاريخ اإلصدار: 

  
banques islamiques, faisant l'objet de notre échantillon, et d'autres communications 

financières (essentiellement sur Internet). 

Rappelons à ce niveau que l'objectif de notre étude empirique est de collecter des données sur 

les types de risque encourus par les banques islamiques et les « instruments » de gestion des 

risques utilisées par ces banques. A titre indicatif, le CIBAFI (2016) enregistrait 

l’existence de 180 Banques Islamiques en 2016. Nous avons par conséquent entrepris de 

construire un échantillon des banques islamiques à travers le monde, en partant de l’étude 

de Chatti (2010) et de Bankscope (2014-2016). 

Notre échantillon est constitué de 68 Banques Islamiques (BI). Ce questionnaire a été 

envoyé à 100 banques islamiques et on a reçu 68 réponses. Notons à ce niveau que dans le 

cadre de réaliser l'objectif de notre recherche et pour des raisonnements attachés à la 

pratique des banques islamiques, notre étude se limite aux trois types de risque déjà cités : 

le « risque de prix des matières premières", le " risque de change" et le "risque de taux de 

profit".  Nous avons choisi un échantillon représentatif des banques islamiques répartit 

géographiquement (Tableau 1), prenant en compte la répartition des écoles Fiqhiques de 

la finance islamique.  

II.1. Risques supportés par les institutions financières islamiques : Etude 
exploratoire 

Après avoir analysé les questionnaires reçus, nous avons classé les divers types de risques 

supportés par les banques islamiques de 1 à 5.  C'est- à -dire d'un degré de risques « moins 

élevé » à une situation « très grave ». Cette classification nous permet de dire que les 

banquiers islamiques considèrent le risque de marge (3.07) comme le plus important dont ils 

font face puis le risque de marché (2.92). 

Le risque de marge est le plus élevé pour la simple raison que les banques islamiques ne 

peuvent pas ni changer les contrats donnant des dettes à la hausse ni effectuer un swap pour 

transférer le risque. Le risque d’illiquidité revient au manque d’instruments sur le marché 

monétaire qui permettent de gérer rationnellement le stock d’argent liquide. Le risque de 

marché qui apparait élevé dans ce tableau est lié aux marchandises et titres négociés sur des 

marchés bien organisés. Le risque de crédit qui demeure relativement faible s’explique peut-

être par le fait que le financement des banques islamiques est directement lié à un bien ou à 

une marchandise qui servent de garanties. 

Notre enquête nous a permis de dégager certains chiffres statistiques intéressants. En effet, 

nous avons relevé le type de risque de marché auquel elle déclare être exposée : le risque 

de change est au premier rang, devant le risque de taux et le risque actions/matières 

premières. 14% de nos banques ne fournissent pas d’informations sur ce sujet. 

� Le mode de gestion de risque  

En ce qui concerne l’utilisation des dérivés par les banques faisant l'objet de notre étude 

empirique, nous pouvons dire que 58% de ces banques n’utilisent aucun produits dérivés 

ou d’alternatives "islamiques" de ses produits. Cela peut rejoindre les résultats des études 

de cas mentionnées précédemment en ce qui concerne le rôle et la capacité de comité de la 

Charia à développer des nouveaux produits islamiques, pour la gestion de risque, 
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compatible avec la Charia. Seules 11% déclarent explicitement ne pas utiliser de dérivés 

conventionnels, 25% seulement parlent d’utilisation de dérivés ou alternatives dits « 

islamiques ». Enfin, un fait remarquable : nous avons trouvé que 2% déclarent utiliser des 

produits dérivés conventionnels. 

Un nombre très limité des banques islamiques (2%) utilisent des produits dérivés 

conventionnelles. Ce résultat revient au fait que la majorité des comités de la Charia au niveau 

international n'autorise pas l’utilisation de ces produits dérivés et ils les considèrent comme 

incompatible avec les principes de la Charia. C’est pour cela que seulement (2%) des banques 

faisant partie de notre étude déclarent utiliser ces produits. Sachant que notre échantillon est 

réparti dans différents pays y incluent des banques islamiques réalisant leurs opérations sur le 

marché européen. 

Parmi les banques islamiques, faisant partie de l'échantillon, qui assurent utiliser de 

produits dérivés conventionnels dans leurs opérations, 80% affirment utiliser des contrats 

à terme (FWD) et 60%   des Swaps. En ce qui concerne les produits financiers islamiques 

fondés sur la logique du SAWP apparait en premier rang avec un pourcentage de (65%) en 

termes d'utilisation par les banques qui déclarent utiliser les alternatives islamiques, puis 

les FWD avec un pourcentage de (60%) et   les OPT (25%).  

De manière générale, plus que 73% des outils et produits nommées islamiques sont 

utilisés pour faire face au risque de change, 50% concerne le risque de taux et 23% le 

risque actions/matières premières. Par ailleurs, l'étude de la composition de notre 

échantillon nous permet de conclure que 65% de banques islamiques utilisant les « Produits 

alternatives islamiques » fonctionnent dans les pays de Golfe. Dans ce cadre, nous 

pouvons dire que l’analyse approfondie de la composition des comités de la Charia de ces 

banques montre que les noms de membre de la Charia se répètent dans plusieurs banques. 

En plus l'analyse des cas faisant partie de notre étude empirique montre que les banques 

islamiques au Bahreïn comme aux Emirates Arabes Unis ont de problème au niveau de la 

compétence des membres de comite de la Charia.  

Durant les discussions des quatre cas faisant l’objet de notre étude empirique, des remarques 

ont été faites en différentes endroits au problème de compétence de membres du comité de la 

Charia qui a une incidence importante sur les opérations et outils financiers utilisés par ces 

banques. A ce stade, il est extrêmement important que les « Fuqaha’s » et les experts 

financiers travaillent ensemble pour trouver des solutions pratiques compatibles avec la 

Charia aux problèmes rencontrés par les banques islamiques. En l’absence de telles solutions, 

les risques encourus par les banques peuvent être plus importants et les besoins en capitaux 

plus élevés.  

Nous avons constitué nos données analysées des nombreux contrats réalisés par les banques 

islamiques, aussi des techniques financières utilisées par ces banques pour gérer les risques. 

Après avoir constituée les données, nous allons analyser les différentes opérations bancaires 

islamiques de point de vue de leurs structures juridiques et financières. A ce niveau nous 

pouvons mentionner que l'étude de la littérature et l'analyse de terrain nous a permis de créer 

les données de notre modèle. Dans ce cadre, nous pouvons déclarer que l'échantillon de notre 

étude est composé de plusieurs établissements financiers islamiques travaillant dans des pays 

différents.  
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Dans le cadre de notre étude de terrain, nous avons effectué une classification des produits 

financiers utilisés par les établissements financiers islamiques avec des critères déterminés. 

Dans cette phase de recherche, notre but était de classer les opérations en deux ensembles : Le 

premier ensemble (E1) inclus les produits similaires aux dérivés conventionnelles et le 

deuxième ensemble (E2) inclus les produits différents. Les produits de deuxième ensemble 

sera soumis à une deuxième analyse de type qualitatif. Les critères utilisés dans l'analyse de 

produits sont issus de la partie théorique traitant les caractéristiques du risque prohibé. Dans 

la première phase d'analyse, nous avons utilisé les trois critères financiers suivants : 

Premièrement le vente du risque ; deuxièmement le jeu à somme nulle et troisièmement la 

vente fictive. En effet, notre analyse n'est pas basée sur ces trois critères seulement, ce qui 

implique que nous avons utilisé d'autres critères de type qualitatifs.  

III- Résultats et discussions 

La partie empirique de notre travail de recherche nous a montré que les outils financiers 

utilisés par les banques islamiques pour gérer ses risques peuvent être regroupé en trois 

ensembles :(a) des produits similaires à ceux de banques conventionnelles ; (b) non 

semblables;(c) des outils islamiques traditionnelles. 

L'un de principe fondamental de finance islamique est le partage du risque, en se basant sur ce 

concept nos propositions pour des nouveaux produits financiers islamiques se reposent sur 

deux idées essentielles : 

1. Partant des objectifs finals de finance islamique, notre première idée est d'additionner le 

concept de « Moucharka » et de coopération. Cette proposition devrait assurer la condition 

vitale de compatibilité avec la Charia. Autrement dit, les caractéristiques de produits proposés 

devraient être différents de ceux de dérivés, comme ils ne devraient pas avoir aucun lien avec 

la notion du risque interdit. 

Comme on l'a déjà mentionné précédemment, le jeu se rapproche, de point de vue de finance 

islamique, des notions d’agressivité et de haine. Pour cela, le financier islamique 

contemporain préfère le principe de participation et de coopération qui sont compatibles avec 

la Charia.  

2.  Notre deuxième idée est en relation avec la première comme elle se base sur le concept 

islamique de but et de sens. Cette idée renvoie aussi à notre définition de vente fictive. En se 

basant sur ces deux points de vue, nous allons mettre en place plusieurs propositions qui 

peuvent être exploitables par les institutions financières islamiques dans le cadre de gérer le 

risque.    

Produits financiers islamiques classiques  

Il y a des établissements financiers islamiques qui ont mis en pratique des instruments 

islamiques basés sur de principe « fiqhique » traditionnel, ces instruments sont appelés 

produits financiers islamiques classiques. Les deux chercheurs en finance islamique Khan et 

Ahmed citent un exemple de ces produits qui est la simple compensation entre différentes 

positions avec la même partie, ou entre les filiales d’un même groupe.  

Dans le but de chercher un nouveau produit financier islamique capable de gérer le risque, 

nous avons analysé les différents instruments financiers islamiques classiques et nous avons 
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conclu que les banques islamiques peuvent utiliser ces produits comme instruments de gestion 

des risques, citons à ce niveau le contrat vente à terme avec paiement au comptant.  

1. Produit financier basé sur le principe de participation  

En se basant sur l'étude théorique et empirique effectuée, nous avons pu proposer plusieurs 

types de produits, parmi eux nous citons : premièrement un produit financier basé sur le 

principe de participation.  

Sous cette intitulée, nous avons lancé une proposition des produits financiers basés sur les 

principes de participation. C'est-à-dire que les deux parts se mettent d'accord sur le principe 

que soient ils gagnent ensemble, ou bien perdent ensemble. Le montage financier de ces 

produits va se baser sur le principe de coopération ce qui indique que la partie gagnante aide 

la partie perdante, et vis-versa.  

Le contrat Moucharaka présente le concept de la participation qui est un point basique de 

finance islamique (la participation). L'élément essentiel de ce contrat est que les associés 

partagent le profit et la perte.   

L'analyse de caractéristiques de ce contrat PP nous a permis de mentionner qu'il se rapproche 

de ceux du contrat futur qui assure la couverture de certains risques financiers. Toutefois, la 

différence entre le contrat futur et le PP est que dans le contrat on ne signe pas une opération 

de vente. Le concept de partage de risque est appliqué dans le contrat PP. Cette proposition 

est importante comme elle présente une alternative au produit financier future comme aux 

autres instruments dérivés conventionnels.  

En principe, l'opération se réalise par la création d'une entreprise propre et l'acteur ayant 

comme objectif de se couvrir offre un don d’un pourcentage précisé à cette entreprise d’un 

type de Moucharaka. Le but de cette entreprise est la réalisation d'un bénéfice lors de vente ou 

achat des biens déterminés. 

a) Participation non-symétrique au risque  

Même si les propositions (1) et (2) sont semblables au niveau de principe de base, mais il y a 

une différence entre cette proposition et la proposition précédente. Le taux de participation 

dans cette structure proposée est différent dans le cas de l'augmentation ou de la diminution 

de prix. 

b) Une coopération réciproque sur le risque  

La structure proposée représente un cadre dont deux acteurs économiques saisissent des 

situations exactement opposées sur un actif parfaitement défini. Le montage de ce produit est 

différent de celui des dérivés, comme les deux parties ne sont pas dans un cas de vente, ils 

sont dans de positions contradictoires. Leur relation est une sorte de collaboration dont 

l'acteur économique qui est dans une situation bénéfique compense celui qui en situation 

forcément défavorable, et vis-versa.  

A ce niveau, nous mettons en place une forme juridique adéquate dont deux promesses 

obligatoires seront déclarées par les deux acteurs du contrat. Chaque partie donne un 

engagement unilatéral de payer la perte totale subie par l'autre partie dans une situation bien 

défini et à un moment donné. 
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2. Produit basé sur le concept de participation non complète  

A ce niveau, nous pouvons mentionner que cette proposition est fondée sur le principe de 

participation et de collaboration d'ordre partiel, ce qui mène l'opération vers l’échange réel en 

soutenant l’aspect coopératif.  

a) Vente à terme avec coopération  

A travers cette nouvelle proposition, les deux acteurs économiques concernés sont liés par une 

convention similaire au produit financier conventionnel. Autrement dit, afin de mettre en 

place cette nouvelle structure avec un montage financier acceptable en finance islamique, 

nous avons mobilisé et utilisé les points positifs de contrat forward et future, qui sont en 

comptabilité avec la charia, en éliminant certains aspects prohibés comme le pari sur les prix 

futurs.  

L'analyse de la structure financière de contrat forward de point de vue de la jurisprudence 

islamique nous a permis de conclure ce produit constitue un élément non autorisé par la loi 

islamique qui est le pari sur le prix. En partant de ce point et afin de rendre notre proposition 

en conformité avec les principes de finance islamiques, nous avons proposé une structure 

entre deux parties identique à celui d'un contrat à terme à une date définie, à prix déterminé 

pour un actif bien défini. La base de cette proposition est que l’acteur gagnant compense un 

pourcentage bien déterminé de perte supporté par l'autre acteur et vis-versa. 

A ce stade, nous proposons un montage financier et juridique de ce produit faisant que les 

deux acteurs concernés donnent deux promesses contraignantes, dans la vision d'une 

coopération, et en parallèle à une situation de contrat forward. En effet, autre que ce produit, 

nous proposons un montage financier innovant du forward islamique consistant à contenir un 

accord de bienfaisance. 

b) Vente avec prix et coopération a posteriori  

Cette proposition va se fonder sur le concept de partage. Cependant, dans ce contrat basé sur 

le principe de coopération, les deux acteurs concernés vont se mettre d'accord sur de vente 

futur et achat futur.  

3. Produit basé sur le concept de promesse  

D'après une étude théorique et pratique approfondies, nous pouvons conclure qu'il ya une 
différence Fiqhique en ce qui concerne le sujet de promesse. Deux points de vue se trouvent à 

ce niveau, le premier considère qu'il est préférable de respecter la promesse donnée mais ce 

n'est pas obligatoire et le deuxième indique que la promesse est obligatoire mais il sa finalité 

s'inscrit dans le cadre de donation et de bienfaisance. Cependant, nous pouvons dire qu'une 

promesse symétrique obligatoire dans une opération des ventes est adéquate à un contrat de 

vente à terme. A ce stade, nous devons signaler qu’un produit basé sur la promesse doit être 

différente des ceux de produits dérivés. 

Promesse unilatérale sans prime  
Dans ce cadre nous proposons un accord, entre deux parties, basé sur une promesse 

unilatérale, donné dans le but d'une coopération, sans l'utilisation d'une prime. Cet accord sera 

d'une façon qu'une partie donne une promesse, d'acheter ou de vendre un actif donné à une 
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date déterminée et à un prix fixé, à l'autre partie. Comme, dans un autre accord, elle assure à 

l'un de l'acteur l'équivalent de sa perte réalisée à travers une activité ou une position donnée.   

Autre que ce genre de promesse sans prime rattachée, nous avons proposé un autre type de 

contrat plus solide dont on rattache à la promesse une autre forme d'opération permise, 

comme la vente. A ce niveau, nous pouvons mentionner que deux promesses seront émises, et 

non un seul.  

4. Produit basé sur le concept de choix  

En finance islamique, par définition un choix implique qu'une partie a le droit d’annuler ou de 

confirmer un contrat dans un délai donné. L'analyse approfondie de la définition de choix 

nous permet de déduire qu'il y a des points communs entre le principe de choix et de celui 

d'option. Ce résultat nous a amené à proposer des produits alternatifs aux options d'achat et 

aux options de vente.  

D’après nos recherches, nous pouvons mentionner que le choix, peut-être une opération de (1) 

vente/achat au comptant d'un bien précis un prix déterminé, dont que l’acheteur/vendeur a le 

droit d'annuler l'opération dans une période donnée ; (2) soit on donne à un acteur le droit 

d’acheter/vendre un bien à une date déterminée et à un prix précisé (sans prime).   

5. Option compatible avec la Charia   

D'après nos travaux, nous pouvons proposer un produit d'option compatible avec la Charia 

dont l'acteur (1) donne le droit à l'acteur (2) d’acheter ou de vendre un bien donné à un prix 

déterminé sans qu'il y a aucune prime. Ces options islamiques seront émises dans un but de 

solidarité et de coopération.  

Conclusion 

Cet article a pour objectif de proposer des nouveaux produits financiers islamiques pour la 

gestion de risque. Le travail de filtrage réalisé sur les outils recueillis a permis de proposer, à 

partir de nos travaux sur le Gharar et la prise de risque, une conception de l'idée des dérivés 

par les contemporains, et donc de la recherche même de nouveaux produits islamiques. 

Ensuite, à travers notre enquête, nous avons pu obtenir une liste de produits islamiques 

proposés pour la gestion des risques de marché. Enfin, nous avons proposé des produits basés 

partiellement sur les idées de participation et de coopération. Autrement dit, ils incluent une 

part de Derivative-like et une part de participation/coopération. D’autres idées ont été 

discutées partant d’une pensée sur la notion d’option en finance islamique, et mollissant les 

deux concepts de " promesse “ et de "choix" ou " option". 
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الدولي النظام وتجديد القومية الدولة دور تفعيل في كورونا جائحة دور  

 " 2019 فيرس كورونا" 

The role of the Corona pandemic in activating the role of the 
nation state and renewing a new international order 

“Coronavirus 2019”   

  .الجزائر، طاالغوا ثلجيي عمار جامعة ،الدولية والعالقات سيةالسيا العلوم قسم ،ا1234 أ.د/ د.-,+*

l.dahmani@lagh-univ.dz / laid_dahmani@yahoo.fr  

 2020 نوفمبر 05 النشر:تاريخ 
  

  ملخص:     

 المؤسسات نشاط تعطيل في تسببت ّنهاأل  العالم شهدها التي االزمات اشد من" 2019فيرس كورنا"  جائحة تعتبر

 ديدالع في الطوارئ حالة واعالن والبضائع السلع نقل وحظر الخارج ونحو الداخل في االشخاص حركة وتوقف االقتصادية

 هددت كونها والتأثير الطبيعة مزدوجة عالمية ازمة فهي  الجزئي، او الشامل الصحي الحجر اجراءات وتطبيق الدول من

 في وساهمت الدولية والمنظمات المؤسسات اداء وعلى الدول سلوك في سلبا أثرت كما ، الدول واقتصاد بشريةال الحياة

 الجةمع المقال هذا في سنحاول ومنه الدولي التنظيم ومؤسسات فواعل عجز ظل في للدولة التقليدية الوظائف بعض  رجوع

 . االزمة فرضتها التي واالحداث الوقائع وفق الدولي والنظام الدولة عرفتها التي االختالالت هذا

  .*ا14و4 اJC4اع *،ا4,34- اCDEA,د ا14و4*، اGH4,م ا14و64، اCDEA,د6B، اAز?6 <=رو+,، 678,9 المفتاحية:الكلمات 

Abstract : 

The "Corona Virus 2019" pandemic is considered one of the most severe crises in the world 

Because it disrupted the activity of economic institutions, the movement of people at home 

and abroad, and prohibited the transport of goods and goods And the declaration of a state of 

emergency in many countries, and the application of comprehensive or partial quarantine 

measures It is a global crisis of dual nature and impact, as it threatens human life and the 

economy of countries, It also negatively affected the behavior of states and the performance 

of international institutions and organizations, And it contributed to the restoration of some 

traditional functions of the state in light of the inability of the actors and institutions of 

international organization, And from it, in this article, we will try to address this imbalance 

that the state and the international system have known in accordance with the facts and events 

imposed by the crisis. 

Keywords : Corona pandemic, economic crisis, the state, the international system, the 

global economy, the international conflict. 
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 المقدمة

يشهد العالم وضعا حرجا بدخوله أزمة شاملة في مختلف األصعدة  تتصدرها األزمة الصحية العالمية من خالل   

سعار أ" من جهة وأزمة اقتصادية تسببت فيها تراجع الطلب على النفط متزامنة مع حرب 2019انتشار وباء" كورونا فيرس 

ف من طر  لوباء من جهة ثانية ، وفي ظل غياب قيادة واضحة إلدارة األزمةالنفط  والكساد الذي يعرفه العالم جراء هذا ا

 صة إذاالهيئات األممية والمنظمات الدولية التي أنشئت لغرض التنظيم الدولي وتجنيب العالم حالة الصراع والفوضى خا

  انية. تعلق األمر بالتهديدات الكبرى البيئية منها والمفتعلة بحكم أّنها تستهدف الحياة اإلنس

مع المجت وبدال من تنسيق السياسات وتنفيذ اإلجراءات الالزمة للتصدي لهذا التهديد المشترك الجديد الذي يواجه

ات منظمة الصحة العالمية في احتواء الوباء اجرائيا وصحيا وعجزت األمم المتحدة وكل المؤسسالبشري بينما تأخرت 

ير حت تأثونا فيرس " الذي يهدد العالم في مقابل بقاء الكثير من الدول توالمنظمات المنبثقة عنها في التصدي لـ " كور 

ة قدراتها محدوديصدمة االنتشار الرهيب لهذا "الفيرس"  الفتقارها االمكانات والمعدات الالزمة في كيفية التعامل مع الوباء و 

 مصالحها يقتحق نحوفراد الدول وتزايد حرصها االقتصادية في تغطية التكاليف ، بالرغم من أن المسؤولية دولية ، وامام  ان

 كقوة المتحدة ياتللوباء، خاصة منها القوى التي تتبنى مقاربة انقاذ العالم، فالوال المشتركة اكثر من ابداء تعاونها لمواجهة

علية في  ت تعملالوباء، بالقدر الذي كانانتشار  لم تتبنى أي مبادرة فردية او جماعية في اطار الجهود الدولية ضد عظمى

ين تبنيها حملة ضد االرهاب او غزو الدول تحت مبرر مكافحة االرهاب بينما ركزت كامل جهودها في احتواء جهود الص

وضع طور الاثناء تقديمه المساعدات للدول المأزومة واشتد بينهما التنافس االقتصادي حول المناطق الحيوية من العالم وت

 من كل عم األوروبي االتحاد ين البلدين ، باإلضافة الى المفارقة الثانية وهي غياب تضامنالى مرحلة الحرب التجارية ب

 طرة عليه ،وفشلهما في السي بصفتهما االكثر تضررا في االزمة الصحية بسبب سرعة انتشار "كورونا فيرس" وٕاسبانيا إيطاليا

ب لدول االعضاء من أي خطر محتمل، هذا الى جانمما يعني دخول مبدأ فشل الدور االبرز لوجود المنظمة في حماية ا

صادي تنظيمات الدولية خاصة ذات الطابع االجتماعي واالقتال من وغيرها العشرين ومجموعة المتحدة األمم منظمات عجز

  في استجابتها لمثل هذه الكارثة الوبائية.

سح فلقاهرة التهديدات الكبرى والكوارث اإّن هذا الوضع الدولي الذي يعكس تراجع مسلماته ومفاهيمه االمنية امام 

ية إلقليمالمجال امام تشكل منطقا جديدا للدول في التعاطي ازماتها وتامين مجتمعاتها بعد تعثر التكتالت االقتصادية ا

ح اف اللقوالدولية في تطبيق مبادئها لتحقيق وتوفير األمن بمختف مستوياته وتحول االمر الى السباق والتنافس في اكتشا

ن اءت ضممبكرا بغرض السيطرة على السوق العالمية لألدوية ، وهنا يظهر طابع االنانية وتراجع مبادى االنسانية التي ج

لى لدول االقانون الدولي االنساني ودحض فكرة عولمة االمن االنساني وعولمة القيم االنسانية ، هذا ما دفع بكثير من ا

ت ي انجر كتسباتها الوطنية في التكيف مع االزمة الصحية واالزمة االقتصادية التاالعتماد على نفسها وعلى مقدراتها وم

ى ماد علعنها ، مما يعني أننا أمام حالة من االنسداد في السياسة العالمية وهذا ما ساهم في عودة دور الدولة باالعت

مصير  ة إزاءلم الذي نطرحه لعرض هذه الرؤيمقدراتها وتجنيد إمكانيتها بعد ما تأكد لها أّنها تواجه مصيرها، السؤال العا

 النظام الدولي فهو كما يلي:
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 كورنا في رجوع دور الدولة وظهور نظام عالمي جديد؟  تساهم ازمة جائحةالى اي مدى  

  التالي:هذ التساؤل العام يحتاج إلى تفكيك لمعرفة اهم مفاصل الموضوع مما يتطلب طرح عّدة أسئلة فرعية على النحو   

 الدولية؟ي طبيعة تداعيات جائحة كورونا على االوضاع ماه �

 ماهي دوافع رجوع الدولة القومية الى ادوارها التقليدية؟ �

 نظام دولي جديد.؟ مؤشرات تشكلماهي  �

لمعالجة هذا اإلشكالية والتساؤالت المتفرعة عنها قصد اإللمام بالحقائق المرتبة بالجوانب الموضوعية في البحث  

ر ويات الموضوع يتطلب منا منهجيا وبغرض ربط أساليب تحليل األحداث والوقائع واالستناد إلى األطوفي مختلف مست

لمداخل هيم واالنظرية المالئمة في تحليل وتفسير االختالالت الهيكلية للدولة والنظام الدولي السائد  وجب اإللمام بالمفا

قائق ة والحاصل الدّراسة والّوصول إلى النتائج والغايات العلميالّنظرية التي تناولت الظاهرة وذلك بقصد التحّكم في مف

رتباطها ة في االمعرفية وفي هذا الّصدد نعتمد على مداخل نظرية نعتقد أّنها األكثر مالءمة في تناول ظاهرة االزمات الدولي

  طر النظرية التالية:ببينة النظام الدولي أو على مستوى الفواعل الدولية  ولهذا  تستدعي طبيعة الموضوع األ

 من أبرز النظريات التي استطاعت أن تحقق قبوال واسعا في األوساط نظرية النظم في التحليل الدولي ُتعتبر 

قاته األكاديمية المتخصصة في السنوات األخيرة، والتي يمكن في إطارها تحليل السلوك الدولي في شتى تأثيراته وعال

 الدولي و في هذا الصدد نتطرق الى عديد الرؤى في تحليل النظام ية أو ظروف األزماتالتبادلية سواء في الظروف الطبيع

  حتى نتمكن من تناول الموضوع من زوايا مختلفة.

يرى "مورتن كابالن" الباحث في العالقات الدولية والفلسفة السياسية أّن كل نظام دولي يتكون من مجموعة من  

 ى إنتاجداخل، وتؤدى تفاعالت تلك المتغيرات كلها سواء كانت داخلية أو خارجية إلتترابط عالقتها وتت التيالمتغيرات 

تمد لتي يعاأنماط متمايزة من السلوك الدولي، ومن ثم فإن تحليل عالقات التأثير المتبادل التي تربط بيه هذه المتغيرات 

عتبر  وبهذا ي أنشطته وعملياته فيو عدم االنتظام واستقراره يمكن التعرف على جوانب االنتظام أ الدوليعليها توازن النظام 

  وتحليل النظم. "كابالن" أداة تحليلية جديدة لدراسة العالقات الدولية

وهناك رؤية لــ "وولرستين" مفادها أّن الخصائص المميزة لتحليل النظم الدولية تتضمن التركيز على أنظمة العالم  

ى كشف عللنظر في العمليات التاريخية بأخذ عامل الزمن في االعتبار  ألنها تتبدًال من الدول الوطنية ، وعلى ضرورة ا

سياسية تها الفترات طويلة من الزمن وضرورة الربط بين متغيرات االطر التحليلية المعرفية التي تبدو مستقلة بمختلف مستويا

طبقات، من دول مترابطة، وشركات، وأسر، و ، االقتصادية واالجتماعية وهو يصف النظام العالمي كواقع اجتماعي يتألف 

لتي اوجماعات ذات هويات من جميع األنواع ويرى ايضا  تطور النظام العالمي الحديث، يستند الى التحوالت المفصلية 

سمالي تغير من شكل وطبيعة العالقات بين وحدات النظام الدولي وتقوض او تنمي فواعله خاصة المرتبطة  بالتطوير الرأ

 صاد العالمي .لالقت

من أكثر التحليالت النظمية  الدوليالنظام  فيما بالنسبة لــــ "أندروسكوت " فتحليله لديناميات التفاعل والتوازن أ 

فيحددها بالدول القومية  الدوليالنظام  فيشموال حتى اآلن وأكثرها قربا للواقع  فهو يوضح طبيعة  األطراف الرئيسة الفاعلة 

ة ،التكتالت فوق القومية والتحالفات الدولية ، المنظمات والحركات الدولية غير الحكومية والجماعات والمنظمات الدولي
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حالة من التفاعل المستمر مع بعضها  فيتكون  الدوليالنظام  فيالقومية الفرعية ويقول "سكوت" أن كل األطراف الفاعلة 

وتتمثل  .الحد األدنى الذى بدونه ال يمكن االدعاء بوجود نظامالبعض، وهو التفاعل الذى يتراوح مداه بين الحد األقصى و 

الحكومية المباشرة وغير المباشرة من جهة والتفاعالت غير الحكومية  التفاعالت :ةيرئيسأربعة أشكال  فيالتفاعالت الدولية 

  المباشرة وغير المباشرة من جهة ثانية 

    المفاهيمي  اإلطار

 ساسيةالجغرافية األ وتفسير ودراسة وتحليل جمع إلى يسعى الذي العلم هي :والجيوسياسية الجيواستراتيجية 

 تلك ةوبخاص مختلف المجاالت في )االستراتيجية (المستقبليةاالستشرافية  الخطط إعداد في الستخدامها للدولة،

ة الطبيعي تالمعطيا بين العالقات روبير دراسة معجم وفق بالحروب أما بالنسبة للجيوسياسية فهي المتعلقة

 عوامل من تضاريس) باعتبارها موقع، ،موارد (المختلفة المعطيات الجغرافية أن بمعنى .الدول وسياسة للجغرافيا

  .)125، ص.2011ضاهر، الخارجية. (حسين الدولة سياسة توجيه في حتمياً دورا  الدولة وتلعب قوة

دورا  تؤدي هي دولة العظمى الدول والقوة بين وىللق هرمية تراتبية وجود على المصطلح هذا يدل العظمى: القوى 

 فيتفرض  أن القوة العظمى بإمكان حيثأخرى،  دول والء كسب من تتمكن والعالمي  النظام في حاسماً  قيادياً 

 عسكرية قوة إرسال على القدرة تملك فقط ال هي واألصغر،  الدول على السياسية ردتها نفوذها ا دائرة إطار

 Martinتصرفها. ( تحت هائلة موارد عسكرية أيضاً  تملك ولكنها ،أراضيها عن بعيدة تمسافا إلى فاعلة

Griffiths and Terry O'Callaghan,2002.303 ( 

 القتصاديةواإلمكانات ا السياسي النفوذ تعادل على الدولية، العالقات في التقليدية النظرية تقوم القوى: توازن 

 في كبرىال العالمية العظمى والتكتالت الدول وبين اإلقليمي، المستوى في ثرأك أو دولتين بين العسكرية والقوى

 (حسين عالمية. أو إقليمية حرب نشوب والحؤول دون طرف أي وسيطرة هيمنة منع بهدف ذلك الدولي و المجال

   )104ص.  مرجع سابق،ضاهر، 

 خصيةش إلغاء دون من المتبادل عتماداال إطار المنظمة تعمل في أو الوحدات العناصر مجموع الدولي: النظام 

 ذاه يكون قد ذلك إلى جامدا باإلضافة يكون أن يمكن مرنا كما النظام يكون أن ويمكن الوحدات، هذا هوية أو

   ).27 ص، 2010عباس عطوان مستقر. (خضر غير أو مستقرا النظام

  ئحة كورونا على االقتصاد العالميالمحور األول: تداعيات جا

) بإلحاق الخسائر في 19-كلت الصورة الواضحة لدى الدول حول مخاطر جائحة فيروس كورونا (كوفيدعندما تش

األرواح وفشلها في التصدي "النتشار الفيرس "اصبح لزاما على دول العالم الدخول اللجوء إلى عمليات العزل والحظر العام 

ديا اخر تولد عن االزمة الصحية تمثل في ركود االنشطة واإلغالق الواسع نطاق إلبطاء انتشار الفيروس وهو ما اوجد تح

االقتصادية وحتما كانت النتيجة انكماشا لالقتصاد العالمي انكماشا حادا حيث توقع البنك الدولي انكماش االقتصاد العالمي 

كما جاء في تقرير  ، بسبب الصدمة السريعة والشديدة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا 2020بالمئة خالل  5.2بواقع 

البنك حول اآلفاق االقتصادية العالمية ، أن هذا االنكماش سيمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية كما يتوقع التقرير 
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بالمئة العام الحالي، وتنبأ التقرير ايضا بأن  6.1% أي ما قيمته حوالي.30أن يشهد االقتصاد األمريكي انكماشا بنسبة 

بالمئة بنهاية العام الجاري. ( صندوق التقد الدولي ، تقرير آفاق االقتصاد  9.1يورو انكماشا اقتصاديا بواقع تشهد منطقة ال

  العالمي  ) 

ن المتوقع مبالمئة هذا العام، إذ  2.5اما بالنسبة القتصادات األسواق الصاعدة فقد توقع التقرير أن تنكمش بنحو 

ن إلى بالمئة اال ان التقرير خفض التقرير توقعاته بشأن نمو اقتصاد الصي 3.6أن ينخفض نصيب الفرد من الدخل بنسبة 

ر حيث بالمئة نظرا لإلجراءات الصحية واالقتصادية التي اتخذتها الصين خالل فترة الحج 5.9واحد بالمئة بعد أن كان 

قليل ار انشطتها االقتصادية وتعملت على تطويق "الفيرس" في مهده دون المدن االخرى مما سنحت لها الفرصة في استمر 

ى أن يعود بالمئة هذا العام، عل 3.8تكاليف ومكافحة "الفيرس " وتوقع التقرير أن يشهد االقتصاد التركي انكماشا بواقع 

( تقرير  لمئةبا 4.2إلى  2.6، من 2021بالمئة العام المقبل ورفع البنك توقعاته بنمو االقتصاد العالمي في  5للنمو بنسبة 

  تصاد البنك الدولي ، االفاق االقتصادية العالمية )اق

ة ولتوضيح كيفية حصول انكماش االقتصاد العالمي فإنه يستدعي منا تحديد االسباب او المشكالت االقتصادي

التي ساهمت بقدر كبير في االزمة االقتصادية ،حيث بدأت معدالت إنفاق المستهلكين في انخفاًض مستمر وتضاءلت 

 لك على المستوى العالمي ، بحكم توقف السفر وقطاع السياحة من جهة ، وتراجع نسب االنتاج والصناعةالخدمات وذ

الة  بسبب القيود التي فرضت على الحركة والتنقل ،مما ادى هذا الى انخفاض الطلب وهو ما انعكس ايضا على نسب البط

حة التي فرضتها الدول ويمكن ان نرصد تداعيات جائعلى خلفية غلق المصانع بسبب إجراءات االلتزام   الحجر الصحي 

  كورنا اقتصاديا في القطاعات التالية :

 قطاع النفط والصناعات االستراتيجيةتأثرات جائحة " كورونا فيرس " على  .1

بدأت تظهر االختالالت االقتصادية للسوق العالمية عقب انتشار كورونا فيرس بسبب الشلل الذي اصاب  

ال " ر انتقتراتيجية للدول وتوقفها عن االنتاج من جهة و تقييد حركة السفر والتجارة بين الدول نظرا لخطاالقطاعات االس

فاقم ت" وهذا حتما ينعكس على  النمو االقتصادي والطلب العالمي على النفط و الموارد االولية مما ادى الى 19كوفيد

 براياتكالعائدات النفطية ، في وقت اشتدت فيه الخالفات بين  الوضع للدول المصدرة خاصة وانها تعتمد في انفاقها على

ك والتمس ادى هذا التعنتالدول المنتجة للنفط وتجسد ذلك في الحرب المعلنة بين روسيا والمملكة العربية السعودية حيث 

هو ما غير مسبوق، و  بالمواقف الى انخفاض اسعر النفط وتزامنا مع تراجع الطلب بسبب أزمة "كورونا" إلى حافة انهيار

  ادى الى تراجع نمو بعض الشركات المنتجة للنفط وضعفت اقتصاديات  العديد من دول "أوبك" 

دوالرات للبرميل  10في األسواق العالمية، بنحو  2020استمرت أسعار النفط في االنخفاض من شهر مارس.

يث زاد ذلك في تعميق االزمة الى جانب تأثر الدول حالواحد  في وقت ارتفعت فيه صادرات المملكة العربية السعودية ، 

المصنعة ودخلت في خسائر اقتصادية كبيرة بسبب توقف تصدير البضائع والسلع والخدمات في مقابل تزايد اإلنفاق على 

ومي، أو مليونا برميل ي 20العملية االحترازية للحد من "الفيرس" وتغطية تكاليف مصانعها وبهذا تقلص الطلب العالمي نحو 

اثار مليونا برميل يومي قبل تفشي كورونا(وليد خوري ، 100في المائة من مجمل الطلب العالمي، البالغ نحو  20نحو 

  )كورونا على اسعار النفط ، موقع العربية نات
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عية ت الريبناء على هذه الوقائع االقتصادية ارتفعت  الضغوط المالية على  الدول المنتجة للنفط  ذات االقتصادا

عرًا سمما اوجدها امام صعوبة في ترتيب وضعها االقتصادي الداخلي، إذ إن معظمها كان قد تبنى موازنة سنوية معتمدة 

برميل النفط ، كما ستواجه شركات النفط العالمية تحديات اقتصادية حادة، لدوالرًا  60 - 50للنفط الخام يتراوح ما بين 

 وتجدر وتطوير الحقول، أو الحفر في المياه البحرية العميقة الباهظة التكاليف تتمثل في تقليص موازناتها لالستكشاف

ة لمصاحبااالشارة بذلك الى االضرار المالية التي لحقت بالشركات العالمية المنتجة للنفط بسبب التداعيات االقتصادية 

نحو فط وهبوط قياسي لألسعار على ال، والذي تسبب في انهيار الطلب على الن2020لتفشي كورونا، خالل الربع الثاني 

 التالي :

ع مليار دوالر، بالرب 23.39سجل مجموع خسائر "رويال داتش شل" العمالقة للنفط و"إيني اإليطالية" بنحو  

 الثاني.

  .مليون دوالر خالل نفس الفترة 126بالمئة إلى  96تراجعت أرباح توتال الفرنسية بنسبة  

مليار دوالر خالل الربع الثاني من العام الحالي، بسبب  18.34بقيمة سجلت "شل" صافي خسارة قياسية  

تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيره على اضطراب أسواق الطاقة وعلى صعيد النصف األول من العام 

والر مليارات د 8.6مليار دوالر، مقابل صافي أرباح بـ 15.49الحالي، أفادت "شل"، بأنها سجلت خسائر بقيمة 

  .2019الفترة المماثلة من ب

قابل ممليار دوالر) بالنصف األول،  8.41مليارات يورو ( 7.33أما شركة إيني اإليطالية، فسجلت خسائر بقيمة  

ليوم امليار دوالر) بالفترة المماثلة من العام الماضي، حسب بيان نشر  1.75مليار يورو ( 1.52أرباح بقيمة 

 4.405مليار دوالر) بالربع األول من العام، و 3.35مليار يورو ( 2.92 الخميس وتوزعت خسائر "إيني" إلى

   )24النفط تبلغ أدنى مستوياتها موقع فرنس  اسعار(الثاني مليار دوالر) بالربع  5.05مليار يورو (

 على قطاع السياحة الدولية فيرس" كورونا"جائحة  انعكاسات .2

 ظر التجول ،وهذا يعني تشديد القيود على المواطنين أوفرضت العديد من البلدان الحجر الصحي الشامل وح

ن تما تكو ومن هنا فإّن االنعكاسات حالمسافرين خاصة منهم القادمين من المناطق و تمنع مواطنيها من السفر إلى الخارج 

ل لى دخماعيا عقاسية اقتصاديا واجتماعيا على الدول التي تشكل السياحة لها مصدرا للدخل القومي وبالضرورة ينعكس اجت

طاع مواطنيها الذين يعملون في مجال السياحة والفندقة علما وتشير بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي إلى أن ق

لمي أو ٪ من حجم الناتج المحلي اإلجمالي العا10مليون وظيفة حول العالم ويسهم بنحو  330السياحة العالمي يوفر نحو 

  .رتريليون دوال 8.9ما يوازي نحو 

 1.8وتتصدر الواليات المتحدة قائمة بلدان العالم من حيث إيرادات السياحة والتي بلغت العام الماضي نحو 

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد وبالنسبة لمساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي 8.6تريليون دوالر أو ما يوازي 

(تداعيات  ٪13إيطاليا   نحو و ٪  و14.3٪ تليها إسبانيا15.5ارة بنسبة باالقتصادات الكبرى فإن المكسيك تأتي بالصد

ومن بين مظاهر التأثير التي خلفتها جائحة "كورونا " في القطاع السياحي  كورونا على السياحة الدولية، العربية نات)

  نجد  تصريحات الدول التالية :
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دوالر  مليار 4.5ة اإلجمالية للقطاع السياحي ستكون التكلفة االقتصادي استراليا أنتوقعت هيئات السياحة في  

عم حكومة أستراليا الحصول على الد (ATIC) مما دعى مجلس السياحة األسترالية ،2020أسترالي بنهاية عام.

 . المالي خاصة في ضوء العدد الكبير من الشركات الصغيرة المتضررة بسبب الحجر الصحي

و شمل  العدوى،بشدة بسبب قيود السفر والمخاوف من انتشار  يايز مال من الصين و في كلالسياحة  تضررت  

أعلنت  ،2020فيقري حيث في شهر  ذلك فرض الحظر على كل من المجموعات السياحية المحلية والدولية

 مناطق الجذب. العديد من   الثقافة بغلق وزارة السياحة والفنون و

الى  رئيس األركان ) (CNET السياحة،وطني ألعمال المجلس ال تأثر السياحة في المكسيك من خالل مراسلة 

ا توفر لرئيس المكسيك ، موضحا أهمية السياحة لالقتصاد الوطني مطالبا الدعم الحكومي لهذا القطاع باعتباره

مطعما ، بينما خسرت صناعة  2000فندقا  و  4000ماليين وظيفة في المكسيك بإغالق  4السياحة زهاء.

  . 2020مليار دوالر أمريكي) في الربع االول من عام   1.3ر مكسيكي (مليار دوال 30الطيران 

فًقا سياح و اما بالنسبة للقطاع السياحي في افريقيا فإّن جنوب إفريقيا الدولة األولى في إفريقيا من حيث جذب ال

صر مم وتحل دولة 0172مليون سائح دولي في عام  6.5لمنظمة السياحة العالمية فقد وصل عدد السياح الوافدين إليها 

لى يوليو إ٪ من الوافدين الدوليين إلى إفريقيا من يناير 11%، كما استقبلت المغرب 16.5في المرتبة الثانية بمعدل نمو 

، لكن وفي ظل هذه الظروف فقد تراجعت مداخيل القطاع السياحي بهذه الدول ألنها جزء من اجراءات النظام 2017

  ة العالمية للصحة لتفادي مخاطر الفريس.الدولي تخضع لقرارات المنظم

ها بعدت تروج العديد من الدول للسياحة في اقاليم ، جزئيا2020اال ان مع رفع القود جزئيا خالل شهر جويلية 

 تأطلق وهو ما ظهر في اعالنات نشرتها صحف اسبانية بتحفيزات في االسعار والخدمات الستعادة الحياة لهذا القطاع

شهر مفادها حملة للسفر والسياحة بشكل موسع لتدارك ما وتعويض اال "،سبانية "السياحة االنتقاميةعليها الصحف اإل

 بعدها الداخلية،شهدت اقباال على السياحة خاصة منها  وتهتبر الصين اول الدول التيالماضية اثناء فترة العزل الصحي 

  ما رفعت قيود وتدابير الحجر الصحي.

  ادوارها التقليديةلدولة القومية الى عودة ا الثاني:المحور  

برالية م الليقد يتساءل البعض حول هذا المفهوم للدولة وكيفية عودة هذا الشكل للدولة بالرغم من انتشار مبادئ وقي

 السياسية واالقتصادية تزامنا مع توسع االتصال التكنولوجي الذي قوض من حدود الدولة مع ظهور أنماط جديدة من

جع دورها ما ترالشبكات االتصالية  العابرة للحدود إال اّنه يمكن القول لم تختف الدولة القومية بشكل نهائي إنّ التكتالت وا

لقطبية ادية انظرا للتحوالت الدولية التي فرضها متغيرات  اقتصادية وسياسية في ظل النظام الدولي الجديد المتمثل في االح

ر  انب دو الى النظام الديمقراطي الذي بدوره يقوض دور الدولة القومية  الى ج والذي ساهم في تغير شكل الدولة بالتحول

  بعض التنظيمات الدولية كالمنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية التي وقفت أمام القرارات الوطنية. 
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بها مكاس حمايةبينما اذا تعلق االمر بالمصالح العليا لهذه الدول الرأسمالية فإنها سرعان ما تتدخل بطريقتها ل

مة كل أز  وضمان امنها وهو ما أقدمت عليه الكثير من الدول األوربية إزاء مصالحها الوطنية وتحقيق أمنها االقتصادي في

يكا عن خر أمر اقتصاديه بحيث ُيعد احد صور تدخل الدولة القومية ويعد أمرا مألوفا حتى في الدول الرأسمالية الكبرى لم تتأ

 وهي اشد 2008-2007تصادها وٕاعادة النظر في سياستها االجتماعية للفئات االجتماعية خالل أزمة التدخل في حماية اق

قذ حكومية م، والمؤكد أن الدول لم تتعاف من األزمة إال بعمليات أن1929أزمة اقتصادية منذ أزمة الكساد االقتصادي عام 

  قتصادية.استقلت بها كل دولة معتمدة على هندسة جديدة لتخطي األزمة اال

بية وهو األمر نفسه الذي تحمله االزمة الصحية التي تسببت فيها جائحة "كورونا" فقد وجدت الحكومات الغر  

ه نفسها مضطرة للجوء إلى إجراءات لكال القطاعين العام والخاص في وقت كانت توجه في االنتقادات لما اقدمت علي

 التحوالت غيرنسان وضمان الحريات ومن هنا يتجلى ما تحدثها الصين من فرض القيود على الموطنين بزعم حقوق اإل

لى علتجنب مخاطر الوباء تبنت مجموعة من التدابير وقيودا صارمة وفي خطوة منها » فيروس كورونا«المتوقعة كجائحة 

لحياة اوبلغ االمر كل مجاالت المواطنين واجراءات عقابية بغرامات مالية وفي بعض الدول تصل الى حد العقوبة بالسجن 

اطنيها الحفاظ على حياة وصحة مو خاصة في كل من ايطاليا ، اسبانيا  وفرنسا  وبررت الحكومات الغربية تدخلها بضرورة 

عم سة الدبالرغم من اّنها على علم بما سيترتب على توقف النشاط االقتصادي من تكاليف وخسائر مالية، لذا لجات الى سيا

  والرعاية االجتماعية الستمرار المؤسسات االقتصادية والحفاظ على استقرار الحياة االجتماعية.االقتصادي 

  لة القومية إلى وظائفها االساسيةمؤشرات عودة الدو  .1

 تدهور اقتصاديات الدول في ظل عدم تلقيها المساعدات المالية والمستلزمات الطبية لمواجه أزمتها. 

 ا.اسبانيل من جهة وبين دول التكتالت اإلقليمية مثلما حصل مع كل من إيطاليا و فشل اتفاقيات التعاون بين الدو  

ة لمتعلقافشل مقاربة األمن اإلنساني التي مفادها تامين حياة الفرد من الخوف والجوع والمرض وباقي التهديدات  

 بمحيطه.

 ار المهددة ألي من الدولتصدع الثقة فيما بين الدول وحتى بيت التحالفات في الدفاع المشترك ضد األخط 

 المتحالفة.

 العابرة للحدود.أصبحت مراقبة الحدود آلية فعالة في التصدي للتهديدات واألخطار  

دا وكن يكاوأمريكا، أمر عودة الحواجز الجمركية بين الدول المتنافسة وقد تجسد ذلك في الرب التجارية بين الصين  

 ألسواقها.في كل مرة تلجأ الدول لهذا اإلجراء كحماية 

 ية.اإلقليمتزايد بناء الجدران العازلة بين الدول والخنادق الحدودية تزامنا مع تنامي النزاعات المسلحة  

ود مثل سيادتها لعق أفقدهاتزايد االعتداء والتدخل األجنبي في الدول بمبرر عولمة األمن وحقوق اإلنسان مما  

 اليمن ...الخ. ليبيا،سوريا، 
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 العالمية ظل األزمةي الدولة العربية ف .2

رضت كشفت األزمة األخيرة على هشاشة البني التحتية للدول العربية وضعف أنظمتها االقتصادية رغم أّنها تع

 ي بذلكلعّدة هزات اقتصادية على خلفية انهيار أسعار النفط بحكم أنها معظمها دول ريعية تعتمد على عائدات النفط وه

لطاقة اهة وحبيسة الطلب على موارد الطاقة من جهة أخرى خاصة وأّن العالم يتوجه إلى فهي رهينة السوق العالمية من ج

 جنبيةالبديلة وهو ما يعد تهديدا للدول المنتجة للنفط ،هذا الوضع جعل منها محل أطماع أو ابتزاز من طرف القوى األ

د عّدة بية تشهلهذه القوى ،كما أّن المنطقة العر خاصة منها الغربية الّن الدولة العربية ال تمتلك الخيار إال في تبعيتها 

نزاعات مسلحة وانقسامات سياسية كما هو حاصل بين دول مجلس التعاون الخليجي، والخالفات حول الحرب في كل من 

اية اليمن وسوريا و ليبيا إذ وجدت الدول العربية تتصارع وتتنافس في هذه الدول لفرض وجودها أو نفوذها بداعي حم

  حها.مصال

لح ل لمصاإّن هذه الحقائق واألوضاع الحرجة في الدولة العربية إن لم يتم تداركها في إطار الوعي العربي الشام

ها دول اصة منالمنطقة وتتراجع فيه النعرات السياسية و المواقف الريادية من قبل بعض الدول التي تتبنى القيادة للمنطقة خ

ب ية بسبتعرف تصدعا في عالقاتها وتشوه في منظومتها السياسية وعالقاتها الخارج منطقة الخليج ألّن هذه األخيرة بدأت

ير تدخلها في أوضاع دول أخرى وهذا الميزات في الغالب تؤشر على عاصفة تغيير في المنطقة محتملة قد تؤدي إلى تغ

ه م تسوية المغرب العربي إن لم تتشكل الدولة ونمط الحكم مما يؤدي تغيير وجه المنطقة واألمر نفسه بالنسبة إلى منطق

  النزاع المسلح في ليبيا وبحث سبل التعاون بين دول المنطقة فأنها معرضة لخطر أزمات  معقدة يصعب تفكيكها.

قت و ها في للذا فإّن هذه األزمة أوجدت الدول العربية بمفردها في مواجه أزمة الوباء وتخلت عنها الدول الحليفة 

، 2020 -2008 متتالية خالل الفترةط تراجعا رهيبا ال يكاد تغطي تكلفة اإلنتاج له ، ونظرا لالزمات التشهد فيه أسعار النف

ذجا اد نمو بقيت ارتدادات هذه األزمة تهز المجتمعات العربية مما اثر على استقرار الدولة والمجتمع معا، لذا ينبغي إيج

ن منظور اجتماعي ويتكيف واالقتصاد الدولي من منظور اقتصادي مناسبا يتكيف و الخصوصية العربي اإلسالمية م

ج ي نماذاالقتصاد الدولي السياسي ، لذا من الممكن أن تبادر الدول المحورية في المناطق الحيوية من المنطقة إلى تبن

  اقتصادية جديدة وٕاعادة توقعها إقليميا.

افية طبيعية إستراتيجية ومؤهالت بشرية ك فالجزائر كدولة فاعلة في اإلطار اإلقليمي والدولي تزخر بثروات 

 لتصنيعللنهوض باالقتصاد الجزائري فقد شرعت في هندسة اقتصادها خاصة بحلول هذه األزمة بدءا بفتح مجال االختراع وا

تصادي للتغلب على حاجيات المجتمع واكتشاف العقد التنظيمية والمشكالت البيروقراطية التي عرقلة مسار اإلصالح االق

لدول االعقدين الماضيين ولهذا فإن مستقبل الدولة العربية لن يخرج عالم كانت عليه في الماضي إن لم تسارع هذه  في

  للخروج من دائرة الخالفات واألزمات السياسية وتتطلع إلى مصالحة شاملة إلنهاء الصراع في المنطقة.

تعاني اقتصاديا لفترة طويلة الن اقتصاديات الدول ستبقى الدولة العربية بعد انتهاء األزمة الصحية العالمية    

الكبرى والدول الناشئة متضررة وتهتم لمشكالتها االقتصادية ، لذا لن تكون لها مساعدات بالقدر الكافي إلنعاش النمو 
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على سعر االقتصادي ، ومن هذا المنطلق إما أن تبقى الدول العربية في وضعها القائم بتبعيتها للدول المصنعة وتراهن 

البترول  فتدخل مرحلة التأزم الحرج وتكون مخرجاته صعبة ومعقدة وٕاما أن تنقسم على نفسها وينظم البعض منها إلى الدول 

الشرقية بقيادة الصين وفق الطرح السابق مدعمة بذلك القطب الجديد في العالم ومن ثمة تأسيس مرحلة جديدة في التوجه 

العربية وهذا الطرح اقرب ما يكون إلى الواقع فقد بدأت بعض الدول في االنتقال إلى  السياسي واالقتصادي في المنطقة

  المرحلة الجديدة وتوطيد عالقتها بالصين أمال في تصحيح وضعها االقتصادي .

  جديد. نظام دولي تشكل فواعل ومالمح الثالث:المحور 

رزت ب ، حيثالباردةالقات الدولية منذ نهاية الحرب التحوالت العميقة في الع إثرإّن النظام الدولي الذي نشأ على 

نفردت اعظمى  متغيرات دولية جديدة والمتمثلة في تفكك االتحاد السوفييتي في مقابل بقاء الواليات المتحدة األمريكية كقوة

تلف لذي يخالجديد ابالدور األساسي في العالقات الدولية وبالتالي ساهمت بقدر كبير في وضع فلسفة وقواعد النظام الدولي 

عن سابقيه من األنظمة من حيث الخصائص ومظاهر التوظيف واآلثار المترتبة على ذلك كونه مرتبطا بالهيمنة على 

  الدولية.القواعد والنظم التي تحكم العالقات 

يطرة يتمكن القطب المهيمن من تنفيذ سياساته وٕاخضاع الوحدات األخرى إلى سياسات امر الواقع إلى جانب الس  

لدول ااديات على االقتصاد العالمي بحيث أّن اقتصاد القطب الواحد يكون في هذه الحالة محوريًا أو مركزيًا بالنسبة القتص

نطق األخرى ومن دون شك اّن منطقة القارة اإلفريقية تشكلت فيها مظاهر النظام الدولي الجديد الذي أصبحت ضمن الم

سات ت فيه الواليات المتحدة نفسها في جميع المستويات بما في ذلك سلطة المؤسالسائد في الساحة الدولية الذي فرض

  ).Charles Philippe David et Jean- Jacques Roche ,2002,p116الدولية. (المالية 

إّن هذا الوضع أوجد  نمطين من التفاعل إما نمط التعاون الذي يتكون من االتصاالت بمختلف مستوياتها   

ي تجسد فيثقافية والسياسية وحتى األمنية منها وكل شكل وهو يصب في التعاون الدولي  أو نمط الصراع فانه التجارية وال

لة في الفاع السلوكيات العدوانية التي تأخذ طابع التوتر والتهديد واللجوء إلى القوة ومن مظاهر التفاعل بين كل األطراف

يبية ورة تركصتعزيزا لمصالحها وألّن النظام الدولي ال يمكن أن يتمثل في النظام الدولي ، ما يظهر في تنامي توسع نفوذها 

في  واحدة أو تنظيمية واحدة فإّن مالمح ظهور نظام متعدد األقطاب امر منطقي وعقالني للحد من الهيمنة األمريكية

   )Gary Hart , 2004,114..( والمصالح األمريكية األهداف تحقيق في االستراتيجيات صياغةالساحة الدولية و 

إّن ظهور عّدة دول واتحادات قلصت من الفجوة بينها وبين أمريكا القطب الواحد ، بحكم أّن هذه الدول   

ت لعالقااواالتحادات تمكنت من المقدرات االقتصادية ، العسكرية والتكنولوجية وهو ما مكنها من تعديل ميزان القوى في 

لي الذي س الدو لنظام الدولي يطرح نمطا جديدا من  التفاعل بين وحداته من خالل التنافالدولية وأمام هذا التعدد للقوى في ا

ذا ما اصبح خاصية القوى الكبرى حيث تسعى كل دولة إلى فرض وجودها وتعزيز نفوذها في المناطق الحيوية في العالم وه

ة لعدة لخارجياتيجية للقوى الكبرى في سياستها اارتبط بمتغير التنافس في العالقات الدولية الذي يعبر عن التحوالت االستر 

   )36،ص.مرجع سابقهادي محمد حسين برهم ، دوافع وأسباب ، ابرزها ما يلي :(

 الصلبة.ظهور المتغير االقتصادي كمحدد رئيس في تعظيم القوة وبسط النفوذ كبديل للقوى   .أ

 تحقيق الرفاهية. التطور الكبير في العالقات االقتصادية والتجارية بين الدول بغض  .ب
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   العسكرية.التطور التكنولوجي والصناعي المحرك لالقتصاد العالمي أمام تراجع الرهانات   .ج

 ظهور التكتالت االقتصادية اإلقليمية وعبر اإلقليمية ساهمت في تقويض الهيمنة المطلقة.  .د

  لقوى المهيمنة.حضور المجتمع المدني الدولي في القضايا اإلنسانية في مواجهة التوسع الخارجي ل  .ه

ومن هنا بدأت تظهر الفرضة أمام األقطاب الفرعية في محاولة منها لزيادة قوتها بغرض االنتقال إلى قوة منافسة   

ثر في مرتبة األقطاب الرئيسية إال اّن هذه الفرص تستثني دول الجنوب بصفة عامة ومحاولة إبقائها كدول صغرى تتأ

هذه القوى  التركيز كّله على القاّرة اإلفريقية بين بينما )50.، ص2010حقي توفيق،  . (سعدالعالمبحركة وتفاعالت الدول 

ح في المصالالكبرى   وهو ما يعد إجماعا فيما بينهم حول التقاسم الغير مشروط أو التنافس الغير محدود لتحقيق األهداف و 

  عالقاتها الداخلية بين وحدات النسق وفي بيئتها.

 عالميةتغيرات في تحديد النظام الدولي في مختلف مراحله بدءا من مرحلة ما بعد الحرب الساهمت العديد من الم

اردة بين م الذي تّوج بانتهاء الحرب الب1991حيث فرض متغير القوة الصلبة منطق الثنائية القطبية لعقود إلى غاية عام 

 سة لها فقدوة منافقاألخيرة بقيادة العالم نظرا لعدم وجود االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة األمريكية وفي ظل انفراد هذه 

ساهمت بقدر كبير في وضع فلسفة وقواعد النظام الدولي الجديد الذي يختلف عن سابقيه من األنظمة من حيث 

ات القالخصائص ومظاهر التوظيف واآلثار المترتبة على ذلك كونه مرتبطا بالهيمنة على القواعد والنظم التي تحكم الع

  الدولية .

ومن البديهي أّن من يتمكن القطب المهيمن من تنفيذ سياساته ومناهجه االقتصادية واألمنية وٕاخضاع الوحدات   

 كون فيياألخرى إلى سياسات الهيمنة المطلقة إلى جانب السيطرة على االقتصاد العالمي بحيث أّن اقتصاد القطب الواحد 

في  نفسها طبعا المنطق السائد في الساحة الدولية الذي فرضت فيه الواليات المتحدة هذه الحالة محوريًا أو مركزيًا وهو

  جميع المستويات بما في ذلك سلطة المؤسسات المالية الدولية.

وفي الوقت الذي ظهرت عّدة دول واتحادات قلصت من الفجوة بينها وبين أمريكا القطب الواحد ، بحكم أّن هذه   

ام ل النظت من المقدرات االقتصادية ، العسكرية والتكنولوجية كان ذلك يبعث على ضرورة تغير هيكالدول واالتحادات تمكن

ثل مكرية  الدولي الّن هذه الدول سعت إلى تعديل ميزان القوى في العالقات الدولية من خالل المنافسة االقتصادية والعس

 لنظام الدولي من خالل التنافس الدولي الذي أصبحالصين وروسيا مما يطرح نمطا جديدا من  التفاعل بين وحدات ا

  خاصية القوى الكبرى.

  ام الدولي وتنامي أقطابه الفرعيةاختالل وظائف النظ .1

ن ثمة ُيعد تزايد الحروب والنزاعات المسلحة في العالم مؤشرا على اختالل توازن العالقات الدولية وم 

 سيطرة الدولة القومية.العودة إلى الصراع والفوضى التي شهد العالم خالل 

يه رسوخ المتغير االقتصادي كمحدد رئيس في تعظيم القوة وبسط النفوذ كبديل للقوى الصلبة راهنت عل 

 ، اليابان كوريا الشمالية...الخالهند، البرازيل االتحادية،جمهورية الصين الشعبية، روسيا 

ساهم في تعزيز نفوذ الدول الصناعية وهذا التطور الكبير في العالقات االقتصادية والتجارية بين الدول  

 يؤدي الى تقويض هيمنة أمريكا.
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دد التطور التكنولوجي والصناعي المحرك لالقتصاد العالمي أمام تراجع الرهانات العسكرية وتنامي ع 

 الدول الفاعلة في التصنيع والتصدير وهو ما يقلل من احتكار في التكنولوجية.

لمؤسسات المالية الدولية عن أدوارها التي أنشئت من اجلها من خالل انحراف الهيئات األممية وا 

من التعاطي مع القضايا بمعيار االزدواجية وهو ما دفع بالكثير من الدول تتصرف بمعزل عن قرارات مجلس األ

 خاصة في القضايا األمنية المتعلقة بالتدخالت األجنبية أو النزاعات المسلحة الداخلية واإلقليمية.

ا شعوبه زمات العالمية االقتصادية والمالية المتتالية التي أثرت سلبا على اقتصاديات الدول وأرهقتاأل 

 والتي تتسبب فيها القوى الكبرى وهذا يؤشر على غياب العدالة في توزيع الثروة في العالم. 

 نافسةال إلى قوة مبدأت تظهر الفرصة أمام األقطاب الفرعية في محاولة منها لزيادة قوتها بغرض االنتق 

غرى في مرتبة األقطاب الرئيسية إال أّن هذه الفرص تستثني دول الجنوب بصفة عامة ومحاولة إبقائها كدول ص

 .العالمتتأثر بحركة وتفاعالت الدول 

  المتناميةالتهديدات البيولوجية والبيئية  .2

تربة اء أو في المياه أو على سطح اليمكن أن تسبب المواد الخطرة كوارث بيئية أو بشرية سواء كانت في الهو 

ها ية نقلمخافة بذلك عددا كبيرا من الضحايا وهو ما يثير الجدل في مسالة تواجدها بالمناطق المأهولة بالسكان وفي كيف

ارث دة كو شهد ع وفق القيود على حركة هذه المواد الخطرة وبالرغم من توفر هذه اإلجراءات االحترازية واألمنية إال أن العالم

ة ده أزمتسبب فيها اإلنسان لكن األمر يبقى متعلق بمدى إدارة المخاطر حين وقوع الكارثة وتحقيق السالمة وهذا ما تؤك

ه ، حيث عجزت الدول المتقدمة في احتوائه منفردة أو مجتمعة مما يدل على أن قوة هذ2020"كورونا فيرس" المستجد 

  دع او الهيمنة اتجاه بعضها البعض بنفس الجنس.الدول اقتصرت على مستوى القوة الموجهة للر 

 ل دخولكما لم تأخذ في الحسبان امتالك القوة لمواجهة التهديدات الهجينة التي مصدرها االنسان وتطورت بفع  

من حيث  بات لعزا محيرا COVID-19عناصر طبيعة غير مألوفة مما يعني أن هوية "كورونا فيرس" او ما يعرف بـــــ 

ء الختفاالنهائية له وكيفية انتقاله من شخص ألخر دون ظهور إعراضه  لذا فان هذا "الفيرس" من خاصيته عدم ا التركيبة

بئة ا التعذاتيا باإلضافة إلى سرعة االنتشار وهذا ما يقلق دول العالم في المشهد النهائي النتهاء واختفائه وفي ظل هذ

ى تها علجليا أن الدولة المنتصرة والتي تحتفظ بقوتها بمختلف مستويا القصوى للدول لالنتصار على "الفيرس" فانه يتضح

ها طيلة ض رؤيتاألغلب أنها ستكون قطبا رئيسا في هيكلة النظام الدولي وانتهاء الهيمنة األمريكية بفلسفتها العالمية في فر 

  عقود من الزمن على العالم.

  هيكلة النظام الدولي بعد "كرونا فيرس" .3

ية إليه من خالل انتقال الصين إلى مرحلة العالمية نظرا لمؤهالتها الصناع أشرناي سبق أن إّن الطرح الذ

اجة إلى لتي بحاواالقتصادية باإلضافة إلى قدرتها في إدارة األزمة الحالية وباعتبارها الدولة الوحيدة تقف الى جانب الدول 

ب ها كقطمتداد استراتيجيا يسبق المرحلة األخيرة من بروز مساعدة وٕاعانات في مواجهة أزماتها وهذا في حد ذاته يعتبر ا

  .فيرس" رئيس في العالم في مقابل االستجابة البطيئة للقوى العظمى التي تتصدرها أمريكا في التعاطي مع أزمة "كورونا
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ن موهو الشأن نفسه بالنسبة لالتحاد األوربي مقارنة بالدول الشرقية التي صمدت وأبدت قدرتها بشكل أفضل 

سالمة طبعا هذا يبعث على حتمية تغير السياسية العالمية السائدة بجكم الفشل الذريعة في حفظ امن و  الغربية،الدول 

ن هة وبيالمجتمعات ومن بين مظاهر بروز النظام الدولي الجديد تنامي التنافس االمني والتجاري بين القوى العظمى من ج

  ا المستويات التالية:جهة ثانية ويمكن عرضه الصاعدة منالدول 

 الصينية – األمريكيةالحرب التجارية   .أ

دف لتي تهاقدمت امريكا على مرحلة جديدة من االجراءات التجارية بتبانيها تدابير جديدة في سياستها التجارية ا

د التحاالى  فرض رسوم جمركية على الواردات من الصين بل وتعدى االمر ذلك فقد استهدفت ايضا إضافة عدة شركات كا

 10بين  مليارا دوالر واستمرت في زيادة الرسوم الجمركية لتصل إلى ما 283األوروبي والمكسيك وكندا حيث بلغت قيمتها 

رية  ، تتخذ امريكا عّدة مبررات في اعالن الحرب التجارية على الصين من بينها عدم احترام العالمات التجا%، و  50و

سوق " وسحبها من الرها مقاطعة منتوجات شركة " هواويألمن القومي األمريكي واخوحقوق الملكية الفكرية، و تهديد ا

ا مما االمريكية وقد جارتها بريطانيا في ذلك بنفس االجراء تحت ذريعة اّنها تتجسس على مؤسسات حساسة وتنقل بيناته

% على  25% إلى 10ية من دفع بأمريكا الى ممارسة  ضغوطًا متزايدة على الجانب الصيني  برفع الرسوم الجمرك

لمقابل، افي المائة على األلمنيوم المستوردين من الصين. في  10مليار دوالر)، و 50كالفوالذ (ما قيمته واردات صينية 

  .أعلنت الصين عن ردها بفرض رسومًا مقابلة على وارداتها من أمريكا

ن الصين تتبنى  مزيجًا من السياسات وترجح االسباب في ذلك الى عوامل اقتصادية في نظر امريكا منها ا

، وتدخلها المية)التجارية، والصناعية، والنقدية، التي تعزز القدرة التنافسية للمنتجات الصينية في األسواق األمريكية (والع

لي لمااالمباشر في النشاط االقتصادي باإلضافة الى استخدام السياسات الحمائية  للمنتجات الوطنية وتقديمها  الدعم 

يكي ي األمر تنامي العجز التجار للشركات الناشئة واتهامها ايضا  بالتجسس الصناعية ونقل التقنية بينما يرجعه البعض الى 

  كيفي المائة من إجمالي العجز التجاري األمري 65، بما يشكل 2018مليار دوالر في عام  378.6مع الصين الذي بلغ 

 المتوسط  الصراع الجديد في شرق  .ب

مها فقد دخلت عدة دول على الجبهة أه التقليدية فقطنافس الدولي لم يعد مقتصرا على القوى الكبرى إّن الت

شمل إنما ي ة)(العسكريكما اّن معيار القوة ال يقتصر على القوة الصلبة  روسيا) تركيا، إيران، إسرائيل،البيابان،  الصين،(

ي قوية هثالثة أو موازيا ألّن الدولة القوية عسكريا بالضرورة أضحت بديال في عصر األلفية ال االقتصادية التيالقوة 

  العسكري.اقتصاديا ليكفل لها اإلنفاق 

تحظى منطقة شرق المتوسط بأهمية كبيرة بالنسبة لالستراتيجية العالمية، فيعتبر موقعها واسطة اتصال رئيسية 

ل الطاقة، وسعة أسواقها، ويعتبر النفط متغير من واألكثر تنافسا عليها من طرف الدول الكبرى، كونها تتوفر على عام

متغير الطاقة ثابتا في أجندة التنافس الدولي مهما تغيرت طبيعة  لذا يبقىالمتغيرات الكبرى التي تحكم التنافس بين القوى 

عي على الساحل األخيرة للغاز الطبي ظل االكتشافاتخاصة في  البديلة،في ظل االنتقال إلى الطاقة  حتىاإلنتاج الطاقوي 

  )21.، ص2013 أوريد، للمتوسط. (حسنالشرقي 
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لصراع كما يشهد تغييرات كبيرة من حيث نوعية الالعبين وموازين القوى بدخول كل من تركيا وروسيا على جبهة ا

ن يواتسع نطاق الصراع ليشمل العديد من الدول مصحوبة بتهديدات وصلت إلى حد التلويح بالتدخل العسكري كما جرى ب

ذ تركيا ومصر وقبرص اال اّن هذا المشهد يوحي بتراجع الهيمنة االمريكية في حوض المتوسط من جهة وانحصار النفو 

  االوربي الذي يعتبر امتداد تاريخيا في المنطقة 

لنشاط اعن تدخلها ومعاملتها لحل النزاعات المحلية في الشرق األوسط. مع تضاؤل  امريكا تدريجياً تخلي وامام 

با نها حر عملياتي لألسطول السادس بشكل كبير، يسمح هذا الوضع لروسيا وتركيا تغير التوازنات في المنطقة وقد تنجر عال

ية وى تعديلمما يعني اّن تنامي هذا التنافس يوحي ببروز ق المتوسط،تغير توازنات القارة االفريقية وليس فقط منطقة حوض 

ه تغير وجلالسائد وأّن اجتماع عّدة متغيرات مختلفة المستويات شكل دافعا كبيرا ستساهم في اعادة هيكلة النظام الدولي 

   العالم.السياسة الدولية بين الدول من خالل اعادة ترتيب مصالحها في المناطق الحيوة من 

  الخاتمة

 لدوليالنظام وفق التجارب السابقة العالمية عقب كل حرب عالمية أو أزمة اقتصادية حادة يعقبها تغير في شكل ا

ة او تعديال في موازين القوى وفي ظل هذه االوضاع المضطربة اقتصاديا وامنيا لم تقوض جائحة كورونا فيرس من حد

و على أالصراع والتنافس بين القوى العظمى  وهي تعمل على تطوير امكانياته لمشاركة في خارطة طريق السياسة الدولية 

في  ألمنية، لذا ال نتوقع نهاية الهيمنة األمريكية بشكل مطلق ولن تتغير عقيدتها ا األقل التحرر من الهيمنة المفروضة

  المناطق الحيوية من العالم وٕاّنما سيأخذ العالم وجها جديدا بناء على السيناريوهات التالية:

ارية فتكون حرب تج دم اقتصاديلصيني حيث يتجسد في صاا -يتمثل في التصادم األمريكي :األولالسيناريو   .أ

وى معلنة تستخدم فيها كل اآلليات االقتصادية المتاحة لكل دولة وهنا تتشكل جبهات داعمة لكل دولة على المست

 العالمي وتنتقل إلى الحرب الباردة الثانية وتنتهي بالثنائية القطبية.

دي إلى مما يؤ  تلتف الدول العظمى حول ضرورة تجديد النظام الدولي بالضغط على أمريكا :الثانيالسيناريو   .ب

 لتوازنالتفاوض المباشر حول مضامين النظام الدولي الجديد وتعيين أطرافه الرئيسة من الشرق والغرب بهدف إحداث ا

 في العالم وهنا ينتهي إلى نظام عالمي متعدد األقطاب.
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بليبيا اإلنشاءات صناعة في المهنية السالمة إجراءات فعالية مدى تقييم  

االستثماري قرجي مجمع في العاملين على ميدانية دراسة  

Assessing the effectiveness of occupational safety measures in 

Libya's construction industry 

Field study on employees at The Qarji Investment Complex 

  .المعهد العالي لتقنيات شؤون المياه، العجيالت، ليبيا ،د. عواطف علي عبد السالم موسى

Awhatfali@yahoo.com 

 2020 نوفمبر 05تاريخ النشر: 
  

      ملخص

ملين العاة وقاية و حمايمنضمات نظرا لدورها الفعال في تعتبر السالمة المهنية من أهم العوامل األساسية في المؤسسات وال

صناعة  تقييم مدى فعالية إجراءات السالمة المهنية المطبقة في إلىهذه الدراسة  تهدف المهنية. ضد األخطار والحوادث

اطر  مختلف ) عامًال من52اإلنشاءات (بمجمع قرجي االستثماري بمدينة طرابلس/ ليبيا)، وقد تكونت عينة الدراسة من (

استخدم المنهج ) إداريًا تم اختيارهم بطريقة عشوائية. و 7) فنيًا و(12) مهندسًا و(16) مشرفًا و(17العمل بالمشروع بواقع (

) 38وشملت ( أربعة مجاالتعلمية محكمة مكونة من  استبانةالوصفي التحليلي لجمع البيانات الالزمة، وذلك بتصميم 

 التزامت (وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيرا إلىالدراسة صدقها وثباتها. وتوصلت فقرة، بعد أن تم التأكد من 

السالمة) و وقاية بالسالمة المهنية، التزام العاملين باللوائح واألنظمة والقوانين، تدريب العاملين، توفير وسائل ال اإلدارة

 بتدريب في عدم التزام اإلدارة العليا إحصائية تتمثلاللة هناك فروق ذات د )، وأنوالمتغير (فعالية إجراءات السالمة

 يد. ع التشيعدم وجود قوانين ولوائح تخص السالمة المهنية في مواق إلىالعاملين على إجراءات السالمة المهنية، باإلضافة 

  إلنشاءات.اصناعة  ـة الفعالية ـ المخاطر ـ الحادث ـ اإلصابة ـ المرض المهني ـ السالمة المهني المفتاحية:الكلمات 

Abstract  

Occupational Safety is one of the most important factors in organizations due to its effective 

role in preventing and protecting employees against occupational hazards and accidents. The 

study aims to assess the effectiveness of the occupational safety procedures applied in the 

construction industry (at the Qerji Investment Complex in Tripoli/Libya), and the sample of 

the study was composed of 52 workers from various project frameworks with 17 supervisors, 

16 engineers, 12 technical and 7 administrative engineers selected randomly. The analytical 

descriptive approach was used to gather the necessary data by designing a four-area, well-

established scientific inquiry that included (38) paragraphs, after being confirmed and proven. 

The study found a statistically significant relationship between variables (management's 

commitment to occupational safety, employees' compliance with regulations, regulations, 

laws, staff training, provision of protective and safety) and change (effectiveness of safety 
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procedures), and that there are statistically significant differences in senior management's 

non-compliance with staff training in occupational safety procedures. In addition, there are no 

occupational safety laws and regulations at construction sites. 

Keywords : Corona pandemic, economic crisis, the state, the international system, the 

global economy, the international conflict. 

 

 المقدمة

يعد عصرنا الحالي عصر التنافس والتطور في شتى المجاالت، والتي من أهمها مجال الصناعات الذي يعد   

 لعالم.معايير الهامة لقياس تطور أي مجتمع، وتعتبر صناعة اإلنشاءات من أهم هذه الصناعات وأقدمها في اقياسه من ال

ث يرى لعبت صناعة اإلنشاءات في ليبيا دورا هاما في نمو وحركة االقتصاد الوطني واتجاهاته منذ بداية الخمسينات حي

كامل  فية اقتصاد البلد. وشهدت هذه الصناعة نموا واضحا فيخبراء االقتصاد أن ازدهار صناعة اإلنشاءات دليل على عا

  رقعة ليبيا خالل العقود األربعة األخيرة في المشاريع االستثمارية. 

 جوهريا تختلف الظروف فيها عن نمط الحياة العادية اختالفاشاءات هي بيئة واسعة ومفتوحة إن بيئة العمل في قطاع اإلن

آخر ولكل مشروع فيها طبيعة تختلف عن األخرى من ناحية عدم تشابه  إلىن مشروع فقد يتغير فيها مكان العمل م

نشأ توالتي  التي تحيط به المخاطرأفرزت لكل مشروع مجموعته الخاصة من  هذه المتغيراتالفعاليات لجميع المشاريع، 

مدى و لمهنية إجراءات وقواعد السالمة ااإللمام غير الكافي ب، مثل وتتزايد وفقا للطرق الخاطئة المتبعة في ممارسة المهنة

  تطبيقها داخل بيئة العمل. 

 لتوفير ريةالموارد البشمكان عمله، تسعى المؤسسات من خالل وظيفة إدارة  في العامل تواجه التي المخاطر لتزايد نتيجة و

مة تلك وسال عطل العمل. فصحةلموردها البشري والتقليل من األموال التي تنفقها في عالجه وكذلك تجنب ت أمنة عمل بيئة

دار ضع السياسات وٕاصبو البد من االهتمام  . ومن هذا المنطلقالموارد يوثر إيجابا على رغبتهم ومقدرتهم على العمل

فيات ت والو األنظمة واللوائح والقوانين الخاصة بالسالمة المهنية وتطويرها وٕادارتها حتى يمكن تالفي العديد من اإلصابا

  أرقى المستويات في هذا المجال. إلىقدم العلمي للوصول ولمواكبة الت

ادث سبة حو تبين إحصائية قامت بها منظمة العمل الدولية بان أكثر إصابات العمل تكون في المواقع اإلنشائية، حيث تزيد ن

ينت ، كما وب)Dedobbeleer,1991(% من مجمل الحوادث في أماكن العمل األخرى 40العمل في هذه المواقع على 

لبشري % من هذه اإلصابات سببها العامل ا70الدراسات المتعددة والمسوح الموسعة على النطاقين العالمي والمحلي بان 

وح، نتيجة االستعمال السيئ لمعدات التنفيذ، تحميل المعدات بأكثر من طاقتها، السقوط من األماكن المرتفعة (السط

 جهاز أوالمعدات. أي أنها إما فنية تتعلق بمكان وظروف العمل والمعدة والالسقاالت) وعدم توفر وسائل األمان في بعض 

، لمشكلةاشخصية لها عالقة بالفرد العامل بسبب الخطأ أو التعب أو النسيان. غير أن هذه التقديرات ال تكشف تماما حجم 

نية اإلنسا لكنها مؤشر. فحجم التكلفةوال األثر الحقيقي للحوادث واألمراض المهنية على العاملين، األسر واالقتصاديات، 

  جراء ذلك كبيرة وال تقدر بمال.

إن السالمة المهنية بمثابة القناع الواقي لجميع العاملين ضد األخطار والحوادث التي قد يتعرضون لها داخل الموقع، وفي 

ي مقدمتها العنصر البشري مشاريع اإلنشاءات هي تقديم خدمات وتجهيزات من شانها حماية عناصر اإلنتاج مجتمعة وف
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 Health, Safetyلذا كان لزامًا في المشاريع اإلنشائية المختلفة إعداد خطة للسالمة المهنية والبيئة ( من مخاطر العمل. 

and Environment Plan  قبل الشروع في التنفيذ توضح سياسة الشركة المنفذة للمشروع في مجال السالمة والبيئة (

وحتى االنتهاء من المشروع وتسليمه للجهة المالكة. ويجب أال تخلو سياسة الشركة من التركيز على كيفية  طوال مدة التنفيذ

حماية العنصر البشري من الحوادث، اإلصابات، حماية المنشآت، الممتلكات أثناء التنفيذ وتدريب العاملين بالمشروع على 

  ٕادارة السالمة والبيئة.نظم العمل اآلمنة واستخدام وسائل الوقاية الشخصية و 

  شكلة الدراسةم

اسي ياب وتنغتبرز معالم اإلشكالية في القدر الكبير من المخالفات لقواعد السالمة المهنية، مع المالحظة دون أدنى عناء 

 على رهتأثي أهمية تطبيقها وال شك أن إهمالها ينعكس سلبا على المشروع من تأخير وزيادة في األعباء المالية. وأيضا

اإلعانات، وبناًء على ما سبق تمثلت مشكلة  يتلقي شخص ىإل منتج شخص من أعضاءه أحد تحول نتيجة المجتمع

  على السؤال الرئيسي اآلتي: اإلجابةالدراسة الحالية في 

  في صناعة اإلنشاءات بليبيا؟ السالمة المهنيةما مدى فعالية إجراءات 

  أهـداف الدراسة

حيث  ائمة منالمهنية في منطقة الدراسة وتقييم إجراءات السالمة الق الضوء على واقع السالمة تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء

لبناء افي تقنين وضع األمن والسالمة وتحسين األداء في صناعة  تطبيق األنظمة واللوائح والقوانين والسياسات ودورها

  أهداف أخرى هي:عـدة  إلىوالتشييد بغية الوصول إلى نتائج يستفاد منها باإلضافة 

 تقييم مدى التزام اإلدارة العليا بتطبيق إجراءات السالمة المهنية داخل بيئة العمل. . 1

 تقييم مدى التزام العاملين باللوائح واألنظمة والقوانين المتعلقة بالسالمة المهنية في بيئة العمل. . 2

 المهنية. السالمة إجراءات على العاملين بتدريب االلتزام تقييم مدى  . 3

 العمل. محيط في واألمان والوقاية السالمة وسائل بتوفير االلتزام قييم مدىت . 4

 شاريع.تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في تصحيح الجهود المبذولة في سبيل تحقيق فعالية السالمة المهنية بالم . 5

نجاح مطلب لنمو و تكوين إطار من المعرفة والرؤية لدى العاملين يخلف لهم اإلحساس بأهمية السالمة المهنية ك . 6

  المشاريع.

  أهمية الدراسة

قائية بير الو ما هو واجب األخذ به من التدا إلىتتحدد أهمية الدراسة الحالية في إنها تحاول أن تلتمس المؤشر. بل التوجه 

ئة البي رألنظمة السالمة في مشاريع التشييد، والدور الذي تلعبه برامج السالمة المهنية في التقليل من الحوادث وتوفي

  المناسبة للعمل، وانعكاس ذلك على المجتمع ككل. 
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  فرضيات الدراسة

المهنية في  السالمة إجراءات وفعاليةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام اإلدارة العليا بالسالمة المهنية  . 1

 المشروع قيد الدراسة.

المهنية  لسالمةقوانين والتشريعات الخاصة باتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق اللوائح واألنظمة وال . 2

 في المشروع قيد الدراسة. المهنية السالمةوفعالية إجراءات 

ي المشروع فالمهنية  والصحة السالمة إجراءاتتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تدريب العاملين وفعالية  . 3

 الدراسة.قيد 

جراءات إعالية سالمة والوقاية واألمان في محيط العمل وفتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توفير وسائل ال . 4

  السالمة المهنية في المشروع قيد الدراسة.

  صطلحات الدراسة (تعاريف إجرائية)م

 اإليجابية الجوانب على للوقوف في مشروع قرجي االستثماري المطبقة المهنية السالمة وصفهي  الفعالية: �

  .لمنشودةا األهداف تحقيق في والجوانب السلبية

التي يمكن أن تسبب للعامل اإلصابات أو اإلعاقات أو األمراض المهنية داخل  الظروف تلك هي المخاطر: �

  الموقع.

   لآلخرين. أو للعامل أضرارًا مباشرة مسببة أثناء العمل تحصل متوقعة وغير طارئة حادثة كل هوالحادث:  �

ثناء إجسمية أو عقلية أو نفسية أو اعتالل صحي تقع  أضرار الحادث من عن وتعرف بأنها كل ما ينتجاإلصابة:  �

  العمل أو بسببه أو أثناء الذهاب إليه أو الخروج منه. 

 أحدتقليل كفاءة  إلىهو حالة االعتالل الصحي التي تصيب العامل بشكل عام أو تؤدي  المرض المهني: �

  أعضاء الجسم.

تهدف شريعي والتدابير الوقائية في إطار ت لنظم والوسائل: هي مجموعة من اإلجراءات والقواعد واالمهنية السالمة �

 لتيوالبشرية ا المادية اإلمكانيات أيضا الحفاظ على اإلنسان والممتلكات من خطر اإلصابة والتلف، وهي إلى

شخصية الحوادث من خالل معالجة العوامل التقنية أو ال وقوع من والتقليل المهنية المخاطر على للسيطرة تبذل

   هذه المخاطر واإلصابات. إلىدية المؤ 

اعها نو منتجات ترتبط بأعمال المباني واإلنشاءات الهندسية بأو  أنشطة توصف بأنها مجموعةصناعة اإلنشاءات:  �

  نها. م، وتشمل اإلنشاء الجديد للمباني والمنشآت وٕاعادة تأهيل وأعمار القائمة أعمال الصيانة إلىباإلضافة 
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   النظري اإلطار

 د شهدتعة اإلنشاءات المفتاح الرئيسي للدول في سعيها المتواصل نحو تحسين مستوى الحياة العامة لألفراد، وقتعد صنا

تقطاب السباعتبارها جزءا من النمو االقتصادي العام. فضال عن ذلك فان صناعة اإلنشاءات مركزا  ومتزايدانموا واسعا 

  ة ورؤوس األموال والمعدات.  البشرية والمادية المتمثلة بالقوى العامل الموارد

برات ختواجه صناعة اإلنشاءات في ليبيا تحديات وصعوبات كبيرة بسبب التطور السريع في عجلة التنمية واالعتماد على 

ختلف ع في مشركات االستثمار األجنبية في نقل التقنية الحديثة في شكل شراكات مع شركات التشييد المحلية لتنفيذ المشاري

جنبية األالشركات  كانت لخبراتونذكر اإلنشائية منها، وهذا ما لمسناه على داخل بيئة العمل بالمشروع حيث القطاعات 

  المقاول بالباطن) الدور البارز والفعال في نشر ثقافة السالمة المهنية داخل الموقع. (

الت امل والذي يتناسب وطبيعة اآلإن برنامج السالمة المهنية يهدف لحماية كل ذي مهنة، من خالل األداء السليم للع

يته من حما لىإوالعدد التي يتم العمل بها وأيضا المواد األولية المستخدمة من قبله أثناء تواجده في مكان عمله، باإلضافة 

د قالتي  التعرض لإلصابات أثناء ذهابه وٕايابه من العمل، كما إن هذا البرنامج معني بحمايته من العوامل الغير مباشرة

بيئة  تساهم في إصابته أو تدهور صحته وبالتالي إصابته باإلمراض المهنية. ومن هنا يتضح إن الهدف األساسي هو وجود

لحفاظ اعمل أمنة خالية من المخاطر تتحقق من خاللها حماية األفراد العاملين من مخاطر المهن التي يزاولونها، كذلك 

من التلف والضياع وذلك عن طريق تطبيق مجموعة من اإلجراءات  على سالمة اآلالت والمعدات والمواد األولية

  ):2013واالحتياطات الوقائية ومنها (الحكومة الليبية، 

 حماية مقومات اإلنتاج البشرية من األضرار الناتجة عن مخاطر بيئة العمل، وذلك عن طريق إزالة مسببات . 1

 .الخطر وتقليل التعرض له

من  لمادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من معدات وآالت وأجهزة وحمايتهاالمحافظة على مقومات العنصر ا . 2

 التلف، مع تخفيض نفقات صيانتها والمحافظة على الوقت لضائع نتيجة الحوادث واإلصابات.

ة لوقائيتوفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعاملين فيها، وذلك بإيجاد االحتياطات واإلجراءات ا . 3

 .زمةالال

 توفير األموال التي قد تدفع نتيجة وقوع حوادث العمل من تعويضات ومصاريف عالج ونقل وٕاصالح واستبدال . 4

 المعدات واآلالت التي تتعرض للتلف.

  الحوادث واإلصابات في صناعة اإلنشاءات

البناء في الموقع تعتبر صناعة التشييد واحدة من أكثر الصناعات الخطيرة ففي كل عام يصاب عدد كبير من عمال 

هذه  إال أن 1990قاتلة. وعلى الرغم من أن نسبة الحوادث بدأت في االنخفاض من سنة  إلىتتفاوت إصاباتهم من خطيرة 

بطة ضمان استمرارية سالمة ورفاهية العاملين فيها. فالحوادث المرت إلىالصناعة الزال أمامها طريق طويل حتى تصل 

  لعمل.صحاب اون لها الكثير من التأثيرات الجسيمة المباشرة وغير المباشرة على العاملين وأبالعمل باهظة التكاليف وقد يك
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  إدارة السالمة في صناعة اإلنشاءات

 ا أن كلمخاطره المختلفة، كم إن إدارة السالمة في مواقع التشييد هي تحٍد كبير ألن كل مشروع لديه خصائصه الفريدة و

 هاإليثم يصعب تطوير إدارة السالمة في مواقع التشييد لعدم وجود قاعدة لالستناد نشاط بحد ذاته قصيرا جدا، ومن 

)Gould and Joyce, 2000( قطاعات العمل وأكثرها تسببا في حدوث اإلصابات وينتج  أخطر. ويعد هذا القطاع من

  ذلك عن عوامل أهمها:

مل عآخر ولكل  إلىمكان العمل من مشروع  إن بيئة العمل في قطاع التشييد هي بيئة واسعة مفتوحة يتبدل فيها . 1

 طبيعة تختلف عن األخرى من حيث حجم العمل ونوعه ونشاطه ومراحله.

السرعة المة بعدم مواكبة التكنولوجيا العالية الستخدام اآلالت والمعدات في مواقع التشييد مع برامج وٕاجراءات الس . 2

 يدة الستخدام هذه اآلالت والمعدات.. فانه ينتج عنها مخاطر مهنية عد(Hislop,1999)نفسها 

 ).1994المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام المواد الكيماوية السامة (النحاس،  . 3

رة الطبيعة المؤقتة للعمل اإلنشائي والذي يصعب خالله تشكيل أطر أو توفير عمال يتمتعون بالكفاءة والخب . 4

 المناسبة. 

ا ات العمل الطويلة تسبب عدم التركيز الناتج عن اإلرهاق ممطبيعة بيئة العمل المضغوطة الناتجة عن ساع . 5

  .عدم وجود ثقافة في هذه األوساط إلىباإلضافة يشكل عوامل خطورة عالية. 

  عناصر إدارة السالمة في صناعة اإلنشاءات

  إن العناصر األساسية لنظام فعال ومتكامل إلدارة السالمة هي:

لسالمة ن تخص اإن معظم البلدان في العالم اآلن لديها قواني: صناعة اإلنشاءات .اإلطار القانوني إلدارة السالمة في1

ي ف، 1887، في واستراليا عام 1840المهنية وتعويضات العاملين. فمثال سن قانون تعويضات العمال في ألمانيا عام 

ين . وتشمل هذه القوان1908 ، في أمريكا سن أول قانون تعويضات من قبل الحكومة الفيدرالية عام1897انجلترا عام 

، لمهنيةاألضرار داخل الوظيفة وخارجها وكذلك األمراض المهنية. وتأتي قوانين التعويضات زمنيا بعد قوانين السالمة ا

عام  التي تأسست الدولية العمل منظمة المجال مثل هذا في المتخصصة الهيئات من العديد فعلى المستوى الدولي  تأسست

 بشأن توصية 35و اتفاقية 32المنظمة في مؤتمر العمل الدولي  لها ومنذ تأسيسها اعتمدت التابعة جهزةاأل بمختلف 1919

المة في )؛ واتفاقية الس174منها على سبيل المثال اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى رقم (العاملين،  وصحة سالمة

ة المهنية رقم )؛ واتفاقية خدمات الصح167والصحة في البناء رقم ( )؛ واتفاقية السالمة170استعمال المواد الكيميائية رقم (

  )؛ والتوصيات المرافقة لها.155)؛ واتفاقية السالمة والصحة المهنية رقم (161(

لعمل الدولية المشاكل التقنية المتعلقة بظروف الوقاية من حوادث ا منظمة العملتعالج معظم الصكوك التي اعتمدتها 

سات ية. وقد أخذت هذه الصكوك في عين االعتبار التطورات التكنولوجية والعلمية وكذلك تطور الممار واألمراض المهن

  .التنظيمية للعمل داخل الموقع وتتضمن أحكامها التزامات ملزمة وبالغة الدقة
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 OCCUPATIONAL SAFETY AND)المتحدة الواليات في المهنية السالمة إدارة تأسست 1970 وفي عام

HEALTH ADMINISTRATION (OSHA)) خالل من وذلك للعاملين العمل ظروف وصحة سالمة ضمان ومهمتها 

  NATIONAL)  1979عام  تأسست بريطانيا والتعليم، وفي التدريب، التوعية تطبيق المعايير، توفير

EXAMINATION BOARD IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH)  السالمة علي إدارة وتشتمل 

  العمل.  بيئة مخاطر علي السيطرةو  المهنية

الصادر و ، والقوانين المعدلة له بعد ذلك 1957) لسنة  53أما في ليبياـ، فتجلى ذلك في قانون التامين االجتماعي رقم (

 حمايةمنها  القصد االجتماعي للتأمين وطنية منظمة القانون هذا بموجب حيث تأسسبقرار من رئاسة مجلس الوزراء 

) الصادر في 58، والقرار رقم ()1957(قانون التامين االجتماعي،  العمل وٕاصابات المرض حاالت في المستخدمين

أخطار و والذي يلزم الجهات العامة والخاصة بتوفير التغطية التأمينية على العمال ضد أمراض بشأن قانون العمل،  1970

، 1974) لسنة 8مال بقرار من وزير العمل رقم (العوصدرت الئحة حماية صحة وسالمة )، 1970، قانون العمل المهنة (

 يمكن التي الظروف أو العوامل أو المواد أن من للتأكد الالزمة واإلجراءات الوسائل جميع والتي تلزم صاحب المهنة باتخاذ

 وفي سنة )،1974، الئحة حماية صحة وسالمة العمالالعاملين ( صحة على خطر أي تشكل ال العمل بيئة تتضمنها أن

عمل والذي يلزم صاحب ال ) بقرار من رئاسة مجلس الوزراء93رقم (والسالمة العمالية سن قانون األمن الصناعي  1976

لكفيلة اياطات باتخاذ الوسائل العملية المناسبة لمنع األضرار الصحية أو تقليلها في أماكن العمل، كما تلزمه باتخاذ االحت

انون ق، كما صدر )1976والسالمة العمالية، األمن الصناعي ت والمعدات (قانون بحماية العمال من أخطار استخدام اآلال

  منه على ما يأتي:  1وتنص المادة  1973) لسنة 72الضمان االجتماعي رقم (

تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حاالت الطوارئ والمرض وٕاصابة العمل ومرض المهنة واليتم والشيخوخة وكذلك "

ي اإلطار هذا في اإلطار القانوني العام أما ف ).1973(قانون الضمان االجتماعي،  ر األمن الصناعي ..."إجراءات وتدابي

ناك هالخاص بالسالمة في مواقع التشييد فليس هناك قانون خاص بالسالمة المهنية في صناعة التشييد في ليبيا وٕانما 

  سلفنا أنفا.  العديد من المواد والبنود الموزعة في بعض القوانين كما أ

عمل يئة الواهم ما تناولته هذه القوانين والتشريعات بصورة عامة حماية العنصر البشري من اإلصابات الناجمة عن مخاطر ب

طات سواء الحوادث أو اإلصابات أو األمراض المهنية، حيث تحدد مسؤولية صاحب العمل بصيانة اآلالت واتخاذ االحتيا

ستخدام ة عن اتلزمه باتخاذ الوسائل العملية المناسبة لتالفي اآلثار واألضرار الصحية الناتج الكفيلة لحماية العمال، كما

ه الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في األجهزة والمعدات وكما تتضمن هذ إلىالمواد الضارة. كما تهدف 

  ي. الصناع مبادئ عامة عن السالمة المهنية واألمنالقوانين مواد خاصة بإلزام الجهات العامة بان يحتوي نظامها الداخلي 

ثين لين الحديإن أهمية التدريب تنبثق من حقيقة أن نسبة عالية من حوادث الموقع يتعرض لها العام: التدريب و.المعرفة 2

احي لمفتايف يتجنبه. فالعنصر في عملهم، وأسباب ذلك عديدة منها أن العامل ال يعرف بوجود الخطر أو انه ال يعرف ك

تجنب  ودور إدارة السالمة هو توزيع هذه المعرفة واستخدامها استخداما جيدا فمن الممكن (ILO,1961)إذن هو المعرفة 

 ها صلةمعظم الحوادث عن طريق التعليمات والمعلومات والتدريب. وذلك باتخاذ طرقا وأساليب ايجابية واضحة ومتجانسة ل

  مباشرة بالعاملين الذين يتلقونها.
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هم ليتضمن التدريب الفعال تعليم وتوعية أطراف المشروع وال سيما العمال الجدد طرائق العمل اآلمن وشرح المخاطر 

 مهاراتو وتصحيح الممارسات المغلوطة للعمال القدماء، كما يتضمن التدريب استخدام نظم جيدة لتعليم التقنيات الحديثة 

  ممرحلة.العمل وبناء القدرات الفنية وفق خطط واضحة و 

المة امج الستنفيذ بر  إلىيجب أن تدار جميع الموارد من آالت وموارد مالية وبشرية بطرائق تؤدي : .الموارد والتجهيزات3

  بالشكل المطلوب، وبما يحقق عمال آمنا خاليا من الحوادث.

ث لحواد. فقد تنتج ااآلالت: يدخل في اإلنشاءات العديد من التجهيزات الكهربائية والحفارات والرافعات وغيرها . 1

و المهنية عن نقص في التجهيزات أو عدم مالمتها للعمل أو وجود عيوب في األجهزة أو قلة وسائل األمان أ

  االتصال المباشر بين العامل واألجزاء المتحركة من اآللة.

مراض مسببة لألالمواد الخطرة: تحتاج بعض العمليات في صناعة التشييد الستعمال المواد المشعة والمتفجرة ال . 2

 المهنية مثل االسمنت واالسبستوس.

يد التشي تجهيزات الوقاية الفردية: يجب أن تكون ذات مواصفات وقياسات مالئمة، وتعد األجهزة الواقية في صناعة . 3

  بالغة األهمية وعلى رأسها قبعات الرأس واألحزمة الواقية في أماكن العمل المرتفعة وفوق السقاالت. 

ل، ويمكن اف العملإلدارة العليا دور جدري في تحقيق أداء السالمة وتحسينه لجميع أطر : ارة العليا بالسالمة.التزام اإلد4

يعبر عن  إن سلوك اإلدارة ).2003تلخيص مسؤولية اإلدارة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة (البخاري وقابقلي، 

  ثل:مقدار التزامها بمسائل السالمة وتشجيعها عليها م

 تشجيع ومكافئة العامل الذي يمضي فترة طويلة دون أن يتعرض لحادث. - أ

 تقديم جوائز لمدراء المشاريع الذين يتقنون العمل وٕادارة السالمة. -ب

 تدريب العمال الحديثين على طرائق العمل اآلمن. -ت

  االستثمار الفعال لخبرة قسم السالمة عند وجوده. -ث

  السابقةالدراسات 

 Factors affecting safety performance onبعنوان وهي : ),1999Sawacha & Othersدراسة (ـ 1

construction sites الدراسة هذه . هدفت"بريطانيا في اإلنشاءات مواقع في السالمة تطبيق على المؤثرة بمعنى "العوامل 

 عواملعدة هناك  الدراسة أن نتائج أبرزمن  .المهنية السالمة تطبيق على المؤثرة المختلفة العوامل على التعرف إلى

كما  التقنية. االقتصادية والعوامل الشخصية والعوامل العمر والعوامل وهي عامل المواقع في السالمة على تؤثر مختلفة

 وتحقيق الحوادث تقليل على يساعد المهنية السالمة أدوات استخدام كيفية العمال على أن تدريب إلىأشارت النتائج 

 بتحديد مسئولية اإلدارة اهتمام حيث من التنظيمي العامل هو السابقة العوامل بين من األهم العامل ويعتبر السالمة،

 السالمة برامج تنفيذ متابعة على الخطر والعمل مصادر وتحديد العاملين وتوعية الخطط بوضع واهتمامها المهنية السالمة

  .الحوادث بابعلى أس للتعرف الالزمة التقارير بعمل واالهتمام المهنية
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 اتالصناع قطاع في منشآت المستخدمة المهنية والسالمة األمن إجراءات واقع "بعنوان ):2006(المغني،  دراسةـ 2

في  ةالتحويلي الصناعات قطاع منشآت تعيشه الذي الواقع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت ".غزة قطاع في التحويلية

 وتحديد ،ةالمهني والصحة الخاصة بالسالمة والقوانين واللوائح األنظمة وتوفير طويروت بتطبيق التزامها حيث من غزة قطاع

 بأصحا من المعلومات جمع تم غزة، قطاع في المنشآت الصناعية على الرقابة في الخارجية الجهات تلعبه الذي الدور

ما  جنتائ من الدراسة إليه توصلت ام أهم ومن .شخصاً  285 العينة حجم بلغ حيث من خالل االستبانة الصناعية المنشآت

 :يلي

 هيلالتأ المهنية وبين مستوى والصحة السالمة فعالية إجراءات بين إحصائية داللة ذات ارتباطيه عالقة وجود 

 .والصناعية الرقابية المؤسسات صعيد على

 يروتطو  وتوفير يقتطب وبين السالمة المهنية إجراءات فعالية إحصائية بين داللة ذات ارتباطيه وجود عالقة 

 .والصناعية الرقابية المؤسسات مستوى على بالسالمة المهنية الخاصة والقوانين واللوائح األنظمة

 ال قابيةالر  المنشآت وأن .المهنية أمور السالمة بمراقبة المختصين المفتشين وجود إلى الصناعية تفتقر المنشآت 

  .المهنية السالمة قواعد بتطبيق الصناعية آتالتزام المنش عدم حالة في تأديبية إجراءات تتخذ

 . هدفتبعنوان "مدى تطبيق معايير الصحة والسالمة المهنية في قطاع اإلنشاءات بليبيا" :)2013دراسة (اللطيف، ـ 3

اجههم على مدى تطبيق شركات التشييد لمعايير الصحة والسالمة المهنية ونقاط القصور وما يو  التعرف إلى الدراسة هذه

ها في لالسبل الكفيلة لحماية العنصر البشري من الحوادث واإلصابات المعرض  البرامج، وتحديدعقبات في تنفيذ هذه  من

 بينت نتائج مشارك. 44الموقع. تكونت العينة من مجموعة متنوعة من المشاركين في صناعة البناء والتشييد عددها 

ي الغياب الواضح لمفتش إلىيط والنوعية والتدريب، باإلضافة الدراسة وجود قصور في إدارة السالمة من حيث التخط

 السالمة داخل الموقع.

  المنهجية

  منهج الدراسة .1

الدراسة  الدراسة واثبات فرضياتها في الجانب النظري لتحقيق أهداف ةفي تناول مشكل الوصفي المنهج اعتمدت الباحثة على

ي التحليلي المنهج الوصف إلى الصلة، أما في الجانب التطبيقي فاستندتبعد االطالع على األدبيات والدراسات السابقة ذات 

ل االتصاو من خالل تصميم استبانة كأداة رئيسية للدراسة كما تم الحصول على بعض البيانات من خالل الزيارات الميدانية 

لخاصة اة على بعض التساؤالت المباشر مع إدارة المشروع والمقابالت الشخصية مع األفراد الذين شملتهم العينة لإلجاب

  بالدراسة.
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  مجتمع وعينة الدراسة .2

دارة يتكون المجتمع المستهدف من الدراسة من مختلف اطر العمل القائمة على تنفيذ مشروع مجمع قرجي االستثماري (اإل

انات على داة جمع البي. ووزعت أ2019العليا، الجهة المنفذة، العمال، الفنيين، المشرفين)، وقد أجريت هذه الدراسة سنة 

الطالع ااستبانة، وبعد  58) استبانة وبعد تجميعها استعيد منها 60بلغ عددها ( عينة عشوائية من أفراد مجتمع الدراسة

، وبذلك بحوثين على جميع األسئلة الموجودة داخلها) استبانات لعدم جدية اإلجابة من قبل الم6عليها وتفحصها استبعد (

  . من الحجم الكلي لعينة الدراسة %86.66وبنسبة بلغت  استبانة )52(ات الصالحة للتحليل يكون عدد االستبان

  أداة الدراسة .3

ة حول ) فقر 38(األدب النظري والدراسات السابقة في تطوير أداة الدراسة (االستبانة) وقد تضمنت االستبانة  إلىتم االستناد 

تقنين  في رهاالجوانب المختلفة لتقييم إجراءات السالمة القائمة من حيث تطبيق األنظمة واللوائح والقوانين والسياسات ودو 

بة اإلنشاءات، وقد روعي في إعدادها اقتصارها على البيانات المطلو وضع األمن والسالمة وتحسين األداء في صناعة 

ن تكون ملغرض الدراسة واستيفاءها من قبل الشركات المنفذة للمشروع. وقد قسمت االستبانة إلى قسمين رئيسيين كل قسم ي

  عدد من الفقرات كالتالي:

سة والتي ت حول الخصائص العامة لعينة الدرا) فقرا4( يتضمن الديموغرافية) والبيانات الشخصية ( القسم األول: 

  تعكس العمر والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة العملية واالختصاص الوظيفي.

  .) فقرة موزعة على أربعة مجاالت38(مجاالت الدراسة ويتضمن  القسم الثاني: 

  صدق أداة الدراسة .4

وذلك بعرض ، دق المحتوى (الصدق الظاهري)صمن خالل تم التحقق من صدق محتوى أداة جمع بيانات هذه الدراسة، 

ذلك األداة بعد تصميمها على مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال اإلدارة والمهتمين بمناهج البحث العلمي، وك

اة، خبير ومتخصص في مجال اإلحصاء التطبيقي، وقد تفضلوا مشكورين بإبداء مالحظاتهم ومقترحاتهم حول محتويات األد

  .التعديالت المناسبة وٕاجراء المالحظات بهذه األخذ تمّ  بعض الفقرات حيث على اللغوية التعديالت بعض إجراء مع

 الدراسة ثبات أداة .5

نباخ ا كرو ألف اّتَبَعت الباحثة القياس اإلحصائي للتحقق من ثبات أداة القياس (االستبانة)، وذلك من خالل تطبيق معادلة

  ).1نتائج كما هي مبينة في جدول (لمجاالت األداة األربع، وكانت ال
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  االستبانةثبات  كرونباخ لقياسمعامل ألفا ): 1جدول (

 المتغير  ت
عدد 

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرونباخ

معامل 

 الثبات %

 91.1  0.911  14  .يةمدى التزام اإلدارة العليا بتطبيق قواعد وٕاجراءات السالمة المهن  1

2  
 المةألنظمة والقوانين المتعلقة بالسمدى التزام العاملين باللوائح وا

 .المهنية في بيئة العمل
8  0.79  79.0  

  84.1  0.841  9  .مدى االلتزام بتدريب العاملين على إجراءات السالمة المهنية  3

4  
مدى االلتزام بتوفير وسائل السالمة والوقاية واألمان في محيط 

  .العمل
7  0.827  82.7  

  92.7  0.927  38  إجمالي الفقرات

). حيث 0.911، 0.79) بان قيم معامالت الثبات لكل مجال من مجاالت الدراسة تراوحت بين (1يتضح من الجدول (

 ةاألدا أن إلى يشير ، وهي قيم ثبات عالية جدًا في العرف اإلحصائي، وهذا0.927سجلت قيمة ألفا لجميع المجاالت 

  .الثبات وصالحة للتطبيق الميداني من عالية بدرجة تتمتع

  النتائج

  نتائج تحليل البيانات المتعلقة بخصائص مفردات عينة الدراسة .1

ن ات يمكتمت اإلشارة سابقًا إلى أن القسم األول من قائمة االستبانة خصصت لألسئلة العامة، والتي تهدف إلى جمع بيان

  لتالي:من خاللها التعرف على خصائص عينة الدراسة، ولقد تم تحديد هذه الخصائص وبيانها كا

  ): يوضح عينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية2جدول رقم (

 النسبة% العدد لعينة الدراسة الخصائص الشخصية

 العمر

 17.3 9 سنة 30إلى  20من 

 40.4 21 سنة 40إلى  31من

 28.8 15 سنة 50إلى  41من 

 13.5 7 سنة فأكثر 51من 

  100.0  52 المجموع

 17.3  9 دبلوم متوسط/ ثانوي  
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  المؤهل العلمي

 

 15.4 8 دبلوم عالي

 57.7  30 بكالوريوس

 9.6  5 مؤهل عالي

  100.0  52 المجموع

 سنوات الخبرة

 11.5 6 سنوات 5اقل من 

سنوات إلى  5من 

 سنوات10
26  50.0 

 20سنة إلى  11من 

 سنة
10 19.2 

 19.2 10 سنة فأكثر 21من 

  100.0  52 المجموع

 ص الوظيفياالختصا

 13.5  7 إداري/ مكتبي

 30.8  16 مهندس

 23.1 12 فني

 32.7  17 مشرف

  100.0  52 المجموع

نة، س 40إلى  31% من أفراد العينة تراوحت أعمارهم من40.4) عينة الدراسة حسب العمر أن 2تبين نتائج الجدول رقم (

 لعينةا ألفراد الدراسية أما بالنسبة للمؤهالت %،28.8ت سنة) بنسبة بلغ 50إلى  41يليهم الذين تتراوح أعمارهم (من 

 كالوريوسالب على الحاصلين المشاركين فئة سجلت العينة، حيث أفراد بين المعتدل غير التوزيع تشير إلى فأنها المدروسة،

ينة، بينما ألفراد الع% من المجموع الكلي 57.7األكبر من بين المؤهالت العلمية لعينة الدراسة، والتي بلغت نسبة  النسبة

 % من9.6% من إجمالي العينة، في حين كانت نسبة حملة الدبلوم العالي  17.3المتوسط  الديبلومبلغت نسبة حملة 

  حضيت فئة المؤهل العالي (الماجستير، الدكتوراه ) بأقل نسبة في عينة الدراسة. إجمالي العينة المدروسة، و

وات على سن10إلى  5) حيازة من لهم خبرة تتراوح من 2الخبرة فتبين نتائج الجدول (أما توزيع عينة الدراسة حسب سنوات 

قد حازوا سنوات) ف 5%، وبالنسبة إلى من لهم سنوات خبرة قليلة (أقل من 50النسبة األكبر من عينة الدراسة والتي بلغت 

فتكاد تكون بعض التخصصات  %. أما توزيع عينة الدراسة حسب االختصاص الوظيفي11.5على نسبة قليلة بلغت 

  % من أفراد عينة الدراسة.32.7متقاربة النسب وسجلت أعلى نسبة للفنيين والتي بلغت 
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  نتائج تحليل بيانات مجاالت الدراسة واختبار الفرضيات ـ عرض2

  ـ نتائج تحليل بيانات مجاالت الدراسة1ـ2

-One Sample Tللعينة الواحدة  Tوتم استخدم اختبار تم إحصائيًا احتساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية كما 

Test وذلك الختبار فقرات كل مجال من مجاالت االستبيان، ومعرفة معنوية (داللة) آراء المشاركين في الدراسة على ،

  ) كمستوى دال على جميع االختبارات اإلحصائية. 0.05محتوى كل فقرة، وتم اختيار مستوى الداللة اإلحصائية (

  )(مدى التزام اإلدارة العليا بتطبيق قواعد وٕاجراءات السالمة المهنية: مجال األولال

  ) نتائج التحليل كالتالي:3يبين جدول رقم (

  للمجال األول T): المتوسط المرجح واالنحراف المعياري ونتائج اختبار 3جدول رقم (

  الفقرة ت
المتوسط 

 المرجح

االنحراف 

  المعياري

إحصاءه 

  االختبار

داللة ال

  اإلحصائية

االتجاه 

  السائد

1 
يتضمن الهيكل التنظيمي لإلدارة قسم خاص 

  .بالسالمة
  موافق  * 0.000  11.060  0.85  4.31

2 
تتبع اإلدارة سياسة واضحة لتحقيق نظام برنامج 

 .السالمة المهنية
  موافق  * 0.000  4.769  1.22  3.81

  محايد  0.569  0.574-  1.21  2.90 .توجد لدى اإلدارة خطة مكتوبة للسالمة 3

4 
تقوم اإلدارة باالستعانة بعناصر متخصصة في مجال 

 .السالمة من خارج الشركة
  موافق  * 0.020  2.396  1.27  3.42

5 
يتم توفير الجهد اإلداري لتطبيق إجراءات السالمة 

 .المهنية
  موافق  * 0.010  2.675  1.24  3.46

6 
ات السالمة يتم توفير اإلمكانيات الفنية لتطبيق إجراء

 .المهنية
  موافق  * 0.000  3.850  1.19  3.63

7 
يتم توفير اإلمكانيات المالية لتطبيق إجراءات 

  .السالمة المهنية
  موافق  * 0.001  3.365  1.19  3.56

8 

هناك تنسيق من قبل اإلدارة العليا مع الجهات 

حكومية أو وزارة العمل بشأن تطبيق ومراقبة إجراءات 

  .صفة دوريةالسالمة المهنية ب

  محايد  0.908  0.116-  1.20  2.98
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 3العدد: 

  05/11/2020تاريخ اإلصدار: 

  

9 
هناك فريق داخل بيئة العمل يقوم بالمتابعة المستمرة 

  .لسير نظام السالمة بالمشروع
  موافق  * 0.000  4.159  1.17  3.67

10 
تتوفر خبرات وكفاءات متخصصة تساعد في وضع 

  .لنظام األمن والسالمة بالمشروع استراتيجية
  موافق  * 0.017  2.466  1.35  3.46

11 

تقوم إدارة السالمة بإعداد تقارير دورية تزود بها 

اإلدارة واألقسام بالبيانات الحديثة بخصوص المخاطر 

واإلصابات واألمراض المهنية التي يتعرض لها 

 .العاملين بالمشروع

  موافق  * 0.002  3.263  1.36  3.62

12 
يوجد توثيق للحوادث واإلصابات بالموقع من حيث 

  .وأسبابها حجمها
  موافق  * 0.000  7.751  1.07  4.15

  موافق  * 0.000  5.115  1.25  3.88  .والمعدات لآللياتيوجد قسم صيانة متخصص  13

14 
مقابلة مع مقاولي الباطن للتأكد من فهمهم  إجراءيتم 

  .واستيعابهم إلجراءات السالمة المهنية
  موافق  * 0.006  2.874  1.11  3.44

 0.05ستوى المعنوية * دال إحصائيًا عند م

ـ  2.90( ما بين) أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال األول ألداة الدراسة تراوحت 3يتبين من معطيات الجدول رقم (

كل والتي تنص على "يتضمن الهي (1) الفقرة وجاءت متوسطة، ) بدرجة3، 8( الفقرتين ) وبدرجة مرتفعة باستثناء4.31

لى عمما يدل  ،(0.85)معياري  وانحراف (4.31) حسابي بمتوسط ص بالسالمة" بالمرتبة األولىالتنظيمي لإلدارة قسم خا

اك موافقة وهذا يعني أن هن 3أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد على درجة الموافقة المتوسطة (المحايد) وهي 

 تنص والتي ةواألخير  الرابعة عشر بالرتبة (3) الفقرة تبدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على محتوى هذه الفقرة. فيما جاء

)، مما يدل على أن ( 1.21) وانحراف معياري  (2.90حسابي بمتوسط على "توجد لدى اإلدارة خطة مكتوبة للسالمة"

فقة واوهذا يعني أن هناك م 3متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد نقص عن درجة الموافقة المتوسطة (المحايد) وهي 

  وبدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على محتوى هذه الفقرة.

يئة نية في بالمه المجال الثاني: مدى التزام العاملين باللوائح واألنظمة والقوانين المتعلقة بالسالمة

  العمل

  :) نتائج التحليل كالتالي4يبين جدول رقم (
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  للمجال الثاني Tونتائج اختبار ): المتوسط المرجح واالنحراف المعياري 4جدول رقم (

  الفقرة ت
المتوسط 

 المرجح

االنحراف 

  المعياري

إحصاءه 

  االختبار

الداللة 

  اإلحصائية

االتجاه 

  السائد

1 
يحتوي النظام الداخلي لشركتكم على أحكاما 

 .متعلقة بالسالمة
  موافق  * 0.000  9.871  0.90  4.23

2 
 تطبق اللوائح والقوانين والتشريعات المحلية 

  .والدولية المتعلقة بالسالمة المهنية
  موافق  * 0.000  4.061  1.23  3.69

3 
تفرض عقوبات رادعة على مخالفي لوائح 

  .األمن والسالمة بالمشروع
  محايد  0.237  1.197-  1.04  2.83

4 
هنالك لوائح وقوانين تطبق مبدأ التأمين 

  .والتعويض للعاملين
  موافق  * 0.022  2.362  1.17  3.38

5  

ي وزارة العمل لإلدارة العليا معلومات تعط 

كافية عن قوانين ولوائح السالمة في مواقع 

  .التشييد

2.42  0.87  -4.776  0.000 *  
غير 

  موافق

6 
يوجد دليل للقوانين واألنظمة والتعليمات  

  .الخاصة بالسالمة على مستوى ليبيا
  محايد  0.364  0.916  1.21  3.15

7  

ابات السبب األكثر شيوعًا في اإلص 

بالحوادث هو قلة المعرفة بإجراءات السالمة 

  .المهنية

  موافق  * 0.000  8.223  1.15  4.31

8 

تطوير األنظمة والقوانين الخاصة بالسالمة  

المهنية يساهم بشكل كبير في تقليل حوادث 

  .العمل

  موافق  * 0.000  18.796  0.63  4.63

 0.05* دال إحصائيًا عند مستوى المعنوية 

لدراسة ا) أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الثاني ألداة 4ئج التحليل اإلحصائي المبين بالجدول رقم (أظهرت نتا

"  والتي تنص على (8) ) وبالدرجات المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة، حيث جاءت الفقرة4.63ـ  2.42( ما بينتراوحت 

 سطبمتو  ىم بشكل كبير في تقليل حوادث العمل " بالمرتبة األولتطوير األنظمة والقوانين الخاصة بالسالمة المهنية يساه

جة مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد على در  ،( 0.63) معياري  وانحراف  (4.63 ) حسابي

  ذه الفقرة. محتوى ه وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على 3الموافقة المتوسطة (المحايد) وهي 
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كافية عن قوانين  على " تعطي وزارة العمل لإلدارة العليا معلومات تنص والتي واألخيرة الثامنة بالرتبة (5) الفقرة فيما جاءت

 )، مما يدل على أن متوسط درجة(0.87) وانحراف معياري  (2.42حسابي بمتوسط ولوائح السالمة في مواقع التشييد"

ن قبل أفراد وهذا يعني أن هناك عدم موافقة م 3لفقرة قد نقص عن درجة الموافقة المتوسطة (المحايد) وهي االستجابة لهذه ا

  العينة على محتوى هذه الفقرة.

  المجال الثالث: مدى االلتزام بتدريب العاملين على إجراءات السالمة المهنية 

  ) نتائج التحليل كالتالي:5يبين جدول رقم (

  للمجال الثالث Tمتوسط المرجح واالنحراف المعياري ونتائج اختبار ): ال5جدول رقم (

  الفقرة ت
المتوسط 

 المرجح

االنحراف 

  المعياري

إحصاءه 

  االختبار

الداللة 

  اإلحصائية

االتجاه 

  السائد

1 
يساهم التدريب على وسائل السالمة  

 .المهنية في تفادي الوقوع في الحوادث
  موافق  * 0.000  18.904  0.66  4.73

2 
تقام دورات تدريبية للعاملين في  

  .مجال األمن الوقائي والسالمة المهنية
2.50  1.18  -3.056  0.004 *  

غير 

  موافق

3 

تقام دورات تدريبية للعاملين الجدد في  

مجال األمن الوقائي والسالمة المهنية 

  .قبل تمكينهم من العمل

2.31  1.04  -4.804  0.000 *  
غير 

  موافق

4 

تدريب على أداء المهام تعتقد أن ال 

بشكل جيد واستعمال المعدات بصورة 

سليمة ضرورة لتحسين أداء السالمة 

  .في المشاريع

  موافق  * 0.000  6.214  1.23  4.06

  محايد  0.483  0.707-  1.37  2.87  .تقدم اإلدارة مكافآت للعمل الجيد  5

6 

يتم منح جوائز سالمة للعاملين عندما  

تعرض يمضي فترة طويلة دون ال

  .لحادث

2.46  0.92  -4.232  0.000 *  
غير 

  موافق

7  

يتم منح جوائز سالمة لمديري   

الورشات عند قدرتهم على تنظيم 

  .العمل وٕادارة السالمة

2.38  1.14  -3.892  0.000 *  
غير 

  موافق
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8 
تلقيت تدريبا على إجراءات السالمة   

  .من قبل جهات خارجية
1.92  1.12  -6.949  0.000 *  

غير 

  قمواف

9 
هنالك حوادث سابقة لوفاة أحد   

  .العاملين
2.27  1.33  -3.962  0.000 *  

غير 

  موافق

 0.05* دال إحصائيًا عند مستوى المعنوية 

لدراسة ا) أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الثالث ألداة 5أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي المبين بالجدول رقم (

نية والتي تنص على " يساهم التدريب على وسائل السالمة المه (1) )، حيث جاءت الفقرة4.73ـ  1.92( ما بينتراوحت 

 مما يدل على أن ،(0.66)معياري  وانحراف (4.73) حسابي بمتوسط في تفادي الوقوع في الحوادث" بالمرتبة األولى

وافقة موهذا يعني أن هناك  3) وهي متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد على درجة الموافقة المتوسطة (المحايد

  بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على محتوى هذه الفقرة. 

ل جهات على " تلقيت تدريبا على إجراءات السالمة من قب تنص والتي واألخيرة التاسعة بالمرتبة (8) الفقرة فيما جاءت

د قعلى أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة  )، مما يدل(1.12 ) وانحراف معياري  (1.92حسابي بمتوسط خارجية "

توى هذه وهذا يعني أن هناك عدم موافقة من قبل أفراد العينة على مح 3نقص عن درجة الموافقة المتوسطة (المحايد) وهي 

  الفقرة.

  المجال الرابع: مدى االلتزام بتوفير وسائل السالمة والوقاية واألمان في محيط العمل 

  ) نتائج التحليل كالتالي:6(يبين جدول رقم 

  للمجال الرابع T): المتوسط المرجح واالنحراف المعياري ونتائج اختبار 6جدول رقم (

  الفقرة ت
المتوسط 

 المرجح

االنحراف 

  المعياري

إحصاءه 

  االختبار

الداللة 

  اإلحصائية

االتجاه 

  السائد

1 
هنالك التزام بتوفير أدوات ووسائل 

  .العملالوقاية الشخصية في محيط 
  موافق  * 0.000  9.223  0.96  4.23

2  

يتم وضع التعليمات واإلرشادات 

المناسبة على المعدات المتروكة ليال 

على الطريق وعلى مسافة مناسبة 

  .قبلها وبعدها

  موافق  * 0.000  5.759  1.20  3.96

3  
هناك التزام بوضع عالمات توضيحية 

تبين األماكن والمواد الخطرة الموجودة 
  موافق  * 0.000  16.648  0.64  4.48
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  .بالموقع

4  
يتم صيانة المعدات واآلالت قبل 

  .استخدامها من قبل العاملين
  موافق  * 0.000  7.584  1.12  4.17

5  

تتم الرقابة والتفتيش المستمر على 

التزام العاملين الستعمال أدوات 

  .ومعدات السالمة داخل المشروع

  موافق  * 0.025  2.318  1.26  3.40

6  
فحص وسائل السالمة واختبارها يتم 

  .قبل استعمال العاملين لها
  موافق  * 0.000  4.645  1.34  3.87

7  

يوجد داخل المشروع عيادة طبية تقوم 

باإلسعافات األولية للعاملين عند 

  .حدوث إصابة

2.23  1.15  -4.831  0.000 *  
غير 

  موافق

 0.05* دال إحصائيًا عند مستوى المعنوية 

لدراسة ا) أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الرابع ألداة 6حليل اإلحصائي المبين بالجدول رقم (أظهرت نتائج الت

والتي تنص على " هناك التزام بوضع عالمات توضيحية تبين  (3) )، حيث جاءت الفقرة4.48ـ  2.23تراوحت مابين (

ما يدل م ،(0.64)معياري  وانحراف (4.48) حسابي وسطبمت األماكن والمواد الخطرة الموجودة بالموقع " بالمرتبة األولى

ن هناك وهذا يعني أ 3على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد على درجة الموافقة المتوسطة (المحايد) وهي 

  موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على محتوى هذه الفقرة. 

سعافات على " يوجد داخل المشروع عيادة طبية تقوم باإل تنص والتي واألخيرة السابعة بالمرتبة (7) الفقرة فيما جاءت

جة )، مما يدل على أن متوسط در (1.15 ) وانحراف معياري  (2.23حسابي بمتوسط األولية للعاملين عند حدوث إصابة "

ن قبل أفراد ن هناك عدم موافقة موهذا يعني أ 3االستجابة لهذه الفقرة قد نقص عن درجة الموافقة المتوسطة (المحايد) وهي 

  العينة على محتوى هذه الفقرة.

  ـ اختبار الفرضيات2.2

 السالمة راءاتإج يةوفعالالفرضية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام اإلدارة العليا بالسالمة المهنية 

  .المهنية في المشروع قيد الدراسة

  ية في صورة إحصائية كالتالي:قامت الباحثة بإعادة صياغة الفرض

0H: السالمة إجراءاتة العليا بالسالمة المهنية وفعالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام اإلدارة 

  .المهنية
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1
H: السالمة إجراءات عاليةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام اإلدارة العليا بالسالمة المهنية وف 

  .المهنية

 للفرضية T): المتوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري ونتائج اختبار 7جدول رقم (

 إحصاءة االختبار االنحراف المعياري المتوسط المرجح
الداللة 

 اإلحصائية
  النتيجة

رفض   * 0.000  5.254  0.814  3.59
0H  

  0.05عند مستوى المعنوية  * دالة إحصائياً 

ة وان قيم 0.814بانحراف معياري مناظر له  3.59أن المتوسط الحسابي المرجح  7)(  نالحظ من خالل بيانات الجدول

و قيمة  0.05وبما أن هذه القيمة أصغر من مستوى المعنوية  0.000بداللة إحصائية  5.254إحصاءة االختبار 

وقبول الفرضية البديلة  0H، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية 3 المتوسط الحسابي المرجح أكبر من
1H مما يدل ،

  على قبول الفرض القائل بـ: تلتزم اإلدارة العليا بتطبيق قواعد وٕاجراءات السالمة المهنية.

ة صة بالسالمت الخااللوائح واألنظمة والقوانين والتشريعاالفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق 

  في المشروع قيد الدراسة. المهنية السالمةالمهنية وفعالية إجراءات 

  قامت الباحثة بإعادة صياغة الفرضية في صورة إحصائية كالتالي:

0H: مة والقوانين والتشريعات الخاصة بالسالمة المهنية ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق اللوائح واألنظ

 .المهنية السالمةوفعالية إجراءات 

1
H:  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق اللوائح واألنظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بالسالمة المهنية وفعالية

  .المهنية السالمةإجراءات 

 للفرضية Tوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري ونتائج اختبار ): المت8جدول رقم (

  النتيجة الداللة اإلحصائية إحصاءة االختبار االنحراف المعياري المتوسط المرجح

رفض   * 0.000  6.316  0.664 3.58
0H  

  0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى المعنوية 

 وان قيمة 0.664بانحراف معياري مناظر له  3.58أن المتوسط الحسابي المرجح  (8)جدول نالحظ من خالل بيانات ال

و قيمة  0.05وبما أن هذه القيمة أصغر من مستوى المعنوية  0.000بداللة إحصائية  6.316إحصاءة االختبار 

وقبول الفرضية البديلة  0H، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية 3المتوسط الحسابي المرجح أكبر من 
1H مما يدل ،

  ل.ة العمعلى قبول الفرض القائل بـ: يلتزم العاملين باللوائح واألنظمة والقوانين المتعلقة بالسالمة المهنية في بيئ
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في المشروع  نيةالمه السالمة إجراءاتالفرضية الثالثة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تدريب العاملين وفعالية 

  قيد الدراسة.

  قامت الباحثة بإعادة صياغة الفرضية في صورة إحصائية كالتالي:

0H:  المهنية السالمة إجراءاتال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تدريب العاملين وفعالية.  

1
H: المهنية السالمة إجراءاتة بين تدريب العاملين وفعالية توجد عالقة ذات داللة إحصائي.  

 للفرضية T): المتوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري ونتائج اختبار 9جدول رقم (

  النتيجة الداللة اإلحصائية إحصاءة االختبار االنحراف المعياري المتوسط المرجح

قبول   0.115  1.605-  0.749 2.83
0H  

  0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى المعنوية 

 وان قيمة 0.749بانحراف معياري مناظر له  2.83) أن المتوسط الحسابي المرجح 9نالحظ من خالل بيانات الجدول (

 ، مما يشير إلى0.05وبما أن هذه القيمة أكبر من مستوى المعنوية  0.115ئية بداللة إحصا -  1.605إحصاءه االختبار 

، مما يدل على قبول الفرض القائل بـ: عدم التزام اإلدارة العليا بتدريب العاملين على 0Hعدم رفض الفرضية الصفرية 

  إجراءات السالمة المهنية.

 فعاليةمل و يط العتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توفير وسائل السالمة والوقاية واألمان في مح الرابعة:الفرضية 

  إجراءات السالمة المهنية في المشروع قيد الدراسة.

  قامت الباحثة بإعادة صياغة الفرضية في صورة إحصائية كالتالي:

0H:  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توفير وسائل السالمة والوقاية واألمان في محيط العمل وفعالية إجراءات

  .السالمة المهنية

1
H: ة واألمان في محيط العمل وفعاليةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توفير وسائل السالمة والوقاي 

  .إجراءات السالمة المهنية

 للفرضية T): المتوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري ونتائج اختبار 10جدول رقم (

 حصاءة االختبارإ االنحراف المعياري المتوسط المرجح
الداللة 

 اإلحصائية
  النتيجة

رفض   * 0.000  7.039  0.782 3.76
0H 

  0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى المعنوية 

وان  0.782بانحراف معياري مناظر له  3.76) أن المتوسط الحسابي المرجح 10نالحظ من خالل بيانات الجدول  (

و قيمة  0.05وبما أن هذه القيمة أصغر من مستوى المعنوية  0.000بداللة إحصائية  7.039قيمة إحصاءة االختبار 
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وقبول الفرضية البديلة  0H، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية 3المتوسط الحسابي المرجح أكبر من 
1H مما يدل ،

  االدارة العليا بتوفير وسائل السالمة والوقاية واألمان في محيط العمل. على قبول الفرض القائل بـ: تلتزم

  االستنتاجات

وارتباط إحصائي بين جميع فقرات مجاالت  ثباتوجود عالقة ذات  على أظهرت نتائج تحليل مجاالت الدراسة . 1

في  سالمة المهنيةجميع المجاالت لها تأثير في دراسة مدى فعالية إجراءات ال على أناالستبانة. وهذا يدل 

 مشاريع التشييد. 

ن ينها وبيشكل الفعال، حيث ال يوجد تعاون بة بتطبيق إجراءات السالمة ليس بن التزام اإلدار أعلى تبين النتائج  . 2

 أي جهة حكومية بشأن وضع خطة مكتوبة واضحة للسالمة المهنية داخل نطاق المشروع.

ح في بعض قوانين ولوائ راتإنما فقا خاص بصناعة التشييد عدم وجود دليل مستقل للسالمة المهنية في ليبي . 3

 السالمة بوزارة العمل. 

 ها.عدم وجود برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين الجدد سواء داخل بيئة العمل او خارجعلى بينت النتائج  . 4

 عدم وجود عيادة طبية متخصصة داخل بيئة العمل. . 5

   التوصيات

 سالمة المهنية داخل موقع التشييد.العمل على وضع لوائح وشروط لل . 1
أسوة بالدول األخرى من أجل اتخاذ مستقل للسالمة المهنية في القطاع اإلنشائي وضع وٕاعداد سياق وطني  . 2

 .ضمان صحة العمال وسالمتهمالعمل و التدابير الضرورية لتحسين ظروف 
ي األمنعمل الفية تتضمن طرائق ستوياتهم الوظيإجراء دورات تدريبية متخصصة ومستمرة للعاملين بمختلف م . 3

وعي خبراتهم ومهاراتهم التقنية وتنمية ال تطوير العمل وبما يضمن لهم الحماية الالزمة من مخاطر  ،وقائي

 الصحي لديهم.

 .ضرورة توفير عيادة طبية داخل الموقع تقدم اإلسعافات األولية في حال وقوع إصابات . 4

ل امج، مثالمة المهنية بين أصحاب العمل والعمال ويمكن اعتماد عدة بر لسالتأثير اإليجابي لزيادة التوعية حول  . 5

  . الكتيبات وعية اإلعالمية، والمؤتمرات، وحمالت الت

  المراجعالمصادر و 

  العربية  المراجع

i. ) لمهنية، في الصحة والسالمة ا السالمة المهنية لعمال النظافة ): اشتراطات2003البخاري، أمير وقابقلي، رياض

  م الغرفة الصناعية بدمشق ومحافظة دمشق، الجزء الثاني. تنظي

ii. ) طرابلس، وزارة الصناعة. ،مفهوم الصحة والسالمة المهنية: )2013الحكومة الليبية  
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iii.  ليبيافي  اإلنشاءاتدراسة مدى تطبيق معايير الصحة والسالمة المهنية في قطاع  ):2013(الصغير الصغير، 

  يراته.رسالة ماجستير، جامعة صبراته، ص

iv. المة العمل (حماية صحة وس لقانون الخاضعة المنشآت المهنية في والصحة السالمة التنظيمية لتدابير الالئحة

 .1974) لسنة 8العمال ) رقم (

v. ،الصناعات منشآت قطاع في المستخدمة المهنية والسالمة األمن وٕاجراءات واقع :)2006( أميمه المغني 

  .غزة ،ةاإلسالمي الجامعة، اجستيرم رسالة غزة، قطاع في التحويلية

vi. المهنية في قطاع النفط والبناء واألمراض): الصحة والسالمة المهنية وبيئة العمل 1994( النحاس، محمد 

  والكيماويات والزراعة والمنجم، منشورات المعهد العربي للصحة والسالمة المدنية بدمشق.

vii. 1976لسنة  )93رقم ( الصناعي والسالمة العمالية األمن قانون.  

viii. ) 1957) لسنة  53قانون التامين االجتماعي رقم.  

ix. ) 1973.) لسنة 72قانون الضمان االجتماعي رقم  

x. 1970) لسنة 58رقم ( قانون العمل.  
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 الجزائر في اقتصادي كبديل الزراعي القطاع

Agricultural sector as an economic alternative in Algeria 

 )الجزائر، (-الجلفة– الجامعية الخدمات مديرية ،رئيسي إداري محاسب ،علية بن مريني

abila7575@gmail.com  

  )جزائرال، ()(متصرف معمقة جبائية و محاسبية دراسات ماستر، قليل حليمة

 2020 نوفمبر 05 النشر:تاريخ 
  

       ملخص

 ألساسيةا والغذائية الزراعية للمنتجات التجاري الـميزان اختالل تقليص تحدي الجزائر رفعت النفط، أسواق تدهور ظل في

 لغذائيةا تالـمنتجا استيراد ترشيد كذا و البحري والصيد الفالحة لقطاعي المستدامة التنمية طريق عن 2024 سنة آفاق في

 على التحفيز الحكومة تعتزم كما. الجمهورية رئيس برنامج تنفيذ اجل من الحكومة عمل مخطط مشروع حسب الـمدعمة،

 السيما ألجنبية،ا الـمباشرة واالستثمارات الشراكة وترقية العليا والهضاب الجنوب في الكبرى الفالحية الـمشاريع في االستثمار

. لتوضيبا ومراكز التبريد غرف في التخزين قدرات تنمية دعم كذا و) والسكر الزيتية الحبوب( ةاالستراتيجي الزراعات في

 اداالقتص إن. االقتصادي التنويع على التركيز  و النفطي القطاع على االعتماد درجة تخفيف على العمل ضرورة تطرح

 عارأس في والكساد االزدهار لدورات عرضة أقلو  القادمة، لألجيال والفرص الوظائف من المزيد خلق على قادر المتنوع

 كبيرا امااهتم فأولت استراتيجية كضرورة النفطية غير الدخل مصادر تفعيل في الجزائر سارعت لهذا. الطبيعي والغاز النفط

 باعتباره ذاتي،ال االكتفاء لتحقيق ينتجها، التي والخدمات السلع تنوع خالل من استدامة، أكثر اقتصاد لبناء الزراعي بالقطاع

 و للغداء سيالرئي و الوحيد المصدر فهي التنمية عملية في كبيرة بفعالية تساهم التي الحساسة و االستراتيجية القطاعات من

 هميةأ تأتي سبق ما من. الجزائر في هامة طبيعية مقومات على يتوفر القطاع هذا أن خاصة و العاملة اليد لتشغيل مجال

 جعله و هترقيت و به للنهوض المبذولة الجهود مختلف و الجزائر في الزراعي القطاع يحتلها التي انةالمك توضيح في البحث

 و عيالزرا القطاع في االستثمار واقع على التعرف بهدف الجزائرية الصادرات في مساهمته مدى و التنموية البدائل من

  .التنمية عملية في إسهامه بغية فيه المطبقة اإلصالحات مختلف

.ا-><ا(/ر اABC@&ت ا(3?'><، =>; ا(7&درات ا7489&دي، ا(01234 ا(/را-,، ا()'&ع المفتاحية:الكلمات   

Abstract 

In light of the deterioration of oil markets, Algeria has raised the challenge of reducing the 

trade imbalance of basic agricultural and food products in 2024 through sustainable 

development of the agriculture and fishing sectors as well as rationalizing the import of 

subsidized food products, according to the draft plan of action of the government for the 

implementation of the presidential program. The government also intends to stimulate 

investment in major agricultural projects in the south and upper plateaus and to promote 

partnership and foreign direct investments, especially in strategic agriculture (oil grain and 
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sugar) as well as support the development of storage capacities in cold rooms and packing 

centers. The need to reduce dependence on the oil sector and focus on economic 

diversification. A diversified economy is capable of creating more jobs and opportunities for 

future generations, and less vulnerable to boom-and-bust cycles in oil and natural gas prices. 

This is why Algeria quickly activated non-oil sources of income as a strategic necessity and 

paid great attention to the agricultural sector to build a more sustainable economy, through the 

diversity of the goods and services it produces, to achieve self-sufficiency, as it is one of the 

strategic and sensitive sectors that contribute very effectively to the development process. 

From the above comes the importance of research in clarifying the position occupied by the 

agricultural sector in Algeria and the various efforts made to promote and make it one of the 

development alternatives and the extent of its contribution to Algerian exports in order to 

identify the reality of investment in the agricultural sector and the various reforms applied in 

it in order to 

Keywords: agricultural sector, economic diversification, non-oil exports, the 

agricultural reforms. 
 

 المقدمة

ل يث يشغحتنمية االقتصاد الوطني،  تتجه سياسة الدولة الجزائرية الجديدة الى تطوير القطاع الزراعي لما له من دور في

 تحرير فمنذ الثمانينات والقطاع الزراعي يشهد تغيرات وتجديدات خاصة بعد ،أكثر من ربع اليد العاملة في هذا القطاع

  المنتجات الفالحية، وكذا تحرير التجارة الداخلية والخارجية.

ازن ث رسمت خطة عمل ترمي من خاللها الى تحقيق التو لقد أولت الحكومة الجزائرية أهمية كبيرة للقطاع الفالحي، حي

ت صعوبامن تخطي ال اواالستقرار الغذائي الذي يمر عبر تشجيع الزراعة وتوفير التسهيالت الالزمة للفالحين حتى يتمكنو 

ذه هكل  فهل التي يواجهونها، كما انه تم توجه الى الصحراء الستغالل شساعة مساحتها وجعلها قطبا فالحيا بامتياز.

  مبتغاها؟ حققت الجزائري االقتصادي لتنويع الزراعي القطاع في المبذولة الجهود

  بناءا على هذا تهدف هذه الدراسة الى معرفة مدى مساهمة القطاع الزراعي في تنمية االقتصاد الجزائري 

  أهمية القطاع الزراعي في الجزائر .1

ستقالل نذ االم الحكومة الجزائرية أولوياتولهذا كان دوما من أهم  ،طنيكبيرة في تنمية االقتصاد الو  للقطاع الزراعي أهمية

اع من القط أهميةالغذائي في الوطن وتتبع  واألمنالى غاية يومنا هذا رسم خطط وسياسات عملية من اجل تحقيق التوازن 

  يلي: خالل ما

 التكوين حيث ان زيادة االقتصادية،ة المال الالزم لدفع عجلة التنمي لرأسيعتبر القطاع الزراعي مصدرا رئيسيا  

  .)2004(صقر احمد صقر،  الوطني المختلفة في االقتصاد األنشطةيحفز االستثمار في  الرأسمالي
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يد شغيل التالكبيرة في  األهميةتتركز في قطاع الزراعة في الجزائر يد عاملة كثيفة لهذا يعتبر من القطاعات ذات  

اني الكثير الجزائر ال تزال تع أن إالمليون عامل,  1.2غل في هذا القطاع حوالي العاملة والحد من البطالة, ويشت

, وهذا )2014(صواليلي،  من النقص في اليد العاملة المؤهلة التي تواكب سرعة التغيرات التي يعرفها هذا القطاع

القطاع الصناعي  هو عزوف فئة الشباب عن العمل في القطاع وهجرة اليد العاملة نحو األولراجع لسببين 

راعة والخدمي, والسبب الثاني في الطابع الموسمي والذي يتسم به هذا القطاع وهنا نقصد على وجه الخصوص الز 

قتين , ومن هنا نجد اغلب العمال في هذا القطاع هم مؤ األمطاروالتي تبقى مرهونة بالظروف المناخية وتساقط 

  .)2011(بخوش،  قطاعبالتقلبات والتغيرات التي يشهدها ال يتأثرون

 س،المالبعلى سبيل المثال: توفير القطن لصناعة  نأخذللقطاع الزراعي دور كبير في تدعيم القطاع الصناعي  

  .)29،20،10(الشرفات، مبادئ اإلقتصاد الزراعي، ص الطماطم لصناعة الطماطم المصبرة

ة وهذا ادة الصادرات من المنتجات الزراعيقطاع التجارة الخارجية عن طريق زي إنعاشيساهم القطاع الزراعي في  

ائضا والتي تدخل الدول في تحقيق القطاع الزراعي ف ،سابق)(الشرفات، مرجع  ما يؤدي الى جلب العملة الصعبة

ات وفي مقابل فان هذا سيؤدي الى تقليل الوارد الوطني،وتؤدي هذه العملة دور تمويلي في تنمية االقتصاد 

  ن هذا القطاع مزدهر ويحقق االكتفاء الذاتي في الوطن.كا إذاالغذائية خصوصا 

قل نكما يساهم القطاع الزراعي في دعم قطاع النقل والمواصالت حيث تنقل مختلف المنتجات الزراعية بوسائل  

  مما يؤدي الى ازدهار قطاع النقل وتطويره. بيعها، وتوزيعها  أماكنالى  إنتاجها ماكنأمتنوعة من 

ن ة للسكافي الجزائر من شانه المساهمة بفعالية في توفير الموارد الغذائية الالزم الزراعيع ن االهتمام بقطاإ 

ادية االقتص التنمية أفاقالقطاع يؤدي الى المجاعة ويهدد  إهمالوبالتالي تحقيق االكتفاء الذاتي وفي المقابل فان 

  .)2012- 2011(لمين،  سوء التغذيةالناتجة عن  األمراضالشاملة في الوطن وهذا يزيد حدة الفقر وتفشي 

  السياسات الزراعية في الجزائر .2

 الستقالل.في الجزائر لذا حاولت الجزائر تبني سياسات زراعية منذ ا االستراتيجيةالقطاعات  أهممن  يعد القطاع الزراعي

  يلي: فيما هاجإدراوالتي يمكن  بها،وعليه حاولت وضع هذه االستراتيجيات الزراعية حسب الظروف المحيطة 

  )1970-1963( الذاتياوال: مرحلة نظام التسيير 

لى والذي يقوم ع 1963مارس  22في  أصدرقامت الجزائر بتبني نظام التسيير الذاتي للمستثمرات وقد جاء وفق مرسوم 

 سيير،التة لجن هي: التسيير الذاتي و أجهزةوعليه قامت بتشكيل  اإلنتاجيةاعتراف من الدولة بتسيير العمال للوحدات 

  .)2006- 2007(بوصبيعات،  التسيير الذاتي اإلنعاش، المدير، القروي،المجلس 

المسطرة للنهوض بالقطاع الفالحي بعد الدمار  األهدافنظام التسيير الذاتي فشل في تحقيق  أن إالرغم كل هذه الجهود 

(خديجة، سياسة التنمية الفالحية في الجزائر،  عدد كبير من المزارع إنتاجيةالذي خلفه االستعمار الفرنسي بحيث تراجعت 

2011-2010(.  



 

68 

 

www.knowledge.upei-uoi.mg 

 

Knowledge Scientific Journal 
Multidisciplinary Electronic 

E-ISSN: 2708-3527 

Issue: III 
Date of Publication: 05/11/2020 

 مجلة املعرفة

 متعددة التخصصات اإللكرتونية
 2708ـ3527الرتقيم الدويل املعياري اإللكرتو�: 

 3العدد: 

  05/11/2020تاريخ اإلصدار: 

  

  )1980- 1971( الزراعيةثانيا: مرحلة الثورة 

وفمبر ن 8ازدهر القطاع الزراعي في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين واسترجع حيويته حيث اقر قانون الزراعة بتاريخ 

 بالحفاظ على بدأت قيقةد الستراتيجيةذا القانون خاضع وكان ه الحكومة، وصادق عليه مجلس الثورة  أنبعد  1971

 اذين كانو هذه المهمة الى الشباب الجزائريين ال أوكلتحواجز وقد  وٕاقامةالزراعية المتوفرة وذلك بوقف التصحر  األراضي

  :أهمهاوتقوم الثورة الزراعية على المبادئ من  .)2014(بومدين،  يقومون بخدمة العلم الجزائري

 اشرةللذين ال يستغلون ملكيتهم بصورة مب األراضيحقوق ملكية  بإلغاءلك لمن يخدمها وتقوم الدولة كذ األرض 

  .)2012- 2011(عزالدين، 

  .تأطيرهم التي يزرعونها كما تقوم بحمايتهم و األراضيضمان حقوق الفالحين في  

ترة فوقد تم خالل  اإلنتاج،سائل مجانا وتحفيزهم على االستعمال المشترك لها ومختلف و  أراضيمنح الفالحين  

  :ما يليتطبيق قانون الثورة الزراعية 

o  وأراضيالمجموعات المحلية  أراضيوتصنيف الملكيات الزراعية مثل  إحصاءالقيام بعمليات 

 المعنية بالتحقيقات تحت مسؤولية كل بلدية. واألجهزةالهيئات  إقامة

o ا تم كم الكبرى،الملكيات  التأميمى من عملية وقد استثن المستفيدين،على  أراضيوتوزيع  تأميم

 التعاونيات المختلفة. إقامة

o  مبدأتطبيق قانون الرعي لحد من ظاهرة استغالل الرعاة من طرف المالكين حيث طبق 

  .أخرنشاط  أييكون للراعي  أاللك بشرط "الماشية لمن يرعاها" وذ

  )1990- 1980(ثالثا: مرحلة اعادة الهيكلة للقطاع الزراعي 

 , لحل المشاكل1981 مارس 14الصادر بتاريخ  14الهيكلة الزراعية بناءا على صدور منشور رئاسي رقم  إعادةجاءت 

فعيله جديدة على هذا القطاع بهدف ت إصالحات إدخالحيث ال بد لها من  الجزائر،التي كان يعيشها القطاع الفالحي في 

لقطاع االى تقليل من المساحات التي يملكها  باإلضافة األخرىتصادية القطاعات االق المكانة االقتصادية بين وٕاعطاءه

  :يقطاع الزراعالهيكلة  إعادة إليه ما تهدف أهم المسير الذاتي وبعض مزارع الثورة الزراعية.

ض النظر في بع وٕاعادة االستقالل،وضع حد للمشاكل التي عانى منها القطاع وعلى فترات طويلة وذلك بمنحه  

) CAPCS) والخدمات (CAPRAلزراعية التابعة للقطاع العام خاصة تعاونية الثورة الزراعية (ات التعاونيا

  الزراعية. المنتجاتالمكلفة بتسويق 

  الري. تأطير واالهتمام بجودة البذور و اإلنتاجوضع سياسات تكثيف  

 الزراعية.ول تقويم الدخ وٕاعادةرفع الحواجز البيروقراطية التي كانت تعرقل نقل تداول السلع  

عملية  مساحات قليلة وسارت إاللم تحقق النتائج المرجوة بحيث لم يتم استصالح  أنها إال اإلصالحاترغم كل هذه 

  زراعية. أوانجازات اقتصادية  أيتحرز االستصالح بطيئة جدا ولم 



 

69 

 

www.knowledge.upei-uoi.mg 

 

Knowledge Scientific Journal 
Multidisciplinary Electronic 

E-ISSN: 2708-3527 

Issue: III 
Date of Publication: 05/11/2020 

 مجلة املعرفة

 متعددة التخصصات اإللكرتونية
 2708ـ3527الرتقيم الدويل املعياري اإللكرتو�: 

 3العدد: 

  05/11/2020تاريخ اإلصدار: 

  

  )2000-1990(رايعا: مرحلة االصالحات 

ين السلبية للقوان اآلثارلك من اجل الحد من وذ اإلصالحاتد من قامت الحكومة الجزائرية بوضع العدي 1990في سنة 

عا ....) ارتفاأسمدة (بذور، اإلنتاجالدعم على القطاع الزراعي حيث عرفت جميع مستلزمات  إلغاءالسابقة خاصة بعد 

لدينار ة وتخفيض ايالحقيق األسعارصعوبة هو االنتقال الى  األمروما زاد  التسعينات،متواصال منذ الثمانينات وبداية 

  .)2004(الزبيري،  %97الجزائري بحوالي 

رتفعا موالذي يعد  %4الفالحي  اإلنتاجمن مؤشر رفع  خالل هذه المرحلة استفادقطاع الزراعة  إنهنا الى  اإلشارةتجدر 

 خرىأفشل مرة  القطاع الزراعي أن إال اإلصالحات. وعلى الرغم من هذه (خديجة، مرجع سابق) األخرىمقارنة بالقطاعات 

عية التبمن فجوة الغذائية وزيادة من وبدال من تحقيق الهدف زادت  الغذائي، األمنالمنشودة وهي  األهداففي تحقيق 

 راألم .1999 ،1998 ،1997الحبوب خالل السنوات  أسعارذه السياسة الزراعية هو ارتفاع هوما اثبت فشل  الغذائية،

 قليص حصةلتغطية احتياجات البالد وت اإلنتاجيةزراعي في الجزائر بالتكفل بالدورات بالقائمين على القطاع ال أدىالذي 

  .)1999(االجتماعي،  الواردات الزراعية

  المنهجية

 ،جلنتائطاء تحليل دقيق للدراسة و تفسير ااعتمدنا في تحليل الموضوع على المنهج الوصفي و المنهج الكمي بهدف اع

  فعيل القطاع الزراعي.المقدمة لت وصوال الى توصيات

  النتائج

 مساهمة القطاع الزراعي الجزائري في التنمية .1

التنمية  المتعاظمة فيما يخص دفع عجلة ألهميتهيحتل القطاع الزراعي مكانة هامة في االقتصاد الجزائري وذلك نظرا    

  االجتماعية. االقتصادية و

  اتيالغذائي واالكتفاء الذ األمن: المساهمة في تحقيق أوال

 ريب كماعلى توفير الغذاء المناسب للمواطنين في المدى البعيد والق عالغذائي على انه قدرة المجتم األمنيمكن تعريف 

را ونظ ،ليامح إنتاجهااالكتفاء الذاتي فهو سد الحاجات الغذائية عن طريق  أماالتي تناسب الدخل الفردي  األسعاربو ونوعا 

 الى الوليازراعية تنموية تهدف بالدرجة  استراتيجيةتتبنى  أنالقطاع كان على الجزائر  بها هذا ىالتي يحض األهميةلهذه 

  .)2014(زكية،  معالجة حل المشاكل وتفعيل دوره في مختلف السياسات االقتصادية واالجتماعية
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  )2011- 2004( نسبة االكتفاء الذاتي لمحصول الحبوب خالل فترة): 1جدول (

  نسبة االكتفاء الذاتي  لالستهالك اإلنتاج  ارداتالو   الصادرات  اإلنتاج

3376.39  9.76  7722.58  11089.21  303.45  

  296ص، 32المجلد  ،الزراعية لإلحصائياتالكتاب السنوي  المصدر:

النسبة  بعيدة على أنهامن المحصول كما  2009 نسبة االكتفاء الذاتي سنة أن إالللحبوب  اإلنتاجيةعلى الرغم من حصيلة 

 أكثر أنكما تدل على  2000من سنة  إبتداءاوالسياسات التي عكفت عليها الوزارة  اإلصالحاترجوة من خالل الم

  .داالستيرااالحتياجات الغذائية تعتمد على 

  )2012-2005( الرئيسة في الجزائر خالل الفترة السلع الغذائية إنتاجتطور  ):2جدول (

  2012  2011  2010  2009-2005  السلع الغذائية

  3432.23  2554.93  2952.70  2330.69  القمح

  1551.72  1104.21  1503.90  1209.20  الشعير

  1.75  0.58  0.36  1.37  الذرة الشامية

  84.29  78.82  72.32  51.35  البقوليات

  284.01  417.99  175.31  218.82  الزيتون

  10402.32  9569.24  8640.42  5401.52  الخضر

  3067.38  2983.42  2705.39  2088.19  الفواكه

  .طن) ألفالوحدة (* 

ولي: الدلعلمي االملتقى  ،الجزائري والتنمية المستدامة في لتحقيق االمن الغذائ كأليةالرشادة الزراعية  عائشة،: د مزريق عاشور واعميش المصدر

  .430ص  ،2014اكتوبر  29_28 ،جامعة المدية العربية،الفالحي ومتطلبات تحقيق االمن الغذائي بالدول  القطاع

لحفاظ لالمحاصيل الزراعية الرئيسية في الجزائر هو معدل اقل بكثير من المعدل والمطلوب  إنتاجان متطلبات النمو في 

حاصيل سبب انخفاض معدالت االكتفاء الذاتي بهذه الم على حجم المعروض من المواد الغذائية والسلع الزراعية وهذا ما

اطي لف المحاصيل يتسم بالتقلب وعدم االستقرار وهذا ما يستوجب الحفاظ على احتيالزراعي لمخت اإلنتاجحجم  أنكما 

ى عدم ال فةباإلضااستراتيجي من الغذاء من اجل تحقيق وتلبية االحتياجات الغذائية للسكان وسد الفجوة الغذائية المتسعة ,

تفاقم غذائية و ة الكميات المستوردة من المواد الالى زياد أدىللصناعات المحلية وهذا ما  األوليةالقدرة على توفير المادة 

  .(عائشة) العجز

  ثانيا: مساهمة القطاع الزراعي الجزائري في الناتج المحلي االجمالي
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د من فع من متوسط نصيب الفر ر في ال بالغة من حيث مساهمة في الناتج المحلي االجمالي و أهميةيحتل القطاع الزراعي 

ع يوضح مساهمة القطا االتيوالجدول  للبالد،المؤشرات التي توضح النمو االقتصادي  مأههذا الناتج الذي يعد من 

  الفالحي الجزائري في الناتج المحلي االجمالي.

  المحلي االجمالي اإلنتاجمساهمة القطاع الفالحي الجزائري في  :)3جدول (

  لناتج الزراعيمتوسط نصيب الفرد من ا  مساهمة القطاع الفالحي الناتج المحلي االجمالي

2009  2010  2011  2009  2010  2011  

12820.26  13644.41  16110.62  365.25  382.61  442.43  

  سمية بوخاري .محمد بدور و ا .: دالمصدر

 نظرا 2011- 2004مساهمة الناتج الفالحي في الناتج االجمالي عرف تطورا كبيرا خالل الفترة  أنمن الجدول نالحظ 

ية دة في كمبالنسبة لنصيب الفرد الجزائري في الناتج الزراعي التي ترجع الزيا ءالشيقتصادية ونفس اال اإلصالحاتلتطبيق 

  .األسعارالمنتجات نتيجة تحرير  أسعارلى ارتفاع إ الفالحي من جهة و اإلنتاج

  )2016- 2005(الفترة  خالل اإلجماليفي الناتج المحلي  الفالحي: مساهمة القطاع )04(الجدول 

  2016  2015  2014  2013  2012  2010  2009  2008  2006  2005  السنة

%PIB  7.7  7.5  4.6  9.3  8.5  8.8  9.9  10.3  11.7  12.3  

  2016 ،الثالثة تقارير بنك الجزائر، النشرات اإلحصائية المصدر:

 7.7ب  2005النسبة في تزايد مستمر حيث قدر سنة  نالحظحيث  ،PIBيوضح الجدول نسبة مساهمة هذا القطاع في 

  . 2016في 12.3% وصلتإلى أن 

  ثالثا: مساهمة القطاع الزراعي في ترقية التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية

 القطاعة مشاركمما نتج عنه تحسين  الفالحية،تحرير التجارة ومنها تجارة المنتجات  اإلصالحيةتبنت الجزائر في سياستها 

  يلي: تناوله في مان راد هذه المنتجات وهو مايصدير واستالفالحي في التجارة الخارجية عن طريق عمليات ت

 ةأهميلى ع للداللة أخراتعد مساهمة القطاع الزراعي في ترقية الصادرات مؤشرا  المساهمة في ترقية الصادرات: �

 القطاع الزراعي في تنمية االقتصاد والجدول التالي يبين ذلك:
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  ية الصادراتمساهمة القطاع الزراعي في ترق :)5جدول رقم (

  الصادرات في الجزائر

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

الصادرات الزراعية 

  الجزائر في

111.1  151  126.9  143.7  163,1  164.5  164.6  181  

  .85ص  ،مرجع سبق ذكره ،ا.سمية بوخاري د.محمد بدو والمصدر: 

يها انتقلت ف 2007-2000الزراعية عرفت تطورا ملحوظا خالل الفترة  قيمة الصادرات أننالحظ  أعالهمن خالل الجدول 

 اإلنعاشمليون دوالر وهذا بفضل تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية وبرنامج  1.81الى  111.2من 

  االقتصادي.

يض حجم متزايد وتخفالفالحي يؤدي الى تغطية الطلب ال اإلنتاجزيادة كمية  أن الواردات:المساهمة في ترقية  �

اردات من نتج عن زيادة في قيمة الو  العالمية، األسواقمعظم السلع الغذائية في  أسعارالواردات غير ان ارتفاع 

  هذه السلع ويظهر هذا من خالل الجدول التالي:

  مساهمة القطاع الفالحي في ترقية الواردات): 6جدول (

  الواردات  في الجزائر

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

الواردات الزراعية 

  في الجزائر

2778  3024.5  54.5  3560  4646.2  4538.6  4676.3  5277.4  

  86ص  ،مرجع سابق ،د.محمد بدو و ا.سمية بوخاريالمصدر: 

لى رتفاع احيث يرجع هذا اال أخرىهناك ارتفاعا مستمرا في قيمة الواردات من سنة الى  أنفي الجدول السابق نالحظ 

  السلع الغذائية عالميا. أسعارارتفاع 

  مشاكل القطاع الزراعي في الجزائر .2

ب مرجوة بسبال األهدافلم تصل الى  أنها إالوالقوانين والبرامج التي وضعتها الجزائر للنهوض بهذا القطاع  اإلجراءاترغم 

 )2008-2007(الغربي،  عدة مشاكل من بينها:
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  لق بالموارد الطبيعية: مشاكل ومعوقات تتعأوال

 األراضيالتبوير والبناء على  التجريف و أعمالوهي تشمل مجموعة  اإلنسانلتقليص العمدي من طرف ا 

  الزراعية. األراضيل مجمفقدان مساحات كبيرة من  ىهذه العملية ال أدتالفالحية حيث 

ى ال أدىمما  الحيازات، ولكيات بسبب متطلبات الزراعية وذلك بسبب انتشار ظاهرة تفكك الم األراضيفقدان  

  الزراعية. األراضيفقدان الكثير من مساحات 

  التصحر. 

   ثانيا: مشاكل ومعوقات تتعلق بالموارد البشرية

ايدة المتز  دباألعداالرغم من وفرة الموارد البشرية الرتباطها  على :المكونة في المجالنقص العمالة الزراعية  

هها مشكلة فان المشروعات االستثمارية عادة ما تواج التدريب، وتتعلق باتجاهات  هذه االعتبارات أن إالبالسكان 

 نقص العمالة ذات الخبرة والمهارة المدربة على استخدام التكنولوجيا الحديثة.

 ة تبقىان البرامج التدريبية المتبع الشأنال تخفى على المختصين بهذا  :المتخصصة ضعف البرامج التدريبية 

  المتكونة. الالزم لإلطاراتالتكوين  األحيانمجملها ال توفر في اغلب منقوصة في 

  أخرىثالثا: مشاكل 

  من بينها: أخرىهناك مشاكل 

شاكل موهي عبارة عن انتقال السلعة الزراعية من المنتج الى المستهلك وتبادلها وهناك عدة  مشاكل التسويق: 

  تحول دون وصوله الى المستوى المطلوب.

 نتاجاإلالى تذبذب  باإلضافةتتصف الصادرات الزراعية الجزائرية بصفة العشوائية  بالصادرات:مشاكل تتعلق  

  مما يؤذي الى تقلب في كمية السلع الزراعية المصدرة. األمطارنتيجة اعتماد معظم الزراعة على 

 لة.يست مستقلكنها ل اتاإلمكانيالزراعة الجزائرية تتوفر على  أنيتفق الجميع  مشاكل التسيير االداري للزراعة: 

 من% 12ب تساهم حيث االقتصادية التنمية وفي الجزائري االقتصاد في هامة مكانةالفالحي  القطاع هذا يحتل    

 والذي راعيالز  لقطاعها كبيرا دعما تقدم ال الجزائر أن إال النشيطة، العمالة اليد من% 21 ويوظف الخام الداخلي اإلنتاج

  .اإلنتاج مةقي من% 4.5 بنسبته يقدر

  التوصيات

 لاألمواس يصبح موردا لرؤو  أنيمكن له  إذيعتبر القطاع الزراعي من بين القطاعات الهامة في تحقيق التنمية االقتصادية 

ية ق فعالالضرورية لتحقيق النمو االقتصادي من خالل العمل على تحقيق االكتفاء الذاتي ولتحقيق هذا الهدف ال بد من خل

  طاع الزراعي وذلك من خالل:في الق إنتاجية
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هذا  وتشجيع الشباب في القطاع الزراعي واستخدام الوسائل الحديثة في والمختصين واإلطاراتتكوين الفالحين  

  المجال.

  حية.الفال اإلنتاجيةكبيرة على  آثارلها  األخيرةالن هذه  العقارات،ضرورة االهتمام بالقوانين التي تنظم  

  الريفية وتعاونية القرض. ضرورة خلق وتوسيع البنوك 

ن مع ضرورة االهتمام بتحسي إنتاجهمالريفية لتمكين الفالحين من تسويق فائض  األسواقضرورة خلق وتوسيع  

  االحتكار. وٕالغاءوتخفيض تكاليف النقل والتسويق والتخزين 

 ه من تحرير دونوذلك الن مرحلة التخطيط المركزي وما عرفت الفالحية،المنتجات  أسعارالعمل على تحرير  

  .األخيرةسلبا على هذه  أثرالمنتجات الفالحية قد  ألسعارالمستوى 

لى الفالحة الصحراوية والعمل ع أسلوبالى جانب  الرأسماليالعمل على تحفيز االدخار من اجل خلق التراكم  

راعة مالية في الز والعمل على زيادة االستثمارات ال السدود،المسقية منها وذلك من خالل  األراضيرفع نسبة 

  المادي والخدمي للزراعة. اإلنتاجتوفير مستلزمات  ألغراضالموجهة 

اجيات العمل على ترقية الصادرات خارج المحروقات وذلك بتطوير القطاع الزراعي وتنويعه ليتمكن من تامين الح 

 )2003(احمد،  الداخلية وتصدير الفائض.

ثل لتي تتموا اإلنتاجية،قدر من  أكبرفي الجزائر تحقق دورها في الوصول الى  ومن بين الحلول الممكنة التي تجعل الزراعة

 :في

  الزراعية يضار األ إنتاجيةللتنمية الزراعية تهدف الى تحقيق زيادة  إستراتيجية إتباع  

 أهدافللصادرات الزراعية متضمنة  إستراتيجية إيجادالعمل على  للتصدير: يجبواضحة  يجيةاتإستر تبني  

  الفلين...). البطاطا، الحمضيات، التمور،( التصديرية:المحاصيل  أهممن  و ر.التصدي

  نشر الصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة. 

فتح ي أنتعاونية من الممكن  أساسالصناعات الحرفية والصغيرة على  أنشطةتطوير القطاع الزراعي وتضمينه  إن 

 دات.يعمل على تخفيض الوار  الزراعي، مما لإلنتاجالمصنعة  مجاالت واسعة للعمل كما يؤدي الى زيادة القيمة

  )2007(كمال، 

  الخاتمة

 األزمة االقتصادية، رغم االقتصادييزال القطاع الريعي مهيمنا على النشاط  الالجزائري و  االقتصاديعتبر النفط شريان 

تعترف . من جهة أخرى االقتصاديع يزال يشهدها هذا القطاع و هذا ما دل على ضعف درجة التنوي الالتي شهدها و 

للهزات نتيجة تقلب  االقتصاد، لتخفف درجة تعرض الزراعيو خاصة القطاع  االقتصاديةالحكومة بأهمية تنويع النشاطات 

الطبقة العاملة المتنامية،  الحتواءالضرورية  االقتصاديةأن يوفر الهيكلية  االقتصاديمن شأن التنوع  ألنهأسعار النفط 

 لقطاع بديل انسب هو الزراعي القطاع بان القول يمكن ، من خالل دراستنايل الموارد المالية غير النفطية في الجزائروتفع

و البشرية و المائية المتاحة، حيث  األرضيةعليه التخلف النسبي بالرغم من الموارد  يالحظرغم ان هذا االخير  .المحروقات
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و هذا ما أدى إلى عزوف  األساسيةالمحلية من المواد الغذائية  االحتياجاتة أصبحت الجزائر تعاني من قصور في تلبي

، االقتصاديرغم المجهودات المبذولة في القطاع الزراعي من طرف الحكومة الجزائرية لتحقيق التنويع  .فيه االستثمارعن 

  .الجزائر ما بعد النفطبحاجة إلى من يغذيها لتكون دعامة أساسية يمكن التعويل عليها في ألنها لم تنجح 

 دائرة الخروج من ألجلفي ظل هذه النتائج التي توصلنا إليها، نجد أنفسنا أمام بعض التوصيات تقتضي ضرورة العمل بها 

   :الريعي، وتتمثل أهم هذه التوصيات فيما يلي االقتصاد

  .توجيه المدخرات والفوائض الريعية نحو استثمارات حقيقية 

  .الكلي على مورد وحيد للدخل االعتمادوعدم  االقتصاددية ضرورة التخلص من أحا 

  .محروقاتبمعزل عن اقتصاد ال االقتصادبد من إيجاد سبل جديدة لتمويل الالجزائري  االقتصادلتحقيق التنويع في  

 رفعبفيه  مجاالت االستثمارالذاتي، وتدعيمه وتوسيع  االكتفاءوضع خطط متكاملة في الميدان الزراعي لتحقيق  

 .التحفيزات

 البديل الحقيقي إلنهاء التبعية للمحروقات. باعتبارهاالتوجه الى الفالحة الصحراوية  

:ا(I;ا0J ا(7I&در و  

i. مقالة منشورة على الجريدة االكترونية عرب تايمز. ،)2014( ،الجزائر في عهد بومدين  

ii. 16- 15ص ،)1999( ،لس الوطني االقتصادي و االجتماعيالمج.  

iii. 1981مارس  17صادر في  14سي رقم المرسوم الرئا.  

iv. 109ص ،جامعة الجزائر ،فالحي بين الواقع ومتطلبات اصالحالقطاع ال ،)2003( ،باشي احمد.  

v. مقال في جريدة الخبر اليومية الجزائرية.، أزمة عامة في الجزائر ،)2014( ،حفيظ صواليلي  

vi. 4ص ،جامعة بسكرة ،ئريةزراعية الجزاحدود وفعالية دعم الدولة في السياسة ال ،)2004( ،رابح الزبيري.  

vii. 241ص ،جامعة بسكرة، رها التنمية الزراعية في الجزائرتحرير التجارة والزراعة واثا ،)2007( ،رواينابة كمال.  

viii. جامعة الجزائر:  ،الجزائر على التنمية الفالحية فيإنعكاسات مسح الديون  ،)2012- 2011( ،سمير عزالدين

  .30ص

ix. ستنطينةجامعة ق، نية بحق المستفيد من للمستثمرينالطبيعة القانو  ،)2006- 2007( ،سوسن بوصبيعات ،

  .11ص

x. 571ص  ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،التنمية اإلقتصادية ،)2004( ،صقر احمد صقر.  

xi. دار زهران للنشر. ،االردن ،مبادئ اإلقتصاد الزراعي ،)29،20،10( ص ،على جذوع الشرفات  

xii. حول  ملتقى دولي، عي في إمتصاص البطالة في الجزائردور القطاع الزرا ،)2011( ،مديحة بخوش، عمر جنية

  .04ص ،استراتيجية الحكومة المسيلة

xiii. 56ص ،03ئر جامعة الجزا، اسة التنمية الفالحية في الجزائرسي ،)2010-2011( ،عياش خديجة.  

xiv. 253ص ،نةجامعة قسنطي ،الزراعة بين االكتفاء والتبعية ،)2008-2007( ،فوزي الغربي.  



 

76 

 

www.knowledge.upei-uoi.mg 

 

Knowledge Scientific Journal 
Multidisciplinary Electronic 

E-ISSN: 2708-3527 

Issue: III 
Date of Publication: 05/11/2020 

 مجلة املعرفة

 متعددة التخصصات اإللكرتونية
 2708ـ3527الرتقيم الدويل املعياري اإللكرتو�: 

 3العدد: 

  05/11/2020تاريخ اإلصدار: 

  

xv. 59ص ،حي في سياسة التشغيل في الجزائردور القطاع الفال ،)2014( ،معزوز زكية، قرومي حميد.  

xvi. 431ص ،الرشادة الزراعية كاألية لتحيق االمن الغذائي والتنمية الزراعية ،اعميش عائشة ،مزريق عاشور.  

xvii. ية كبديل اقتصادي ة والريفدور الموازنة العامة في التنمية الفالحي ،)2012-2011( ،نور محمد لمين

  .98ص ،جامعة تلمسان ،خارج المحروقات
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