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  الربيع العريب                              

يف اإلعالم، هي حركة احتجاجية  الربيع العريب 
 بالثورة التونسية، متأثرة 2011ومطلع  2010

وكان  ،زين العابدين بن علينفسه وجنحت يف اإلطاحة بالرئيس السابق 

، اإلنسانك سجال سيئا يف حقوق معظم الدول العربية متل
إضافة يئهم للحكم . وذلك الستبداد احلكام وتشبثهم بالكراسي لعقود طويلة

من املعلوم أن طول . طول مدة نظام احلكم، السيما رئيس اجلمهورية
كما أنه احتكار ال . هذه املدة من شأنه أن ينتج امللل ومنه عدم االحترام

. تنامي دور عائلة الرئيس يف إدارة شؤون البالد ومسألة توريث احلكم
هذه احلالة تعين حتويل الدولة من شأن عام إىل شأن خاص، كما يصري 

 
صورة الضعف اليت صار الرؤساء يظهرون ا أمام القوى الداخلية 

لشعوب العربية بفضل تطور وسائل ارتفاع الوعي السياسي لدى ا
البد من إضافة كون . اإلعالم واالتصال، إضافة إىل ظاهرة التمدن

احلراك العريب وجد يف بعض القنوات العربية وشبكات التواصل 

ممارسة ضغط احلكومات الغربية على احلكام العرب من أجل إجراء 
 لى األقل من باب حفظ ماء الوجهإصالحات سياسية واقتصادية، ع

  انتشار الفساد والركود االقتصادي وسوء األحوال املَعيشية،
   على األفراد واملنظمات إضافة إىل التضييق السياسي واألمين

   يف معظم البالد العربية و حجب الدميقراطية

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                                               

ü عامة عن الربیع العربي ةلمح  
ü الربیع العربي أسباب  
ü  والربیع العربيالجزائر  

الربيع العريب أو ثورات  الربيع العريب الثورات العربية، أو                
2010 عام  رأواخخالل  البلدان العربيةسلمية ضخمة انطلقت يف كُلِّ 

نفسه وجنحت يف اإلطاحة بالرئيس السابق  حممد البوعزيزياليت اندلعت جراء إحراق 
   : من أسباا األساسية

Ø معظم الدول العربية متل : القمع واالستبداد
وذلك الستبداد احلكام وتشبثهم بالكراسي لعقود طويلة

 .بطرق غري شرعية

Ø طول مدة نظام احلكم، السيما رئيس اجلمهورية
هذه املدة من شأنه أن ينتج امللل ومنه عدم االحترام

 .مربر له
Ø تنامي دور عائلة الرئيس يف إدارة شؤون البالد ومسألة توريث احلكم

هذه احلالة تعين حتويل الدولة من شأن عام إىل شأن خاص، كما يصري 
احلق فيها عبارة عن جمرد من. 

Ø  ا أمام القوى الداخلية صورة الضعف اليت صار الرؤساء يظهرون
 والقوى اخلارجية

Ø ارتفاع الوعي السياسي لدى ا
اإلعالم واالتصال، إضافة إىل ظاهرة التمدن

احلراك العريب وجد يف بعض القنوات العربية وشبكات التواصل 
 .االجتماعي رافدا مهما له

Ø  ممارسة ضغط احلكومات الغربية على احلكام العرب من أجل إجراء
إصالحات سياسية واقتصادية، ع

Ø ،وسوء األحوال املَعيشية انتشار الفساد والركود االقتصادي
Ø واألمين إضافة إىل التضييق السياسي
Ø و حجب الدميقراطية عدم نزاهة االنتخابات

 

 

ü
ü
ü

            

سلمية ضخمة انطلقت يف كُلِّ 
اليت اندلعت جراء إحراق 

من أسباا األساسية

 
الدرس
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Ø  دور القنوات الفضائية و كذلك وسائل التواصل االجتماعي  يف  

  .الوقوف إىل جانب هذه الثورات

جنحت الثورات باإلطاحة بأربعة أنظمة حىت  .ال زالت هذه احلركة مستمرة حىت هذه اللحظة                     
 17ثورة ، مث حممد حسين مباركاملصرية بإسقاط الرئيس السابق  يناير 25ثورة اآلن، فبعد الثورة التونسية جنحت 

أما و. على التنحي علي عبد اهللا صاحلاليت أجربت  فالثورة اليمنيةوإسقاط نظامه،  معمر القذايفالليبية بقتل  فرباير
 .سوريايف  حركة االحتجاجاتاحلركات االحتجاجية فقد بلغت مجيع أحناء الوطن العريب، وكانت أكربها هي 

 .."الشعب يريد إسقاط النظام" متيزت هذه الثورات بظهور هتاف عريب أصبح شهريا يف كل الدول العربية وهو

 

 ! عريب يف اجلزائرهل من ربيع   

Ø فالشعب  ،من قبل اجلزائر عاشت منذ عقدين من الزمن أحداث مؤسفة مل تعشها دولة عربية
من  اآلالفأوقعت عشرات  اليتاجلزائري حىت اليوم مازال مصدوما للغاية بسنوات اجلمر 

،  فمجرد التفكري يف ذلك سيجعله يقف يف صف واحد ضد أي معارضة أو تدخل القتلى
 .  أجنيب

Ø  تمعاكما أن للصحافةعلى  األزمة و التأثرياملدين دور كبري يف جتنب هذه  ملكتوبة وا
 .واحملرضة من الفضائيات الفاتنة احملدقخالل التنويه باخلطر  الشعب من

Ø  فاالحتجاجات كانت ،يف اجلزائر كانت ذات طابع اجتماعي أكثر منها سياسياملطالب 
 ، عكس الدول األخرى اليت كان مطلبها األساسي وشعارها "الزيت والسكر"بسبب أزمة 

بسرعة حيث  األجوبةففي اجلزائر وجدت االنتفاضات  .."ريد إسقاط النظامالشعب ي"
تسهيالت بوضعها حزمة من اإلصالحات والتضع يدها على الداء  أينعرفت احلكومة 

السياسية،االنتخابات ،التمكني  األحزاب:اإلصالحاتذه هوقد مشلت  ،قدمة دون استخدام للعنفامل

 .، و اجلمعيات السياسية اإلعالمالسياسي للمرأة ،قانون 
Ø  دولة عربية جعلها هدفا من طرف األجانب  أيإن رفض اجلزائر ألي تدخل حلزب الناتو يف

    .أو مناسبة تعرفها البالد  منعرج إيلضرب استقرار البالد وانتظارنا يف 
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  )السرية( شرعيةاهلجرة الغري 

يف اآلونة األخرية باتمع اجلزائري كباقي جمتمعات دول العامل ظاهرة اجتماعية خطرية وهي 

، باللغة العامية، هذه الظاهرة اليت استطاعت إشعار كل 

. املأساوية اليت تتواىل بشأا سواء يف الصحف أو األخبار التلفزيونية من حني آلخر

إن املتمعن يف هذه الظاهرة يكتشف مدى مأساوية شعارام اليت نقرأها يف الكثري من جدران العمارات واملؤسسات 

، وهو حيمل "أفضل من أن تأكلين دودة بعد الدفن يف األرض

من موقع إىل آخر حبثا عن  - فرديا كان أم مجاعيا

  .وتكون بطريقة خمالفة للقانون 

و معناه حرق كل األوراق والروابط اليت تربط الفرد جبذوره وويته على أمل 

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

اهلجرة الغري                               
ü  شرعيةمفهوم اهلجرة الغري  

ü سباب اهلجرة الغري شرعية أ  

ü الطرق الكفيلة ملعاجلة هذه الظاهرة  

ü تمع الدويلاهلجرة السرية وا  

يف اآلونة األخرية باتمع اجلزائري كباقي جمتمعات دول العامل ظاهرة اجتماعية خطرية وهي  انتشرت

، باللغة العامية، هذه الظاهرة اليت استطاعت إشعار كل )احلراقـة(ظاهرة اهلجرة السرية أو ما يعرف عنها بظاهرة 

  .مؤسسات الدولة وأصبحت مشكلة حية وحساسة

املأساوية اليت تتواىل بشأا سواء يف الصحف أو األخبار التلفزيونية من حني آلخر مشكلة حية من خالل األحداث

  .وهي مشكلة حساسة لكوا متس مجيع شرائح اتمع

إن املتمعن يف هذه الظاهرة يكتشف مدى مأساوية شعارام اليت نقرأها يف الكثري من جدران العمارات واملؤسسات 

أفضل من أن تأكلين دودة بعد الدفن يف األرض) غرقا يف البحر(مسكةتأكلين "العمومية مثل شعار 

  .الكثري من دالالت البؤس واإلحباط

  اهلجرة الغري شرعيةمفهوم 

فرديا كان أم مجاعيا-يف أبسط معانيها حركة االنتقال  تعين اهلجرة                 

وتكون بطريقة خمالفة للقانون .كان أم اقتصاديا أم دينيا أم سياسياوضع أفضل اجتماعيا 

و معناه حرق كل األوراق والروابط اليت تربط الفرد جبذوره وويته على أمل  ، "احلرقة"أما املصطلح املتداول هو 

 .أن جيد هوية جديدة يف بلدان االستقبال

 

  

انتشرت         

ظاهرة اهلجرة السرية أو ما يعرف عنها بظاهرة 

مؤسسات الدولة وأصبحت مشكلة حية وحساسة

مشكلة حية من خالل األحداث

وهي مشكلة حساسة لكوا متس مجيع شرائح اتمع

إن املتمعن يف هذه الظاهرة يكتشف مدى مأساوية شعارام اليت نقرأها يف الكثري من جدران العمارات واملؤسسات 

العمومية مثل شعار 

الكثري من دالالت البؤس واإلحباط

مفهوم  )1

                 

وضع أفضل اجتماعيا 

أما املصطلح املتداول هو 

أن جيد هوية جديدة يف بلدان االستقبال

 
الدرس
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   اهلجرة الغري شرعيةسباب أ )2

  ألسباب االقتصاديةا )1

  .الباحثني عن الرفاهية يف الدول الغنية من املهاجرين أقطاباجلب  إىلان اختالل التوازن االقتصادي بني الدول يؤدي 

  االضطرابات السياسية )2

 أمانا األكثر األماكنالبحث عن  إىلأمور تدفع  احلريات كلهاالشعور باالضطهاد واخلوف من املصري وغياب 

  .ما حيدث خاصة يف دول القرن اإلفريقي من حروب ونزاعاتذلك  وأمثلةوالبحث عن اللجوء السياسي 

   األسباب النفسية واالجتماعية )3

  : جند األسبابللفرد رغبات يسعى لتحقيقها من خالل اهلجرة غري الشرعية ومن هذه 

  صورة النجاح االجتماعي  )4

استثمار  أومظاهر العيش والرفاهية مثل السيارات  إبرازمع  أوطامعودة املهاجرين لقضاء العطلة يف  إن
  .على تغذية فكرة اهلجرة الغري شرعية تأثرييف العقارات له  األموال

  أسباب نفسية وذاتية )5

  ."املغلوب دائما مولع باقتداء الغالب يف حنلته وأكله وملبسه وسائر أحواله وعوائده"هناك مقولة البن خلدون 

  وسائل اإلعالم  )6

وهذا ما يرفع  اإلنسانعالم مبختلف وسائله الصورة املثالية للعيش الكرمي والرفاهية وكل حقوق يقدم   اإل
  .الرغبة يف اهلجرة بأي طريقة كانت

  العامل التارخيي )7

  .هناك تبعية هلذه الدول من مجيع النواحي أصبحتنظرا لعوامل االستعمار 
        
 :القرب اجلغرايف )8

عن طريق القوارب  اإلحبارفأوروبا ال تبعد عن الشواطئ اجلزائرية   إال مبسافات قريبة وبالتايل ميكن 
  بسهولة
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  انتشار شبكات اهلجرة السرية )9
متارس هذه الشبكات دورا هاما يف انتشار اهلجرة السرية وهي شبكات متعددة اجلنسيات تستغل 

من ورائهم مبالغ مالية طائلة بعد إغرائهم يف ترحيلهم الظروف الصعبة اليت يعيشها األفراد، وجتمع 
  .إىل دول استقبال اهلجرة السرية

 
 

 
  

   ملعاجلة هذه الظاهرةالطرق الكفيلة )3
  :اجلانب الوقائي  -1

  .وضع قوانني جد صارمة حول اهلجرة السرية  •
الوطين أو على املستوى إعطاء عناية خاصة لالستعالم النشط واملستمر حول الظاهرة سواء على املستوى  •

  .اإلقليمي أو على املستوى الدويل
  .تفعيل دوريات وحدات احلدود ونقاط املراقبة والتفتيش  •
إعطاء عناية خاصة للتحقيق والتأكد من اهلويات يف عمق البالد مشارف املدن الكربى وخاصة يف مداخل  •

  .املدن والقرى احملاذية للحدود
األمنية بشان شبكات األشخاص والفترات الزمنية املتعددة لذلك النشاط تبادل املعلومات بني اهليئات  •

  .والطر ق واملسالك املستخدمة من قبل هؤالء لتحقيق أهدافهم 
وضع آليات رقابة يقظة دائمة على القائمني على احلالة املدنية ملنع تزوير األوراق املدنية من شأا مساعدة  •

  .ىت اكتساب اجلنسيةهؤالء على الدخول أو اإلقامة أو ح
التعبئة العامة  هذه العملية مسؤولية اجلهات اليت جيب أن تلعب فيها أدوارا ريادية حبكم موقعها واتصاهلا  •

  : اليومي بالرأي العام وهذه اجلهات هي

  .املرجعيات الدينية، اتمع املدين، رجال األعمال، ووسائل اإلعالم -                 

  : اجلانب القمعي -2

التطبيق الصارم وبدون أي تساهل للقانون بشأن اجلرائم املرتكبة يف هذا اال سواء بالنسبة للمواطنني أو  •
  .األجانب

  . نصب الكمائن يف الطرق واملسالك ويف املناطق اليت ميكن أن مير منها هؤالء •
وانني املتعلقة باهلجرة وتقدميهم القبض على كل األشخاص املشتبه فيهم بشأن ضلوعهم يف خرق الق •

  .للعدالة عند االقتضاء
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  .ترحيل كل األشخاص الذين مل يتمكنوا من إثبات شرعية إقامتهم أو الذين هلم سوابق يف هذا اخلصوص •
  نظرا إىل أن ظاهرة اهلجر ة الغري شرعية أصبحت ظاهرة عاملية فانه أضحى •

  .قات التعاون الثنائي واإلقليمي والدويلحتميا أن تأخذ من بني األولويات على مستوى عال 

  

 
  واتمع الدويلاهلجرة السرية  )3

توجد دول العامل أمام معضلة جديدة متمثلة يف اهلجرة السرية، و اليت تعترب حتديا جديدا للمجتمع الدويل خصوصا 
خلطورا اإلجرامية بعد املتاجرة مع تعاظم الشبكات املختصة يف هذا العمل، فهي حاليا تصنف يف املرتبة الثالثة تبعا 

  .باملخدرات و األسلحة

فهناك من يعتربها امتداد لظواهر كانت موجودة أصال مثل جتارة املخدرات و جتارة األعضاء و الرقيق األبيض و 
  .شبكات الدعارة و ما إىل ذلك من األنشطة غري القانونية

  .هذه الظاهرة  و هناك من يرى أن العوملة و مفاهيمها هي اليت أفرزت

و كسياسة احتياطية لدول الشمال فقد انتهجت سبل و إجراءات عديدة للحد من الظاهرة  إال انه يالحظ انه هناك 
هناك ممارسات ال إنسانية اليت لكن يف املقابل العيش الكرمي و اإلنسانتناقض واضح يف اخلطاب املشبع بثقافة حقوق 

  .باإلضافة إىل االستثمار يف قضية اهلجرة عند أي موعد انتخايب .من طرف هذه الدول  ال ختفى على احد

  .الكوادر و األدمغة و الكفاءات هجرة و األكيد أن دول الشمال سياستها تتجه حنو تشجيع
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  )الكفاءات(هجرة األدمغة 

أنواع التبادل العلمي بني الدول يتميز بالتدفق يف 
( أو ) هجرة األدمغة (اجتاه الدول األكثر تقدماً من الدول األقل تقدماً، وهو ما أطلق عليه هجرة الكفاءة العلمية 

روا أن يغريوا البلد أو اال االقتصادي، عامة من أجل رفع 

عام  اللورد هيلشاموزير العلم الربيطاين األسبق 
الواليات املتحدة تعيش على حساب عقول أناس آخرين، وكان يعرب عن هجرة الكفاءات 

والبحث عن فرص التألق  ،دف العمل الدول النامية إىل الدول املتقدمة

والتوسع يف اخلربة،  قصد الدراسة والتدريب
  .ول لفترات تتفاوت يف طوهلاولكنهم بعد أن ينهوا تعليمهم وتدريبهم يقررون البقاء والعمل يف تلك الد

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

هجرة األدمغة                                    
 مقدمة  

 : املفهوم االصطالحي هلجرة العقول   

  الكفاءات هجرة أسباب 
 اآلثار السلبية هلجرة الكفاءات  

  احللول املقترحة  
  هجرة األدمغة يف اجلزائر 

 

أنواع التبادل العلمي بني الدول يتميز بالتدفق يف تعترب ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية بأا نوع شاذ من 
اجتاه الدول األكثر تقدماً من الدول األقل تقدماً، وهو ما أطلق عليه هجرة الكفاءة العلمية 

  .هجرة العقول

  :هلجرة العقول  املفهوم االصطالحي 

روا أن يغريوا البلد أو اال االقتصادي، عامة من أجل رفع انتقال أشخاص تلقوا تعليماً جامعياً أو مهنياً، اختا
  .أو مستواهم التعليمي راتبهم أو ظروف عيشهم

وزير العلم الربيطاين األسبق " نزيف األدمغة"أو" هجرة العقول"وكان أول من استعمل لفظة 
الواليات املتحدة تعيش على حساب عقول أناس آخرين، وكان يعرب عن هجرة الكفاءات  إنم عندما قال 

  .اليت سببت لربيطانيا مشاكل اقتصادية صعبة ابتداء من الستينيات

 :وصف هجرة العقول يف صنفني من املهاجرين 

الدول النامية إىل الدول املتقدمةاملتخصصون الذين يهاجرون من 
 .العلمي، واالستفادة من مناخ حيفز إىل االبتكار ويقدر اإلبداع

قصد الدراسة والتدريب الدول النامية إىل الدول املتقدمةالطالب الذين يرحلون من 
ولكنهم بعد أن ينهوا تعليمهم وتدريبهم يقررون البقاء والعمل يف تلك الد

 

ü 

ü 

ü أسباب
ü 

ü 

ü 

 مقدمة 

تعترب ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية بأا نوع شاذ من         
اجتاه الدول األكثر تقدماً من الدول األقل تقدماً، وهو ما أطلق عليه هجرة الكفاءة العلمية 

هجرة العقول

املفهوم االصطالحي 

انتقال أشخاص تلقوا تعليماً جامعياً أو مهنياً، اختا  
راتبهم أو ظروف عيشهم

وكان أول من استعمل لفظة 
م عندما قال 1963

اليت سببت لربيطانيا مشاكل اقتصادية صعبة ابتداء من الستينيات

وصف هجرة العقول يف صنفني من املهاجرين 

املتخصصون الذين يهاجرون من  :األول
العلمي، واالستفادة من مناخ حيفز إىل االبتكار ويقدر اإلبداع

الطالب الذين يرحلون من  :والثاين
ولكنهم بعد أن ينهوا تعليمهم وتدريبهم يقررون البقاء والعمل يف تلك الد

 
الدرس

3
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  الكفاءات هجرة أسباب

 العوامل الطاردة للكفاءات )1

بأا جمموعة من األسباب تعيق عملية التطور الفكري والعلمي لدى العلماء  تتعرف العوامل الطاردة للكفاءا
  .واملفكرين مما حيفزهم ويدفعهم إىل اختاذ قرار اهلجرة

  العوامل السياسية .1
  قسوة وسوء تقدير النظم السياسية احلاكمة •
  أالضطرابات السياسية واحلروب األهلية اليت تطال أهل العلم واملعرفة •
  ية املفروضة على البحوث العلميةالقيود السياس •

  العوامل االجتماعية .2
 ارض يف اخلارج فبعد العودة إىل أثري على الكفاءات اليت تلقت تكوينهاقد تلعب بعض العوامل يف الت •

و عامل الوقت مما جيعله يفكر مرة ثانية يف  الوطن سيجد الشخص تباينا واضح بني اتمعات مثل التسيري
  . اهلجرة

  االقتصاديةالعوامل  .3
  والدخل الفردي مستوى املعيشة وتدين اخنفاض •
  قلة اإلنفاق على البحث العلمي متمثلة يف ضعف ميزانيات البحوث العلمية املخصصة من قبل الدولة •
نظرا لعقلية التخلف السائدة لدى اغلب  احلواجز اإلقليمية بني الدول العربية وغياب التكامل اهليكلي •

  .الدول
املتزايدة يف صفوف خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا بسبب فقدان التنسيق بني الطلب  انتشار البطالة •

  والعرض يف سوق العمل
  العوامل التقنية والعلمية .4

سابقا كان هناك ختلف تقين واضح يف مجيع وسائل االتصال خاصة فيما خيص االنترنت و خمابر البحث  •
  الشيء الذي شجع على اهلجرة 

  العوامل الثقافية .5
زيادة نسبة الوعي السياسي واالجتماعي لدى شرحية الشباب نتيجة إىل تقدم وسائل االتصال املسموع  •

  واملرئي ودخول شبكات االنترنت مما زاد يف الرغبة حنو اهلجرة
سيادة العادات والتقاليد يف اتمعات املتخلفة ومتركز القوة االقتصادية والسياسية يف أيدي جمموعة من  •

  .املصاحل مما يقلل فرص التقدم أمام الكفاءات العلمية النشطة منها خصوصاذوي 
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مما أدى إىل تشجيع . وجود التفرقة الواضحة بني خرجيي اجلامعات الوطنية وخرجيي اجلامعات األجنبية •
  .الدراسة يف اخلارج وساعد على انتشار استخدام الكفاءات األجنبية

  : األسباب اجلاذبة هلجرة األدمغة )2

  .البلدانهذه  اخ االستقرار والتقدم الذي تتمتع اجلاذبة ومنا العلمية والتكنولوجية للبلدان الريادة •

قوياً  املادية الضخمة اليت متكنها من توفري فرص عمل هامة و جمزية مادياً تشكل إغراًء توفر الثروات •
  .لالختصاصني

اليت تثبت كفاءام وتطورها من  والتجاربإتاحة الفرص ألصحاب اخلربات يف جمال البحث العلمي  •
 عطاًء جهة أخرى، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة أوسع وأكثر

 

  هلجرة الكفاءاتاالثار السلبية 

ضياع اجلهود والطاقات اإلنتاجية والعلمية هلذه العقول العربية اليت تصب يف شرايني البلدان الغربية  •
العقول يف جماالت االقتصاد والتعليم والصحة والتخطيط بينما حتتاج التنمية العربية ملثل هذه 

  .والبحث العلمي

أنفقت يف تعليم وتدريب الكفاءات اليت حتصل عليها  اليتللدولة تبديد املوارد اإلنسانية واملالية  •
  .البلدان الغربية دون مقابل

نتاج العلمي للعرب ضعف وتدهور اإلنتاج العلمي والبحثي يف البلدان العربية باملقارنة مع اإل •
 . املهاجرين يف البلدان الغربية

  املقترحة احللول 

  تغيري املناخ السياسي والثقايف واالقتصادي يف البالد العربية مبا حيقق الظروف املناسبة جلذب هذه العقول •
النظر يف املناهج التعليمية واختاذ طرق علمية حديثة إلحداث نقلة نوعية يف املناهج الدراسية يف  إعادة •

  مراحل التعليم املختلفة تليب متطلبات العصر
كوادر تربوية وأكادميية مؤهلة حتمل على كاهلها مسئولية تأهيل الكوادر يف شىت ااالت لالرتقاء  إعداد •

  .احملدقة ا بأمتنا و جتنيبها املخاطر
  التحتية للبحث العلمي وإنشاء صندوق خاص لدعم البحث العلمي لبىناإنشاء  •
  .للبحث وجتسيد االبتكارات من خالل إنشاء خمابر حبث مستقلة منح الفرصة •
  وضع حوافز مالية مثل اليت يتلقاها الباحث  يف اخلارج •
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  يف اجلزائر هجرة االدمغة

، بلهجة غضب صارمة، خاطب "هذه رساليت لكم فاستوعبوها جيداًميكن أن نزرع وحيصد اآلخرون،  ال"
وذه الطريقة أبدى امتعاضه . 2004بوتفليقة الطلبة املتفوقني يف شهادة البكالوريا عام  زعبد العزيالرئيس اجلزائري 

منح الدولة  إىل اخلارج، ال سيما الذين حيصلون منهم على اجلزائريةات ءاألدمغة والكفا هجرةالشديد من ظاهرة 
  .ويغادرون بال رجعة

تؤكد كل التقارير و البحوث الدولية حول مسالة اهلجرة بصفة عامة و هجرة اإلطارات أو الكفاءات أو 
حسب تقرير منظمة العربية للتربية والثقافة . األدمغة أن اجلزائر حتتل الصدارة من حيث العدد و النوعية

 45نزيف اهلجرة، إذ تفتقد خدمات  والعلوم حتتل اجلزائر أعلى السلم مقارنة بكل الدول العربية اليت تعاين
باملائة منهم يغادرن اجلزائر سنويا مباشرة  23و يبدو أن . ألف إطار على األقل يتوزعون عرب القارات اخلمس

وحيدد تقرير . و يأيت األطباء و املهندسون و إطارات اإلعالم اآليل يف املراتب األوىل. بعد إاءهم من الدراسة
مراحل عرفتها هجرة العقول اجلزائرية، كانت أشدها يف أواخر مثانينيات القرن  3هجرة املنظمة العاملية لل

املاضي، عندما هاجر ثلث أساتذة الرياضيات البلد، واختاروا وجهات متعددة من الواليات املتحدة وبريطانيا 
  .إىل بلجيكا واليابان

  .فمن بني اإلجراءات املتخذة للحد من هجرة األدمغة اجلزائرية 

  قتاًؤمتوقيف منح الدراسة يف اخلارج للطلبة املتفوقني يف شهادات البكالوريا  •
  .من تكوينهم اإلفادةوضع قانون جيرب أصحاب املنح على إمضاء تعهد بعودة الطالب إىل وطنهم وضمان  •
متكنها منح حتفيزات للكفاءات املهاجرة يف حالة العودة إىل الوطن باختاذ بعض اإلجراءات واخلطوات اليت  •

. هذه الكفاءات، وذلك بدعوم إىل زيارة الوطن، وتقدمي النصح واخلربات أثناء ذلك مناالستفادة  من
  .وتنظيم عقد املؤمترات واحملاضرات
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  األوبك والسياسة الطاقوية يف اجلزائر

ملاذا تعثرت جمهودات تنويع الصادرات اجلزائرية وتقليل االعتماد على النفط كمورد رئيسي ملداخيل 

  :تستمد املنظمة امسها من األحرف األربعة املكونة للكلمات التالية

OPEC: organisation of petrol 

OPEP: Organisation des pays exportateurs de pétrole.  

أنشأت هذه املنظمة نتيجة لوجود بعض الشركات املتعددة اجلنسيات والدول املصنعة على شكل تنظيم 
اض األسعار مشابه للكارتل اليت تسيطر على أسعار البترول وتتحكم فيها حيث كانت هي السبب األساسي يف اخنف

يف معظم األحيان مما أدى إىل إحلاق أضرار كبرية باقتصاديات البلدان األخرى، وبناء على مبادرة فرتويال عقد 
ضم ممثلي إيران، العراق، الكويت، اململكة العربية 

(OPEC)  فاهلدف األول هلذه املنظمة كان
اإلبقاء على أسعار النفط الذي يستغله الكارتل الدويل للنفط خارج حدودها يف مستوى مرتفع، ومحاية مصاحل 
الدول املنتجة وضمان دخل ثابت هلا وتأمني تصدير إىل الدول املستهلكة بطريقة اقتصادية منتظمة، وفوائد مناسبة 
وس أموال الشركات املستثمرة يف الصناعات البترولية وتنسيق اجلهود اليت تبدهلا البلدان املنتجة النتزاع حصة 

دول عربية وأخرى (دولة، وهذا بغض النظر عن قومية أعضاءها 
اجلزائر، أنغوال، اندونيسيا، إيران العراق، الكويت، ليبيا، نيجرييا، قطر، العربية 

                                                           
 

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

األوبك والسياسة الطاقوية يف اجلزائر                 
 :OPEPأو  OPECمنظمة الدول املصدرة للبترول 

 الطاقويةسياسة اجلزائر 

ملاذا تعثرت جمهودات تنويع الصادرات اجلزائرية وتقليل االعتماد على النفط كمورد رئيسي ملداخيل 
 اجلزائر ؟

 :OPEPأو  OPECمنظمة الدول املصدرة للبترول 

تستمد املنظمة امسها من األحرف األربعة املكونة للكلمات التالية  

   OPEC: organisation of petroleum exportions countries.

   OPEP: Organisation des pays exportateurs de pétrole.

أنشأت هذه املنظمة نتيجة لوجود بعض الشركات املتعددة اجلنسيات والدول املصنعة على شكل تنظيم   
مشابه للكارتل اليت تسيطر على أسعار البترول وتتحكم فيها حيث كانت هي السبب األساسي يف اخنف

يف معظم األحيان مما أدى إىل إحلاق أضرار كبرية باقتصاديات البلدان األخرى، وبناء على مبادرة فرتويال عقد 
ضم ممثلي إيران، العراق، الكويت، اململكة العربية  1960من شهر ديسمرب  14و  10اجتماع يف بغداد بني 

(OPEC)ي إنشاء منظمة السعودية وفرتويال، وتقرر من هذا االجتماع التارخي

اإلبقاء على أسعار النفط الذي يستغله الكارتل الدويل للنفط خارج حدودها يف مستوى مرتفع، ومحاية مصاحل 
الدول املنتجة وضمان دخل ثابت هلا وتأمني تصدير إىل الدول املستهلكة بطريقة اقتصادية منتظمة، وفوائد مناسبة 
وس أموال الشركات املستثمرة يف الصناعات البترولية وتنسيق اجلهود اليت تبدهلا البلدان املنتجة النتزاع حصة 

  1.أكرب من األرباح الناجتة عن استغالل ثرواا اخلاصة

دولة، وهذا بغض النظر عن قومية أعضاءها  12تتألف من  OPECحاليا منظمة   
اجلزائر، أنغوال، اندونيسيا، إيران العراق، الكويت، ليبيا، نيجرييا، قطر، العربية : اءها هم، وأعض)

  .السعودية، اإلمارات العربية املتحدة وفرتويال

 

ü  منظمة الدول املصدرة للبترول
ü  سياسة اجلزائر
ü  ملاذا تعثرت جمهودات تنويع الصادرات اجلزائرية وتقليل االعتماد على النفط كمورد رئيسي ملداخيل

اجلزائر ؟

  

منظمة الدول املصدرة للبترول 

  

 

 

  
مشابه للكارتل اليت تسيطر على أسعار البترول وتتحكم فيها حيث كانت هي السبب األساسي يف اخنف

يف معظم األحيان مما أدى إىل إحلاق أضرار كبرية باقتصاديات البلدان األخرى، وبناء على مبادرة فرتويال عقد 
اجتماع يف بغداد بني 

السعودية وفرتويال، وتقرر من هذا االجتماع التارخي
اإلبقاء على أسعار النفط الذي يستغله الكارتل الدويل للنفط خارج حدودها يف مستوى مرتفع، ومحاية مصاحل 
الدول املنتجة وضمان دخل ثابت هلا وتأمني تصدير إىل الدول املستهلكة بطريقة اقتصادية منتظمة، وفوائد مناسبة 

وس أموال الشركات املستثمرة يف الصناعات البترولية وتنسيق اجلهود اليت تبدهلا البلدان املنتجة النتزاع حصة لرؤ
أكرب من األرباح الناجتة عن استغالل ثرواا اخلاصة

  
)غري عربية

السعودية، اإلمارات العربية املتحدة وفرتويال

 
الدرس

4
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  :وقد ثبتت األهداف الرئيسية هلذه املنظمة يف  

توحيد السياسات النفطية بني الدول األعضاء وعمل أفضل الطرق حلماية مصاحلهم الفردية واجلماعية مع حتسني  1-
  .عائدات للبترول لدول األعضاء عن طريق تنسيق سياساا البترولية العامة لالستفادة من هذه الثروة

  .العمل على استقرار أسعار النفط يف األسواق العاملية 2-

  .ابة على ثرواا النفطية وعلى عمليات االستخراج والنقل واألسعارفرض رق 3-

  .تطوير اخلربات الفنية يف جمال االستغالل والتصنيع 4-

 

 سياسة اجلزائر الطاقوية

تنمية موارد النفط، وصادراته، وترشيد استهالك : عناصر هي 3ركز سياسة الطاقة يف اجلزائر على  .1
 .الطاقة

وات لفتح قطاع الطاقة للتنافس من خالل جتريده ودخول القطاع اخلاص احمللي واجتهت اجلزائر منذ سن
واألجنيب إىل األنشطة النفطية املختلفة، وذلك لتوفري التمويل واالستثمارات والتكنولوجيا املتقدمة واقتحام 

 .األسواق العاملية

 : اإلطار القانوين .2

 :مشروعات كربى 3شرعت اجلزائر يف يئة 

ع قانون جديد للمحروقات لتوسيع إطار الشفافية وعدم التمييز ورفع االحتكار يف جمال النقل أوهلا مشرو •
 .ومحاية البيئة

  .وثانيها قانون جديد للكهرباء لتحرير القطاع والتوزيع العمومي للغاز وفتح التنافس •

الطاقة الستعماهلما وثالثها قانون التحكم يف الطاقة من خالل جمموعة مبادئ لتسيري الطلب واحتياجات  •
 .الفعال

تطوير هذا القطاع الذي يتمحور أساسا حول تطوير النشاطات اخلاصة بصناعة االستخراج ومشتقات  .3
 النفط
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هذا التطور يف جمال املوارد  : تطوير الطاقات من املوارد يف جمال احملروقات وترمجتها إىل قدرات يف اإلنتاج .4
الطاقوية للبالد على املدى الطويل من جهة ومواصلة املسامهة بشكل من شأنه السماح بتغطية االحتياجات 

 'البالد من التصدير يف هذه الفترة االنتقالية حنو اقتصاد أقل تبعية للمحروقات لمدا خيمعترب يف 

سيما الطاقة '' الطاقات املتجددة''موارد أخرى من الطاقات املتجددة على غرار و تطوير إمكانيات  .5
 ''على خمزون معترب'' اجلزائرالشمسية اليت تتوفر 

ية طلب داخلي يف منو مطرد على الكهرباء والغاز ضمان تلب''من أجل ''منشآت قاعدية مالئمة وضع  .6
 ''الطبيعي والوقود

تثمني موارد احملروقات على التراب الوطين سيما منها الغاز الطبيعي الذي يعد عنصرا أساسيا لعملية  .7
 ءالبتر وكيمياالتصنيع عرب 

 املتجددة القانون اخلاص باحملروقات وخمتلف النصوص والقوانني الرامية إىل ترقية الطاقات .8

من   ي الذي ال ينبغي أن يظل معتمدا فقط على احملروقاتاجلزائرمواصلة اإلصالحات اهليكلية لالقتصاد  .9
 .استغالل مجيع الثروات اليت تزخر ا البالدخالل 

ر ملضاعفة صادراا من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي املسال، إىل ختطط اجلزائ .10
 .جانب رفع إنتاج الطاقة األولية

قامت اجلزائر منذ السبعينات بتنفيذ برامج إلقامة عدد من مصانع تسييل الغاز  .11
 .الطبيعي وذلك دف تسهيل الدخول إىل األسواق األوروبية واألمريكية

الرئيسي للطاقة يف البالد، ولذا تفضل الدولة اللجوء إىل ومتثل احملروقات املصدر  .12
االستثمار اخلارجي يف جمال البحث وتطوير احملروقات دف زيادة االحتياطيات وحتسني نسب 

 .املستغلة  ماكناالستخالص يف األ

  
 

 داخيل اجلزائر ؟ملاذا تعثرت جمهودات تنويع الصادرات اجلزائرية وتقليل االعتماد على النفط كمورد رئيسي مل

   

 : هذا يعود اىل أسباب تارخيية حمددة هي

من نظام التسيري االشتراكي للمؤسسات إىل اقتصاد السوق دون عبور مرحلة  االنتقال غري املدروس )1
والنتيجة كانت تفكك املؤسسة . انتقالية لتأهيل النسيجني الصناعي والفالحي وكذا نسيج اخلدمات 

 . 1993وبالتايل تعثر االقتصاد الكلي العام  1982الصناعية العام 
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طين على سلم السياسات االقتصادية واهلياكل السيادية مما لالقتصاد الو غياب الرؤية اإلستراتيجية )2
أفرغ القرار االقتصادي من حمتواه وأصبح ساحة لتدخل قطاعات متعددة يغلب عليها الطابع اإلداري 

 . وليس االستراتيجي
خالل الثمانينات حتت ضغط الطلب الصيين واألمريكي والشركات النفطية  األسعار اجليدة للنفط )3

بدل النمط اإلنتاجي  مما شجع على النمط االستهالكي للسكان منذ بداية الثمانينات املضاربة 
االعتماد املفرط على صادرات النفط . الذي ساد إبان املرحلة االشتراكية يف السبعينات  للمؤسسات 

 واحملروقات عموما حول االقتصاد الوطين إىل اقتصاد ريعي أدخله يف التقسيم الدويل للعمل والذي
 . مازلنا فريسة له حلد الساعة

واملطلوب اآلن إطالق وزارة سيادية معنية باالقتصاد والتنمية املستدمية تتكفل بتعزيز اخليارات املفصول فيها حاليا 
الستشراف اجتاهات االقتصاد العاملي " مرصد  "كما حيسن إطالق . بشأن تنويع االقتصاد والتخطيط للمستقبل 

 . ب ملواردنا الذاتية سواء من اجلانب املايل أو املادي أو البشريبغرض التموقع املناس
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 GECFمنتدى الدول املصدرة للغاز 

Gas Exporting   

 ونيجريا وليبيا واجلزائر ومصر وإيران وروسيا

ويهدف هذا املنتدى يف ظل األمهية املتزايدة اليت يكتسبها الغاز الطبيعي ودوره املتنامي كمصدر مهم للطاقة النظيفة 
از الطبيعي، باإلضافة إىل وضع اآلليات على املستوى العاملي، إىل تعزيز التعاون بني الدول املنتجة واملستهلكة للغ

  . املناسبة ألسواق الغاز العاملية، وتبادل اخلربات واملعلومات ونقل التكنولوجيا للمسامهة يف تطوير صناعة الغاز

من  ودعم محاية والنفط من الفحم تلقاه صناعة

 احلرارية املزايا بالرغم من األول لصاحل النفط والغاز

  

 لتشمل اجلوانب متتد بل الطاقة، على املتزايد

  النظيفة الطاقة

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

منتدى الدول املصدرة للغاز                   
 منتدى الدول املصدرة للغاز

 منتدى الدول املصدرة للغازملاذا 

 منتدى الدول املصدرة للغاز

Gas Exporting Countries Forumمنتدى الدول املصدرة للغاز 

وروسيا قطرثل أكرب الدول املنتجة واملصدرة للغاز الطبيعي يف العامل، وهي 
  . وترينداد وتوباجو وبوليفيا وفرتويال

ويهدف هذا املنتدى يف ظل األمهية املتزايدة اليت يكتسبها الغاز الطبيعي ودوره املتنامي كمصدر مهم للطاقة النظيفة 
على املستوى العاملي، إىل تعزيز التعاون بني الدول املنتجة واملستهلكة للغ

املناسبة ألسواق الغاز العاملية، وتبادل اخلربات واملعلومات ونقل التكنولوجيا للمسامهة يف تطوير صناعة الغاز

    منتدى الدول املصدرة للغاز

تلقاه صناعة مبا أسوة مصدري الغاز مصاحل املنتدى حلماية هذا تأسس
  متعددة أطراف

النفط والغاز أسعار بني تتزداد الفرو قا أن املعقول غري من
 الثاين ا يتمتع والبيئية اليت

  
  التلوث  من ومحايتها البيئة على احلفاظ متطلبات مع انسجاماً

املتزايد الطلب تلبية فقط يف تتمثل ال الصناعة هذه أمام املتزايدة 
 معاً واملستوردة الدول املصدرة يف واالقتصادية واالجتماعية

الطاقة مصادر أهم أحد تفضيلية لكونه مبيزة حيظى الطبيعي الغاز

 

ü منتدى الدول املصدرة للغاز
ü  ملاذا

  

منتدى الدول املصدرة للغاز

منتدى الدول املصدرة للغاز 

ثل أكرب الدول املنتجة واملصدرة للغاز الطبيعي يف العامل، وهي مي
وفرتويال وغينيا

ويهدف هذا املنتدى يف ظل األمهية املتزايدة اليت يكتسبها الغاز الطبيعي ودوره املتنامي كمصدر مهم للطاقة النظيفة 
على املستوى العاملي، إىل تعزيز التعاون بني الدول املنتجة واملستهلكة للغ

املناسبة ألسواق الغاز العاملية، وتبادل اخلربات واملعلومات ونقل التكنولوجيا للمسامهة يف تطوير صناعة الغاز

منتدى الدول املصدرة للغاز ملاذا

تأسس .1
أطراف

 
من .2

والبيئية اليت
  

انسجاماً .3

 التحديات
واالجتماعية البيئية

 
الغاز .4

 

 
الدرس

5
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 للغاز البيئية املزايا بعني االعتبار تأخذ قوانني إصدار على العمل .5
للدول املنتجة  األساسيةهمة فامل منتدى الدول املصدرة للغازو  OPECهناك اختالف جوهري بني  .6

النفط ضمن  بأسعارالغاز مبرتبطة  أسعار أنوحنن نعلم . للغاز هي فك ارتباط سوق الغاز بالسوق النفطية
 .معادالت معقدة

 اإلستراتيجيةالقضايا ف منتدى الدول املصدرة للغازفيما خيص . وأخرى تكتيكية إستراتيجيةهناك قضايا  .7
لكن . القضايا التكتيكية فتتمثل يف تأطري املنتدى بشكل مؤسسة  أما .سوق مستقلة للغاز إجيادتكمن يف 

 .ال يوجد هلا حىت اآلن مقر ونظام داخلي حيدد عملها

قائمة حبد ذاا وقادرة على العمل وهلا مقر مؤسسة  إىلان املنتدى ما زال يف مرحلته اجلنينية ، من اجل حتويله  
  .وهذا كله غري متوفر اآلن. OPECمثل  وخرباء
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   الطاقة املتجددة

  

ومصادر الطاقة ). الطاقة املستدامة(تنفذ  إن
الذي يستخدم  الوقود النووي، أو والغاز الطبيعي

ضارة أو  غازاتوال تنشأ عن الطاقة املتجددة يف العادة خملفات كثاين أكسيد الكربون أو 
الضارة الناجتة من  املخلفات الذريةأو  الوقود األحفوري

 هي املتجددة استنفاذ منبعها،فالطاقة إىل ذلك
  .ودوري تلقائي حنو على الطبيعة

 الكو املستقبلية اآلمال عليها تعقد اليت للنفط
الطاقة  وتستخدم .لتحقيقه تسعى هدفا وتضعه
 يف وإسرائيل،أما وأمريكا أوربا يف جيري كما

 جادة حماوالت اآلن وجتري.اجلافة الصحراوية
   .واسع

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                            

 : ومصادرها املتجددة الطاقة مفهوم

 مصادر الطلقة املتجددة 
   :املستدامة التنمية ألجل البيئة محاية يف املتجددة الطاقة أمهية

  خالصة

 : ومصادرها املتجددة الطاقة مفهوم

 
إناملستمدة من املوارد الطبيعية اليت تتجدد أو اليت ال ميكن  

والغاز الطبيعي وفحم بترولمن  الوقود األحفورياملتجددة، ختتلف جوهريا عن 
وال تنشأ عن الطاقة املتجددة يف العادة خملفات كثاين أكسيد الكربون أو  .املفاعالت النووية

الوقود األحفوريدث عند احتراق تعمل على زيادة االحنباس احلراري كما حي
 .النووية ىالقو
ذلك يؤدي أن دون املستمر استغالهلا بقابلية املتجددة الطاقة مصادر

الطبيعة يف وجودها يتكرر اليت الطاقة تيارات خالل من عليها حنصل

 املتجددة  مصادر الطلقة
 : الشمسية الطاقة

للنفط البديلة املصادر بني من هو للطاقة كمصدر الشمس استخدام
وتضعه املصدر هذا بتطوير عديدة تم دوال جند كلتنضب، لذل نظيفة

كما والتربيد والتدفئة السباحة وبرك املرتلية املياه يف تسخني حاليا
الصحراوية املناطق يف املياه لتحريك مضخات فتستعمل الثالث العامل

واسع الكهرباء بشكل وإنتاج املياه حتلية يف مستقبال الطاقة هذه

  :الرياح  طاقة) اهلوائية (الطاقة 

 

ü مفهوم
ü  مصادر الطلقة املتجددة
ü أمهية
ü خالصة

  
  

مفهوم .1
 

 الطاقةهي 

املتجددة، ختتلف جوهريا عن 
املفاعالت النوويةيف 

تعمل على زيادة االحنباس احلراري كما حي
القومفاعالت 

مصادر تتميز
حنصل اليت تلك

 
  

مصادر الطلقة .2
الطاقة •

استخدام إن 
نظيفة طاقة

حاليا الشمسية
العامل دول

هذه الستعمال

الطاقة  •
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 يف أقدم العصور،سواء منذ الرياح طاقة والرياح،واستخدمت اهلواء حركة من املستمدة الطاقة هي اهلوائية الطاقة  
 يف وحدات الرياح وتستخدم اآلبار، من املياه رفع احلبوب،أو لطحن اهلواء طواحني الشراعية،وإدارة السفن تسيري
 وقد مولدات، خالل من كهربائية طاقة إىل حتويلها يتم أو مباشرة تستخدم ميكانيكية طاقة إىل الرياح طاقة حتويل

 السواحل على اجلوفية املياه لرفع صغرية وحدات شكل على حديثا مصر يف الرياح طاقة من بدأت االستفادة
 .الشمالية
 مكان يف تنشأ توليد وحمطات "هوائية طواحني"بواسطة الكهرباء توليد يف باستعماهلا الطاقة هذه مفهوم اليوم ويرتبط
 توليد العاملية املقاييس منظمة تقديرات حسب وباإلمكان الكهربائية األسالك عرب احملتاجة املناطق ويتم تغذية معني
  .املائية  الطاقة قدرة أضعاف عاملي،وهو نطاق على املصدر هذا من ميغاواط مليون 20

  
  :احليوية الكتلة طاقة •

 واحملاصيل اخلشب مثل عضوية مادة األساس يف هي احليوية الطاقة أحيانا تسمى كما أو احليوية الكتلة طاقة إن
 عن النباتات يف خمزنة طاقة إىل الشمس طاقة حتول متجددة،ألا طاقة هي الطاقة احليوانية،وهذه الزراعية واملخلفات

 الكتلة طاقة لدينا فيها،وبالتايل خمزنة مشسية طاقة فهناك خضراء نباتات هناك التمثيل الضوئي،فطاملا عملية طريق
  .النباتات هذه من بطرق خمتلفة عليها احلصول تستطيع اليت احليوية
 أخشاب (قطع) الزراعية،استغالل واملخلفات الغابات خملفات : فهي احلاضر الوقت يف احليوية الكتلة مصادر أما

  .منها الطاقة على احلصول لغاية خصيصا تزرع اليت املدن،احملاصيل مدروس،فضالت الغابات بشكل
  

   :اجلوفية احلرارة طاقة •
 أو البخار الساخنة املياه من خمزون بشكل وموجودة األرض أعماق يف دفينة حرارية طاقات هي اجلوفية احلرارة

 احلار،بينما والبخار الساخنة املياه املتوافرة،هي التقنية الوسائل طريق عن حاليا املستغلة احلرارة احلارة،لكن والصخور
 حجم حول شاملة دراسات هناك اآلن،ليس وحىت .والتطوير والبحث الدرس قيد مازالت احلارة حقول الصخور

 تلبية يف املصدر هذا مسامهة زيادة ضئيلة،وتبقى تزال ال استخدامها نسبة أن هذه املوارد،إذ استغالل إمكان ومدى
 هذه وتستعمل ،مستقبال ستجري اليت والتنقيب البحث التكنولوجية وأعمال بالتطورات رهنا اإلنسان احتياجات
 الزراعية واالستخدامات املركزية أخرى كالتدفئة جماالت يف استعماهلا ميكن االكهرباء، كم لتوليد الطاقات

 اجلزائر يف الينابيع الساخنة موالنسيج، وتستخد الورق صناعة يف احملاصيل فالطبية، وجتفي واألغراض والصناعية
  .وسياحية طبية ألغراض

  
   : املائية الطاقة •

 حىت عشر الثامن القرن يف البخارية الطاقة اكتشاف قبل ما إىل للطاقة كمصدر املياه على االعتماد تاريخ يعود
 الدقيق مطاحن إلدارة تستعمل كانت اليت النواعري بعض تشغيل يف رااأل مياه يستخدم اإلنسان الوقت،كان ذلك
 الطاقة لتوليد املياه استعمال الكهرباء،بدأ عصر اإلنسان دخل أن اليوم،وبعد األخشاب،أما النسيج ونشر وآالت

 توليد حمطات الغاية،تقام هذه أجل والربازيل،ومن وكندا والسويد النرويج عديدة مثل دول يف نشهد كما الكهربائية
 هذه تشغيل تضمن املاء من كبرية كميات لتوفري والبحريات االصطناعية السدود ر،وتبىنااأل مساقط على الطاقة
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 الطاقة أضعاف خبمسة تقدر زيادة الطاقة إىل من املصدر هلذا املستقبلية التوقعات وتشري .دائمة بصورة احملطات
 2020 . عام حبلول احلالية

  
 
 

   :املستدامة التنمية ألجل البيئة محاية يف املتجددة الطاقة أمهية .3
 ارتبطت اليت احلراري االحتباس بظاهرة ما يعرف التقليدية الطاقة باستخدامات املرتبطة البيئية التأثريات أهم من إن

 أكسيد ثاين غاز وأمهها اجلوي الغالف يف الغازات بعض تركيز لزيادة نتيجة األرض حرارة درجة بظاهرة ارتفاع
 خفض من حتققه ملا نتيجة البيئة محاية يف معروف أثر املتجددة الطاقة من ذلك،فالستخدام العكس وعلى.الكربون
  .البيئي  التلوث ومنه الغازات تلك انبعاث

  
  خالصة

 
 استخدامها، وبالتايل يف التوسع يتم املوثة، كم غري نظيفة طاقة االبيئة، باعتباره محاية يف بالغة أمهية املتجددة للطاقة
 وأن خاصةتلوث  من ختلفه ملا بالنظر البيئة على السيئ بأثرها التقليدية املعروفة الطاقة مصادر استخدام من التقليص

 .املستدامة التنمية حتقيق إمكانية ومنه النقصان، يف آخذة املتجددة الطاقة مصادر من الكهرباء توليد كلفة
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  احمليط  البيئة و

 بنياخللط  حيدث ما وكثريا مرتل أو بيت
 ذلك « Environnement »اإلنساين 

 دراسة على اإلنسانية البيئة علم يقتصر 

 هي البيئة األوزون، وطبقة التربة
 هي احلياة أساس املياه مصدر الغذائي،هي
 بني املوازن هي والكيماويات،البيئة والغازات

 أرض"شعار 1972 سنة بستوكهومل
  .يلي فيما

 أي يعين البيئة تلوث"البيئة لقانون العامة األحكام
 يؤثر املنشآت أو احلية بالكائنات اإلضرار على

 االستخدام أدى حيث البيئة على املؤثرة
 الطبيعي املال رأس من كبري جزء تدمري

 على خطرا التكنولوجي التطور سليب،ومثل
 يف تسبب األشجار إزالة:يلي فيما عموما
 الطاقة موارد بعض اذ نف إىل باإلضافة

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                              

  :ومشاكلها البيئة مفهوم
  البيئة مشاكل

  كرونولوجيا العالقة بني البيئة والتنمية

  :ومشاكلها البيئة مفهوم
بيت يعين والذي « OIKOS »    اليوناين املصطلح من مأخوذة كلمة

« Ecologie » ا تسمى ما أو احمليطة والبيئةاإلنساين  البيئة بعلم أحيان
 بينما تعيش أينما الكائنات كل دراسة يشمل )االيكولوجي(البيئة 
   دون سواها الطبيعية اإلنسان

  
التربة ومكونات األرضية الكرة بكوكب احمليط الغالف "ميكن تعريف البيئة 

الغذائي،هي لألمن نزرعها اليت األرض هي لنعيش، نتنفسه الذي األكسجني
والغازات واحلراريات البناء مواد للصنع،هي مصدر حنتاجها اليت

  ."والنبات واحليوان

بستوكهومل انعقد الذي البيئة حول األول الدويل املؤمتر إقرار بعد العامل
فيما تناوهلا يتم البيئية،واليت املشاكل معاجلة بأمهية متام االقتناع مقتنعا

   البيئة مشاكل
األحكام يف ،وجاء(والغذاء اهلواء،املاء تلوث )ويشمل :البيئي التلوث

على مباشرة غري أو مباشرة بطريقة يؤدي قد مما البيئة يف خواص
  ."حلياته الطبيعية اإلنسان ممارسة

املؤثرة العوامل أحد الطبيعية املوارد استتراف: الطبيعية املوارد استتراف
تدمري إىل وأدى البيئة على هائلة ضغوط حدوث إىل الزائد للتكنولوجيا

سليب،ومثل تأثريا اإليكولوجي النظام لإلنسان،وأثر على (والبيولوجي املادي
عموما افهذا االسترت بعضها،ومتثل ودمار الطبيعية املوارد الستنفاذ
باإلضافة والبحرية الربية احليوانات بعض التربة،انقراض التصحر،اجنراف

  .كالبترول

 

ü مفهوم
ü مشاكل
ü كرونولوجيا العالقة بني البيئة والتنمية

  
مفهوم .1

كلمة البيئة
« Ecologie »البيئة  علم

البيئة  علم أن
اإلنسان عالقة

  
ميكن تعريف البيئة 

األكسجني
اليت املعادن
واحليوان اإلنسان

  
العامل أصبح
مقتنعا،"واحدة

  
مشاكل .2

التلوث .1
يف خواص تغيري
ممارسة على

استتراف .2
الزائد للتكنولوجيا

املادي)
الستنفاذ البيئة

التصحر،اجنراف
كالبترول
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 ودوره يف البيئة اإلنسان .3

يعترب اإلنسان أهم عامر حيوي يف إحداث التغيري البيئي واإلخالل الطبيعي البيولوجي، فمنذ وجوده وهو يتعامل 
العلمي مع مكونات البيئة، وكلما توالت األعوام ازداد حتكماً وسلطاناً يف البيئة، وخاصة بعد أن يسر له التقدم 

  .والتكنولوجي مزيداً من فرص إحداث التغري يف البيئة وفقاً الزدياد حاجته إىل الغذاء والكساء

وهكذا قطع اإلنسان أشجار الغابات وحول أرضها إىل مزارع ومصانع ومساكن، وأفرط يف استهالك املراعي 
أنواعها، وهذه كلها عوامل فعالة يف بالرعي املكثف، وجلأ إىل استخدام األمسدة الكيمائية واملبيدات مبختلف 

 .حياة اإلنسان  اإلخالل بتوازن النظم البيئية، ينعكس أثرها يف اية املطاف على

. 

 والتكنولوجيا احلديثة على البيئةأثر التصنيع  .4

إىل  إن للتصنيع والتكنولوجيا احلديثة آثاراً سيئة يف البيئة، فانطالق األخبرة والغازات وإلقاء النفايات أدى
اضطراب السالسل الغذائية، وانعكس ذلك على اإلنسان الذي أفسدت الصناعة بيئته وجعلتها يف بعض األحيان 

  :غري مالئمة حلياته كما يتضح مما يلي

 تلويث احمليط املائي •
       تلوث اجلو •
  تلوث التربة •

    

  

.  
 بني البيئة والتنمية كرونولوجيا العالقة .5

  
  

v  هناك عالقة وثيقة بني التنمية و البيئة فاألوىل تقوم على موارد الثانية وال ميكن أن تقوم التنمية دون
املوارد البيئية وبالتايل فان اإلخالل باملوارد من حيث إفسادها سيكون له انعكاساته السلبية على العملية 

ؤثر أيضا على التنمية من حيث مستواها التنموية و اإلخالل بأهدافها كما أن شحه ملوارد و تناقصها سي
و حتقيق أهدافها حيث انه ال ميكن أن تقوم التنمية على موارد بيئية متعدية كما إن األضرار بالبيئة و 
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مواردها يضر باالحتياجات البشرية، و علية ينبغي على التنمية أن تقوم أساس وضع االعتبار للبيئة   
اعتبارها متالزمني فالتنمية لن حتقق أهدافها دون األخذ بسياسات بيئية وان ينظر إىل البيئة و التنمية ب

  .سليمة

v   إن الصراع بني البيئة و التنمية الذي ظهر يف مطلع ستينات القرن العشرين أسهم بشكل أو بآخر يف
فعل للكوارث تأخري االهتمام بالبيئة و إدراك أمهية البيئة يف التنمية وذلك ألن املطالبة حبماية البيئة كرد 

البيئية اليت شهدها العامل من جراء النشاطات الصناعية و التكنولوجية و بالتايل ظهرت هذه املطالبة بأا 
  .يتقف موقفا معارضاً من التقدم العلمي و التكنولوج

v إن ظهور احلركات املطالبة حبماية البيئة يف مطلع ستينات القرن العشرين كرد فعل ملا أنتجته الصناعية 
من تدهور يف البيئة يعترب مبثابة القلق على البيئة من األخطار املضرة ا وهو قلق  مل يكن جديداً على 
اإلنسان حيث أن قلقه على البيئة بسبب تدهورها بفعل التعامل مع مواردها هو قلق قدمي ميتد إىل 

راف و التقاليد يف اتمعات العصور اليت انتقل فيها اإلنسان حياة الزراعة ولعل ظهور الكثري من األع
الزراعية اليت دف إىل تنظيم عملية جين احملاصيل و التحطيب  وحىت نوعية املواشي اليت يتم ذحبها 
وغريها من العادات و التقاليد اليت ال يزال بعضها موجود حىت اآلن كل ذلك يدل اهتمام اإلنسان 

الصينيني القدامى يقومون بتعيني مفتشني لضمان عدم  املبكر حبماية البيئة و مواردها ولعل ذلك ما جعل
  .تدهور األرض الزراعية نتيجة لسوء االستخدام

  
v  إن العالقة بني اإلنسان والبيئة هي عالقة فطرية وأزلية طاملا و أن البيئة هي اإلطار الذي حيصل اإلنسان

رد البيئية و أنظمتها وقد تصاعدت منه على مقومات حياته  إذ انه اجته لتلبية هذه االحتياجات من املوا
هذه العالقة يف تلبية االحتياجات خالل العصور البشرية املختلفة  وهي العالقة الفطرية اليت كان فيها 
اإلنسان يراجعها بشكل عفوي و فطري  إال آن مثة تعامل عشوائي و إضرار أخرى قد تعرضت هلا 

لآللة البخارية يف  جيمس واطة اليت بدأت مع اختراع البيئة يف عصور الحقه  وهو عصر الثورة الصناعي
 .حيث ظهرت العديد من الكوارث البيئية   م1763العام 

 
v    اجات و املؤلفات الت االحتجوتو لقد أدت مثل هذه الكوارث إىل النهوض بالوعي البيئي ومشكالته

بظهور احلركات املطالبة اليت حتذر من أخطار التلوث البيئي على البيئة و الكائنات و تصاحب ذلك 
  . حبماية البيئة

v  وألن التنمويني قد حققوا  انتصارات من جراء الثورة الصناعية دون وضع اعتبار للبيئة و مواردها فان
ذلك كان وراء رفضهم للمطالب اليت كان أنصار البيئة يطالبون ا خاصة فيما يتعلق بالتلوث و تقييم 

عيني و التنمويني مسالة التحكم يف التلوث و إعادة النظر يف املنشات حيث اعترب الصنا،  األثر البيئي
لة مكلفه أي أن إعادة مالمة و جتديد املنشات و التجهيزات القائمة هو أمر باهظ مسأالصناعية 
  .التكاليف 
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وعلى هذا النحو استمر الصراع بني البيئة و التنمية أي ذلك االسترتاف و األضرار بالبيئة من اجل التنمية وذلك   
اخلالف بني أنصار البيئة و التنمويني واستمرت النتائج و املتربات بظهور كوارث و مشكالت أكثر خطورة مما دفع 

و الذي أنتج  السويدية ستوكهومليف مدينة  1972ذلك يف العام كان األمم املتحدة إىل عقد مؤمتر التنمية البشرية 
للبيئة حىت  أصدر جمموعة من خرباء األمم املتحدة يف أواخر السبعينات من  برنامج األمم املتحدةاإلعالن عن إنشاء 

   الدرس التايلاملستدامة واليت هي موضوع حبثنا يفالقرن املاضي تقرير مستقبلنا املشترك الذي خرج مبفهوم التنمية 
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  التلوث ومحاية البيئة

 من اإلنسان لألنشطة كنتيجة جزئيا أو كليا
 يؤثر قد مما للبيئة البيولوجية و ةالكيميائي و 

   ...الرملية العواصف و الرياح اليت تعربها
  املفرطة التصنيعية نتيجة السياسة
 و الكربون،الغاز الكربيت، أكسيد مثل كثرة الغازات

 وقاطرات وطائرات خبارية ودرجات من السيارات

 هوداتا من يتجزأ ال جزء هي احمللية هودات

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                  

  تعريف التلوث البيئي
 األسباب اليت تؤدي إىل التلوث البيئي

 :البيئة محاية وسائل

  التلوث البيئيتعريف  )1
كليا باإلنسان حييط فيها املرغوبة غري التغريات بأنه البيئي التلوث
 الطبيعية  املكونات من تغري مباشرة غري أو مباشرة تأثريات حدوث
 .يعيشها اليت احلياة نوعية و على اإلنسان
 إىل التلوث البيئي األسباب اليت تؤدي )2

اليت تعربها األتربة و الرباكني تقذفها اليت احلمم و الغازات بفعل
نتيجة السياسة اخلطرية الفضالت و القذرة املياه و الغازات كثرة
كثرة الغازات عنها نتج مما املدن على الصناعات معظم متركز

  ...الدخان
  الكيماوية للمبيدات منظم الغري االستعمال

 .املعاجلة غري للمدن الصحي الصرف مياه
  ...الصناعي الضجيج و الصناعي الضباب

من السيارات املختلفة النقل وسائل يف املفرط االستخدام زيادة
  ...وبواخر

  النووية التجارب و اإلشعاعات
  ...احلروب كثرة

  الكثرية املرتلية الفضالت

 :البيئة محاية وسائل )3

هوداتفا   دولية جمهودات و وطنية جمهودات البيئة محاية عملية
 .البيئة الدولية حلماية

 

ü تعريف التلوث البيئي
ü األسباب اليت تؤدي إىل التلوث البيئي
ü وسائل

  

1
التلوث يعرف
حدوث خالل

على اإلنسان
2

 
بفعل .1
كثرة .2
متركز .3

الدخان
االستعمال .4
مياه .5
الضباب .6
زيادة .7

وبواخر
اإلشعاعات .8
كثرة .9

الفضالت .10
  

3
 

عملية تتطلب
الدولية حلماية
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 اليت السياسات بوضع اليوم مطالبة (اتمع املدين املهتمة بالبيئة مؤسسات و الدول و املتحدة فاألمم •
 :يلي ما طريق عن ذلك و أنواعه مبختلف التلوثمن  احلد يف تساهم

و  اإلنسان على البيئي التلوث خطورة البشرية تعي حبيث الطبيعية و البشرية البيئة على احملافظة الثقافة نشر ضرورة
 ...األرض
 و بالبيئة يسئ حتريفها أو حموها حماولة ألن الكون، يف اهللا سنها اليت السنن و القوانني احترام ضرورة •

 .اإلنسان

  .التلوث إنتاج يف تساهم اليت الفعاليات و املشاريع أمام للوقوف التدابري مجيع اختاذ و االحتراز ضرورة •
  .بتخريبها يقوم من كل معاقبة و البيئة، حلماية الدول جلميع ملزمة دولية قوانني إصدار ضرورة •
 هلذا األنابيب فتأسيس املنخفضات، إىل تواجدها أماكن من امللوثة املياه لنقل توصيالت إجياد ضرورة •

  .النفط أنابيب تأسيس عن أمهية ال يقل الغرض،
  .البيئي بالتلوث املشبع للهواء طبيعية مصدات سقي، لتكون إىل حتتاج ال اليت التشجري محالت من اإلكثار •
  .األحياء و تنظيف الشوارع و النظافة اجل من املدن يف املدنية احلمالت تشجيع
 و رااأل إىل الطاقة توليد أو النحلية أو مراكز النووية تاملفاعال عن الناجتة احلارة املياه تصريف منع •

  .البحار
  .البيئية اجلباية مثل التلوث حماربة و حلماية البيئة وإنسانية معنوية و مادية إجراءات اعتماد ضرورة •
 بصحة يضر ال الذي الطبيعي القدر إىل التلوث  البيئي نسبة من احلد إىل البيئة محاية مؤسسات تسعى إن •

 خصوصا اجلسيمات و من الغازات اهلواء لتنقية أجهزة إنشاء مثل التلوث، مصادر ذلك بضبط و اإلنسان،
  .الرمسية الدوائر و املدارس و العامة  كاملستشفيات األماكن يف

  
 البترين من تلوثا أقل بدائل استخدام و تلوث اهلواء يف تتسبب ال حىت السيارات تقنية تطوير على العمل •

 على أو اهليدروجني على اليت تعتمد كاملصادر للطاقة اجلديدة املصادر استخدام و يف السيارات، املستعمل
  ...الشمسية الطاقة

  .الغرض علمية هلذا خمتربات إنشاء و البيئة حول خاصة دراسات إعداد •
ال  و املثال سبيل على منها البيئة حلماية السياسية و األدوات اإلجراءات من جمموعة اختاذ الدول حاولت بالتايل و

  .احلصر
  :القانونية الوسائل-أ

 الناتج  التلوث من حتد الوسائل هذه العامل، دول يف غالبية قبوال و انتشارا و للبيئة محاية الوسائل أكثر و أهم تعترب
  .للبيئة متميزة محاية القانون يكفل أن باعتبار ، التلوث أنواع خمتلف يف اإلنسان أنشطةعن 

  .العمومية السلطات ترصدها البيئية اليت النوعية األهداف تفعيل إىل يهدف مثال العقوبات فنظام
 

  اجلزائر يف البيئة حلماية القانونية الوسائل
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 من وغريها واخلدمية والعمرانية والزراعية األنشطة الصناعية ملختلف املنظمة القوانني بإصدار قام اجلزائري املشرع
 من مجلة على ذلك يف معتمدا هلا، التنظيمية املنفذة اللوائح وسن للبيئة، تلوث عليها يترتب أن ميكن األنشطة اليت

 البيئة، حلماية فعالة رقابة وبالتايل ضمان الواقع أرض على القوانني هذه تفعيل ميكن خالهلا اليت من القانونية الوسائل
  :فيما يلي الوسائل هذه وتتمثل
 .والنهي احلضر •
 .اإللزام •
 .املسبق الترخيص •
 .اإلبالغ •
 .التأثري مدى دراسة •

  :التجارية و االقتصادية األدوات -ب
 الدولية احلماية إلستراتيجيات جديدا اجتاها الصعيد الدويل على االقتصادية األدوات تطبيق يعترب ريو ندوة منذ

 أدوات استعمال إىل البيئة، حول كاألطراف املتعددة  االتفاقيات إطار يف اللجوء ناحية من اجتاهان للبيئة، فظهر
 و الرسوم مثل أدوات تطبيق إىل التفاوض عليه، يتم إطار يف اللجوء أخرى ناحية ومن السياسة التجارية،

  .البيئة األطراف حول املتعددة االتفاقية أهداف لتحقيق اإلنبعاثات يف أسواق احلق و اإلعتمادات
  
  :البيئية وسائل اجلباية- ج
 احلراري االحتباس مقاومة و البيئة اجل محاية من الضرائب و الرسوم فرض خالل من
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   التصحر يف اجلزائر

تعد ظاهرة التصحر من املشاكل اهلامة وذات اآلثار السلبية لعدد كبري من دول العامل، وخاصة تلك الواقعة 
وظهرت أمهية هذه املشكلة مؤخراً، خاصة يف 
العقدين األخريين، بشكل كبري، وذلك للتأثري السليب اليت خلفته على كافة األصعدة، االجتماعية 

  .ةواالقتصادية والبيئي

على الرغم من قدم ظاهرة التصحر، لكن يف الفترة األخرية تسارعت وتفاقمت إىل احلد اليت أصبحت معه 
  .دد مساحات كبرية جداً وأعداد هائلة من البشر باجلوع والتشرد والقحل

 UNCCD تدهور األراضي يف املناطق اجلافة : "هو
   ."وشبه اجلافة، وشبه الرطبة، الناجتة عن عوامل خمتلفة، منها التغريات املناخية والنشاطات البشرية

 .يقصد به زحف الرمال من اجلنوب إىل الشمال فتصبح تلك األراضي مناطق رملية غري صاحلة

خصصت يعد التصحر من أخطر املشكالت اليت تواجه العامل بصفة عامة، والقارة األفريقية بصفة خاصة؛ ولذلك 
ولعل استعراض بعض . من كل عام األمم املتحدة اليوم العاملي ضد التصحر واجلفاف يف السابع عشر من يونيو

من سطح األرض خلطر التصحر مؤثرا على حياة بليون 

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                     

  مقدمـة
  تعريف التصحر
  تعريف االجنراف
  مكافحة التصحر

  أهم طرق احلماية من التصحر يف اجلزائر
 من أهم إجنازات اجلزائر

 مقدمـة

 
تعد ظاهرة التصحر من املشاكل اهلامة وذات اآلثار السلبية لعدد كبري من دول العامل، وخاصة تلك الواقعة 

وظهرت أمهية هذه املشكلة مؤخراً، خاصة يف . به رطبةحتت ظروف مناخية جافة أو شبه جافة أو حىت ش
العقدين األخريين، بشكل كبري، وذلك للتأثري السليب اليت خلفته على كافة األصعدة، االجتماعية 

واالقتصادية والبيئي
على الرغم من قدم ظاهرة التصحر، لكن يف الفترة األخرية تسارعت وتفاقمت إىل احلد اليت أصبحت معه 

دد مساحات كبرية جداً وأعداد هائلة من البشر باجلوع والتشرد والقحل
 UNCCDوالتصحر حسب التعريف احلديث واملعتمد من قبل

وشبه اجلافة، وشبه الرطبة، الناجتة عن عوامل خمتلفة، منها التغريات املناخية والنشاطات البشرية

 التصحر تعريف )1

يقصد به زحف الرمال من اجلنوب إىل الشمال فتصبح تلك األراضي مناطق رملية غري صاحلة

يعد التصحر من أخطر املشكالت اليت تواجه العامل بصفة عامة، والقارة األفريقية بصفة خاصة؛ ولذلك 
األمم املتحدة اليوم العاملي ضد التصحر واجلفاف يف السابع عشر من يونيو

 :املشكلةاألرقام واإلحصائيات يكون كفيالً بإلقاء الضوء على فداحة 

من سطح األرض خلطر التصحر مؤثرا على حياة بليون % 30على الصعيد العاملي، يتعرض حوايل 
  .شخص يف العامل

 

ü مقدمـة
ü تعريف التصحر
ü تعريف االجنراف
ü مكافحة التصحر
ü أهم طرق احلماية من التصحر يف اجلزائر
ü من أهم إجنازات اجلزائر

مقدمـة
 

تعد ظاهرة التصحر من املشاكل اهلامة وذات اآلثار السلبية لعدد كبري من دول العامل، وخاصة تلك الواقعة 
حتت ظروف مناخية جافة أو شبه جافة أو حىت ش

العقدين األخريين، بشكل كبري، وذلك للتأثري السليب اليت خلفته على كافة األصعدة، االجتماعية 
واالقتصادية والبيئي

على الرغم من قدم ظاهرة التصحر، لكن يف الفترة األخرية تسارعت وتفاقمت إىل احلد اليت أصبحت معه 
دد مساحات كبرية جداً وأعداد هائلة من البشر باجلوع والتشرد والقحل

والتصحر حسب التعريف احلديث واملعتمد من قبل
وشبه اجلافة، وشبه الرطبة، الناجتة عن عوامل خمتلفة، منها التغريات املناخية والنشاطات البشرية

1

يعد التصحر من أخطر املشكالت اليت تواجه العامل بصفة عامة، والقارة األفريقية بصفة خاصة؛ ولذلك 
األمم املتحدة اليوم العاملي ضد التصحر واجلفاف يف السابع عشر من يونيو

األرقام واإلحصائيات يكون كفيالً بإلقاء الضوء على فداحة 

على الصعيد العاملي، يتعرض حوايل  •
شخص يف العامل
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  .درا اإلنتاجيةمن ق% 25أما ثلث األراضي اجلافة يف العامل قد فقدت بالفعل أكثر من  •

 . ماليني هكتار من األراضي للتصحر 10كل عام يفقد العامل  •

بليون دوالر سنويا، يف حني تقدر األمم املتحدة أن التكاليف العاملية من أجل  42يكلف التصحر العامل  •
ما (غ األنشطة املضادة للتصحر من وقاية وإصالح وإعادة تأهيل لألراضي لن تتكلف سوى نصف هذا املبل

 بليون دوالر سنويا  22.4 - 10بني 

 االجنراف تعريف )2

التربة العلوية من املنحدرات إىل املناطق املنخفضة كاألودية بسبب األمطار اجلافة،  انتقاليقصد به 
 .باإلضافة إىل العامل البشري كالرعي وحرق الغابات

  التصحر مكافحة )3

التاريخ، وتفاقمها يف العقود األخرية من القرن املاضي  لقد ذكرنا سابقاً، أن ظاهرة التصحر قدمية قدم
وذلك نتيجة لالستثمار اجلائر . كان بسبب غياب التوازن البيئي الطبيعي بني عناصر البيئة املختلفة

  .وغري املرشد للموارد الطبيعية حىت وصلت األمور إىل مرحلة اخلطر، ويف بعض األحيان جتاوزا

بد من أن تدرك اجلهات املعنية خطورة املوقف والقيام باختاذ اإلجراءات أمام هذا الواقع، كان ال
املناطق  الءايوالوسائل الكفيلة باحلد من هذه الظاهرة والوصول يف مرحلة متقدمة إىل إيقافها، مع 

  .اليت تدهورت األمهية الكافية إلعادة تأهيلها

ن ظهورها ذا احلجم نتيجة لتراكمات بطبيعة احلال مل تنشأ ظاهرة التصحر دفعة واحدة، بل كا
التعامل غري املناسب مع املوارد الطبيعية خالل فترة طويلة من الزمن وبالتايل فإن معاجلة هذه املشكلة 

حيتاج إىل وقت طويل، وال توجد حلول سريعة هلا، لكن جيب البدء باختاذ اإلجراءات األولية اليت 
  .ع اخلطط الالزمة ملكافحتها على املدى البعيدحتد من تسارع هذه الظاهرة، ومن مث وض

ومن املبادئ األساسية اليت ميكن االسترشاد ا لوضع خطط عمل ملكافحة التصحر، وذلك حسب 
  :املؤمترات الدولية املعنية بذلك

استخدام املعارف العلمية املتاحة وتطبيقها، خاصة يف تنفيذ اإلجراءات اإلصالحية العاجلة ملقاومة  )1
  .التصحر، وتوعية الناس واتمعات املتأثرة بالتصحر

  .التعاون مع كافة اجلهات املعنية بذلك، على الصعيد احمللي، القطري، اإلقليمي والدويل )2

مناسبة آخذين بعني االعتبار  ةدوديو مرحتسني وترشيد استخدام املوارد الطبيعية مبا يضمن استدامتها  )3
  .عض املناطق أكثر من املعتاد عليهاإمكانات وقوع فترات جفاف يف ب

القيام بإجراءات متكاملة الستخدام األراضي، حبيث تضمن إعادة تأهيل الغطاء النبايت، وخاصة للمناطق  )4
  .اهلامشية، مع االستفادة بشكل خاص من األنواع النباتية املتأقلمة مع البيئة
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ل ملعاجلة مشكلة التصحر من كافة جيب أن تكون خطة عمل مكافحة التصحر، عبارة عن برنامج عم )5
  .جوانبها

يفترض أن دف اإلجراءات املتخذة إىل حتسني ظروف معيشة السكان احملليني املتأثرين بالتصحر، وإجياد  )6
  .الوسائل البديلة اليت تضمن عدم جلوء هؤالء السكان إىل تأمني حاجاا بطرق تساهم يف عملية التصحر

لشأن إصدار القوانني اخلاصة حبماية املوارد الطبيعية بأنواعها املختلفة، وتطبيق على اجلهات املعنية ذا ا )7
  .هذه القوانني بشكل فعال وجاد

اعتبار السكان احملليني جزء هام من مشروع مكافحة التصحر، وتوعيتهم وإشراكهم يف هذا املشروع منذ  )8
عنه، ألنه من املعروف أم هم اهلدف البداية، وتكوين االستعداد عندهم للعمل يف املشروع والدفاع 

النهائي ملكافحة التصحر، وذلك من أجل حتسني ظروفهم املعيشية، هذا يرتب على اجلهات العاملة يف 
مكافحة التصحر تأمني حاجات تلك اتمعات بالشكل املناسب والذي يضمن عدم عودم إىل 

  .االستغالل اجلائر أحياناً لبعض املوارد الطبيعية
 
 من التصحر يف اجلزائر أهم طرق احلماية 

 .التشجري املكثف أي غرس األشجار بشكل متقارب كي تشكل سداً ضد زحف الرمال  .1

 .إقامة مدرجات على شكل حواجز صخرية مدعمة بسياج  .2

 .توسيع مشاريع الري بإقامة السدود وقنوات صرف املياه .3

 .دف احملافظة على الغطاء النبايت وعدم انزالق التربةتنظيم الرعي وصيانة الغابات من احلرائق والتلف،   .4
 

 إجنازات اجلزائر من أهم

وهو عبارة عن حزام من األشجار إليقاف زحف الرمال وحماربة التصحر وهو ميتد من : السد األخضر •
كم  40و 20كلم وعرضه يتراوح بني 1500يقدر بـ : احلدود الغربية إىل احلدود الشرقية على طول

 .إجناز شباب اخلدمة الوطنية وهو من
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   اجلــــــفاف

مما يؤدي إىل عجز يف   اجلفاف هو حالة انعدام املطر خالل مدة من الزمن أو احنباس املاء عن األرض زمنا طويال
 

وعلى الرغم من أن .من املمكن أن يكون للجفاف تأثري كبري على كل من النظام البيئي والزراعة يف املنطقة املتضررة
وإنزال  فترات اجلفاف قد تستمر لسنوات عديدة، فإن فترة قصرية من اجلفاف الشديد كفيلة بإحلاق أضرار هائلة

  وهلذه الظاهرة العاملية تأثري واسع النطاق يف جمال الزراعة

ومن املعروف أيضا أنه لطاملا كانت فترات اجلفاف الطويلة الدافع الرئيسي للهجرة اجلماعية ؛ فهي تلعب دورا 
القرن األفريقي والساحل رئيسيا يف حدوث عدد من اهلجرات املستمرة والكوارث اإلنسانية األخرى يف منطقيت 

  .الستخدامها يف الري أو يف األغراض االستهالكية
املمكن أن تساعد املالحظة املستمرة ملستويات سقوط األمطار ومقارنة ذلك مبستويات 

  االستخدام احلالية للمياه يف احلماية من اجلفاف الناتج من فعل اإلنسان
كما  املخطط هلا بشكل جيد يف تقليل تعرية التربة 

  .أمام املزارعني لزراعة حماصيل أقل استهالكًا للمياه يف السنوات األكثر جفافًا
اليت متت ) مياه الصرف الصحي(يقصد ا مياه الصرف املتخلفة عن األنشطة الصناعية 

لنطاق لـ األراضي يف املناطق بناء قنوات أو إعادة توجيه األار كمحاوالت واسعة ا

 .حيث ميكن ترشيد استهالك املياه

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                               

  تعريف اجلفاف

اجلفاف هو حالة انعدام املطر خالل مدة من الزمن أو احنباس املاء عن األرض زمنا طويال
 جغرافيا واسعا طيلة مدة من الزمناملوارد املائية للبالد، والذي ميس جماال 

 أثار اجلفاف

من املمكن أن يكون للجفاف تأثري كبري على كل من النظام البيئي والزراعة يف املنطقة املتضررة
فترات اجلفاف قد تستمر لسنوات عديدة، فإن فترة قصرية من اجلفاف الشديد كفيلة بإحلاق أضرار هائلة

وهلذه الظاهرة العاملية تأثري واسع النطاق يف جمال الزراعة .احمللي بـ االقتصاد

ومن املعروف أيضا أنه لطاملا كانت فترات اجلفاف الطويلة الدافع الرئيسي للهجرة اجلماعية ؛ فهي تلعب دورا 
رئيسيا يف حدوث عدد من اهلجرات املستمرة والكوارث اإلنسانية األخرى يف منطقيت 

  استراتيجيات التخفيف من آثار اجلفاف

الستخدامها يف الري أو يف األغراض االستهالكية حتلية مياه البحار
املمكن أن تساعد املالحظة املستمرة ملستويات سقوط األمطار ومقارنة ذلك مبستويات  اجلفاف منرصد 

االستخدام احلالية للمياه يف احلماية من اجلفاف الناتج من فعل اإلنسان
املخطط هلا بشكل جيد يف تقليل تعرية التربة  استخدام األراضي  ميكن أن تساعد الدورة الزراعية

أمام املزارعني لزراعة حماصيل أقل استهالكًا للمياه يف السنوات األكثر جفافًا أا تتيح الفرصة
يقصد ا مياه الصرف املتخلفة عن األنشطة الصناعية  املعاجلةاملياه 

  .معاجلتها وتنقيتها
بناء قنوات أو إعادة توجيه األار كمحاوالت واسعة ا شق قنوات صناعية
  .املعرضة للجفاف

حيث ميكن ترشيد استهالك املياه  القيود املفروضة على استهالك املياه
 

 

تعريف اجلفاف

اجلفاف هو حالة انعدام املطر خالل مدة من الزمن أو احنباس املاء عن األرض زمنا طويال
املوارد املائية للبالد، والذي ميس جماال 

أثار اجلفاف
من املمكن أن يكون للجفاف تأثري كبري على كل من النظام البيئي والزراعة يف املنطقة املتضررة

فترات اجلفاف قد تستمر لسنوات عديدة، فإن فترة قصرية من اجلفاف الشديد كفيلة بإحلاق أضرار هائلة
بـ االقتصادخسائر 

ومن املعروف أيضا أنه لطاملا كانت فترات اجلفاف الطويلة الدافع الرئيسي للهجرة اجلماعية ؛ فهي تلعب دورا 
رئيسيا يف حدوث عدد من اهلجرات املستمرة والكوارث اإلنسانية األخرى يف منطقيت 

  األفريقي

استراتيجيات التخفيف من آثار اجلفاف

حتلية مياه البحار •
رصد  •

االستخدام احلالية للمياه يف احلماية من اجلفاف الناتج من فعل اإلنسان
استخدام األراضي  ميكن أن تساعد الدورة الزراعية •

أا تتيح الفرصة
املياه  •

معاجلتها وتنقيتها
شق قنوات صناعية •

املعرضة للجفاف
القيود املفروضة على استهالك املياه •
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  التغريات املناخية واالحتباس احلراري

  .لقد أسهمت الثورة الصناعية مبا محلته من تقدم صناعي و تطور تقين كبري يف إحداث االختالل يف النظام البيئي

العاملية  يف ظل ما ميكن أن  األجندةاحد القضايا املطروحة دائما على 
  .يترتب عليها من تغريات خطرية دد مستقبل اإلنسان على كوكب األرض 

ح واملتساقطات اليت متيز كل التغري املناخي هو اختالل يف الظروف املناخية املعتادة كاحلرارة وأمناط الريا

تغري ملحوظ يف العوامل املميزة ملناخ منطقة معينة مثل درجات احلرارة ومعدالت هطول 
  .األمطار مقارنة باملعدالت املرجعية والسائدة اليت ميزت هذا املناخ خالل فترة زمنية 

. هو ظاهرة إرتفاع درجة احلرارة يف بيئة ما نتيجة تغيري يف سيالن الطاقة احلرارية من البيئة و إليها
  و عادة ما يطلق هذا اإلسم على ظاهرة إرتفاع درجات حرارة األرض يف معدهلا

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

التغريات املناخية واالحتباس احلراري   

 مقدمة

  ما هو التغري املناخي؟

  كيف يتغري املناخ بسببنا
 نتائج التغريات املناخية 

 أسباب التغريات املناخية 

  التغريات املناخية واألمن الدويل 
  املستدامة التنمية على ثريهٔٔوتا املناخ تغري
 املمكنة لظاهر التغري املناخي  لولاحل

  خالصة

لقد أسهمت الثورة الصناعية مبا محلته من تقدم صناعي و تطور تقين كبري يف إحداث االختالل يف النظام البيئي

احد القضايا املطروحة دائما على  أضحتظاهرة التغري املناخي  أنالشك 
يترتب عليها من تغريات خطرية دد مستقبل اإلنسان على كوكب األرض 

  التغري املناخي؟ ما هو

التغري املناخي هو اختالل يف الظروف املناخية املعتادة كاحلرارة وأمناط الريا
  . منطقة على األرض

تغري ملحوظ يف العوامل املميزة ملناخ منطقة معينة مثل درجات احلرارة ومعدالت هطول كما هي  عبارة عن 
األمطار مقارنة باملعدالت املرجعية والسائدة اليت ميزت هذا املناخ خالل فترة زمنية 

  احلراري االحتباس

هو ظاهرة إرتفاع درجة احلرارة يف بيئة ما نتيجة تغيري يف سيالن الطاقة احلرارية من البيئة و إليها الحتباس احلراري
و عادة ما يطلق هذا اإلسم على ظاهرة إرتفاع درجات حرارة األرض يف معدهلا

 

ü مقدمة
ü ما هو التغري املناخي؟

ü كيف يتغري املناخ بسببنا
ü  نتائج التغريات املناخية
ü  أسباب التغريات املناخية
ü  التغريات املناخية واألمن الدويل
ü تغري
ü احل
ü خالصة

 مقدمة

لقد أسهمت الثورة الصناعية مبا محلته من تقدم صناعي و تطور تقين كبري يف إحداث االختالل يف النظام البيئي

الشك و مما 
يترتب عليها من تغريات خطرية دد مستقبل اإلنسان على كوكب األرض 

ما هو )1
التغري املناخي هو اختالل يف الظروف املناخية املعتادة كاحلرارة وأمناط الريا

منطقة على األرض

كما هي  عبارة عن 
األمطار مقارنة باملعدالت املرجعية والسائدة اليت ميزت هذا املناخ خالل فترة زمنية 

االحتباس )2

الحتباس احلراريا
و عادة ما يطلق هذا اإلسم على ظاهرة إرتفاع درجات حرارة األرض يف معدهلا
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  املناخ بسببنا كيف يتغري )3
الكربون يف اجلو ،وهو غاز احتراق الوقود االحفوري على أنواعه يؤدي إىل إطالق غاز ثاين أكسيد  •

  .يساهم يف رفع حرارة األرض
  االرتفاع  هذا يف بفعالية تساهم اليت الدفيئة غازات نبعاثا •
   املناخية نتائج التغريات )4
 املأهولة اجلزر آالف إغراق إىل تؤدي قد اليت والفيضانات، اجلفاف وارثك ديتزا ذلك عن نتجي •

 . بالسكان

 .املهددة واحليوانية لنباتية ا األنواع من العديد انقراض عن فضالً قيا،يأفر يف اجلوع تفاقم إىل باإلضافة •
  

 العامل يف  جبال سلسلة أعلى وهي ، "اهليمااليا" جبال منطقة يف اجلليدية األار تذوب أن يتوقع ماك •

 وكذلك ذوبان القطب املتجمد. البشر من املاليني مئات على تأثريات له سيكون مما

 على حساب الدول الفقرية القصري املدى على الزراعية إنتاجيتها يف مكاسب الصناعية البلدان حتقق قد •

 وال .املياه وموارد بالزراعة تلحق اليت األضرار بسبب للجوع، البشر من ماليني يتعرض أن حيتمل  •
 .الغذائي العاملي األمن على تأثريه سيما

ازدياد التبخّر ، والتحوّالت يف أمناط سقوط األمطار من ارتفاع درجات احلرارة، وتدين رطوبة التربة،  •
حيث التوزيع الزمين واجلغرايف، والتقلُّب السنوي واملومسي الشديد للظواهر اجلويّة، وازدياد موجات 

 .اجلفاف والفيضانات، وتقلُّص الغطاء الثلجي على املُرتفعات

يّة الساحلية للمياه العذبة، كذلك يتوقَّع أنْ يؤثّر ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخله يف اخلزانات اجلوف •
 تغيّر املناخِ سلبا على نوعية املياه، من خالل تلوث املياه السطحيّة واملياه اجلوفية وزيادة نسبة ملوحتها

 .توزيعها ونظم عليها احلصول وإمكانية األغذية إنتاج على كبري التغري بشكل هذا ويؤثر •
 على األمد طويلة انعكاسات هلا سيكون وحدا والفيضانات اجلفاف حاالت تكرار تزايد إن كما •

 .العامل يف الزراعية البيئة نظم استقرار

  إلف شخص سنويا 150يودي حبياة  •
 • 2050 العام حلول مع باالنقراض مهددة الربية احلية ألنواع من%  20  •

 إىل مليارات 5 من الشرب مياه يف نقص من يعانون الذين األشخاص عدد سريتفع عاما 50 غضون يف •
 شخص مليارات 8

 الدوالرات مبليارات خسارات العامل صناعات يكيد •

   املناخية أسباب التغريات )5
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 ذلككو حفرياال الوقود إلحراق نتيجة الثورة الصناعية منذ الكربون أكسيد ثاين غاز يزكتر ازدياد •

 .  بيولوجيا لتحلله نتيجة أو باحلرق الغابات أخشاب سدكلتأ نتيجة

  واحمليطات البحار تبخر مياه معدل زيادة يف يتسبب األرضية الكرة حرارة درجة ارتفاع •
 على واملناخ احلياة مناحي على سلبا بات يؤثر والذي العاملي، والتلوث البيئي التلوث نسبة تزايد •

 مجيع على حتما السالبة ستنعكس آثاره والذي األرض على احلرارة درجات لتزايد ىمما أد األرض
 .كوكب األرض على احلياة ضروب

   واألمن الدويل التغريات املناخية )6
يشكل تغيّر املناخ ديدا أمنياً لكافة البلدان، وخاصة أن مفهوم األمن اتسع ليشمل األمن االقتصادي والبيئي 

ومن جانب آخر فليس جبديد القول  .واإلنساين، ومل يعد قاصراً على مفهوم األمن العسكري فقط هذا من جانب
 80-75بأن البلدان النامية هي األكثر تعرضا للمعاناة من تغيّر املناخ، إذ أنَّ التقديرات تفيد بأا ستتحمل حوايل 

 .يف املائة من تكاليف األضرار اليت تنجم عن تغيّر املناخ

  :ملناخيّةوفيما يلي بيان لبعض التأثريات اليت تحدثها التغيّرات ا
 :األمن العسكري

كشفت دراسة حديثة نشرت يف جامعة كولومبيا األمريكية، عن أن هناك عالقة متبادلة بني التغريات املناخية 
تسبب يف اندالع العديد من الصراعات يف " النينو"واحلروب املدنية، مشرية إىل أنه ثبت على سبيل املثال أن إعصار 

، ومت حتليل التغريات املناخية اليت 2004وحىت عام  1950الدراسة الفترة مابني عام ومشلت . خمتلف دول العامل
  .طرأت على العامل يف هذه الفترة والصراعات اليت نشأت بسببها

   
وقد أدت ظاهرة ارتفاع درجة احلرارة يف مياه على سطح احمليط اهلادئ الشرقي واليت أدت إىل تغري املناخ االستوائي 

ألن  إفريقياىل اجلفاف ومزيد من األعاصري، ومن هنا نشأت الصراعات يف الدول االستوائية  خاصة يف الذي يؤدى إ
  .هذه األعاصري تؤثر على الزراعة واالقتصاد

 :األمن االقتصادي

فالتغريات املناخية من شأا أن تؤثر على األمن االقتصادي وذلك من عدة وجوه فعلى سبيل املثال من شأن هذه 
املُتغيِّرات التأثري على اإلنتاج الزراعي، حيث قد تقلُّص املساحة الصاحلة للزراعة ومواسم الزراعة، كما أنَّ ارتفاع 
درجات احلرارة يؤثر على منو بعض احملاصيل اليت حتتاج لدرجات حرارة أقل، كما أنَّ ارتفاع منسوب سطح البحر 

راق األراضي الساحلية الزراعية، مما يقلّل من مساحات األراضي نتيجة الرتفاع درجة حرارة العامل يؤدي إىل إغ
  .الزراعية خاصة يف افريقيا

  
 :األمن االجتماعي
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جاء يف التقرير الصادر عن ائتالف من وكاالت البيئة واإلغاثة أن ظاهرة االحتباس احلراري دد بعدم إدراك 
، ويقول 2015نسبة الفقر يف العامل إىل النصف حبلول عام أهداف التنمية األلفية اليت اتفق عليها دوليا لتقليل 

  ".يعوق حىت حتقيق اجنازات يف التنمية البشرية"التقرير إن االحتباس احلراري ميكن أن 
    

وفضالً عما سبق سيكون للتغري احلراري تأثرياً سلبياً على صحة البشر، وانتشار الكثري من األمراض، حيث يتسبّب 
أو فريوس، كما أنَّ زيادة درجات احلرارة تؤدي إىل  بكترييارارة يف تنشيط اجلراثيم، سواء كانت ارتفاع درجة احل

، وسيؤدي تغيّر املناخ أيضا إىل حدوث تغيري ااملال ريمثل " األمراض املنقولة باحلشرات أو املاء"اتساع مدى بعض 
وغريه من ناقل األمراض املُعدية مما يؤثر على التوزيع املومسي لبعض حبوب اللقاح  ااملال ريمتزايد يف توزيع ناموس 

  .املُسببة للحساسية، ويؤدي إىل زيادة خماطر موجات السخونة
    

وتعترب بعض البلدان اإلفريقية، من األكثر الدول اليت  تنتشر فيها األمراض احلساسة للمناخ، كما أن قدرا على 
ال الصحة ضعيفة؛ ومن املتوقع أن يلحق تغيّر املناخ آثارا سلبية بالتنمية االجتماعية واالقتصادية مبا االستجابة يف جم

  .يؤثر على البشر واحليوانات على حد سواء
  

 :األمن السياسي

زيد يف املناطق اليت تعاين عدم استقرار سياسي وتوتراً ميكن أن يشكل تغري املناخ عامالً مضاعفاً للتهديد، حبيث ي
مشكلة ندرة املياه تفاقماً وكذلك التوتر داخل البلد املعين من جهة، وبينه وبني البلدان اليت تشاركه املوارد املائية 
واجلغرافيا واحلدود السياسية من جهة أخرى، على سبيل املثال من املمكن أن يزيد تغري املناخ التوتر ويعمق الرتاع 

ري املناخ سيصبح أصعب سياسياً احترام ترتيبات الشراكة يف املوارد املائية بني ، مع ما هو متوقع من تغ إفريقيايف 
  .البلدان املعنية وتقاسم هذه املوارد أكثر صعوبة على الصعيد السياسية

    
فان قضية التغيّرات املناخيّة أصبحت من أشد القضايا خطورة على املستوي احمللي والدويل ملا هلا من  وإمجاال

تشكل خطرا يحيط مبستقبل األجيال القادمة الذين هلم احلق يف البقاء يف بيئة نظيفة آمنة، وأنَّ التغيّرات تداعيات 
افر اجلهود الدولية واحمللية، حيث إا تتجاوز ظهي قضية يتطلب التصدي هلا ت اإلفريقيةالبيئية اليت تتعرض هلا الدول 

العاملي ومجيع الكائنات احلية للخطر ويف مقدمتها  األمنض معرضةً احلدود الوطنية ومتتد إيل سائر أحناء األر
  .اإلنسان

  
  املستدامة التنمية على ثريهٔٔوتا املناخ تغري )7
 )قتصادٕٕاال على املناخية التغريات ثرئٔتا(البعد االقتصادي  )1
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 لتغري األكرب األثر عليها يقع أن يرجح اليت هي الطبيعية املوارد على تعتمد اليت الفقرية الصغرية البلدان •
 .املناخ

 .الدولية التجارة وحركة العاملي، االقتصاد ىالتأثري عل •

 .املالية والتدفقات والتجارة، ،االقتصادي النمو على تأثريات •

 تضرراً األقل املناطق اىل) تضررا األكثر( الفقرية املناطق من الشعوب هجرة •

 الدول التنافسية القدرة اخنفاض •

 

  )  االجتماعية واآلثار املناخ تغري( البعد االجتماعي  )2
 للشعوب القيمية املنظومة وتغري اهلجرة •

 والقيم السلوكيات على تأثري •

 املهن طبيعة على التأثري •

 .والصراعات احلروب •

 واملستقبلة املهاجرة للمجتمعات املعيشة أمناط تغري •

 البيئي لبعد )3

 .الغذائي املخزون تقلص وبالتايل احمللية الزراعية اإلنتاجية على سلبيا التأثري •

 .“السام التلوث سيتفاقم وبالتايل الكيميائية األمسدة استخدام مباشر غري بشكل سيزداد” التصحر •

 الناقلة واحلشراتاآلفات  النتشار اتيةوم ظروفا احلرارة درجات ارتفاع يشكل واألمراض اآلفات •
 اللمال ري الناقل كالبعوض لألمراض

 التغري املناخي  املمكنة لظاهر لولاحل

 ).الشمسية الطاقة املائية، الطاقة الرياح، طاقة( املستقبل يف املتجددة الطاقة حنو التحول •

 .الكربون املنخفضة البديلة التكنولوجيات •

 “للطاقة املوفرة اإلضاءة نظم” الطاقة استخدام ترشيد •

  .للطاقة املوفرة املرتلية األجهزة إصدار ىف املشاركة •
 .ومساندة دعاية تمحال •

 .واخلاص العام القطاعني من االستثمار تشجيع •

 املعدات لتطوير والبحثي الصناعي القطاع مع والتعاون الطاقة وترشيد املتجددة الطاقة بتقنيات الوعي نشر •
 قليميواإل احمللى املستوى على املتجددة الطاقة جمال يف متخصصة كوادر وإعداد



      -الجزء األول–سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

 
38 

  للحد من استخدام املواد املستنفدة لطبقة األوزونتنفيذ برناجماً وطنياً  •
  تبادل اخلربات واآلراء يف قضايا محاية املناخ •
حتفيز دول العامل للتكاتف وتوحيد اجلهود من اجل وضع وتنفيذ احللول العلمية والناجعة للتغلب على  •

“ و” املُلوث يدفع ” مثل املشاكل الكونية اليت أنتجتها الثورة الصناعية مستندة على عدة مبادئ أساسية 
  املسؤولية املشتركة 

وفر اإلمكانيات املالية والتقنية لتبادل املعلومات واخلربات ونقل التقنيات الصديقة للبيئة بني دول العامل ت •
لتمكني الدول اليت ال متتلك اإلمكانيات من نقلها وتوطينها وبذلك ميكن للكرة األرضية اليت نعيش عليها 

  لتخلص من تلك الظواهر الغريبة عليهامجيعا من ا
سقف واحد لتبادل اخلربات واملهارات اليت  املعنية ذه الظاهرة حتتمجع املسئولني عن االتفاقيات  •

  تراكمت لديهم وهم يقومون بتنفيذ تلك االتفاقيات على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية

 خالصة

املناخي وآثاره سوف تكون أشد وأقسى على الفقراء وعلى البالد األكثر فقرا، املؤسف واحملزن أن تداعيات التغري 
 وهذا لسبب بسيط، هو أا األقل استعدادا واألقل قدرة على مواجهة وجماة خماطر وآثار تلك املشكلة اخلطرية

الطوفان القادم، وذلك  بإمكان كل واحد منا املسامهة يف إنقاذ مستقبل األرض ويف إنقاذ أوالده وأحفاده من براثن
بأن يزيد من اخضرار تصرفاته وأعماله اليومية، وبأن يعود إىل فطرته األوىل احملبة واملراعية لقدرات النظم البيئية 

  احمليطة
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  التنمية املستدامة 

 ومنوها تطورها حتقيق عن البحث إىل السياسي،

 اجلانب على عواقبها يف التفكري دون االقتصادية

 إىل االقتصادية التنمية من املفهوم فتغري والبيئية،

 كبعد واالستدامة للتغيري كعملية التنمية مها

 الوقت يف وأداا التنمية عملية هدف هو اإلنسان

 البيئة محاية مع جهة، من العامل سكان لكل

 خالل من األوىل للمرة صياغته مت الذي املستدامة

 رئيسة برئاسة  (CMED)   والبيئة للتنمية

 متعلمجا حاجات االعتبار بعني تأخذ اليت

جيمع بني التنمية االقتصادية والتقدم 

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                              
  ما هي التنمية املستدامة ؟

  :التنمية املستدامةنظرة تارخيية على تطور مفهوم 
 أهداف التنمية املستدامة 

 مبادئ وأساسيات التنمية املستدامة

 :ملاذا التنمية املستدامة

  أبعاد التنمية املستدامة 

السياسي، استقالهلا على حصوهلا بعد الدول من كثري سعت                
االقتصادية التنمية على التركيز ولكن االقتصادية، التنمية خالل من 
والبيئية، االجتماعية األزمات من كثري حدوث إىل أدى والبيئي االجتماعي

مها أساسني بعدين بني جيمع الذي ،املستدامة التنميةمتثل يف  أوسع
اإلنسان أن أساس على البشري اجلانب على تركز التنمية أصبحت
لكل املعيشي املستوى حتسني املستدامة التنمية من اهلدف وأصبح
  .أخرى، جهة من الطبيعية الثروات استرتاف عدم

  التنمية املستدامة ؟ما هي 

املستدامة التنمية مفهوم حول كبريا حوارا هناك كان السبعينات بداية
للتنمية العاملية اللجنة عن 1987 عام صدر الذي "كاملشتر مستقبلنا
  برونتالند هارمل جرو السابقة النرويج

اليت  التنمية "هي املستدامة التنمية فإن برونتالند جلنة تعريف 
  ".متهباحتياجا الوفاء يف القادمة األجيال حبقوق املساس دون

جيمع بني التنمية االقتصادية والتقدم بالفرنسية،  "développement durable"إن التنمية املستدامة، 
 .االجتماعي والثقايف مع احملافظة على البيئة يف نفس الوقت

 

ما هي التنمية املستدامة ؟ .1
نظرة تارخيية على تطور مفهوم  .2
أهداف التنمية املستدامة  .3
مبادئ وأساسيات التنمية املستدامة .4
ملاذا التنمية املستدامة .5
أبعاد التنمية املستدامة  .6

                
 االقتصادي

االجتماعي
أوسع مفهوم
أصبحت إذ زمين،
وأصبح نفسه،

عدم وضمان

ما هي  .1

بداية يف    
مستقبلنا" تقرير
النرويج وزراء

 فحسب .

دون الراهنة

إن التنمية املستدامة، 
االجتماعي والثقايف مع احملافظة على البيئة يف نفس الوقت

 
الدرس

12
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واتمعات وكذلك األعمال التجارية بشرط ان تليب احتياجات  واملدن األرضهي عملية تطوير التنمية املستدامة 
الذي جيب  البيئيخطورة التدهور  العاملويواجه . احلاضر بدون املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاا

 .جتماعيالتخلي عن حاجات التنمية االقتصادية وكذلك املساواة والعدل اال التغلب عليه مع عدم

  :تطور مفهوم التنمية املستدامةنظرة تارخيية على  .2

انشأ  1968إن مفهوم التنمية املستدامة مل يصقل يف بالد واحدة معينة، بل هو مفهوم ذو أصل عاملي، ففي سنة     
واملتكون من مفكرين وشخصيات  (ONG)والذي يعترب منظمة غري حكومية  Club de Romeنادي روما 

  .من خمتلف البلدان الصناعية، حيث اهتموا مبشاكل تطور العامل بصفة عامة

دولة من خمتلف  113نظمت األمم املتحدة قمة مبدينة ستوكهومل شاركت فيها  1972جوان  16إىل  5من  -
  .دامةأحناء العامل، حيث تعترب هذه القمة كأول نواة لظهور فكرة التنمية املست

  .ظهرت ألول مرة عبارة التنمية املستدامة 1980يف سنة  -

  .CMEDالصادر عن " مستقبلنا املشترك"عرف بدقة مفهوم التنمية املستدامة يف تقرير  1987يف سنة  -

، حيث Sommet de la Terre à Rio وريو دي جانيي رة ننظمت قمة األرض مبدي 1992يف سنة  -
التقدم االقتصادي، العدالة : دولة، وعرفت التنمية املستدامة بتفاعل ثالث أبعاد 150اجتمعت أكثر من 

  .Agenda 21: مبدأ أساسيا عرفت بـ  21وقد صادقت هذه القمة على . االجتماعية، احلفاظ على البيئة

 Protocole de Kyotoة كيوتو وقد انبثقت عن هذه القمة عدت اتفاقيات فيما بعد، كان أمهها اتفاقي -
  .الذي يلزم الدول املوقعة عليه خبفض الغازات املسببة لالحتباس احلراري

كقمة ثانية لألرض متعلقة بالتنمية  2002سبتمرب  4مث بعد ذلك جاءت قمة جوهانزبورغ جبنوب إفريقيا يف  -
  .املستدامة

 .يف حضور عدد كبري من زعماء دول العامل“ 20+يو ر"قمة التنمية املستدامة واملعروفة باسم  2012يف جوان -
  .  االقتصاد األخضر والقضاء على الفقر حول أمهية  تتلخص أهداف القمةحيث 
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   التنمية املستدامةأهداف  .3

من خالل التركيز على العالقات بني نشاطات السكان والبيئة، وتتعامل : حتقيق نوعية حياة أفضل للسكان -أ 
، وذلك عن طريق مقاييس احلفاظ على نوعية البيئة اإلنسانمع النظم الطبيعية وحمتواها على أساس حياة 

  .واإلصالح والتهيئة وتعمل على أن تكون العالقة يف األخري عالقة تكامل وانسجام

وكذلك تنمية إحساسهم باملسؤولية اجتاهها وحثهم على  :باملشكالت البيئة القائمةتعزيز وعي السكان  -ب 
املشاركة الفعالة يف إجياد حلول مناسبة هلا من خالل مشاركتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقدمي برامج 

 .ومشاريع التنمية املستدمية

قة بني نشاطات السكان والبيئة وتتعامل مع وذلك من خالل التركيز على العال :احترام البيئة الطبيعية - ج 
، وبالتايل فالتنمية املستدمية هي اليت تستوعب العالقة احلساسة اإلنسانالنظم الطبيعية وحمتواها على أساس حياة 

  .بني البيئة الطبيعية والبيئة املبنية وتعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل وانسجام

وهنا تتعامل التنمية مع املوارد على أا موارد حمدودة لذلك : استخدام عقالين للمواردحتقيق استغالل و -د 
  .حتول دون استرتافها أو تدمريها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقالين

 حتاول التنمية املستدمية توظيف التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم :ربط التكنولوجيا احلديثة بأهداف اتمع -ه 
أهداف اتمع، وذلك من خالل توعية السكان بأمهية التقنيات املختلفة يف اال التنموي، وكيفية استخدام 

املتاح واجلديد منها يف حتسني نوعية حياة اتمع وحتقيق أهدافه املنشودة، دون أن يؤدي ذلك إىل خماطر وآثار 
  .ة عليها مبعىن وجود حلول مناسبة هلابيئية سالبة، أو على اٌألقل أن تكون هذه اآلثار مسيطر

وذلك بإتباع طريفة تالئم إمكانياته وتسمح : إحداث تغيري مستمر ومناسب يف حاجات وأوليات اتمع -و 
  .بتحقيق التوازن الذي بواسطته ميكن تفعيل التنمية االقتصادية، والسيطرة على مجيع املشكالت البيئية

يث حيافظ على الرأمسال الطبيعي الذي يشمل املوارد الطبيعية والبيئية، وهذا حب :حتقيق منو اقتصادي تقين -ز 
بدوره يتطلب تطوير مؤسسات وبىن حتتية وإدارة مالئمة للمخاطر والتقلبات لتؤكد املساواة يف تقاسم الثروات 

 .بني األجيال املتعاقبة ويف اجليل نفسه

  

  :وأساسيات التنمية املستدامةمبادئ  .4

املستدامة فكرة تعتمد على جمموعة من األسس واملبادئ، وسوف نعرض باختصار جمموعة من هذه املبادئ التنمية 
  :األساسية اليت تقوم عليها التنمية املستدامة
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يعتمد هذا املبدأ على فكرة : Principe pollueur – payeur: الدافع- مبدأ امللوث •
  .ناعي سوف يدفع أكثرأن من يلوث أكثر خالل النشاط االقتصادي وخاصة الص

من  :Principe utilisateur - payeur: الدافع- مبدأ املستعمل أو املستخدم •
 .يستخدم املواد الضارة يدفع أكثر

تعتمد هذه الفكرة على أن أي نشاط : Principe de précautionمبدأ احليطة واحلذر  •
 .يلغى حىت يوجد البديل اقتصادي حيتمل أن يسبب أثارا صحية أو بيئية ضارة جيب أن يؤجل أو

   :التنمية املستدامةملاذا  .5

خالل الثالثة قرون األخرية ما مل تدمره الطبيعة منذ خلقها، وخاصة منذ انطالق الثورة  اإلنسانلقد دمر     
الصناعية، وبالتايل فقد ظهرت العديد من املشاكل البيئية، االجتماعية وكذلك االقتصادية، ومل تستطع نظريات 

ية الكالسيكية حل هذه املشاكل وبالتايل كان البد للبشرية أن يتبنوا مفهوما جديدا للتنمية حيقق النجاعة التنم
  .االقتصادية والعدالة االجتماعية وحيافظ على البيئة

  :إىل ما يلي اإلنسانونقسم املشاكل اليت تسبب فيها 

املكثفة بصفة عامة والدول املتقدمة تكنولوجيا بصفة  تسببت فيها األنشطة الصناعية: املشاكل البيئية العاملية. 1.5
  :وتتمثل هذه املشاكل يف.خاصة

 Le  réchauffement planétaire. ارتفاع درجة حرارة األرض -

  Gaz à effet de serreارتفاع نسبة الغازات السامة واملسببة لالحتباس احلراري  -

  :التالية ثوكان نتيجة هلذا التلوث أن ظهرت الكوار -
 L’appauvrissement de la couche d’ozone. قب األوزون وهشاشة الغالف اجلويث -

stratosphérique 
  Perte de biodiversité. تقهقر التنوع البيولوجي -
 Épuisement des ressources naturelles non. إاك املوارد الطبيعية غري املتجددة -

renouvelables كالبترول والغاز.  
 Épuisement des ressources naturelles .الطبيعية املتجددةإاك املوارد  -

renouvelable.كقطع األشجار، الزراعات املكثفة...  
  :وهي املشاكل اليت تعاين منها كل دولة بنسبة معينة، وتتمثل هذه املشاكل يف: املشاكل البيئية احمللية. 2.5

 La Pollution de l’air. تلوث اهلواء، نتيجة لألنشطة الصناعية والغازات السامة -

 .التلوث احلمضي واألمطار احلمضية نتيجة لتلوث اهلواء  -



      -الجزء األول–سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

 
43 

، نتيجة للملوثات Polluants organiques persistants (POP)التلوث العضوي الثابت،  -
 .اخلطرية ةالكيميائي

 .تلوث األرض -

 .تلوث املاء -

 Organismes génétiquementاملغرية واملعدلة وراثيا  تظهور األعضاء أو السالال -

modifiés (OGM) والبيئة العامة اإلنسان، واليت هلا آثار سلبية كثرية على.  
بعد التطرق إىل املشاكل البيئية املختلفة اليت أوجبت ظهور مفهوم التنمية املستدامة، جبدر بنا احلديث عن الوضعية * 

  :ة املستدامة كحل دائماالقتصادية واالجتماعية للعامل واليت يف ظلها ظهر مفهوم التنمي

واليت متيزت بسيطرة الشركات متعددة اجلنسيات على النشاط : الوضعية االقتصادية واالجتماعية. 3.5
  :االقتصادي العاملي، وظهور العوملة االقتصادية وعوملة األسواق، واليت من آثارها

 .تركز القوة يف يد الشركات العاملية العمالقة -

 .ية واملوارد املشتركةخوصصة اخلدمات االجتماع -

 .إضعاف دور احلكومات يف محاية الصحة وتوفري األمن -

 .الالمساواة بني دول الشمال ودول اجلنوب -

 .التأثري السليب لوسائل اإلعالم -

 .ضياع املؤسسات الصغرية احمللية -

ذين يعانون من ااعة يف كما توسعت رقعة الفقر يف العامل، وعدم املساواة يف توزيع املوارد، وزيادة نسبة السكان ال
العامل، أما يف الدول املتخلفة فنجد مشاكل توفر املياه الصاحلة للشرب واملشاكل املتعلقة بالوصول إىل املرافق 

  ...الصحية والتعليمية

  إذا ما هو احلل ؟

البد من ظهور فلسفة كما قلنا سابقا، يف ظل تفاقم املشاكل البيئية واالجتماعية واالقتصادية السالفة الذكر، كان 
جديدة حتاول إرساء أفكار حلل هذه املشاكل، وبالتايل ظهر مفهوم التنمية املستدامة كمحاولة إلجياد حل دائم يركز 

  .على التنمية االقتصادية املستمرة والعدالة االجتماعية الشاملة ومحاية البيئة العاملية واحمللية للدول

  :التنمية املستدامةأبعاد .  .6

 

ü البعد االقتصادي للتنمية املستدامة:  
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ألطول فترة ممكنة،  ةاالقتصادي يةحسب البعد االقتصادي فإن االستدامة تعين االستمرارية وتعظيم الرفاه
انطالقا من قياس معدالت الدخل واالستهالك، الفقر، النقل، الصحة، التعليم، السكن، بشكل  يةويتم قياس الرفاه

  .جيعل مكونات النظام البيئي أحد األركان االقتصادية لتحقيق الرفاهية

ü البعد البيئي للتنمية املستدامة:   

نظام بيئي طبيعي حدودا  اليت تعين أن لكل" احلدود البيئية"يتم من خالل هذا البعد التركيز على مفهوم 
معينة ال ميكن جتاوزها من االستهالك واالسترتاف، وأن أي جتاوز هلذه احلدود سيؤدي إىل حدوث اختالالت بيئية 

شديدة األثر كنتيجة مباشرة لزيادة االستهالك الراجعة لتزايد النمو السكاين، التلوث، أمناط اإلنتاج السيئة، استرتاف 
  .اخل...راف التربة والتصحراملياه والغابات، اجن

ü البعد االجتماعي للتنمية املستدامة:  

باعتباره جوهر عملية التنمية وحمركها وهدفها النهائي، وتم يف هذا  اإلنسانيركز البعد االجتماعي على 
لكل احملتاجني اإلطار مبفهوم العدالة االجتماعية، مكافحة الفقر، توزيع املوارد وتقدمي اخلدمات االجتماعية األساسية 

  .إليها

ü البعد التكنولوجي للتنمية املستدامة  

ü استعمال تكنولوجيات أنظف يف املرافق الصناعية                   

ü األخذ بالتكنولوجيات احملسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة  

ü احملروقات واالحتباس احلراري  

ü احلد من انبعاث الغازات  

ü احليلولة دون تدهور طبقة األزون  
  

  خامتة 

لقد مت تطوير مصطلح التنمية املستدامة اىل التنمية البشرية املستدامة وبالتايل تؤكد بأن حاجيات الفرد متثل املوضوع 
اخل ومن هنا ظهر الدور اجلديد ..املركزي يف التنمية مثل التعليم،التغذية،الصحة، البيئة، السكن، التشغيل 

  )تةجيه جماالت االنفاق العام(للدولة
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  الفرق بني النمو التنمية والتنمية املستدامة

  يتعلق بارتفاع مستمر لالنتاج أو املداخيل  أو ثروة االمة، وعادة ما يتم اعتماد زيادة الناتج احمللي كأداة لقياس النمو

من التغري  اذن النمو االقتصادي هو فعل تراكمي ال ميكن رصده اال بعد مرور مدة زمنية ،فحسابه يتم انطالقا

  هي عملية منو شاملة تكون مصحوبة بتغريات جوهرية يف بنية اقتصاديات الدول النامية وتشمل هذه التغريات 

 

 الريفية اىل املناطق احلضرية

 تقليص االعتماد على املساعدات املالية من الدول االخرى وعلى املواد األولية يف الصادرات 

 الراهنة متعلمجا حاجات االعتبار بعني تأخذ

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

الفرق بني النمو التنمية والتنمية املستدامة          

يتعلق بارتفاع مستمر لالنتاج أو املداخيل  أو ثروة االمة، وعادة ما يتم اعتماد زيادة الناتج احمللي كأداة لقياس النمو

اذن النمو االقتصادي هو فعل تراكمي ال ميكن رصده اال بعد مرور مدة زمنية ،فحسابه يتم انطالقا
.احلاصل يف الناتج احمللي من سنة ألخرى

هي عملية منو شاملة تكون مصحوبة بتغريات جوهرية يف بنية اقتصاديات الدول النامية وتشمل هذه التغريات 

 االهتمام بالصناعة اليت حتتل الصدارة يف السياسات االقتصادية 

الريفية اىل املناطق احلضريةتتضمن ايضا هجرة القوى العاملة من املناطق 
 تقليل الواردات من السلع االستهالكية 

تقليص االعتماد على املساعدات املالية من الدول االخرى وعلى املواد األولية يف الصادرات 

  التنمية املستدامة

تأخذ اليت  التنمية "هي املستدامة التنمية فإن برونتالند جلنة تعريف
  ".متهباحتياجا الوفاء يف القادمة األجيال حبقوق املساس

 

  

  

  

  النمو

يتعلق بارتفاع مستمر لالنتاج أو املداخيل  أو ثروة االمة، وعادة ما يتم اعتماد زيادة الناتج احمللي كأداة لقياس النمو

اذن النمو االقتصادي هو فعل تراكمي ال ميكن رصده اال بعد مرور مدة زمنية ،فحسابه يتم انطالقا
 احلاصل يف الناتج احمللي من سنة ألخرى

 التنمية

هي عملية منو شاملة تكون مصحوبة بتغريات جوهرية يف بنية اقتصاديات الدول النامية وتشمل هذه التغريات 

االهتمام بالصناعة اليت حتتل الصدارة يف السياسات االقتصادية  §
تتضمن ايضا هجرة القوى العاملة من املناطق  §
تقليل الواردات من السلع االستهالكية  §
تقليص االعتماد على املساعدات املالية من الدول االخرى وعلى املواد األولية يف الصادرات  §

  

التنمية املستدامة

تعريف حسب
املساس دون
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  الدور اجلديد للدولة يف ظل العوملة

النمو االقتصادي وتوجيه من خالل االهتمام بتاسيس شبكات احلماية االجتماعية والعمل على زيادة معدل 

  : باعتباره أحد معوقات االستثمار االجنيب املباشر، كما تقضي حماربة الفساد االقتصادي على

  مبراعاة صناعة اجلودة و السعر من خالل اقضاء على االحتكارواقامة مؤسسات مؤهلة ملمارسة الرقابة

  االهتمام بتوفري االموال الالزمة للتكفل بالبحث العلمي األساسي

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

الدور اجلديد للدولة يف ظل العوملة                                 
  حماربة الفقر والتخفيف من حدته

من خالل االهتمام بتاسيس شبكات احلماية االجتماعية والعمل على زيادة معدل 
  .االستثمارات حنو املناطق اآلهلة بالفقراء

  حماربة الفساد االقتصادي

باعتباره أحد معوقات االستثمار االجنيب املباشر، كما تقضي حماربة الفساد االقتصادي على

 التقليص من ظاهرة االقتصاد اخلفي، 

 ل يعمل الفساد االقتصادي على تفشي ظاهرة تبييض االموا 

  محاية املستهلك

مبراعاة صناعة اجلودة و السعر من خالل اقضاء على االحتكارواقامة مؤسسات مؤهلة ملمارسة الرقابة

االهتمام بتوفري االموال الالزمة للتكفل بالبحث العلمي األساسي
  محاية البيئة لضمان عنصر التنمية املستدامة 
  االهتمام بتطوير أسلوب العلم و التكنلوجيا

 

  

  

حماربة الفقر والتخفيف من حدته .1

من خالل االهتمام بتاسيس شبكات احلماية االجتماعية والعمل على زيادة معدل 
االستثمارات حنو املناطق اآلهلة بالفقراء

حماربة الفساد االقتصادي .2

باعتباره أحد معوقات االستثمار االجنيب املباشر، كما تقضي حماربة الفساد االقتصادي على

• 

• 

محاية املستهلك .3

مبراعاة صناعة اجلودة و السعر من خالل اقضاء على االحتكارواقامة مؤسسات مؤهلة ملمارسة الرقابة

االهتمام بتوفري االموال الالزمة للتكفل بالبحث العلمي األساسي .4
محاية البيئة لضمان عنصر التنمية املستدامة  .5
االهتمام بتطوير أسلوب العلم و التكنلوجيا .6
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  االقتصاد األخضر 

ويطرح اآلن رؤيةً حلياة نَّ االقْتصاد األخضر ليس مفهوماً جديدا، فهو ينمو جنبا إىل جنب مع احلركة البيئيّة، 

، استحدث برنامج األمم املُتّحدة للبيئة 
بأنّه اقتصاد يؤدي إىل حتسني حالة الرفاه البشري واإلنصاف 

  "يف الوقت نفسه باحلد على حنوٍ ملحوظ من املخاطر البيئيّة وحاالت الشح اإليكولوجيّة

مبادرةَ االقْتصاد األخضر ضمن   جمموعة من املُبادرات اليت تسعى 
 :بطة اليت أثَّرت على املُجتمع الدويل، وأمهُّها

الكساد "أسوأ أزمة مالية منذ  2007
، حيث أسفرت عن فقدان العديد من فرص العمل والدخل يف مختلف القطاعات االقْتصادية، 

املُترتّبة على األزمة املالية على األوضاع االقْتصادية واملعيشيّة يف مختلف أحناء 
واخنفاض ) العامل؛ إذْ نتج عنها ديونٌ متزايدة على احلكومات، وضغوطٌ على الصناديق السيادية

بسبب زيادة أسعار  2009و  2008الل العامني 
السلع الغذائيّة األساسيّة اليت يعزى سببها جزئيا إىل زيادة تكاليف اإلنتاج، والتوسّع الكبري يف قطاع 

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                             

  مقدمة 
  مفهوم االقْتصاد األخضر

 مستقبلُ االقْتصاد األخضر يف العامل
  خالصة

نَّ االقْتصاد األخضر ليس مفهوماً جديدا، فهو ينمو جنبا إىل جنب مع احلركة البيئيّة، 
 ".اقتصادية عادلة ومستدامة

 اد األخضرمفهومصاالقْت  

، استحدث برنامج األمم املُتّحدة للبيئة "االقْتصاد األخضر"نظرا ألنّه ال يوجد تعريف متّفق عليه دوليا للمصطَلَح 
بأنّه اقتصاد يؤدي إىل حتسني حالة الرفاه البشري واإلنصاف "تعريفًا عمليّا، يفهم بناًء عليه االقْتصاد األخضر 

يف الوقت نفسه باحلد على حنوٍ ملحوظ من املخاطر البيئيّة وحاالت الشح اإليكولوجيّة االجتماعي، مع العناية

    

مبادرةَ االقْتصاد األخضر ضمن   جمموعة من املُبادرات اليت تسعى  2008أطْلَقَت منظومةُ األمم املُتّحدة يف العام 
بطة اليت أثَّرت على املُجتمع الدويل، وأمهُّهالمواجهة األزمات العامليّة املُتعدّدة واملُترا

2007تعترب األزمة املالية اليت اجتاحت العامل عام : األزمةُ املالية •
، حيث أسفرت عن فقدان العديد من فرص العمل والدخل يف مختلف القطاعات االقْتصادية، "الكبري

ختلف أحناء  وقد انعكست اآلثارة يف مّادية واملعيشيصة على األزمة املالية على األوضاع االقْتبّتراملُت
العامل؛ إذْ نتج عنها ديونٌ متزايدة على احلكومات، وضغوطٌ على الصناديق السيادية

  .السيولة املُتاحة لالستثمار
الل العامني ازدادت حدةُ األزمة الغذائيّة خ: األزمةُ الغذائيّة •

السلع الغذائيّة األساسيّة اليت يعزى سببها جزئيا إىل زيادة تكاليف اإلنتاج، والتوسّع الكبري يف قطاع 

 

ü  مقدمة
ü اد األخضرصاالقْت مفهوم
ü اد األخضر يف العاملصستقبلُ االقْتم
ü خالصة

  مقدمة 

نَّ االقْتصاد األخضر ليس مفهوماً جديدا، فهو ينمو جنبا إىل جنب مع احلركة البيئيّة، ا
اقتصادية عادلة ومستدامة

    
  

1(  مفهوم

نظرا ألنّه ال يوجد تعريف متّفق عليه دوليا للمصطَلَح 
تعريفًا عمليّا، يفهم بناًء عليه االقْتصاد األخضر 

االجتماعي، مع العناية

  

أطْلَقَت منظومةُ األمم املُتّحدة يف العام 
لمواجهة األزمات العامليّة املُتعدّدة واملُترا

    
•

•
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الوقود احليوي، فضالً عن ارتفاع معدّالت البطالة، ونتيجة لذلك ارتفع عدد األشخاص املُعرّضني 
  .تغذية يف العامل إىل مليار شخصخلطر اجلوع وسوء ال

برزت أزمة تغيّر املناخ كأولوية عامليّة تتطلَّب تضافر اجلهود الالزمة ملُواجهة التغيّرات  :أزمةُ املناخ •
والتكيّف معها  -واليت ازدادت معدالت حدوثها خالل األعوام القليلة السابقة -احلادة يف املناخ

  .والتخفيف من آثارِها
  

ىل أنَّ مفهومِ االقْتصاد األخضر يرتكز على إعادة تشكيل وتصويب األنشطة االقْتصادية لتكون أكثر وخنلُص إ
  .مساندةً للبيئة والتنميّة االجتماعية حبيث يشكّل االقْتصاد األخضر طريقًا حنو حتقيق التنميّة املُستدامة

  

 األخضر يف العاملمستقبلُ االقْتصاد  )2
 مما ال شكّ فيه أنَّ عملية التغيّر املناخي قد فرضت على العامل بأسره تحدّيا كبريا مبا حيتم على مجيع الدول أنْ تتحرّك

لمواجهته، حيث يسود العاملَ اآلن إمجاع حول خطورة تغيّر املناخ وانعكاساته، وأنَّ ممارسة األعمال بالطريقة 
خيارا كما كان من قبل، وبالتايل فيجب على العامل أنْ يدرك أنَّ العامل سوف يتغيّر تغيّرا جذريا املُعتادة مل يعد 

ملواجهة  االقْتصاد األخضرخالل ثالثني عاما أو أقل من ذلك، وأنّه سوف يكون من الضروري التحوّل إىل 
صر املناخي، فاالقْتّاألخضر يعين التحديات اليت سوف يفرضها هذا التغي فض الكربون " ادخنم االنتقال إىل اقتصاد

، وبطبيعة احلال سيؤدّي التحوّل "يعتمد على استخدام الطاقة اجلديدة واملُتجدّدة  يف إطار ممارسات بيئية مستدامة 
جيات وصناعات جديدة حنو االقْتصاد األخضر إىل حتسني نوعية احلياة لألفراد بشكلٍ كبري، كما سيضمن تكنولو

ستصبح هي صناعات النمو للقرن احلادي والعشرين، وستتمكَّن الدولُ والشركات اليت سوف تسري يف هذا االجتاه 
  .مبكّرا من جين مثار هذا النمط من النمو االقْتصادي

   
    

ضروريا، وذلك لما له من فوائد مجّة، ويف هذا ويف احلقيقة فإنَّ التوجّه حنو االقْتصاد األخضر أصبح أمرا ملحا و
مسارات إىل .. حنو اقتصاد أخضر«، بعنوان »األمم املُتّحدة للبيئة«عن برنامج  2011الصدد يشري تقرير عام 

ر، تتمثَّل يف خلق إىل أنَّ الفوائد الرئيسيّة من التحوّل إىل االقْتصاد األخض» التنميّة املُستدامة والقضاء على الفقر
الثروات وفرص العمل املُتنوعة والقضاء على الفقر وحتقيق الرخاء االقْتصادي على املدى الطويل، من دون استنفاد 

 . لألصول الطبيعية للدولة وخباصة يف الدول منخفضة الدخل
    

، فقد ارتبط مفهوم ارتباطه مبفهوم األمن القوميومما يزيد من أمهية التحول حنو االقْتصاد األخضر يف املُستقبل هو 
ذلك كان التركيز على بناء قوة قادرة على التعامل مع األخطار األمن القومي للدولة يف املاضي باألمن العسكري، ول

لى اخلارجيّة باستخدام األعمال العسكرية، ولكن التفسري الشامل لألمن القومي يف الوقت الراهن هو قدرةُ الدولة ع
تأمني استمرار مصادر قوا يف كل ااالت مبا فيها اال االقْتصادي ملواجهة املخاطر اليت تهدّدها وتأمني متطَلَّبات 
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احلياة األساسية ألبنائها يف احلاضر واملُستقبل، ويرتبط هذا التأمني بتلوث البيئة أو االستخدام اجلائر للموارد الذي قد 
داخلي وايار عناصر قوة الدولة، ولذلك أصبح التحدي الذي يواجه العامل على املستوى الوطين أو  يؤدّي إىل خلل

اإلقليمي أو العاملي يتعلَّق بالتوفيق بني النمو االقْتصادي والسكاين من ناحية، وبني احلفاظ على العناصر األساسيّة 
هنا أصبحت املشاكلُ البيئيّة من املُمكن أنْ تهدّد األمن  للحياة من خالل احلفاظ على البيئة من ناحية أخرى، ومن

  .القومي من خالل التأثري على االنتعاش االقْتصادي والعدالة االجتماعية
  

  خالصة

 إنَّ التحول حنو االقْتصاد األخضر يحقّق العديد من الفوائد؛ فهو يساعد على ختفيف أوجه القلق إزاء توفري األمن يف
جمالِ الغذاء والطاقة واملياه، كما أنّه يدعم حتقيق التنميّة املُستدامة وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، فضالً عن أنّه 

  يوفّر فرصةً إلعادة النظرِ يف هياكل اإلدارة الوطنيّة والدوليّة
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  الفقـر                                                                                   

  

الفقر هو عدم القدرة على حتقيق احلد األدىن 
إال أنه ، أي هذا التعريف يعتمد بدرجة كبرية على مفهوم احلد األدىن ومفهوم مستوى 

   ."لتوصيف

األشخاص الذين تكون مصادرهم املادية، 
  ."الثقافية أو االجتماعية ضيفة إىل حد اإلقصاء من أمناط احلياة املقبولة يف الدولة الواحدة اليت يعيشون فيها

تعترب برامج التعديل أو التصحيح اهليكلي واحدة من أهم األسباب اليت أد ت 
إىل تنمي الفقر و ازدياد معدالته خاصة على العامل النامي فقد كانت الكثري من الدول النامية قد عرفت 

التغذية، بطئ التحسينات يف جمال الصحة أو يف 

كاحلروب مثال تساهم يف االستقرار و ما ينتج عنه من ضياع فرص العمل 

و جند من يعزي ظهور الفقر و استمراره يف أي جمتمع من اتمعات إىل عوامل اقتصادية و سياسية، و اجتماعية 
سوء إدارة املوارد االقتصادية، و سوء توزيع الدخل و الثروات و الضـغط  

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                                                  

 الفقرمفهوم 
 تفشي ظاهرة الفقرأسباب و عوامل 

 الفقر مظاهر 
 احللول املقترحة: يف اجلزائرمكافحة الفقر 

 الفقرمفهوم 
  غياب تعريف حمدد ودقيق ملفهوم الفقر يالحظ ان هناك 

الفقر هو عدم القدرة على حتقيق احلد األدىن "حاول البنك الدويل وضع تعريف شامل هلذه الظاهرة مفاده أن 
إال أنه ، أي هذا التعريف يعتمد بدرجة كبرية على مفهوم احلد األدىن ومفهوم مستوى "من مستوى املعيشة

لتوصيفاملعيشة ، كما يعتمد بدرجة كبرية على اتمع الذي تتم فيه حالة ا

األشخاص الذين تكون مصادرهم املادية، " كما يقترح الس األورويب أحد التعريفات اليت تري أن الفقر خيص 
الثقافية أو االجتماعية ضيفة إىل حد اإلقصاء من أمناط احلياة املقبولة يف الدولة الواحدة اليت يعيشون فيها

  
 تفشي ظاهرة الفقرأسباب و عوامل 

  األسرةحجم 
  التضخم

تعترب برامج التعديل أو التصحيح اهليكلي واحدة من أهم األسباب اليت أد ت  : برامج التصحيح اهليكلي
إىل تنمي الفقر و ازدياد معدالته خاصة على العامل النامي فقد كانت الكثري من الدول النامية قد عرفت 

التغذية، بطئ التحسينات يف جمال الصحة أو يف تدهوراً شديداً يف الظروف االجتماعية مع تزايد سوء 
   اخل...تراجعها، اخنفاض مستوى التعليم
كاحلروب مثال تساهم يف االستقرار و ما ينتج عنه من ضياع فرص العمل  الرتاعات الداخلية و اخلارجية

 و ضياع املمتلكات و غريها و بالتايل السري حنو الفقر

 .سوء توزيع الدخل و الثروات

و جند من يعزي ظهور الفقر و استمراره يف أي جمتمع من اتمعات إىل عوامل اقتصادية و سياسية، و اجتماعية 
سوء إدارة املوارد االقتصادية، و سوء توزيع الدخل و الثروات و الضـغط  : و ثقافية، و من أهم تلك العوامل

 

ü  مفهوم
ü  أسباب و عوامل
ü  مظاهر
ü  مكافحة الفقر

مفهوم  )1
يالحظ ان هناك 

حاول البنك الدويل وضع تعريف شامل هلذه الظاهرة مفاده أن فقد 
من مستوى املعيشة

املعيشة ، كما يعتمد بدرجة كبرية على اتمع الذي تتم فيه حالة ا
 

كما يقترح الس األورويب أحد التعريفات اليت تري أن الفقر خيص 
الثقافية أو االجتماعية ضيفة إىل حد اإلقصاء من أمناط احلياة املقبولة يف الدولة الواحدة اليت يعيشون فيها

  
أسباب و عوامل  )2
حجم  .1
التضخم .2
برامج التصحيح اهليكلي .3

إىل تنمي الفقر و ازدياد معدالته خاصة على العامل النامي فقد كانت الكثري من الدول النامية قد عرفت 
تدهوراً شديداً يف الظروف االجتماعية مع تزايد سوء 

تراجعها، اخنفاض مستوى التعليم
الرتاعات الداخلية و اخلارجية .4

و ضياع املمتلكات و غريها و بالتايل السري حنو الفقر
سوء توزيع الدخل و الثروات .5

و جند من يعزي ظهور الفقر و استمراره يف أي جمتمع من اتمعات إىل عوامل اقتصادية و سياسية، و اجتماعية 
و ثقافية، و من أهم تلك العوامل
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ميش دور فئات معينة يف ا تمع كاملرأة و سكان الريـف، و الرتاعـات   السكاين، و الكوارث الطبيعية، و
 اخل...الداخلية و اخلارجية

 وجند من يضيف إىل عوامل وأسباب تفشي ظاهرة الفقر ما يلي

 تدين املستوى التعليمي .6

 البطالة .7

 .الفساد والبريوقراطية .8
 

 الفقر مظاهر  )3
Ø البطالة. 
Ø  اتساع اهلوة بني الفقراء واألغنياء.  
Ø االنفجار السكاين.  
Ø  الصراعات واحلروب.  
Ø الديون اخلارجية.  
Ø التهميش واحلرمان .  
Ø  فقدان الدميقراطية.  

  
  

 احللول املقترحة: يف اجلزائرمكافحة الفقر  )4
  

اعتمدت اجلزائر على إستراتيجية حماربة ظاهرة الفقر و القضاء عليه باالرتكاز على خطة جديدة للتنمية 
واإلطار املؤسسايت و القانوين، و اإلستراتيجية التنموية اجلديدة االقتصادية و االجتماعية و تكييف التشريعات 

املتبعة على التنمية الزراعية واالستثمارات على شكل مؤسسات متوسطة و مصغرة، مع مراعاة احترام قيم و 
  .عادات اتمع

   :و هناك حماور أساسية تتمثل يف العناصر التالية    
  .حيوز الفقراءاستعمال كلي لطاقات اإلنتاج اليت  .1
  .إنعاش التنمية الفالحية .2
  تنمية ريفية مندجمة و مؤسسة على مشاركة اموعات .3
  .إصالحات القطاع املايل .4
  تنمية بشرية باحلد من الفقر .5
  .تنمية سوق العمل و التحديد من الفقر بواسطة التشغيل .6
  تطوير السكن للفقراء .7
  .التنمية اجلهوية .8
 .ملرأة يف اال االجتماعية االقتصادي و السياسياملساواة و العدالة بني الرجل و ا .9
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  .تطور مؤسسي و قانوين .10
  .تنمية مستدمية للحد من الفقر .11
  برامج ضد الفقر  .12
  .نظام رقابة و متابعة ظاهرة الفقر و مستوى املعيشة .13
و أيضا يف ظل وجود سياسة اقتصادية مدروسة من شأا أن تساعد على حتقيق النمو االقتصادي   

  : و هذه السياسة اليت جيب أن تتضمن. يت سياسة مكافحة الفقرللدول تأ
  )قدرام الذاتية على تنمية مواردهم(زيادة دخول الفقراء  -1
، توفري )التضخم، ختفيض مستوى األسعار(ختفيض تكلفة احلاجات األساسية جبميع الطرق املمكنة  -2

  .و إسكانية و ختفيض نفقات التعليماخلدمات للفقراء، و التأمني، و وضع سياسات رعاية صحية 
ضخ املوارد و املساعدات الفورية و املباشرة و التعويضات النقدية و العينية وأشكال الدعم املختلفة لعموم  -3

  .الفقراء
  .تشجيع املدخرات و االستثمارات -4
  تنمية الريف و تشجيع الصناعات الريفية باستخدام التكنولوجية املتوسطة -5
  .توزيع الثروة من دخول و مزايا و خدمات إعادة -6
  .توجيه اإلنتاج مبا خيدم االستهالك من حيث اجلودة و األسعار و األسواق -7
  .إعادة تشغيل املوارد اإلنتاجية يف صاحل الفقراء -8
  

 : اخلامتة
وقد تضافرت مجلة من األسباب والعوامل على  يعد شبح الفقر من املشاكل اليت دد العامل،

  .ائرة الفقراء على الصعيد العامليستويني احمللي والعاملي يف توسع دامل
ويف اجلزائر تعرض النسيج االجتماعي إىل ما يشبه الصدمة العنيفة السيما يف العشرية 

و .السوداء،وتربز آثار هذه الصدمة من خالل تفاقم حجم الفقر والتهميش واإلقصاء االجتماعي
القضاء على الفقر يتطلب تركيز اجلهد على حتقيق التنمية االقتصادية يتجه الرأي حالياً إىل أن 

واالجتماعية وإجياد خدمات األمان االجتماعي للنهوض بأوضاع أشد قطاعات السكان 
ليست فقط والتخفيف من آثاره املدمرة  ومعاجلة مسبباته ألن مسألة حماصرة الفقر، ضعفـاً

  .عيحاجة إنسانية ملحة بل صمام أمان اجتما
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  الفســـاد 

 "إساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة خاصة
 "أو تدمري الرتاهة يف أداء الوظائف العامة من خالل الرشوة واحملاباة

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                                    

ü  مفهوم الفساد 

ü مكونات  الفساد  
ü و مظاهره الفساد أنواع  
ü  أسباب الفساد  
ü واإلداري املايل الفساد أبعاد:  
ü واإلداري املايل الفساد آثار:  
ü تشخيص حالة الفساد اإلداري واملايل يف اجلزائر  
ü  حالة اجلزائر -اجلهود املبذولة ملكافحة الفساد-  

      

 مفهوم الفساد  )1

  هو ضد الصالح:الفساد

إساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة خاصة" تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنـه 
أو تدمري الرتاهة يف أداء الوظائف العامة من خالل الرشوة واحملاباة احنراف«ويعرف أيضا 

  مكونات الفساد )2

  )السيطرة على الفساد(عرب كيلتجارد يف كتابه 

  املساءلة– حرية التصرف +االحتكار =الفساد 

  وقد طورت منظمة الشفافية الدولية هذه الصيغة

  )شفافية+نزاهة+ مساءلة(-)حرية التصرف+االحتكار =(الفساد

  و مظاهره الفساد أنواع )3
  الفساد السياسي .1

 

  

ü الفساد

ü  تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنـه
ü  ويعرف أيضا

عرب كيلتجارد يف كتابه 

الفساد 

وقد طورت منظمة الشفافية الدولية هذه الصيغة

الفساد

 
الدرس

15
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ألهداف غري مشروعة وعادة ما تكون سرية ) احلكومية(استخدام السلطة العامة مبعناه األوسع بانه إساءة 
  لتحقيق مكاسب شخصية

  ومن مظاهره 

 الرشوة •
 االبتزاز •
 املسامهات يف احلمالت االنتخابية واألموال املشبوهة •

  الفساد اإلداري .2

  " التأثري غري املشروع يف القرارات العامة" عرف الفساد اإلداري بصورة عامة على انه 

كل عمل يتضمن سوء استخدام " كما جاء يف تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد اإلداري بأنه 
  " املنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو مجاعته

  مظاهرهومن 

  :الرشوة •
ü  كانتطلب أو قبول رشوة أو حتقيق فائدة بغري موجب بأي صفة. 
ü  االمتناع عن تأدية العمل املطلوب و عدم االلتزام بالتعليمات لتحقيق منفعة شخصية أو لفائدة

 .الغري
 احملسوبية •

ü  ،منح امتيازات وظيفية أو التمييز بني األعوان بغري وجه حق 
 الوساطة •

ü  عدم احترام قواعد املنافسة 
 االختالس •

ü  اختالس األموال العمومية 
ü تحقيق مصلحة خاصة استغالل األمالك العمومية ل 
ü  مجع العون بني الوظيفة وأعمال أخرى هلا عالقة مباشرة مبهامه يف غياب ترخيص رمسي يف

  الغرض 
 التزوير •

ü القيام بعمليات تزوير وثائق إدارية رمسية  
  الفساد املايل  .3
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االحنرافات املالية وخمالفة األحكام والقواعد املعتمدة يف تنظيمات الدولة ومؤسساا مع خمالفة ضوابط وتعليمات 
 .املاليةالرقابة 

  ومن مظاهره      

ü الرشوة  
ü تبييض األموال  
ü التهرب الضرييب  
ü ب املال العام وسرقته وتبذيره 
ü راألسعاوھو حبس السلعة عن التداول إلغالء : االحتكار 
ü وھو تقدیم معلومات كاذبة عن السلع والخدمات مخالفة للحقیقة والواقع: الغش. 

 الفساد األخالقي .4

 
ويتمثل باالحنرافات األخالقية وسلوك الفرد وتصرفاته غري املنضبطة بدين أو تقاليد أو عرف 

 اجتماعي مقبول
  ومن مظاهره

ü القيام بإعمال خملة باحلياء يف أماكن العمل  
ü  الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن أدارته،أن جيمع بني  
ü أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب املصلحة العامة  
ü  دون النظر إىل اعتبارات الكفاءة ) احملاباة الشخصية(أن ميارس احملسوبية بشكلها االجتماعي الذي يسمى

 .واجلدارة
ü المماطلة في أداء الحقوق مع المقدرة على أدائھا 

  

  أسباب الفساد  )4
ü ضعف القضاء أو تأثر استقالليته و الرقابية، املؤسسات دور ميش  
ü الدولة؛ مؤسسات يف البريوقراطية والرشوة وجود   
ü الدولة؛ مؤسسات على السيطرة أجل من الصراع عن ناتج السياسية السلطة يف فراغ حصول 
ü ا مؤسسات ضعفو املدين تمعدورها؛ ميش 
ü الفساد لظهور املالئمة والسياسية االجتماعية البيئة توفر.  
ü غياب الشفافية وضعف الرقابة  
ü غياب الضمري والوازع الديين وعدم وجود إعالم مستقل واضح يتكلم عن الفساد.  
ü غياب العدل وانتشار الواسطة واحملسوبية 
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  :واإلداري املايل الفساد أبعاد )5

  :وهي واإلداري املايل للفساد أبعاد ثالثة حتديد ميكن ،تقدم من أسباب ما إىل إضافة

   :السياسي البعد .1
 
 متتلك وال الفساد، مع تتعايش اليت الضعيفة السياسية اإلرادة يف واملايل اإلداري الفساد أسباب تتمثل
 وجود مث من ويصبح العبث، قبيل من تبقى افإ إصالحات، عن وان أعلنت حىت افإ ملكافحته، املبادرات
 فان السياسية، اإلرادة وبدون .اإلصالح يف الصادقة والرغبة اجلدية لديهم توفرت وان حىت معىن، بال املصلحني
 والتمنيات املناشدات والنداءات على مقتصرا املصلحني دور ويبقى إال، ليس الشكل على ستقتصر الفساد مواجهة

 .والدستورية والقانونية السياسية املؤسسات دولة غياب إىل يؤدي السياسية اإلرادة غياب وان .منها فائدة ال اليت
 والتهميش واالختطاف بالقتل التهديد وطأة حتت الفساد حملاربة الذايت احلافز غياب حالة تظهر املستوى وعند هذا
 مع اإلدارة حتاسب ال احلكومة إن حيث ، الدولة يف الرقابة آليات بعيد حد تتعطل إىل كما .الوظيفي واإلقصاء

 شاع أو عرف أو قيل مهما الدولة يف تطول املسؤولني ال القضاء يد وان أوصاهلا، يف املستشري بالفساد علمها
 الفساد أعراض ، أواقدر أبعاده يف يتجاوز الذي الفساد شدة بفعل أما معطلة تكون الرقابة هيئات وان عنهم،
  .هياكلها تصيب بدأت

  :االقتصادي البعد .2
 عام، بشكل املعيشة مستو واخنفاض كبري بشكل الدخول وتباين واألجور الرواتب وتدين البطالة يف يتمثل

 السمسرة عمليات عن الناجتة أو املشبوهة التجارية الصفقات وكثرة الدولة يف الفعالية االقتصادية غياب عن فضال
  .واسعا حيزا فيها املايل الفساد حيتل

  االجتماعي البعد .3
 مع معاملة إلجراء و مثن، معني وظيفي بواجب القيام يصبح وعندما به، يقاس مثن شيء لكل يصبح عندما يتجلى
 تمعا ثقافة صلب من العامة حياتنا يف أضحى قد الفساد فان مثن، احلكم أعمال مثن، ولتصريف الدولة إدارات
 تمعا ثقافة صلب من الفساد يكون وعندما الفساد، ثقافة مبا نسميه ابتلي قد احلال هذا يف تمعا يكون وبذلك
 طوقا الفساد يشكل وهنا ، عيبا يف فساد يرى ال والفاسد ، الفساد من مزيدا إال ينتج ال فالفساد .عالجه يصعب
 .يكسره من إىل حيتاج

 
 

  :واإلداري المالي الفساد آثار )6
 زيادة حجم البطالة .1

 انتشار الفقر .2

 رفع معدل اجلرمية .3

 النقمة على اتمعشعور املواطن بعدم العدالة وتنامي  .4

 والوقوف بوجه االستثمارات احلرة االقتصاديالتأثري على النمو  .5
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 القضاء على إبداع الشباب .6
 القضاء على مفاهيم الدميقراطية واحلرية .7
 رفع نسبة اهلجرة يف الدول الفقرية .8
 يضعف الفساد من شرعية الدولة ويهدد االستقرار السياسي واملين يف الدولة .9

  فعالية القانون ودور القضاءالتشكيك يف  .10
  زيادة الفارق بني شرائح اتمع حيث يزيد الغين غنا والفقري فقرا .11
  ان عبئ الفساد تتحمله الدولة مما يؤثر على اخلدمات املقدمة والتنمية .12
 .املسامهة برفع بيئة مناسبة جلميع انواع الفساد .13

 

  تشخيص حالة الفساد اإلداري واملايل يف اجلزائر )7
  البريوقراطية والرشوة •
  االعتداء على املال العام وهذا من خالل احلصول على قروض بنكية بدون ضمانات •
  ومعلومات سرية مقابل احلصول على معلومات  تبيانا تسريب •
   شيوع ظاهريت الغش والتهرب الضرييب •

  -حالة اجلزائر -اجلهود املبذولة ملكافحة الفساد 

حماربة الفساد مبختلف أشكاله بعد أن أخذ أبعادا خطرية خالل السنوات القليلة املاضية  إىل اجلزائرتسعى 
وتوايل الفضائح حول عمليات ريب األموال العمومية واالختالسات اليت فاقت كل التصورات والغش والتزوير 

بعض اهليئات العمومية،  والتدليس وغريها من أشكال الفساد الذي كان يقف وراءه بعض املسؤولني النافذين يف
  .مستغلني يف ذلك نفوذهم دون أي وازع ديين أو أخالقي

  استقاللية القضاء وكفاءته ونزاهته واحترافيته وختصصه  .1

تعزيز استقاللية القضاء بإصدار القانون األساسي للقضاء، والس األعلى و العدالة إصالح  وهذا يف إطار
  .أعوام وتكوينهم يف ختصصات عديدةللقضاء، وكذا مبضاعفة عدد القضاة و

  تعزيز العدة التشريعية مببادئ حقوق اإلنسان .2

انطالقا من قناعة راسخة أن األمن القضائي عامل أساسي يف توفري األمن االجتماعي واالستقرار املستدام 
  . ومحاية اتمع من كل أنواع اإلجرام واآلفات اخلطرية ومنها آفة الفساد

  .لوقاية من الفساد ومكافحتهلاتمع املدين وكافة أفراد اتمع مشاركة  .3
   إنشاء الديوان املركزي لقمع الفساد .4

  املزيد من الفعالية يف قمع الفساد، يضاف إليه اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلضفاءوهذا 
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  تفعيل شعار  من أين لك هذا؟

  حترير كل وسائل اإلعالم للكشف عن الفساد وحماربتهتوسع املمارسات الدميقراطية ودعم  .5
  والتربوية) املساجد(جهود التوعية لتبيان أثار الفساد من خالل املواعظ الدينية .6
  تبين مفهوم احلوكمة واحلكم الراشد كشرط أساسي للتنمية واحلد من الفساد .7
  تفعيل دور الرقابة يف اإلدارات .8
  . القانون املبنية على أساس الشفافيةملئ الفراغات القانونية لتحقيق دولة  .9
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  الرشـــــوة 

الرشوة هي فرض مقابل غري مشروع للحصول على منفعة معينة، وهي ممارسة غري مقبولة ناجتة عن تعسف يف 
بطريقة غري  إضايفاستعمال السلطة، واستغالل املوظف لسلطته التقديرية وخيانته لألمانة سعيا وراء حتقيق دخل 

اء منتشر يف أغلب األنظمة السياسية، فهي ال تقتصر على الدول النامية واملتخلفة، بل نراها 

فالرشوة تكون بنسبة أعلى يف األنظمة السياسية اليت ال يوجد عندها مساحة كبرية من الدميقراطية والشفافية 
فيها حرية التعبري والرأي والرقابة، حبيث ال ختضع تصرفات السلطة السياسية للتنقيب واملساءلة 

 . والنقد، يف ظل عدم وجود أجهزة إعالم حرة قادرة على كشف احلقائق وإظهار مواطن الفساد

ني التشريعية كما يساعد على انتشار الرشوة ضعف السلطة القضائية حبيث تبدو فاقدة الستقالهلا عن السلطت
يطبق على اجلميع وأن هناك أشخاص فوق القانون تبعاً ملنصبهم 

  :، ولعل أهم األسباب اإلدارية، مـا يلي

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                          

  مفهوم الرشوة
  أسباب الرشوة 

 سبل مكافحة الرشوة

  مفهوم الرشوة

الرشوة هي فرض مقابل غري مشروع للحصول على منفعة معينة، وهي ممارسة غري مقبولة ناجتة عن تعسف يف 
استعمال السلطة، واستغالل املوظف لسلطته التقديرية وخيانته لألمانة سعيا وراء حتقيق دخل 

 

  أسباب الرشوة 

  :األسباب السياسية

اء منتشر يف أغلب األنظمة السياسية، فهي ال تقتصر على الدول النامية واملتخلفة، بل نراها ال شك أن الرشوة هي د
  .سارية يف اتمعات املتقدمة وإن كان بنسب أقل

فالرشوة تكون بنسبة أعلى يف األنظمة السياسية اليت ال يوجد عندها مساحة كبرية من الدميقراطية والشفافية 
فيها حرية التعبري والرأي والرقابة، حبيث ال ختضع تصرفات السلطة السياسية للتنقيب واملساءلة وال تتاح . 

والنقد، يف ظل عدم وجود أجهزة إعالم حرة قادرة على كشف احلقائق وإظهار مواطن الفساد

كما يساعد على انتشار الرشوة ضعف السلطة القضائية حبيث تبدو فاقدة الستقالهلا عن السلطت
يطبق على اجلميع وأن هناك أشخاص فوق القانون تبعاً ملنصبهم  والتنفيذية، األمر الذي يؤدي إىل أن القانون ال

 . السياسي واإلداري

  :األسباب اإلدارية

، ولعل أهم األسباب اإلدارية، مـا يليانتشار الرشوةتلعب اإلدارة دوراً كبريا يف 

  .ة والروتني والبريوقراطيةختلف اإلجراءات اإلداري 
 غموض األنظمة وتناقض التشريعات وكثرة التفسريات  

 

ü مفهوم الرشوة
ü  أسباب الرشوة
ü سبل مكافحة الرشوة

مفهوم الرشوة

الرشوة هي فرض مقابل غري مشروع للحصول على منفعة معينة، وهي ممارسة غري مقبولة ناجتة عن تعسف يف       
استعمال السلطة، واستغالل املوظف لسلطته التقديرية وخيانته لألمانة سعيا وراء حتقيق دخل 

 .مشروعة

أسباب الرشوة 

األسباب السياسية

ال شك أن الرشوة هي د
سارية يف اتمعات املتقدمة وإن كان بنسب أقل

فالرشوة تكون بنسبة أعلى يف األنظمة السياسية اليت ال يوجد عندها مساحة كبرية من الدميقراطية والشفافية 
. واملساءلة

والنقد، يف ظل عدم وجود أجهزة إعالم حرة قادرة على كشف احلقائق وإظهار مواطن الفساد

كما يساعد على انتشار الرشوة ضعف السلطة القضائية حبيث تبدو فاقدة الستقالهلا عن السلطت
والتنفيذية، األمر الذي يؤدي إىل أن القانون ال

السياسي واإلداري

األسباب اإلدارية

تلعب اإلدارة دوراً كبريا يف 

• 
• 
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  .ضعف دور الرقابة وعدم فعاليتها وافتقارها إىل الكوادر املؤهلة واملدربة •
عدم اختيار الشخص املناسب يف املكان املناسب، والوصول إىل املناصب عن طريق أساليب غري  •

أجل الوصول إىل موقع معني، عندما يصل إىل هذا املوقع سوف يبدأ  مشروعة، فالذي يدفع الرشوة من
وبعد ذلك تدفعه متعة املال واجلشع إىل طلب املزيد، األمر الذي يصبح  .بالتفكري يف استرجاع ما دفعه

  .جزء من حياته يف العمل والتفكري

  .الرشوة وتؤدي إىل الفساد يف اتمع تعشش وهذه الفلسفة هي اليت تعزز و

  :األسباب االقتصادية 

  :لعل العامل االقتصادي من أهم العوامل اليت تؤدي إىل انتشار الرشوة، وهذا األمر يعود إىل

  :اخنفاض مستوى املعيشة وتدين األجور مقابل االرتفاع املستمر يف األسعار •

يف أغلب األحيان إىل  فاملوظف الذي يرتشي يكون عادة ضحية للحاجة املاسة للنقود، فهو مدفوع          
ارتكاب اجلرمية رغبة منه يف قضاء حاجته اليت ال يقدر على أدائها بسبب تكاليف املعيشة وغالء األسعار، نظراً 

  .لضعف القوة الشرائية ملرتب املوظف الذي مل يعد يكفي لسد هذه احلاجات

   :سوء توزيع الدخل القومي •

ة من األشخاص، وهذا األمر يؤدي إىل زيادة حد االنقسام الطبقي، األمر الذي جيعل األموال تتمركز لدى حفن
  .حيث تصبح الطبقة الغنية أكثر غىن والطبقة الفقرية أكثر فقراً

من  الرشاوىلذلك سوف يتولد لدى املوظف شعور احلقد واحلسد والبغض، ويعرب عن هذا الشعور من خالل أخذ 
  .أصحاب رؤوس األموال

 : األسباب االجتماعية

الرشوة تعترب سلوك اجتماعي غري سوي قد يلجأ إليه الفرد أو اجلماعة كوسيلة لتحقيق غايات ال يستطيع        
  .الوصول إليها بالوسائل املشروعة أو بالطرق التنافسية املتعارف عليها

 :فمن أهم األسباب االجتماعية اليت تؤدي إىل انتشار الرشوة

  :ضعف الوعي االجتماعي •

الطبقية وعالقات القرىب والدم سبب رئيسي يف هذه  تالوالءا وما جند أن االنتماءات العشائرية والقبلية  فكثرياً
 .االحنرافات اإلدارية، حبيث يتم تغليب املصاحل اخلاصة على املصلحة العامة
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  :تدين املستوى التعليمي والثقايف لألفراد •

الثقافة العامة، ناهيك عن الثقافة القانونية، فجهل املواطن حيث أن شرحية كبرية من أفراد اتمع تفتقر إىل 
باإلجراءات اإلدارية، وجهله بالقانون جيعل منه فريسة سهلة املنال بالنسبة للموظف الذي حياول دوماً تعقيد 

 .اإلجراءات للحصول على الرشوة

 .ته بالسرعة املطلوبةفاملواطن البسيط جيد نفسه مضطراً لدفع الرشوة يف سبيل االنتهاء من معامل

  :ضعف إحساس اجلمهور مبدى منافاة الرشوة لنظم اتمع •

فبعد أن كان املرتشي يعد يف نظر اتمع مرتكباً للخطيئة أصبح األفراد يشعرون بأن دفع مقابل إلجناز بعض أعماهلم 
  .اخل… أو أتعابهدية  شيبة،قهوة، تال يعترب رشوة، بل جيتهدون إلسباغها بنوع من املشروعية، فالبعض يسميها 

  :ضعف الوازع الديين واألخالقي •

حيث يعترب الوازع الديين هو الرادع األقوى واألجدى من مجيع العقوبات الوضعية، فهو ميثل رقابة ذاتية على سلوك 
  .القوميالفرد ويوجهه حنو اخللق احلسن والسلوك 

 سبل مكافحة الرشوة

   :اجلانب السياسي: أوالً

صدور قرار حقيقي من السلطة السياسية ملكافحة جرمية الرشوة وذلك من خالل إجياد هيئة ضرورة  •
  .مستقلة ملكافحة الرشوة

  .ضرورة حتقيق الدميقراطية واملساواة وتكافؤ الفرص بني املواطنني والعاملني •
وة من خالل حرية الصحافة والتعبري والرأي وذلك ملمارسة دورهم الرقايب لكشف مواطن الفساد والرش •

  .أجهزة إعالم حرة
ضرورة حتقيق مبدأ استقاللية القضاء والعمل على توفري البيئة املناسبة للقضاة مبا يضمن استقالهلم  •

 .وحيادهم

  :اجلانب اإلداري: ثانياً

  :الرقابة الفعالة على املوظفني •

حبس عايل من املسؤولية، حىت يكونوا وتكون الرقابة من خالل إسناد مناصب اإلدارة والقيادة إىل أشخاص يتمتعون 
  .قدوة حسنة ملن هو أدىن منهم درجة، وأن ميارسوا دورهم الرقايب بكل أمانة ومصداقية على مرؤوسيهم
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 . :وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب •

  .مبا يكفل حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة أمام مجيع املواطنني

جيب أن يكون على أسس موضوعية وعلمية وأن تكون على أساس الكفاءة واملقدرة،  فاالختيار والتعيني للوظيفة
  .وليس على أساس الوساطة واحملسوبية والرشاوى

  :تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتطبيق مبدأ من أين لك هذا •

  .رقيتهتم مكافئته وتحيث يتم حماسبة كافة املرتشني والفاسدين وصرفهم من اخلدمة، أما من تثبت كفاءته ونزاهته ي

  :اجلانب االقتصادي: ثالثاً

  :ويتم مكافحة الرشوة يف اال االقتصادي من خالل ما يلي

 :حتسني الوضع االقتصادي للموظفني •

  .حيث أن أهم أسباب الرشوة هي املرتبات املتدنية اليت ال تتناسب مع متطلبات املعيشة وغالء األسعار

ب للموظفني بشكل مستمر وحتسني مستوى املعيشة حبيث يتم توفري متطلبات عيش لذلك البد من زيادة الروات
  .كرمي ملنع مربرات الرشوة

  :التوزيع العادل للدخل القومي والثروات •

  .وذلك مبا خيفف حدة التفاوت الطبقي يف اتمع، ويكون ذلك من خالل سياسة ضريبية عادلة

  :تطوير األنظمة والقوانني االقتصادية •

 . وذلك مبا يكفل خلق مناخ استثماري مالئم يسهم يف دفع عجلة االقتصاد الوطين

  :اجلانب االجتماعي: رابعاً

  :ويتم مكافحة الرشوة يف اال االجتماعي من خالل ما يلي

  :تربية أفراد اتمع تربية أخالقية ودينية •

ال بد من زرع بذور األخالق الطيبة واملبادئ السامية ملكافحة كافة األمراض االجتماعية واألخالقية ومنها الرشوة 
  .يف نفوس املواطنني
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  .ويكون ذلك من خالل دور البيت واملدرسة يف توجيه الطفل إىل السلوك القومي واألخالق احلميدة

كافة العقوبات إضافة إىل دور التربية الدينية اليت تعزز يف الفرد اخللق الفاضل، باعتبار أن الوازع الديين أقوى من 
اليت تقررها القوانني الوضعية، حيث أنه يشكل رقابة ذاتية على تصرفات وسلوك الناس، فإذا ما احنرف اإلنسان 

  .بسلوكه، يعود به الوازع الديين إىل جادة الصواب والطريق السليم

  :حتسني مستوى الوعي العام •

راد اتمع مباهية اجلرائم اليت يعاقب عليها القانون، إن من أسباب تقليص حجم اجلرمية يف اتمع هو تبصري أف
  .واملخاطر اليت تسببها تلك اجلرائم على كيان الدولة واتمع

  :التشديد يف عقوبة الرشوة •

حيث ينبغي فضح ثقافة الرشوة والواسطة وإلصاق لفظ  ،ويشمل التشديد العقوبة بشقيها االجتماعي والقانوين
  .شائن والنظر إىل املرتشي نظرة حتقري وامشئزازالعيب ذا السلوك ال

كذلك البد من تشديد العقوبة القانونية جلرمية الرشوة مبا يتناسب مع األثر الذي حتدثه يف خمتلف جوانب اتمع 
 .السياسية واالقتصادية واالجتماعية

لى املرض والوهن والضعف الذي يتصف حرارة اتمع، فإذا انتشرت الرشوة يف اتمع دليل ع اميزانالرشوة تعترب 
  .به هذا اتمع

فالرشوة جرمية هلا خماطرها على كافة األصعدة األخالقية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، لذلك فإن االهتمام 
ين ا ال يفترض أن يقتصر على رجاالت القانون، بل جيب أن يتعداهم إىل رجاالت السياسة واالقتصاد، وعلماء الد

  .والتربية واالجتماع

وإذا كانت أسباب الرشوة تتمثل يف األنظمة السياسية غري الدميقراطية وضعف الوازع الديين واألخالقي، وضعف 
  .مستوى الوعي العام، إضافة إىل سوء الوضع االقتصادي للموظفني وضعف الرقابة

ربية أخالقية ودينية وحتسني مستوى الوعي العام فإنه البد من مكافحة هذا الداء من خالل تربية أفراد اتمع ت
  .وحتسني الوضع االقتصادي للمواطنني، إضافة إىل إجياد الرقابة الفعالة والعقوبات الرادعة

كما جيب أن تستنهض كل مهم الصاحلني واملصلحني، وكل العلماء وأهل احلكم للوقوف بوجه هذا الوباء حبزم، 
  .الج حىت يشفى اتمع من هذا الداء اخلطري، وينعم الناس باألمن والعدل واالستقرارواختاذ كافة سبل الوقاية والع
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  األموال) غسيل(تبييض

  املقترحة احللول

  

 ،واضحة غري مصادر من احملصلة ثرواته إلخفاء

 باعتبارها احلكومية األجهزة أعني عن

 املايل النظام من جزء تكون حىت القانونية 

 و الغالب يف إجرامية مصادر عن ةالناجت اهلائلة
 و األبيض الرقيق شبكات ،كاملخدرات، الدعارة

 غري املضاربات كذا و الضرائب دفع

 يف حدث ما لعلّ ،و النفوذ ذلك الستغالل
 للرئيس املشروعة غري األموال فاقت حني 

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

تبييض                                       
 :مفهومها
  :األموال لغسيل الدافعة األسباب
احللول  :اإلداري و الفساد املايل مبكافحة األموال غسيل حماربة

 

إلخفاء اإلنسان احتياج قدم الظواهر أقدم من األموال غسيل ظاهرة
  : يلي يف ما تعريفها

عن بعيدا و اخلفاء يف تتم اليت األنشطة جمموع هي األموال غسيل
 و الشرعية صفة اإكسا و حتويلها و تبييضها مفيتمشروعة،  غري

 .الدولة يف املشروع

    
اهلائلة األموال تلك على الشرعية إضفاء دفاألموال  غسيل عملية

كاملخدرات، الدعارة املشروعة غري اخلدمات و يف السلع التجارة أنشطة
 األموال من االختالسات و تاألجنبية، السرقا

دفع من املشروع غري بالرشاوى، التهر و النقدي التزوير عمليات
  .اإللكترونية اجلرائم إىل باإلضافة األوراق املالية أسواق يف

  :األموال لغسيل الدافعة

الستغالل بالنظر احلكم أنظمة فساد عن الناتج :السياسي الفساد
 ذلك على دليل خلري 1986   1972 الفترة  خالل الفيليبني
 .اخلارجية الفيليبني ديون زوجته و ماركوس
   

 

ü مفهومها
ü األسباب
ü حماربة

 :مفهومها

ظاهرة تعترب
تعريفها ميكن و

غسيل فعمليات
غري مصادر
املشروع الرمسي

  
عملية تتم و

أنشطة :أمهّها
األجنبية، السرقا العمالت

عمليات و العامة
يف املشروعة

  
الدافعة األسباب

 
الفساد •

الفيليبني
ماركوس
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 و األخالقي الفساد انتشار و تمعا يف األخالقية املبادئ غياب هو و :األخالقي و االجتماعي الفساد •
 .االقتصادية األنشطة خمتلف تسيري يف الواسطة و احملاباة و الرشوة فكر سيادة خالل من فيها االجتماعي

  
 انفتاح إىل اجلمارك و الصرف أسعار على الرقابة إلغاء أدى فقد : الدولية املالية األسواق يف االنفتاح •

 غسيل قنوات من املزيد فتح يف ساهم ما هو و الدولية األسواق على مثال العربية املالية األسواق
 .األموال

 كامل استعداد على بأا صراحة أعلتنها اليت الدول من الكثري طرف من األموال غسيل عمليات تشجيع •
 فعلى ، كبرية إعفاءات و تسهيالت تقدمي إىل األمر يصل أن ميكن ،بل  املشروعة غري األموال لتلقّي
  يوجد نسمة ألف 250 عن اعدد سكّا يزيد ال اليت و البهاما جزر عاصمة ناسو مدينة املثال سبيل

  و تعد أنشطتها من % 55 متثّل اليت السالح جتارة متويل يف متخصص شبه بنك أالف أربعة حوايل  ا
   .العامل يف األموال لغسيل مركز  أهم

 فروع من نوع أي يف لالستخدام القابلة الصرف بطاقات ظهور يف ساهم حيث :التكنولوجي التقدم •
 األموال من كبرية كميات حتويل إىل يؤدي ،مما العامل مستوى على .آلية ةماكين أي من أو العاملية البنوك

 اجلرائم ظهور و انتشار االنترنت إىل ،باإلضافة مصدرها عن التحري إمكانية دون آلخر بلد من
 .اإللكترونية

 من املزيد جلذب البنوك بني حمموم تسابق يوجد حيث ، العوملة ظلّ يف البنوك بني املنافسة احتدام •
 باإلضافة ، املختلفة العمالت كذلك و الفائدة أسعار فروق خالل من األرباح معدالت زيادة و العمالء

 األموال  غسيل مصيدة يف النفوس ضعاف البنوك موظّفي بعض سقوط إىل

 للتحايل الثغرات استغالل عادة يتم لوائح و قواعد و قوانني بسن الدول معظم تقوم إذ : املانعة احلواجز •
 . الضرييب التهرب حالة يف يتم ما هو القوانني و هذه على

 جتارة كذا و املشروع غري الدخل مصادر أكرب من تعترب اليت كاملخدرات املشروعة غري األنشطة تزايد •
   .األسلحة

 قنوات أهم أحد جعلها و ،الرمسية االقتصاديات منّو يفوق بشكل "املوازية" اخلفية االقتصاديات تنامي •
 عن للعاطلني املزرية االقتصادية و االجتماعية الظروف قد ساعدت و.األموال غسيل عمليات مترير

 .حنوه العمالة باجتاه االقتصاد هذا لتنمية العربية الدول يف خاصة العمل
  
 عمليات ظهور يف أساسيا سببا كان بأشكاله الفساد كون هو السابقة العناصر خالل من مالحظته ميكن ما لعلّ و

  انتشارها يف داعما قويا و األموال غسيل
  

  المقترحة الحلول  :اإلداري و الفساد المالي بمكافحة األموال غسیل محاربة
  

 من اإلطار هذا يف املبذولة اجلهود كافة تنسيق خالل من الفساد من احلد يف بناءة إستراتيجيات اعتماد •
 و دورها تفعيل و املدين تمعا منظّمات منها خاصة و احلكومية غري أو احلكومية املنظّمات طرف
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 و احلكومة بني التعاوين الطابع تأخذ هيئات ووكاالت بإنشاء الدول من العديد جتارب من االستفادة
 .اجلنوبية كوريا و ،سنغافورة ماليزيا يف الفساد مكافحة كوكالة تمعا
 

   : جانبني من القانوين العامل على التركيز •
ü ال يتيح الذي الغموض إزالة و ووضوحا شفافية أكثر جعلها و القوانني تبسيط يعتمد األول اجلانبا 

 كافة تغطية كذا و ، أخرى فئة حساب على فئة مصاحل مقتضيات القوانني حسب تفسري لتأويل
 .استغالهلا ميكن اليت الثغرات

ü اإلداري و املايل جانبيه يف املفسدين عقوبة حول صارمة و مشددة قوانني بتقدمي يعىن الثاين اجلانب 
 .االبتزاز و ، التزوير الرشوة حول خاصة

 يف الثقافية و التربوية املناهج خالل من أفراده يف مبادئه بثّ و للمجتمع األخالقي باجلانب االهتمام •
 و الفرد بني جديدة عالقة لبناء املختلفة اإلعالم ووسائل الدينية املراكز و اجلامعات و املدارس خمتلف
 تكفل ال قد صارمة كانت إن و ألنّ القوانني العام املال على احلفاظ و اهةالرت و األمانة أساسها الدولة

 .لذلك رادعة تكون قد وحدها الفرد أخالق و مبادئ إمنا ،و الفساد عن االبتعاد
 الفساد مكافحة يف املختصة اجلهات مع التعاون لضرورة املواطنني لدى الوعي نشر من بد ال أخرى جهة من و
 .اخلاص أو العام القطاع يف سواء املسؤولني خمتلف و املوظفني و اإلداريني بفساد التبليغ يف

 
 و خاصة هلم، الالزمة االجتماعية اخلدمات تقدمي و األجور برفع اتمع ألفراد املعيشي املستوى حتسني •

 .الفساد حنو التوجه يف غريهم من مهددون أكثر الدخل ضعيفي أنّ
 املراقبة و املتابعة من بد ال إذ ، الثروة مع السلطة تزاوج أساس على بين الذي السياسي الفساد حماربة •

 .الفساد عمليات عن املسؤولني أكثر مكو احلكوميني و املسؤولني السياسيني لثروات الدائمة
 ذلك إشهار مع حماسبتهم و الفساد ثبوت حاالت يف رفعها و هلم املقدمة احلصانة حتجيم اإلطار هذا يف يدخل و

  .الوطن يف القضائية السلطة وخاصة مؤسساته و حكومته يف الثقة للمجتمع إلعطاء
 التهرب من باحلد يسمح ما هو و ،بالضريبة املكلّفني عن العبء ختفيف و الضرييب النظام إصالح •

 التخفيضات و الضريبية اإلعفاءات اإلصالح يشمل و ، املايل الفساد أهم مظاهر أحد ميثّل الذي الضرييب
 .االمتيازات و

 الرقابة اعتماد مع الفساد انتشار و األموال لغسيل الرئيسية القناة باعتباره املايل و املصريف النظام إصالح •
 .حمايدة خارجية و داخلية الرقابة تكون أن شرط املايل و املصريف العمل يف العمالء أساسا ألرصدة املالية
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  اإلنسانحقوق  

تتواصل اتمعات البشرية بعضها ببعض من خالل تفاعل الثقافات والتجارة ووسائل اإلعالم كالصحف وشبكات 
يف مجيع أحناء  اإلنسانويساعد هذا االتصال الذي يعرف باسم العوملة على نشر الوعي حبقوق 

حول العامل، وتعمل  اإلنسانعن انتهاكات حقوق 

 اإلنسانويستند مفهوم حقوق . ، هي احلقوق واحلريات املستحقة لكل شخص رد كونه إنسانا 
على اإلقرار مبا جلميع أفراد األسرة البشرية من قيمة وكرامة أصيلة فيهم، فهم يستحقون التمتع حبريات أساسية 

وبإقرار هذه احلريات فإن املرء يستطيع أن يتمتع باألمن واألمان، ويصبح قادراً على اختاذ القرارات اليت تنظم 

حق يف احلياة واحلرية ويف التمتع باألمان  شخص
   

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                                  

  مقدمة 
 وق اإلنسانقح مفهوم

  اإلنسانحقوق أنواع 

 اإلنسانحقوق  تطور

  اإلنسانصيانة حقوق  دور األمم املتحدة يف

    

تتواصل اتمعات البشرية بعضها ببعض من خالل تفاعل الثقافات والتجارة ووسائل اإلعالم كالصحف وشبكات 
ويساعد هذا االتصال الذي يعرف باسم العوملة على نشر الوعي حبقوق . اإلنترنت والتلفاز

عن انتهاكات حقوق وتقوم األمم املتحدة وبعض املنظمات األخرى بالكشف 
 .على وقف هذه االنتهاكات

  اإلنسانوق قح مفهوم

، هي احلقوق واحلريات املستحقة لكل شخص رد كونه إنسانا اإلنسان
على اإلقرار مبا جلميع أفراد األسرة البشرية من قيمة وكرامة أصيلة فيهم، فهم يستحقون التمتع حبريات أساسية 

وبإقرار هذه احلريات فإن املرء يستطيع أن يتمتع باألمن واألمان، ويصبح قادراً على اختاذ القرارات اليت تنظم 

  اإلنسانحقوق أنواع 

 :إىل ثالثة أقسام رئيسية هي ساناإلنتصنيف حقوق 

  حقوق السالمة الشخصية

شخصفلكل . وحريته اإلنسانوتكفل حقوق السالمة الشخصية أمن 
  جيوز استرقاق أحد أو تعذيبه أو اعتقاله تعسفاً على شخصه، كما ال

 

ü  مقدمة
ü مفهوم

ü  أنواع

ü تطور

ü دور األمم املتحدة يف

  مقدمة 

تتواصل اتمعات البشرية بعضها ببعض من خالل تفاعل الثقافات والتجارة ووسائل اإلعالم كالصحف وشبكات 
اإلنترنت والتلفاز

وتقوم األمم املتحدة وبعض املنظمات األخرى بالكشف  .العامل
على وقف هذه االنتهاكات

ü مفهوم

اإلنسانحقوق 
على اإلقرار مبا جلميع أفراد األسرة البشرية من قيمة وكرامة أصيلة فيهم، فهم يستحقون التمتع حبريات أساسية 

وبإقرار هذه احلريات فإن املرء يستطيع أن يتمتع باألمن واألمان، ويصبح قادراً على اختاذ القرارات اليت تنظم . معينة
 .حياته

ü  أنواع

تصنيف حقوق 

حقوق السالمة الشخصية -1

وتكفل حقوق السالمة الشخصية أمن 
على شخصه، كما ال
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  احلريات املدنية -2

ة التعبري عن املعتقدات باألقوال واملمارسة؛ فهي تكفل لكل شخص حرية الرأي احلريات املدنية فإا تقر حري
حق االقتراع يف االنتخابات، ويف تقلد : ومن احلريات املدنية األخرى. والتعبري والوجدان والدين والتجمع

 الوظائف العامة ويف التزوج وتأسيس أسرة

 .احلقوق االجتماعية واالقتصادية -3

األساسية، وحقه يف الرقي  يةاإلنسانتنطوي احلقوق االجتماعية واالقتصادية على حصول الشخص على احلاجات 
فلكل شخص حق يف مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة خاصة على صعيد املأكل واملسكن . االجتماعي

  وإنشاء النقابات واالنضمام إليهاكما تنطوي على حق الشخص يف العمل . وامللبس والعناية الطبية والتعليم

  

 اإلنسانحقوق  تطور -4

فبعد أن وضعت ). م1945 – 1939)احلديثة يف أعقاب احلرب العاملية الثانية  اإلنسانتبلورت مفاهيم حقوق 
وأصدرت هذه املنظمة ميثاقها الذي أصبح واحداً من . احلرب أوزارها، كونت الدول املستقلة منظمة األمم املتحدة

واحلريات  اإلنسانوقد نص ميثاق األمم املتحدة على تعزيز احترام حقوق . العاملية اإلنسانأوىل وثائق حقوق 
وملا خال امليثاق من . اجلنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بني الرجال والنساء األساسية للناس مجيعاً دون متييز بسبب

ديسمرب  10يف  اإلنسانفقد أصدرت األمم املتحدة اإلعالن العاملي حلقوق  اإلنسانقائمة تتناول بالتفصيل حقوق 
اعية والثقافية واحلريات ، الذي تضمن املبادئ الرئيسية للحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتمم1948
  .الفردية

 

  اإلنسانصيانة حقوق  دور األمم املتحدة يف -5

  املعاهدات •

م املعاهدة العاملية للحقوق املدنية والسياسية، واملعاهدة العاملية للحقوق االقتصادية 1966 األمم املتحدة عام تبنت
  .واالجتماعية

قد وفرت هذه املعاهدات الغطاء واحلماية القانونية للكثري من احلقوق اليت نص عليها اإلعالن العاملي حلقوق ل
، وحقوق الالجئنيوتبنت معاهدات أخرى، منذ ذلك الوقت، قضايا خمتلفة مثل معاملة السجناء، ووضع . اإلنسان

  .املرأة، وحقوق الطفل
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  اإلغاثة واملساعدات األخرى •

األساسية ملواطنيها، فتعمل األمم املتحدة على  اإلنسانلدول، أحياناً، عن تقدمي ما يكفل حقوق تعجز بعض ا
  .تزويدهم بالغذاء واملسكن واإلعدادات الطبية وغريها من املساعدات

  الرقابة •

اور وإذا س. اإلنسانتراقب جلان دولية تابعة لألمم املتحدة تعرف باسم هيئات املعاهدة تنفيذ معاهدات حقوق 
فإا تعمل على تعيني فريق أو شخص لدراسة األمر وتلزمه  اإلنساناألمم املتحدة شك يف حدوث انتهاك حلقوق 

وقد تكشف تقارير األمم املتحدة عن مشاكل معينة تطلب ممارسة ضغط دويل على . بتقدمي تقرير بشأن هذا األمر
  .حكومة ما حىت ترضخ وتقوم حبل هذه املشكلة مبساعدة األمم املتحدة

  التدابري التجارية والدبلوماسية •

وقد ترفض هذه احلكومات التعاون مع جهود . اإلنساناحلكومات بانتظام ومع سبق اإلصرار حقوق  تنتهك بعض
عندها تبادر األمم املتحدة وتوصي بفرض عقوبات على . األمم املتحدة الدبلوماسية لضمان صيانة هذه احلقوق

عقوبات حتظر الدول األخرى القيام بأي وخالل فترة ال. الدولة اآلمثة، إال أن ذلك مل حيدث إال يف حاالت قليلة جداً
إال أن أثرها  وفعالةوغالباً ما تكون العقوبات رادعة . نشاط جتاري مع هذا البلد، وتقطع عالقاا الدبلوماسية معه

  .يأخذ وقتاً طويالً

  حفظ السالم •

تعجز بعض  وعندما. اإلنساناملدنية والصراعات املسلحة يف انتهاكات صرحية حلقوق  تاالضطرابا بتتسب
وال تبادر . احلكومات عن بسط النظام يف منطقة ما فإن األمم املتحدة ترسل قواا إىل هذه املنطقة لفرض النظام

  .األمم املتحدة بإرسال قواا حلفظ السالم إال بعد موافقة أطراف الرتاع
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  حق الشعوب يف تقرير املصري 

لسلطة اليت أو السكان احملليني إمكانية أن يقرروا شكل ا

فبالرغم من عدم . إليهايريد االنتماء  اليتيرغب العيش ىف ظله و السيادة 
مشتركة منها جند أم جمموعة من الناس جيمع بينهم عدة عوامل 

و االقتصادية و أمناط / االجتماعية و السياسية 

  :ممارسة املطالبة حبقوقها لتقرير مصريها و تشمل هذه األهلية العوامل التالية

 .ميثاق األمم املتحدة يفقوق الواردة 

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

حق الشعوب يف تقرير املصري                                   

ü  املصريتقرير  
ü  األمم املتحدة وتقرير املصري  

ü  املصري تقريرآلثار املترتبة على ممارسة حق:   
ü اجلزائر ودبلوماسية تقرير املصري.  

  تقرير املصري

أو السكان احملليني إمكانية أن يقرروا شكل ا الشعبيعين منح  القانون الدويلهو مصطلح يف  املصري
  .يريدوا وطريقة حتقيقها بشكل حر وبدون تدخل خارجي

يرغب العيش ىف ظله و السيادة  الذيأن خيتار احلكم  يفيعىن حق شعب ما 
جند أم جمموعة من الناس جيمع بينهم عدة عوامل . حتديد معىن متفق عليه حول الشعب أو الشعوب

االجتماعية و السياسية  النواحيو / و األصل / العرق  / الثقافة/ التاريخ املشترك / 
  اخل

ممارسة املطالبة حبقوقها لتقرير مصريها و تشمل هذه األهلية العوامل التالية يفو أن تتوفر له األهلية 

 .املعني اإلقليم يفغلبية سكانية أن يشكل هذا الشعب أ
 .املعني اإلقليم يفأن يكون هذا الشعب من السكان األصليني 

 .إقليمه إدارةعلى  قادراأن يكون هذا الشعب 
 .عالقات دولية إقامة يفأن تكون له القابلية 

 .تنظيم نفسه كدولة مستقلة يفأن يرغب 
قوق الواردة و أن يقبل بااللتزامات و احل. للسالم حمباأن يكون 
 .تنفيذها يف راغباللوفاء بااللتزامات أعاله و  قادراأن يكون 

 

ü

ü

ü

ü

  

تقرير املصري
 

املصريتقرير 
يريدوا وطريقة حتقيقها بشكل حر وبدون تدخل خارجي

يعىن حق شعب ما 
حتديد معىن متفق عليه حول الشعب أو الشعوب

/ اجلغرافيا 
اخل.. .العيش

و أن تتوفر له األهلية 

أن يشكل هذا الشعب أ )1
أن يكون هذا الشعب من السكان األصليني  )2
أن يكون هذا الشعب  )3
أن تكون له القابلية  )4
أن يرغب  )5
أن يكون  )6
أن يكون  )7
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  األمم املتحدة وتقرير املصري 

و يترتب على . أن حق تقرير املصري هو حق لكل شعب ىف أن حيدد هويته بنفسه  إىلجوهر الوثائق الدولية أشارت 
   :ذلك

 .الكامل كدولة مستقلة السياسياالستقالل  .1
 .الكونفدرالية .2
 .الفدرالية .3
 .الذايتاحلكم  .4
  .مع دولة مستقلة أخرى السياسياالندماج  .5

 : املصري تقريراآلثار املترتبة على ممارسة حق 
  أو البقاء حتت سيطرا اذا كان ذلك برغبتها) االنفصال(التحرر من السيطرة االستعمارية بشكل كامل 

، أو كان ذلك ) السوفيت و يوغسالفيا(حق تفكيك الدولة و ظهور دول أخرى على أنقاضها  .1
 )السودان – اريتريا(شكل نضال مسلح  يف

 – مايلانفصال السنغال عن (حق االنفصال عن دولة مستقلة و تكوين دولة مستقلة أخرى  .2
 )انفصال بنغالديش عن باكستان

 )أملانيا –اليمن (دة طوعية على أسس جديدة توحيد الدولة املنقسمة لوح إعادةحق  .3
جديد  قانويناحملدود ضمن وحدة الدولة القائمة و االكتفاء باكتساب مركز  الذايتحق احلكم  .4

 .مستقل إقليمأدىن من االنفصال و تكوين 

  

 

  .اجلزائر ودبلوماسية تقرير املصري

لكل دولة هويتها اليت حتدد سلوكها اخلارجي، وتتشكل هذه اهلوية من تراكم اإلرث احلضاري والتارخيي والسياسي 
واالجتماعي الذي يطبع السياسة اخلارجية للدولة، ونعتقد هنا أن اجلزائر وهي حتتضن الندوة الدولية لتقييم الذكرى 

والبلدان يف تقرير املصري له ما يربره انطالقا من هذه اهلوية املتعلقة حبق الشعوب  1514اخلمسني لصدور الالئحة 
واخلصوصية اجلزائرية، واألسباب اليت تعطي شرعية للجزائر لكي حتتفل بالالئحة كثرية، لعل أمهها أن الالئحة 

عبية تزامنت مع أحداث اجلزائر واالنتفاضة الش 1960ديسمرب  14الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 
الرافضة لالحتالل الفرنسي بأشكاله اجلديدة، وهو ما عربت عنه اجلماهري اجلزائرية يف رفضها لسياسة اجلنرال ديغول 

تعبريا  1960ديسمرب  11وهو يعيد حساباته قصد إغراء اجلزائريني ببعض املطالب االجتماعية، فكانت مظاهرات 
تمثل يف حقه يف تقرير مصريه ومكانته السياسية بعيدا عن االستعباد شعبيا عن أن السيادة احلقيقية للشعب اجلزائري ت
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اخلارجي مع حق الشعب اجلزائري يف استغالل ثرواته وموارده الطبيعية، وبعد أقل من أسبوع من أحداث احلادي 
ئرية عشر من ديسمرب صدرت الالئحة اليت تقر حبق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه، وهو ما جعل القضية اجلزا

بفضل التكاثف الشعيب مع الثورة اجلزائرية التحررية اليت قادا جبهة التحرير الوطين جتد هلا صدى لدى اتمع 
الدويل والرأي العام العاملي الذي ساند حق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه بعد اازر اليت ارتكبها النظام 

املطالبة باالستقالل التام بعيدا عن اخلطاب الكولونيايل الذي يصر االستعماري الفرنسي يف حق املظاهرات السلمية 
  .على أن اجلزائر فرنسية

كما أنه من األسباب اليت جتعل اجلزائر تتحرك دبلوماسيا بديناميكية على املستوى اخلارجي ووية تقرير املصري  
دولة  17إذا كانت قد سامهت يف استقالل تعاطفها مع القضايا التحررية يف العامل بعدما حصلت على استقالهلا، ف

بفضل تصاعد ثورا وختلي فرنسا عن املستعمرات الفرنكوفونية للتفرغ للجزائر، فإا احتضنت معظم  1960سنة 
احلركات التحررية بعد استقالهلا من إفريقيا وآسيا إىل أمريكا الالتينية إىل املقاومة التحررية األوروبية ضد االستبداد 

سي الذي كان يفرضه نظام االستبداد العسكري كما هو احلال يف الربتغال مع نظام سالزار، حيث مكث السيا
بأرض اجلزائر بعض قادة ثورة القرنفل اليت أطاحت بالديكتاتور وبنت نظام دميقراطي يف الدولة الربتغالية املعاصرة، 

لستينات والسبعينات من القرن العشرين بأا مكة وهذا السلوك يف حد ذاته هو الذي طبع هوية اجلزائر يف فترات ا
، الذي جعل من مساندة 1963الثوار، وأصبحت اهلوية مكرسة يف الدساتري واملواثيق اجلزائرية منذ دستور 

الشعوب يف حق تقرير مصريها مبدأ أساسيا يف سياستها اخلارجية، وليس مستغربا وجتسيدا هلذا املبدأ أن يكون 
بأرض اجلزائر بالرغم من االستعداء الغريب والصهيوين  1988لة الفلسطينية املستقلة يف سنة إعالن قيام الدو

الشديدين ملنظمة التحرير الفلسطينية اليت كانت تصنف ضمن املنظمات اإلرهابية، وهو ما جعل اجلزائر تعرف يف 
نفس املبدأ حيكم  لة أو مظلومة، وال يزاهويتها اخلارجية جتاه القضية الفلسطينية بأا مع الدولة الفلسطينية ظامل

السلوك اجلزائري يف استعداء إسرائيل مادامت حتتل األرض الفلسطينية وتستعبد شعبها، وهو املوقف الذي اختذته يف 
مشروع ساركوزي لالحتاد من أجل املتوسط رغم اإلغراءات اليت جتعل بعض البلدان العربية تتخلى ألسباب أنانية 

فلسطينية باسم الرباغماتية والواقعية، ونفس املوقف اختذته اجلزائر مع قضية الصحراء الغربية بعدما عن القضية ال
قامت اململكة املغربية وموريتانيا بتقسيم اإلقليم الصحراوي بالتوافق السري مع االحتالل االسباين بعد انسحابه من 

روقة الدبلوماسية بني موقف جزائري رافضا الستمرار الصحراء الغربية يف منتصف السبعينات، فكان الصدام يف األ
عندما انسحبت موريتانيا حتت ضغط  1979االحتالل بأشكال جديدة مع االحتالل املغريب واملوريتاين إىل غاية 

اليت تعطي  1514املقاومة الصحراوية، ليستمر االحتالل املغريب إىل غاية اليوم رافضا االنصياع لالئحة األممية 
الصحراوي حقه يف تقرير املصري مع التوصيات املتكررة للجنة الرابعة األممية اخلاصة بتصفية االستعمار اليت  الشعب

 . تؤكد على حق الشعب الصحراوي يف تقرير مصريه

من حق اجلزائر أن تبين هويتها اخلارجية بعد مخسني سنة من إصدار الالئحة اخلاصة بتقرير املصري على مساندة 
لبلدان اليت ال تزال خاضعة لالستعباد واالستعمار بكل املظاهر واألشكال، فما يقارب املائة دولة حتصلت الشعوب وا

دولة مل تستفد بعد من هذه الالئحة بسبب ديكتاتورية  16على استقالهلا بفضل هذه الالئحة ومل يبق يف العامل إال 
ات اليت تستغل ثروات الشعوب وموارده بدون وجه حق، حق الفيتو والتواطؤ بني احملتل والشركات املتعددة اجلنسي

  .كما هو احلال مع اتفاقية الصيد األورويب مع اململكة املغربية الذي ميتد إىل املياه اإلقليمية للصحراء الغربية
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عباد ية الرافضة للظلم واالستاإلنسانوإذا كان من حق الشعب اجلزائري أن يفتخر بدبلوماسيته القائمة على املبادئ 
فإنه من واجبه أن ينشط يف إطار املنظمات غري احلكومية واتمع العاملي لنصرة الشعوب املستضعفة واملستعبدة، 

ومن الفخر أن جند قوى اتمع املدين اجلزائري تشارك يف أسطول احلرية الذي واجه احلصار املفروض على مليون 
هو شرف يزيد دمغ اهلوية اجلزائرية اليت بنت إرثها احلضاري ونصف املليون فلسطيين احملاصرين يف قطاع غزة، و

والتارخيي مع االنتفاضات الشعبية اجلزائرية يف القرن التاسع عشر مع ثورة املقراين والال نسومر واألمري عبد القادر 
ا جيعل وثورة الزعاطشة، وهو إرث تارخيي واجتماعي كذلك طبع النفوس والسلوكات اجلزائرية قيادة وشعبا، مم

املساندة حق وواجب لكل الشعوب اليت ال تزال تبحث عن حقها يف مكانتها السياسية و حقها يف استغالل 
مواردها وثورا الطبيعية وحتديد مصريها االجتماعي والثقايف، فاملستقبل باالجتاه اخلطي يشري إىل أن حصول ما 

ل من الدول والشعوب اليت تكافح وتقاوم من أجل تقرير يقارب املائة دولة على حقها بفضل الالئحة األممية جتع
مصريها جتد نفس املصري، ألن عمر االحتالل واالستيطان واالستعباد قصري مهما طالت ليايل ظلمه، ألنه القاعدة 

  . التارخيية تقول ال بد للقيد أن ينكسر وال بد لليل أن ينجلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     -الجزء األول–سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

 
75 

  العنف ضد املرأة يف اجلزائر

    

 "التهديد إىل اللجوء أو القوة باستعمال

 نفسيا، أو معنويا

 الضغط  من أنواع ويف دونية، نظرة 
 أو البيت، على ماهلا، أو الصرف أو ألخذ

 عدة أداء حتميلها يف أو واملرتب يف الوظيفة

 مشروعا لكونه املرأة على يسلط الذي العنف
 متيز قانونية فصوال املشرع أن يصيغ وهو

 تتسم للمرأة موجهة أفعال أو القيام بسلوكيات

 بنات ضد حىت املرأة اجلار، األقارب، 
 واألنثى الذكر بني األسرة داخل يف املعاملة
 أول من تزوجيها إىل فيسارع ، باألسرة

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

العنف ضد املرأة يف اجلزائر                                      
  :العنف مفهوم
  :منها عديدة املرأة ضد العنف أشكال

  النساء ضد العنف أسباب ظاهرة
  املرأة ضد العنف على القضاء استراتيجيات

  التوصيات للحد من العنف ضد املرأة
  

  :العنف
  robertاملعاصر  الفرنسي القاموس يف جاء كما

باستعمال وذلك إرادته دون العمل على إرغامه أو ما فرد على
معنويا أو ماديا ميسها ضرر إىل يؤدي ما كل املرأة، ضد بالعنف

 :منها عديدة املرأة ضد العنف

 .والقتل واجلرح والضرب الدفع يف ممثال اجلسدي
 .والتهديد اإلهانة و والشتم السب يف ممثال اللفظي
 للمرأة الرجل نظرة يف ويتمثل األنواع أشد وهو النفسي

أو ألخذ تريده، ال زوج على إلجبارها املرأة ضد ميارس واإلكراه،
يف الوظيفة املعاملة يف التمييز يف أو تستحقه، منصب من حرماا يف

 .هلا  املعينة الوسائل  توفري دون واتمع البيت يف أدوار
العنف أشكال أقوى أحد أيضا هو النساء اجتاه القانون عنف
وهو اجلنس، أساس على واملقنن املنظم العنف فهو القانون، حبكم
القيام بسلوكيات للرجل تبيح أو باحلقوق، التمتع يف اجلنسني بني

 .والعدوانية والقهر باالضطهاد

 األخ، الزوج، األب، : كثرية اتمع يف املرأة ضد العنف
يف املعاملة التميز بسبب والدا منذ للعنف مستهدفة املرأة أن جنسها، واحلقيقة

باألسرة يلحق قد والعار الذي االحنراف مصدر أا على إليها ينظر

 

ü مفهوم
ü أشكال
ü أسباب ظاهرة
ü استراتيجيات
ü التوصيات للحد من العنف ضد املرأة

  
العنف مفهوم

كما العنف 
على التأثري "

بالعنف يقصد
 

العنف وأشكال

اجلسدي •

اللفظي •
النفسي •

واإلكراه،
يف

أدوار
عنف •

حبكم
بني

باالضطهاد
  

العنف ومصادر
جنسها، واحلقيقة

ينظر وعندما
  .طارق

 
الدرس
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  النساء ضد العنف أسباب ظاهرة

 .النفسية يف تركيبته وضعفه الرجل عند الشخصية توازن عدم : الرجال بعض عند سوية الغري الطبيعة )1
 أسرة من ألنه أو يف حميطه، هلا يتعرض اليت النفسية الضغوط الصغر، منذ الكامنة النفسية العقد بسبب
  .زوجته ضرب فيها األب تعود

  :منها االجتماعي الوسط يف منتشرة خاطئة مفاهيم-
االحتجاج  وعدم اإلهانة وحتمل اخلنوع هي البعض عند فالطاعة الطاعة، حلق خاطئ فهم •

 .والشكوى
 القرآن أعطاه ألن زوجته ضرب يف احلق للرجل يكون العامة فعند واإلرشاد، للتوجيه خاطئ فهم •

 تثمر تلك مل فإن والنصح واإلرشاد التوجيه حق الزوج أعطى القرآن أن حني يف احلق، هذا
 .النفسي الرضى عدم عن لتعبري اخلفيف الضرب جاز الوسائل

 أن والرجولة يف والتسيد، التسلط تعين الرجال بعض عند فالقوامة والرجولة، للقوامة خاطئ فهم •
 املسؤولية، احلماية، حتمل يعين هلما الصحيح مفهوم أن حني يف حازما، شديدا الرجل يكون

 .والدفاع اإلرشاد التوجيه، اإلنفاق،
 مهما عالقتها الزوجية على احلفاظ ألجل األوىل الضحية هي تكون بأن املرأة تلقني على اتمع دور )2

  .جحيما حياا كانت ولو حىت متزوجة تكون وأن الثمن كان
  

 جهة للرجل من العربية التشريعات معظم يف كبري احنياز هناك أن جند إذ القانونية التشريعات غياب )3
 يف التشريعات املرأة له تتعرض الذي العنف مظاهر لبعض القانوين الرادع غياب وكذا
 املعتدي إذا كان ائيا يعاقب ال وأحيانا املناسب العقاب يلقى ال للعنف املتسبب فالشخص.العربية

  .األسرة أفراد من فردا
 أن تغفر املرأة فعلى وغريمها، املسلسالت أو األفالم يف سواء الرجل تسيد يرسخ الذي اإلعالم )4

 .صابرة البيت على وحتافظ األوالد ترض أن وعليها الرجل، أخطاء وتسامح
 وال يتساءلون لبنام يتقدم فيمن يدققون ال احليان من كثري يف األهل أن جند إذ :الزوج اختيار سوء )5

 تزويج إىل أن يسارعوا هو فاملهم وباحلسىن، باملعروف بنام سيعامل هل املتقدم، الرجل طبيعة عن
  .واملفاسد الفتنة من خوفا مبكرة سن يف الفتاة

 
 اقتصاديا مما بالكامل عليه تعتمد املرأة حقيقة بني كونه الرجل من يصدر الذي العنف يكون قد )6

  ضدها، املشني بعملية االستمرار له يضمن
 .واألمية الفقر وظاهرة وقانون األسرة السائدة الرجعية والتقاليد العادات )7
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  املرأة ضد العنف على القضاء استراتيجيات

  :منها للعنف اإلنسان والتصدي حقوق حلماية ومؤسسات ميكانزمات عدة اجلزائر أوجدت
 

ü اإلنسان حقوق وترقية حلماية االستشارية الوطنية اللجنة. 
ü 240  الفتيات الستقبال وطنية مراكز أو الوطين التضامن لوزارة تابعة خمتصة مؤسسة 
 على املراكز هذه وتعمل صعب، وضع يف هن ومن العنف ضحايا والنساء
ü مؤقتة لفترة صعب وضع يف هن ومن العنف ضحايا والنساء الفتيات استقبال ضمان 
 .ن والنفسي واالجتماعي الطيب والتكفل وإيوائهن
ü يف قبوهلن مت الاليت والنساء للفتيات النفسية لالضطرابات وتقييم تشخيص إجراء 
  . ن املالئم التكفل أجل من املراكز
ü املراكز يف قبوهلن الاليت النساء متهني أو تكوين. 
ü العنف ضحايا للنساء القانوين املستوى على املساعدات تقدمي. 
ü املراكز يف قبوهلن مت الاليت للنساء الطبية املتابعة. 
ü اجلنسي التحرش ضحايا ومساعدة اإلصغاء مركز وجود 
ü العنف ضحايا مع والتضامن والتوجيه والتبليغ لالتصال أخضر خط وضع مت. 
ü اجلنسي التحرش لضحايا مشخصة وتوجيهات، نفسية مساعدات تقدمي 
ü العنف تعاين مشاكل اليت األسرة أفراد كافة مجع يف األسري العالج عملية تتمثل :األسري العالج 

 املخدرات وآفات
   

  التوصيات للحد من العنف ضد املرأة
 وتشاركي ودائم نشاط منظم يتطلب وإمنا مناسبتيه أو ظرفية مسألة جمرد يكون أن جيب ال بالعنف االهتمام إن

 واحلصص الدراسية واأليام واحلمالت اجلهوية امللتقيات خالل من والوقاية التوعية حول أساسا يتمحور
  .اجلوارية واأليام اإلعالمية
  :على العمل جيب املرأة ضد العنف وختفيف وللقضاء

 
  على املستوى الوطين-أ 

  .املرأة ضد التمييز اتفاقية على التحفظ إلغاء .1
  .اجلنسي والتحرش األسري للعنف رادعة قانونية مواد وضع .2
  .القضاة طرف من للعنف النفسية اآلثار وكذا كاملة كشهادة األطفال بشهادات األخذ .3
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 ألفراد واجلنسياملرتيل  بالعنف التوعية على والتدريب التعليم بتقدمي واملعاجلني املتدخلني تكوين حتسني .4
  .فعالية تدخلهم أكثر جيعل مبا اجلماهريي اإلعالم ووسائل واألطباء والقضاة الشرطة

  .طبية شهادة دون النساء ضد اجلسمي العنف شكاوي قبول الشرطة مراكز على .5
 15 من بدل أكثر أيام 8 إىل اجلسدي للعنف التعرض حالة يف العمل عن العجز سقف استفاء تقليص .6

  .يوم
  .العنف حاالت إثبات سبيل وتذليل القانونية اإلجراءات تبسيط .7
  .اجلمعوية احلركة دور تفعيل .8
 للتحسيس الصحفية واملقاالت والتلفزيونية اإلذاعية احلصص واستمرارية تكثيف .9
  .واجلماعة الفرد املرأة على ضد املمارس العنف على املترتبة السلبية واآلثار األسري خاصة العنف مبخاطر

  التربية املؤسسات مستوى على االستماع هياكل دعم .10
  القانون طرف من العازبة املرأة محاية .11
 يف التربوية الربامج ضمن منه والوقاية املرأة ضد والعنف اإلنسان حقوق إدراج .12
 .الدولة مدن كافة على املعنفات النساء استقبال مراكز تعميم املدارس .13

  
   : أما على املستوى الدويل

 .أحناء العامل مجيع يف املرأة ضد العلنية االنتهاكات ومنع العام الرأي لتوعية دعائية أفالم بث .1
 بدل الطلب وتطبيقها حاليا املوجودة العاملية املعاهدات على توقيع اجل من الدول على الضغط .2

 .جديدة وقرارات مبعاهدات
 املادية واملعنوية أشكاله بكل مالدع توفري خالل من النامية اتمعات يف املرأة دور وتفعيل معاونة .3

 .ذلك لتحقيق
 التجاوز املادية وبالتايل التبعية من ختليصها لغرض للمرأة وثابتا كافيا ماليا موردا احلكومات حتقق أن .4

 .آخر أو بشكل واإلنسانية الشرعية حقوقها عن
 

 الرمسية قبل اجلهات من واالعتباري الشخصي وكياا املرأة كرامة حلماية الالزمة اخلطوات تتخذ أن .5
 املنكوبة املناطق يف مصدرها، خصوصا األرامل أو نوعها كان أيا التجاوزات عنها مينع مبا واألهلية
 .باحلروب

 
 وإنساين شرعي مطلب املساواة وأن جرمية، األنوثة احتقار أن على االتفاق .6
 وأسبابه ونتائجه العنف طبيعة ومعرفة املرأة بشؤون ختتص اليت املدين اتمع منظمات دور تفعيل .7

 .واالقتصادية واالجتماعية النفسية
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 .اجلنسية املتصلة بعالقة الصحيحة املفاهيم لبيان اإلعالم وسائل مجيع فيه تشارك واسع ثقايف تصحيح .8
 

 . اخلاطئة االجتماعية املفاهيم تصحيح .9
 ا للعنف االتصال املعرضة املرأة على يسهل األسري اإلرشاد و والتدخل اإليواء مراكز توفري .10

 واالعتداء حالة االغتصاب من املرأة وإنصاف ، املختلفة املواقف يف التصرف كيفية إىل لرشادها
 على للوقوف الباحثة االجتماعية دور وتفعيل العنف بدائل إلبرار اإلعالم وسائل واستخدام اجلنسي
 .الرجل قبل وجسدية من نفسية ضغوط من املرأة له تتعرض وما األسر بعض حقيقة

 من خالل النفسية والصحة االجتماعية اخلدمات جمال يف املهين والتأهيل املعنوي الدعم تقدمي .11
 .العنف مفهوم على والتركيز التوعية دورات إقامة

أشكال  مجيع على العقوبة وتشديد االعتداء، من وينصفها املرأة حيمي رادع قانون وجود .12
 .العنف

 مبرتلة مساوية ومتتعها املرأة ضد التمييز أشكال مجيع إزالة يكفل مبا التشريعات يف النظر إعادة .13
 ضمان من أجل األسرة قوانني عن مواد وأيضا احلياة، جوانب كافة يف قانون مبوجب الرجل ملرتلة
 .واألسرة الزواج إطار يف احلقوق يف املساواة حتقيق

النساء  مجيع التحاق إمكانية تضمن وأن التعليم على إنفاقها من تزيد أن احلكومات على .14
 .التعليم جمال يف املرأة ضد متيز اليت واملمارسات القوانني تلغي وأن بالتعليم

دون  حتول اليت واالجتماعية القانونية العقبات على القضاء أجل من إجيابية خطوات اختاذ .15
 .للمرأة االقتصادية املساواة حتقيق

   

 
  

 خامتة
 جيب وإمنا والقوانني فحسب الدولية باملعاهدات انتشاره من احلد ميكن ال ومنفذه مصدره كان أيا العنف إن

 والتنشئة احلوار أساسها من األساليب جمموعة باعتماد واملدرسة األسرة من انطالقا منه الوقاية على التركيز
 التكفل جيب وكما واالضطهاد واإلقصاء للحرمان االبن الشرعي هو فالعنف اتمع ألفراد الصحيحة االجتماعية
  .مفرغة حلقة يف اجلهود ال تظل كي عليه، واملعتدى باملعتدي
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  البريوقراطية والبريوقراطية احلديثة

  ، املفهوم هذا معىن على حمدد اتفاق وجود

 وطول يف تسلسل املتمثل الروتيين الطابع ذات اإلدارية

 بالنسبة تعين قد فإا واإلدارية، النظم السياسية إطار

 يف يتجسد سلبيا جانباً أا للبعض تعين وقد املرونة،

 أن يف سبق  ما نجمل أن وميكن ، السابقة
  ، املكتيب احلكم

 تعين بينما ، املكتب Bureau وتعين

 يف الدقة وعدم  الكفاءة اخنفاض مع اإلدارات

 ، ومشكالم ، الناس واقع حقيقة على 
 : هي جهازها واقع من البريوقراطية 

 .املعقد

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

البريوقراطية والبريوقراطية احلديثة                   
  مدخل اىل نظرية البريوقراطية

 مزايا البريوقراطية
 عيوب التنظيم البريوقراطي

 البريوقراطية احلديثة

  البريوقراطية و البريوقراطية احلديثةالفرق اجلوهري بني 
 طرق التغلب على مشاكل البريوقراطية

  مدخل اىل نظرية البريوقراطية

وجود بالضرورة يعين ال األفراد بني البريوقراطية مفهوم استعماالت

اإلدارية العملية أمناط من منط أي للبعض بالنسبة البريوقراطية فبينما تعين
إطار يف ا املعمول الرمسية واللوائح بالقانون املقيدة املكتبية أو 

املرونة، وعدم املتسمة باجلمود اإلدارية العمليات من نوع أي ، اآلخر
  .واإلدارية السياسية النظم   إطار يف السياسي والشتم

السابقة اآلراء بعض يعكس للبريوقراطية األكادميي املفهوم إن
احلكم بعضهم ويسميها املكتب سلطة أو املكتب قوة تعين كلمة البريوقراطية

وتعين  Bureaucracyهي  مركبة كلمة من املصطلح
 

اإلدارات خمتلف يف ميارس الذي املكتيب التعقيد أو ،) املكتب قوة
  .العمل
 ، اإلطاللة دون التنظيم ولوائح ، القرارات بإصدار تتمثل املكتب

 ٌنعرف أن ميكن حبيث روتيين نشاط البريوقراطية املكاتب موظفي

املعقد الروتني حيكمهم موظفني جمموعة تديرها ، حكومية إدارة
 .احلجم الكبرية اإلدارية، املكاتب يف السلطة تركيز

 

ü مدخل اىل نظرية البريوقراطية
ü مزايا البريوقراطية
ü عيوب التنظيم البريوقراطي
ü البريوقراطية احلديثة
ü  الفرق اجلوهري بني
ü طرق التغلب على مشاكل البريوقراطية

  

مدخل اىل نظرية البريوقراطية

استعماالت كثرة إن

فبينما تعين 
 اإلجراءات

اآلخر للبعض
والشتم القدح

إن وعموماً
البريوقراطية

املصطلح جاء وقد
Cracy 

قوة (القوة،
العمل إجناز
املكتب وقوة
موظفي فنشاط
إدارة •
تركيز •

  

 
الدرس

21
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 احلجم الكبرية الرمسية  املنظمات ظاهرة العلمية الناحية من تعين قد البريوقراطية أن إىل انتباهنا يوجه بعضهم ولكن

  .رشيدة رمسية وضوابط قواعد وفق تسري اليت
 اخلصائص على ويرب ملاكس البريوقراطي التنظيم يقوماحد مؤسسي نظرية البريوقراطية حيث  ماكس ويربيعترب 
 : اآلتية

   حتديد عملية واللوائح القواعد وتنظم وثابتة رمسيا حمددة الوظيفي للتخصص جماالت هناك •

  .الوظيفية ااالت تلك
 واجبات باعتبارها التنظيم  أعضاء على البريوقراطي التنظيم دقة لتسيري الضرورية العادية واألعمال األنشطة توزع

 .وحمددة ثابتة وبطريقة رمسية
 حمددة، واضحة  لقواعد ووفقا ثابت رمسي بشكل احملددة الواجبات بتنفيذ األوامر إلعطاء الالزمة السلطة توزع

 .السلطة تلك ونوع البريوقراطي التنظيم لعضو متنح اليت السلطة مدى القواعد هذه وحتدد
 إال البريوقراطي  التنظيم يف يعني ال وبالتايل والواجبات املهام وتنفيذ للعمل حمددة وأساليب طرق هناك •

 .احملددة بالطرق املهام تلك ألداء مؤهال كان من

 نظام يوجد وبالتايل Hierarchy  هرميا شكال متخذا levels  مستويات عدة إىل البريوقراطي التنظيم ينقسم
 املستويات وأنشطة أعمال على البريوقراطي التنظيم من العليا املستويات تشرف حيث الرئاسة من ودقيق حاسم
 اإلداري املستوى إىل الرؤساء أحد قرارات من يتظلموا بأن املرؤوسني أو للعاملني النظام هذا ويسمح الدنيا،
 منظمة بطريقة منه األعلى

 ( أو ) عامة ( كوا عن النظر بغض التنظيمات أشكال كافة البريوقراطي اهلرمي التنظيم هذا ويسود وحمددة،
  )خاصة

 
  من جهاز يوجد وبالتايل  Document املستندات على البريوقراطي التنظيم إدارة تعتمد •

 أن ويرب يرى األساس هذا على واملستندات، بالوثائق االحتفاظ مهمتهم والكتبة املوظفني

 Bureau أو مكتب يكونون ،) ملفات ( ووثائق معدات من يستخدمونه وما معني بقسم العاملني جمموعة

  للموظفني اخلاص النشاط عن ، ))  املكتب (( البريوقراطي التنظيم يفصل املبدأ يف

 . اخلاصة املوظف حياة عن ويبتعد ينفصل أن جيب البريوقراطي العمل أن مبعىن ،
   يفصل حيث العمل وتنظيمات الشركات يف حىت وتطور منى قد السابق املبدأ أن ويرب يرى •

 .حياته يف يستخدمها اليت اخلاصة األموال وبني املشروع مال رأس بني املال رأس صاحب
 .ذاا حد يف حرفة البريوقراطي التنظيم أعضاء يشغلها اليت الوظيفة تصبح أن
 

 مزايا البريوقراطية
 

 الدقة §
  املعرفة الكاملة باملستندات §
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  السرعة §
  االستمرار §
  الوضوح §
  الوحدة §
  اخلضوع الكامل للرؤساء §
  اإلنسانية و االقتصادية للعملختفيض التكلفة  §
   ختفيض االحتكاك بني األفراد  §

  
 عيوب التنظيم البريوقراطي

 
 تضخم األعباء الروتينية §
  عدم اعتناء العاملون ملصاحل املنضمات و استقائهم لإلجراءات §
  شعور العاملني بأم يعملون كاآلالت و انتقال نفس الشعور ملن يتعامل معهم §
و توحده بسبب االلتزام باإلجراءات مث إىل حتجم السلوك مما يزيد األداء  تشابه يف شكل السلوك §

  صعوبة
  القضاء على املبادرة و االبتكار و النمو الشخصي §

 
 

 البريوقراطية احلديثة

 املبادئ دونز اعتمد لقد ، البريوقراطية عن احلديثة النماذج من دونز أنتوين قدمه الذي النموذج يعد

 اليت جماالً لالنتقادات كانت واليت ، عنده املوجودة الضعف نقاط متالفياً ويرب ألمنوذج األساسية

  : هي دونز اعتمدها اليت األسس وأهم له، وجهت

 يهدف حمدد بنشاط ليقوم األفراد من جمموعة أو شخص يتخذه قرار مبوجب التنظيم ينشأ •
 اجلهة من قرار نتيجة ينشأ وقد والزمة، ضرورية أا يعتقدون منفعة أو خدمة تقدمي إىل

 لدرجة ، التنظيم حجم تضخم مثل ، ما لسبب قائم تنظيم عن بفصله يتعلق املختصة ،
  .صعبة جيد بشكل معها إدارته أصبحت

 وإىل ،رمسية اتصاالت شبكة تتخلله هرمي، رمسي تنظيمي هيكل البريوقراطية للتنظيمات •

  .الشخصية العالقات أساس على يقوم ،رمسي غري آخر هيكل الرمسي، اهليكل جانب
  .التنظيم بلوائح تصرفام يف كافة العاملني تقييد •
 وفرعية، رئيسة نشاطات وجود إىل التنظيم حيتاج •
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 وانسجامهم واندماجهم األفراد والء وتعتمد األهداف، حتقيق جتاه متجانس بشكل تعمل  •

 .العامة اإلدارة مستوى وخباصة بعض مع

  حيصل أن دون االستمرار يستطيع ال ألنه مغلقاً وليس األبواب مفتوح البريوقراطي، التنظيم •

  .به احمليطة والبيئة وتعاطفه اتمع تأييد على
 .التكلفة لضمان بكفاءة كافة التنظيم أعضاء يعمل أن •

  .البريوقراطي والعامل للموظف اإلنسانية، الشخصية مراعاة •
  .الكفاءة من مرتفع مستوى على للحفاظ احلوافز توفري ضرورة •
 واكتساب املمارسة خالل من وذلك األداء يف كفاءته زادت كلما التنظيم، قدم زاد كلما •

 .اخلربة
  الفرق اجلوهري بني البريوقراطية و البريوقراطية احلديثة

 أدخلت قد احلديثة البريوقراطية نظرية أن هو األساسي الفارق أن يتضح اخلصائص هاته خالل من

 ،التنظيمي Informal ميثل السلوك حمددات من أساسي كمتغري البشري والسلوك اإلنساين العنصر
 الرئيسي التفكري خط عن أساسيا احنرافا الرمسية غري بالتنظيمات احلديثة البريوقراطية اعتراف أن كما

  .الكالسيكية للنظرية

 فاألخرية ويرب  ماكس نظرية وبني للبريوقراطية احلديثة النظرية بني جوهرياً اختالف هناك أن كما
 الواجبات بني التام الفصل من حالة وتصف البريوقراطي العمل يف شخصية حتيزات وجود تنكر

 هامة ظاهرة إىل احلديثة النظرية تشري لذلك التنظيمي، السلوك على الشخصية املصاحل وبني الرمسية
 الشخصية األهداف وبني العامة التنظيم أهداف بني وتناقض تعارض وجود احتمال هي وخطرية
 على الشخصية املصاحل بتغليب سيكون احلديثة النظرية حسب احلل فإن وبالتايل التنظيم، ألعضاء
 التنظيم بفشل يهدد مما العامة املصلحة

  .البريوقراطي

 طرق التغلب على مشاكل البريوقراطية

 الشعور املواطنني العام املوظف ا يعامل اليت الطريقة تعكس أن جيب حبيث :املواطن خدمة •

 .القانون ظل يف خدمتهم يف والرغبة واالهتمام باالحترام
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  :التحيز وعدم والرتاهة القانونية •

 بنفس يتصرف وأن اجلمهور، مع تعامله يف متحيز غري يكون وأن بالرتاهة املوظف يتصف أن جيب

  .عليه تعرض اليت احلاالت مجيع يف الطريقة

 واالجناز السرعة بتحقيق اإلدارية الطريقة تسمح أن جيب حبيث :والسرعة االقتصاد •
 يف البت يف كبري وقت و متضيت طويلة طوابري وجود من بدال اإلداري، للعمل االقتصادي

  .ما خدمة تقدمي أو ما إداري عمل

 أدوات أحسن من يعترب سليمة بطريقة املصمم النموذج إن :النماذج ووضوح البساطة •

 ومن العادي، املواطن ويستوعبها يتفهمها أن هي السهلة النماذج شروط ومن ،اإلدارة

 املستمرة املراجعة يتطلب األمر أن رغم فترة منذ تراجع مل القدمية النماذج بعض أن املالحظ

  .اجلدوى عدمي بعضها أن يثبت عندما

 نظام هي اإلدارات بعض يف استخدامها ميكن اليت املفيدة الطرق من : املقترحات نظام •

  .ويسر بسهولة العمل يسري ولكي الكفاية لزيادة كأداة الطريقة هذه وتنفذ ، املقترحات
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 )وجهة نظر اسالمية(حوار احلضارات 

حوار احلضارات هو التشاور والتفاعل الثقايف بني الشعوب، والقدرة على التكيف مع األفكار 
تتعدد أهداف احلوار احلضاري، ومنها 
كما يعترب احلوار احلضاري وسيلة أساسية 

  ...ينبغي أن يشمل احلوار كل جماالت وجوانب احلياة ؛ الفكرية والسياسية واالقتصادية والفنية واألدبية 
الَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من (  :املبدأ الذي قاله اخلالق 

 .السعي حنو احلريات الدميقراطية يف إفريقيا وأسيا وأمريكا الالتينية 

!.. 

 .  خراآل واالبتعاد عن التسلّط وإلغاء

معرفة ما عند اآلخـر  و  ينطلق منها يف سبيل التقارب
واالعتراف الذي يثمن . ، ويبعد مظاهر الصراعات

 .وهو ما يعني على التقارب والتعاون

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                   

ü تعريف حوار احلضارات  
ü أسس حوار احلضارات  
ü  وجهة نظر االسالم(اهداف حوار احلضارات(  
ü النتائج من حوار احلضارات  
ü توصيات لتحقيق احلوار احلضاري  

  تعريف حوار احلضارات
حوار احلضارات هو التشاور والتفاعل الثقايف بني الشعوب، والقدرة على التكيف مع األفكار 

تتعدد أهداف احلوار احلضاري، ومنها . املخالفة والتعامل مع مجيع اآلراء الثقافية والدينية والسياسية
كما يعترب احلوار احلضاري وسيلة أساسية . لتعارف والتواصل والتفاعل واالحتكاك احلضاري

 .لتجنب الصراعات

  أسس حوار احلضارات
ينبغي أن يشمل احلوار كل جماالت وجوانب احلياة ؛ الفكرية والسياسية واالقتصادية والفنية واألدبية  
املبدأ الذي قاله اخلالق أال يقوم على الروح التنصريية ، بل على  

 يالْغ .( 

السعي حنو احلريات الدميقراطية يف إفريقيا وأسيا وأمريكا الالتينية 
..!تفعيل البيان العاملي حلقوق اإلنسان ، وتعميمه ، ال ختصيصه 
واالبتعاد عن التسلّط وإلغاء ،ات الثّقافيةواخلصوصي املرجعياتن حيترم احلوار أ

ينطلق منها يف سبيل التقاربو) والتعارف واالعتراف  املعرفة(  أن يتبنى قاعدة
، ويبعد مظاهر الصراعاتاخلالفاتوالتعارف الذي يزيل أسباب ،  جيدة معرفة

وهو ما يعني على التقارب والتعاون.  ميلكهما عند اآلخر ، ويقدر ما 

  )وجهة نظر االسالم(اهداف حوار احلضارات 

 :هدف فكري  

 

ü
ü

ü

ü

ü

  
تعريف حوار احلضارات

حوار احلضارات هو التشاور والتفاعل الثقايف بني الشعوب، والقدرة على التكيف مع األفكار 
املخالفة والتعامل مع مجيع اآلراء الثقافية والدينية والسياسية

لتعارف والتواصل والتفاعل واالحتكاك احلضاريا
لتجنب الصراعات

 

أسس حوار احلضارات
1-  
2-  

 يالْغ
السعي حنو احلريات الدميقراطية يف إفريقيا وأسيا وأمريكا الالتينية  -3
4-  
أ -5
أن يتبنى قاعدة -6

معرفة
ما عند اآلخر ، ويقدر ما 

  

اهداف حوار احلضارات 

1- 

 
الدرس

22
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صهيونية ومقاومة القولبة اإلعالمية ال.  وهو تصحيح الصورة اليت روجت عن اإلسالم عقيدة وحضارة ونظاماً 
إم ـ أي الصهاينة جتار ..  منها وغري الصهيونية ، ضد اإلسالم ، وشعائر اإلسالم ، وأدبيات اإلسالم 

اإلعالم ـ جنحوا يف قصر مفهوم اإلرهاب على اإلسالم ، وأصبح اإلرهاب ما هو إال نتاج اإلسالم، واإلسالم 
  ! فتصحيح صورة اإلسالم وهو من واجبات الوقت. مصدر اإلرهاب 

 : هدف سياسي  -2

والعمل على إشراك احلضارة اإلسالمية يف صنع القرار العاملي ، والكفاح من أجل احلصول .. والعمل .. العمل 
 .. على مقعد دائم للدول اإلسالمية يف جملس األمن 

 :هدف اقتصادي -3

ومبا أن الشرط األساسي للوصول إىل العضوية الدائمة يف جملس األمن هو أن نكون قوة اقتصادية عاتية ، فيجب    
علينا أن نبين ونصنع اقتصاداً قوياً حىت نشارك يف صنع القرار االقتصادي؛ السيما بالنسبة ألسعار املواد األولية اليت 

  . .ننتجها، وأسعار العمالت اإلسالمية وقوا 
  :ويرى أمحد طالب اإلبراهيمي أن حتقيق ذلك اهلدف يتطلب 

االكتفاء الذايت بالنسبة للمواد الغذائية ، واستقالل األمة اإلسالمية احلقيقي يتم عندما نصل إىل   -  أ
  . إنتاج ما نستهلك

  ..مثل الزراعة . ب ـ حتديد األولويات يف ميدان البحث العلمي             

بيد أن الباحث يرى أن األولوية يف البحث العلمي ال تعطى للجانب الزراعي بل يف اجلانب النووي  
 .. الدفاعي ، إذ هو الورقة الراحبة على مجيع املوائد العاملية على اإلطالق \السلمي

 :هدف أخالقي  -4

وأن .. كل شيء مباح ..  القيم  إن إله احلضارة الغربية هو النماء املادي املطلق حىت على حساب.. يا قومنا   
  .العلم والتقنية غاية ، بينما حنن نعتربمها وسيلة لتحقيق مبدأ االستخالف واإلعمار يف األرض

  :هدف أمين  -5
يتمثل يف العمل والتعاون على إنشاء جملس أمن إسالمي عريب يضم يف عضويته كافة الدول اإلسالمية والعربية  

ورعاية األقليات املسلمة وحترير األراضي احملتلة واملقدسات املسروقة .. اإلسالمي  ؛ لبناء ومحاية األمن القومي
  ..، والتحقيق يف قضايا األعراض املغتصبة 

  

  النتائج من حوار احلضارات

  .السلمياحلوار والتفاهم والتعارف والتعايش ب يأمر اإلسالم -1
 . وشرير عدواينمن النجاح ما دامت املفاهيم الغربية عن اإلسالم ذات حمتوى  اًيكون ألي حوار حظ لن -2
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فرض هيمنته ورؤيتـه   يف اإلكراهاملبادرة السلمية ويستخدم وسائل  يرفض الذيمن الطرف الصدام يأيت  -3
 .ومصاحله

حتما إىل إضعاف احلضارات األخرى ، من هنا جيب على كلّ حضـارة أن ال   يؤديسيطرة حضارة ما  -4
 .بل تقاومها لضمان سالمة مرجعيتها  أية حضارة عليها، يمنةتقبل 

 السيادةفرض الطّرف القوي املهيمن على الطّرف الثّاين اختراق . غري متكافئني  طرفنيمن آثار احلوار بني  -5
، وترتيب عالقتها بفئات اتمع اإلعالمية مناهج تعليمها مثال ، وتوجيه منظومتها الثّقافية هلا بالتدخل يف

 . قوانينها وضع، وحتديد منط معيشتها ، والتدخل يف 

عظم دور الباحثني واملستشرقني احلاقدين على اإلسالم يف توجيه القرار الغريب ضد اإلسالم واملسـلمني    -6
 .والعرب 

 اقتصـاديا على العامل بكلّ ما ميلك من قوة، وأمريكا تعمل على أمركة العامل  السيطرةإنّ الغرب حياول  -7
يف األربعينيات من القرن " روزفلت "فقد قال . متهيدا للهيمنة عليه ثقافيا، ومن مثّ إلغاء الثّقافات األخرى 

وقـال   "كا أن تقود العاملجيب على أمري" :  نكسون" وقال . "إنّ قدرنا هو أمركة العامل  ":العشرين 
 " . إنّ القرن القادم ينبغي أن يكون أمريكيا ": التسعينياتاألب يف أوائل " جورج بوش "

أمهية وجود مشروع حضاري عريب إسالمي لتحويل الصراع إىل حوار، وحلماية اخلصوصيات الثقافيـة   -8
 . واملرجعيات والثوابت واحلقوق العربية واإلسالمية

  
  قيق احلوار احلضاريتوصيات لتح

وضع استراتيجية بعيدة املدى لتفعيل احلوار بني احلضارات والثقافات، وذلك مـن خـالل اسـتخدام     -1
  .معطيات التقنية احلديثة لتدعيم هذا احلوار احلضاري وتشجيع جماالت الترمجة يف هذا اخلصوص

األخرى لدراسة املسائل اليت م مع احلضارات  ومعارض الكتبوالندوات املؤمترات  و تكثيف اللقاءات -2
الطرفني من أجل تشكيل مفاهيم مشتركة حوهلا وحترير النفوس والعقول من وطأة الصراع التارخيي بني 

 .احلضارات

بذل اجلهود الدولية السلمية الفاعلة من أجل حل املشكالت الكربى املعقّدة واملزمنة اليت تشكو منـها   -3
 .التمييز العنصريواملناطق اليت يتولد فيها العنف 

يف حتقيق كرامة اإلنسان وإقامة العدل، وحتقيق التعايش اآلمـن بـني    اإلسالميةد على أمهية القيم يالتأك -4
 .اتمعات البشرية من الكوارث، والفقر، واجلهل والتدهور األخالقي

 .صوصيتهالتسامح واملساواة والتضامن واحترام التنوع الثقايف بني الشعوب وخ التعاون روح بث -5

جناز حبوث ميدانية وتطبيقية تتعلـق  إلالعلماء والباحثني واألكادمييني يف اجلامعات ومراكز البحوث  دعم -6
 . حبوار احلضارات

 . العمل على بناء أمن عريب إسالمي قوي ، وإنشاء جملس األمن اإلسالمي العريب -7

سالمي للبدء يف تنفيذ املشروع  العريب اإلسالمي اجتماع قادة الدول العربية واإلسالمية من خالل منظمة املؤمتر اإل
 .حلوار احلضارات ، ووضع اللمسات األخرية على معامل هذا املشروع 
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  السالم العاملي 

السلم هو ذلك التعايش واالستقرار التام بني شعوب وأعراق مناطق خمتلفة نتيجة التفاهم وحسن اجلوار، واحترام 
 .الرأي اآلخر، وتقبل تعايش األقليات مع بعضها، وحل املشاكل سلميا من دون عنف

فظ اإلسالم الذي هو عنوان هذا الدين مأخوذ من مادة السالم ألن السالم واإلسالم يلتقيان يف توفري الطمأنينة 
 .وحامل رسالة اإلسالم هو حامل راية السالم

حيث يشعر فيه الفرد بضمان كرامته وممتلكاته 

ازدهار  – التوازن البيئي  – تزايد البشرية 
 الرفاهية – وإطالق احلريات – العمل بالدساتري 

لتوفري السلم واالستقرار والتعاون والتضامن يف العامل ال بد من نزع السالح باعتباره قضية م اإلنسانية كلها ووهي 
بسبب ) أي نزع السالح(لة إحدى مصادر االضطرابات اليت يعرفها العامل الدويل، ويزداد االهتمام ذه املسأ

اإلمكانيات اهلائلة اليت تسخر للتسلح يف الوقت الذي يعيش فيه عدد كبري من البشر مأساة ااعة اليت أصبحت دد 

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                                   

  :مفهوم السالم العلمي
  :مظاهـــر السلــم

  م العامليانعدام السالالعوامل املساعدة على 
  اجلهود املبذولة من أجل نشر السالم

 مفهوم السالم العلمي

السلم هو ذلك التعايش واالستقرار التام بني شعوب وأعراق مناطق خمتلفة نتيجة التفاهم وحسن اجلوار، واحترام 
الرأي اآلخر، وتقبل تعايش األقليات مع بعضها، وحل املشاكل سلميا من دون عنف

فظ اإلسالم الذي هو عنوان هذا الدين مأخوذ من مادة السالم ألن السالم واإلسالم يلتقيان يف توفري الطمأنينة 
وحامل رسالة اإلسالم هو حامل راية السالم* السالم*واألمن والسكينة ورب هذا الدين من أمسائه 

حيث يشعر فيه الفرد بضمان كرامته وممتلكاته والسلم هو أيضا احلالة اليت يسود فيها النظام واهلدوء واالستقرار 

 :مظاهـــر السلــم

تزايد البشرية  – التطور  – البناء  – احلياة  – االستقرار : من مظاهر السلم األساسية
العمل بالدساتري  – األخالق احلميدة  – التغذية املتوازنة  – الصحة  – احلركة العلمية 

 .ارتفاع اإلنتاج الفالحي والصناعي – 

لتوفري السلم واالستقرار والتعاون والتضامن يف العامل ال بد من نزع السالح باعتباره قضية م اإلنسانية كلها ووهي 
إحدى مصادر االضطرابات اليت يعرفها العامل الدويل، ويزداد االهتمام ذه املسأ

اإلمكانيات اهلائلة اليت تسخر للتسلح يف الوقت الذي يعيش فيه عدد كبري من البشر مأساة ااعة اليت أصبحت دد 
 .دوال بأكملها، ويقصد برتع السالح احلد من التسلح

 

 

ü مفهوم السالم العلمي
ü مظاهـــر السلــم
ü  العوامل املساعدة على
ü اجلهود املبذولة من أجل نشر السالم

 

مفهوم السالم العلمي
 

السلم هو ذلك التعايش واالستقرار التام بني شعوب وأعراق مناطق خمتلفة نتيجة التفاهم وحسن اجلوار، واحترام 
الرأي اآلخر، وتقبل تعايش األقليات مع بعضها، وحل املشاكل سلميا من دون عنف

فظ اإلسالم الذي هو عنوان هذا الدين مأخوذ من مادة السالم ألن السالم واإلسالم يلتقيان يف توفري الطمأنينة ول
واألمن والسكينة ورب هذا الدين من أمسائه 

والسلم هو أيضا احلالة اليت يسود فيها النظام واهلدوء واالستقرار 
 .وحريته

 
مظاهـــر السلــم

 
من مظاهر السلم األساسية

احلركة العلمية 
– التعلم  –
 

لتوفري السلم واالستقرار والتعاون والتضامن يف العامل ال بد من نزع السالح باعتباره قضية م اإلنسانية كلها ووهي 
إحدى مصادر االضطرابات اليت يعرفها العامل الدويل، ويزداد االهتمام ذه املسأ

اإلمكانيات اهلائلة اليت تسخر للتسلح يف الوقت الذي يعيش فيه عدد كبري من البشر مأساة ااعة اليت أصبحت دد 
دوال بأكملها، ويقصد برتع السالح احلد من التسلح

 
الدرس
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األمن له وميثل الطمأنينة  السلم هو حق لإلنسان كباقي حقوقه األخرى ولعله أهم حق جيب أن يتمتع به، فهو ميثل
 . أيضا والسكينة

  

  العوامل املساعدة على انعدام السلم

السباق حنو التسلح أحد األسباب الرئيسية املساعدة على انعدام السلم ، حيث أن  :السباق حنو التسلح •
التنافس يف التسلح وصل يف فترتنا املعاصرة إىل مستويات مذهلة وأصبح استمرار هذا التنافس يشكل أيضا 

  .عامال أساسيا وهاما يف احلياة الدولية ومعيارا للعالقات بني الدول
إن التكنولوجية سالح ذو حدين، أي أن هلا حماسن تفيد البشرية، وأخرى تشكل  :املخاطر التكنولوجية •

خطر عليها، وما نالحظه يف هذه األيام، استغالل التكنولوجية أو التقدم العلمي يف اجلوانب السلبية بدل 
 من اجلوانب اإلجيابية،

 :ومن بني هذه املخاطر نذكر منها

 

 . السباق حنو التسلح §

 . الدمار الشامل §

 .استعمال التكنولوجيا يف السلب واالستعمار والطمس واإلهانات §

 .التجارب النووية تبيد الكائن احلي من بشر ونبات وحيوان §

 .أصبحت تشكل خطرا على التوازن البيئي كتهديد طبقة األوزون §

 .ضعف اجلانب الروحي للحضارة املعاصرة §

 .احتكار الدول املتقدمة ملختلف التكنولوجيات §

 . واملشوهني –اليتامى  –األرامل : بشريةخسائر  §

 . نقص الغذاء والبطالة والتشرد §

 . اخلراب والدمار يف مجيع امليادين §

 :السالح النووي §
 

لقد حولت األسلحة النووية العامل املعاصر إىل عامل هش، وحولت اإلنسان املعاصر إىل كائن يعيش خاطر 
  . الفناء اجلماعي
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  السالم اجلهود املبذولة من أجل نشر

رغم اختاذها سياسة الكيل مبكيالني وما ( تلعب منظمة األمم املتحد دورا رئيسيا يف نشر السلم وضمانه يف العامل
  :، وذلك بـ)حيدث يف فلسطني افضل دليل

 .إصدار معاهدة نزع السالح §

 .العمل على وقف التجارب النووية §

 والعدالة والتنمية وضع نظام اقتصادي عاملي جديد وعادل قائم على املساواة §

 .العمل على وقف التجارب النووية §

 عن طريق عمليات التوعية ونشر ثقافة السلم مبختلف الوسائل §

  .منح جائزة نوبل للسالم لفائدة االشخاص الساعني اىل حتقيق السالم العاملي §

يف تكوين املواطن املسئول كما تلعب املدرسة واجلمعيات ووسائل اإلعالم واألحزاب السياسية والنقابات دورا هاما 
بتعليمه وتثقيفه وتزويده بثقافة السلم كتجنب العنف واحترام حقوق اإلنسان واحترام التنوع الثقايف وترقية 
 الدميقراطية والعدل واحلرية والتسامح والتنمية ألن ذلك أساس االستقرار والعمل والتطور واإلبداع يف احلياة الكرمية

. 
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 : اجلزء الثاين املواضع التالية يوجد يف

  البطالة 

  سياسة التشغيل يف اجلزائر 

 االنتخابات  

 الدميقراطية 

 احلكم الراشد       

 املواطنة يف اجلزائر       

 دولة احلق والقانون       

 العوملة 

 العوملة االقتصادية 

 األمية 

 جنوب-احلوار مشال 

 جنوب-احلوار جنوب 

 احلوار االجتماعي  

 املرورحوادث  

 اتمع املدين 

 املنظمات الغري حكومية 

 االعالم واالتصال 

 تكنولوجيا االعالم واالتصال 

 الصحافة وحرية التعبري 

 االنترنت 

 لومات والذكاء االصطناعيعجمتمع امل 

 تداعيات ازمة اليورو على االقتصاد اجلزائري 

 اقتصاد السوق 

 االمن الغذائي العاملي 

 واقع السياحة يف اجلزائر 


