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 الملخص:

دور الجزائر في دعـ وتطوير االقتصاد  تسميط الضوء عمى إلى تيدؼ دراستنا ىذه     
 التنمية شراكة ظؿ فياإلفريقي مف خبلؿ المشاريع االستثمارية التي بادرت بيا الجزائر 

د القطاعات مف بينيا البنى التحتية، الطاقة ، بحيث تنوعت في عدي"نيباد" اإلفريقية
واالتصاالت. تـ إتباع المنيج الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة باعتباره األنسب لئلجابة 

 فيعمى إشكاليتيا والتي تتمحور أساسا حوؿ مدى أىمية المشاريع االستثمارية الجزائرية 
 بالقارة والدبموماسي االستثماريلجزائر ا موقع تعزيزفي  "نيباد" اإلفريقية التنمية شراكة ظؿ

. وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أبرزىا أف المشاريع شركاتيا وتموقع السمراء
 لمصحراء، العابر الطريؽاالستثمارية اإلستراتيجية عمى غرار ميناء تيبازة التجاري، 

 الجزائر مف بصريةال ؼليااأل شبكة ومشروع" نيغاؿ" لمصحراء العابر الغاز أنبوب مشروع
ىي مشاريع واعدة يمكف أف تفيد الجزائر  (أبوجا-زيندر-الجزائر خط) إفريقية دوؿ إلى

  – جنوب التقارب بتعزيز المشاريع ىذه تسمح كمامستقببل إذا تـ استغبلليا بصورة جيدة، 
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 التجاري واالندماج باالقتصاد الخاصة الفرص مف فادةاالست وتتيح السمراء، بالقارة جنوب
 . اإلفريقية الدوؿ بيف

مشاريع استثمارية، شراكة التنمية اإلفريقية "نيباد"، المبادالت التجارية،  :الكلمات المفتاحية
 التحديات. 

Abstract: 
This study aims to highlight the role of Algeria in supporting and 

developing the African economy through the investment projects 

initiated by Algeria under the African Development Partnership 

(NEPAD), which varied in many sectors including infrastructure, 

energy and telecommunications. 

The analytical-descriptive approach was used in this study as the 

most appropriate to answer its problem, which is mainly focused on 

the importance of Algerian investment projects under the African 

Development Partnership. (NEPAD) In strengthening Algeria's 

investment and diplomatic position in the continent and positioning 

its companies. 

The study found a number of results: the most prominent of which 

are the strategic investment projects such as the Tebaza commercial 

port, the Trans-Saharan Road, the Trans-Sahara Gas Pipeline 

Project and the fiber-optic network project from Algeria to African 

countries (Algiers-Zinder-Abuja) are promising projects that could 

benefit Algeria in the future if Well-exploited. These projects also 

allow the South-South proximity to the Black Continent to be 

strengthened and allow for opportunities for economic and 

commercial integration among African countries and also to provide 

access to opportunities for economic and commercial integration 

among African countries. 
Key Words: Investment projects, New Partnership for Africa's 

Development (NEPAD), Trade Exchanges, Challenges. 
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 المقدمة:

، أضحى التعاوف والتكامؿ  في ظؿ العولمة والتغيرات السريعة التي يشيدىا العالـ اليـو
 بيذا التعاوف كاف االىتماـاالقتصادي ما بيف الدوؿ ضرورة تقتضييا الظروؼ الخارجية، ف

أكثر وضوحًا بالنسبة لمدوؿ النامية التي رأت في التعاوف االقتصادي فيما بينيا والتكامؿ 
 . مناسبًا لممشكبلت التي تواجييا حركة بناء االقتصاد الوطنيحبلً 

 التعاوف تجارب مع طويؿ تاريخ ليا بأف القوؿ يمكف اإلفريقية القارة صعيد وعمى
 الدوؿ سعت االستقبلؿ أعقاب وفي االستعمارية، الحقبة إلى بعضيا يعود والتكامؿ،
 لمتكامؿ مشروعات تأسيس إلى - واإلخفاؽ النجاح مف حظوظيا اختبلؼ عمى اإلفريقية
مما ال يدع مجاال ، و واالستقبلؿ الوطني التحرر لمشروعات استكماالً  بوصفيا اإلقميػمي،

لمشؾ أف إلفريقيا كؿ مقومات االقتصاد الوازف الذي يمكنيا مف تحقيؽ منطقة التبادؿ 
يدفو مما است الحر دوف عناء إذا تـ تجسيد اإلرادة السياسية المعمف عنيا، بدءً 

االقتصاد يصنع الفارؽ في السوؽ  )النيباد(، كوف"الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا"مسار
االقتصاد  العالمي بؿ ويتحكـ في الموازنات الصناعية والمالية ورغـ ذلؾ ال يساىـ

اإلفريقي المنتج )دوف الكبلـ عف الموارد الطبيعية الخاـ( في االقتصاد العالمي إاّل بنسبة 
  .ضئيمة
 في واالقتصادي السياسي وثقميا لوزنيا ونظرا اإلفريقية القارة دوؿ مف وباعتبارىا الجزائر
 اإلفريقية، القارة دوؿ مف مجموعة مع" النيباد" مبادرة وتبني لطرح السّباقة كانت المنطقة
 ألجؿ يكف لـ المبادرة ىذه فإطبلؽ الدوؿ، ىذه بيف التكامؿ تحقيؽ بضرورة منيا إيمانا
 القارة، دوؿ عمى الكبرى الدوؿ فرضتيا التي التحديات لمجابية بؿ وحسب، تحالفات إقامة
 الخارجية التبعية أف كما الدوؿ، ىذه داخؿ المستدامة والتنمية النمو تحقيؽ ألجؿ وكذلؾ
 التفكير إعادة أوجب العظمى، الدوؿ قبؿ مف خيراتيا واستنزاؼ القارة، اقتصاديات لمعظـ

 اقترحت اإلطار ىذا وفي الدوؿ، ىذه مصالح يخدـ بما وتكييفيا العبلقات، إقامة في
 التكامؿ تحقيؽ بيدؼ اإلستراتيجي البعد ذات اإلقميمية المشاريع مف جممة الجزائر
 الجزائر، تبنتيا التي المشاريع ىذه أف كما القارة، دوؿ وباقي الجوار دوؿ مع والتعاوف
 ضوء في. والبلزمة الصحيحة بالصورة غبلليااست تـ ما إذا المعنية األطراؼ كافة ستفيد
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 الجزائر تبنتيا التي االستثمارية المشاريع أبرز عمى الضوء لتسمط البحثية ورقتنا تأتي ىذا
 .المعنية لمدوؿ والعامة الخاصة االقتصادية ىداؼاأل لتحقيؽ" النيباد"  مبادرة إطار في

" مف نيباد" مبادرة ظؿ في الواعدة ةالجزائري االستثمارية المشاريعيمكننا تناوؿ موضوع 
 خبلؿ ىذه الورقة البحثية بمحاولة اإلجابة عمى السؤاؿ التالي:

  لتنميةالجديدة  شراكةال ظل فيما مدى أىمية المشاريع االستثمارية الجزائرية 
 وتموقع السمراء بالقارة والدبموماسي االستثماريالجزائر  موقع تعزيزفي  "نيباد" اإفريقي

 ؟اشركاتي
المشاريع تنبع أىمية ىذه الدراسة مف خبلؿ معرفة التطور الحاصؿ في  أىمية الدراسة:

مف شأنيا أف تسيـ في  ، والتياالستثمارية التي تقودىا الجزائر في إطار الشراكة اإلفريقية
تطوير االقتصاد الوطني مستقببل، إذا ما تـ استغبلؿ ىذه الفرص التنموية وتغيير الوجية 

رة السمراء أيف توجد الموارد واإلمكانيات البلزمة لتحقيؽ التنويع االقتصادي إلى القا
وتسييؿ المبادالت التجارية والتعاوف االقتصادي مع دوؿ القارة، األمر الذي يعود بالنفع 

 لكافة الدوؿ المعنية والمتعاونة مف أجؿ تحقيؽ التنمية بيا. 
عمى واقع المشاريع الدراسة ىو الوقوؼ  إف اليدؼ الذي تطمح إليو ىذه ىداف الدراسة:أ

االستثمارية الجزائرية التي تـ العمؿ عمييا في إطار شراكة التنمية اإلفريقية "النيباد"، 
والتعرؼ مف خبلؿ ىذه الورقة البحثية عمى األىداؼ والمواضيع الرئيسية التي تتبناىا ىذه 

 الشراكة في إطار التكامؿ االقتصادي اإلفريقي.
في دراستنا ىذه وبغية الوصوؿ لمنتائج المرجوة، استخدمنا المنيج المستخدم: المنيج 

، وىذا بالتطرؽ لممحاور كونو مبلئما لئلجابة عمى تساؤؿ الدراسة التحميمي وصفيال
 التالية:
 :؛"نيباد" إفريقيا لتنمية الجديدة كةرامشلاإلطار المفاىيمي  المحور األول 
 المشاريع االستثمارية الجزائرية في ضوء  ورىانات تحديات :المحور الثاني

 ."شراكة "النيباد
 

 "نيباد" إفريقيا لتنمية الجديدة كةرامشلاإلطار المفاىيمي  -1
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 :(NEPAD)تعريف "النيباد"  1-1
 اإلنجميزية بالمغة تعني والتي (nepad) انجميزي أصؿ مف ىيالتعريؼ المغوي:  -
"New Partnership For Africa’s Development " الجديدة كةراالش" بيا ويقصد 

 .1"إفريقيا لتنمية
 التعريؼ اإلصطبلحي:  -

 التنميػة وتعزيز التخمؼ مف وتخميصيا إفريقيا ىيكمة إلعادة "النيباد" ىي إستراتيجية
 ومواجيػة اإلفريقية الشعوب في واالستثمار االقتصادي بػالحكـ والنيػوض المػستقمة
 والتخمؼ المتزايد بالفقر تتمثؿ والتػي اإلفريقية القػارة واجػوت التػي الحاليػة التحػديات
 رؤسػاء لخمػسة الممنػوح التفػويض مػف انبثقػت التي اإلستراتيجية تمؾ ،..التيميش واستمرار

 منظمػة قبػؿ مػف( إفريقيا جنػوب الػسنغاؿ، نيجيريػا، مػصر، الجزائػر،)مف  بكػؿ تتمثػؿ دوؿ
 واالقتػصادية االجتماعيػة التنميػة صػيغ وتوحيػد لتنميػة (U.A.O) اإلفريقية الوحػدة

 إذ ،2001 جويمية زامبيػػافي  اإلفريقي االتحاد لمنظمػػة 37 ػال االجتمػػاع فػي ألفريقيػا،
 .2 اإلستراتيجية الػػصيغة وثيقػػة رسػػميا تبنػػى
 بأف مفادىا سخةورا واضحة رؤية إلى يستند أنفسيـ، عمى إفريقيا قادة قطعو عيد وىي

 مسار عمى ومجتمعة فرادى بمدانيـ وضع وفي الفقر استئصاؿ في أساسا يتبمور واجبيـ
 المشتركة رؤيتيـ تستند كما المستدامة، والتنمية المستداـ النمو تحقيؽ إلى بالقارة يؤدي

 في السياسية الحياة وفي العالمي االقتصاد في الفّعالة المشاركة إلى الراسخ واقتناعيـ
 التخمؼ مف أنفسيـ السمراء القارة شعوب انتشاؿ عمى البرنامج ىذا ويقـو العالـ،

 .3والتغير بالعولمة يتسـ عالـ في اليـو يعيشونو الذي واإلقصاء
 4:(NEPAD)ميالد "النيباد"  1-2

 مف جديد جيؿٌ  قدَّميا تنموية لمقارباتٍ  متعددة وتعديبلتٍ  مشاوراتٍ  نتيجة( النيباد) جاءت
 كافية تعد لـ األفريقية الوحدة لمنظمة التحررية السياسية الصبغة أفَّ  رأى األفارقة ةالقاد
 .الدولي المستوى عمى دورىا وىامشية الكبير القارة وتأخر التنمية سؤاؿ إلحاحِ  ظؿ في
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 األسبؽ الرئيسي وعرابيا أفريقيا إصبلح أجؿ مف األلفية شراكة المقاربات ىذه أبرز ولعؿّ 
 دافوس منتدى أشغاؿ خبلؿ النقاب عنيا كشؼ الذي ،"مبكي تابو" ياأفريق لجنوب

 .2001 العالمي االقتصادي
 الفرانكفونية القمة أماـ قدَّـ قد" واد اهلل عبد" السنغالي الرئيس كاف أمبيكي، مخطط وقبؿ

" األفريقية النيضة"لػ رؤيَتو ضمَّنو الذي" أوميغا مخطط" ،2001 جانفي في بالكاميروف
 التي( أفريقيا أجؿ مف الجديدة المبادرة) عميو ُأطمؽ جديد مخطط في المقاربتاف توُأدمج
 والسنغاؿ أفريقيا جنوب كانت التي" نيباد" أفريقيا لتنمية الجديدة الشراكة النياية في أثمرت

 القمة قبؿ مف تبنييا في الفضؿ ليـ ويرجع عنيا، المدافعيف أىـ ومصر ونيجيريا والجزائر
 .2001 العاـ في األفريقية

تـ العمؿ عمى دمج المبادرتيف بناًء عمى قرار مف القمة االستثنائية لمنظمة الوحدة 
، وشاركت فييا المجنة االقتصادية اإلفريقية 2001اإلفريقية في سرت ليبيا في مارس 

 Newالتابعة لؤلمـ المتحدة بوثيقتيا المسماة )الميثاؽ العالمي الجديد مع إفريقيا/ 

Global Compact With Africa وقد توجت ىذه الميمة بالمبادرة اإلفريقية الجديدة ،)
(NAI)  التي تبعتيا قمة لوساكا، ودعت إلى ترويجيا عمى أوسع نطاؽ عمى المستوييف

اإلفريقي والدولي، وتبعو الدعـ والتأييد ليا مف جانب شركاء التنمية اإلفريقية، ومف جانب 
مف رؤساء  15القمة لجنة رئاسية لتنفيذ المبادرة تتكوف مف  الشعوب اإلفريقية، كما عينت

 2001الدوؿ والحكومات اإلفريقية، وفي االجتماع األوؿ ليذه المجنة في أبوجا في أكتوبر 
تـ إعبلف الصيغة النيائية لممبادرة وتغيير اسميا إلى "النيباد" ووضعت ليا اليياكؿ 

 فيذ الفعمي.التنظيمية واإلدارية لتمضى عمى طريؽ التن
 5وتتمثؿ فيما يمي: أولويات وأىداف "النيباد": 1-3
 الحكـ وترسيخ واألمف السمـ نشر خبلؿ مف المستدامة لمتنمية المبلئمة العمؿ بيئة تييئة -

 الراشد؛
 ؛اإلقميمي الصعيد عمى والتكامؿ التعاوف -
 الصحة عمى تركيزال مع البشرية الموارد وتنمية الزراعي االستثمار تشجيع عمى العمؿ -

 الحديثة؛ والتقنية والتعميـ
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 التصنيع السيما والصادرات، اإلنتاج وتنويع زيادة طريؽ عف القارة اقتصاد تدعيـ -
 بقطاع النيوض مصنعة، مواد إلى الخاـ المعادف وتحويؿ التحويمية، والصناعة الزراعي،
 بالقارة؛ السياحة

 العالمية؛ األسواؽ إلى بصادراتيا والوصوؿ ريقيةاإلف البمداف بيف فيما التجارة عجمة دفع -
 المحمي؛ المستوى عمى واالستثمار االدخار زيادة طريؽ عف الموارد تعبئة

 األجنبية، االستثمارات مف المزيد وجذب العالمية التجارة مف أفريقيا حصة رفع -
 .المعونة وزيادة الديوف تخفيض خبلؿ مف الماؿ رأس تدفقات ومضاعفة

 :منيا لبموغيا آجاال حددت أىدافا "نيباد"ال مبادرة عتوض كما
 15 مدى عمى األقؿ عمى سنوياً ٪ 7بمعدؿ اإلجمالي المحمي الناتج في نمو تحقيؽ -

 ؛سنة
 األمـ قبؿ مف عمييا المتفؽ العالمية المستدامة التنمية ألىداؼ القارة تحقيؽ ضماف -

 ومف وغيرىا، البيئة وحماية الصحة ودعـ التعميـ وتعميـ الفقر بتخفيؼ والمتعمقة المتحدة
 جميع والتحاؽ النصؼ، إلى شديد فقر حالة في يعيشوف الذيف السكاف نسبة خفض ذلؾ،

 بيف والمساواة بينيـ، الوفيات معدالت وتقميؿ االبتدائي، بالتعميـ الدراسة سف في األطفاؿ
 ؛الجنسيف

 بيف الخبرات تبادؿ خبلؿ مف طويروالت والتحديث اإلصبلح نحو اإلفريقي التوجو تعزيز -
 ؛األفريقية الدوؿ مجموع مف 50٪ نحو اآلف تمثؿ التي األعضاء الدوؿ

 واالقتصادية السياسية بالجوانب المتعمقة البينية وعبلقاتيا لقراراتيا الدوؿ بعض مراجعة -
 واالجتماعية.

 ىيكمة "النيباد": 1-4
 6 :ىي، و بيا المرتبطة والمجاف الرئيسية األجيزة مف عددا "النبياد" استحدثت

 جانب إلى ، المبادرة أصحاب الخمس الدوؿ رؤساء تضـ  : الرئاسية التنفيذ لجنة 1-4-1
 أربع بواقع ، الخمس الجغرافية القارة مناطؽ مجموعيا في تمثؿ أخرى دولة  15  رؤساء
 وتحديد  ليا، يالدول التأييد وكسب لممبادرة، بالترويج المجنة وتختص ، منطقة كؿ عف دوؿ
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 عف دورية تقارير وتقدـ ، تنفيذىا ومتابعة عمميا ببرنامج الخاصة واألولويات السياسات
  . األفريقي االتحاد لقمة أعماليا

 وتتولى  التنفيذ، لجنة أعضاء الدوؿ رؤساء ممثمي مف وتتشكؿ  : التسيير لجنة 1-4-2
 إدارة في دورىا عف فضبل  ، المبادرة ذلتنفي والتحرؾ العمؿ لبرنامج التفصيمية الخطط إعداد
 مف والدعـ التأييد لكسب -الشخصييف الممثميف مستوى عمى - التنمية شركاء مع الحوار
  . القارة في التنمية لتحقيؽ األفريقية لمجيود المتقدمة والدوؿ الثماني مجموعة جانب

 الدوؿ رؤساء مف وفيتك  : النظراء لمراجعة األفريقية لآللية الرئاسي المحفل 1-4-3
، وتستند ىذه األخيرة في إنشائيا عمى بياف قمة االتحاد باآللية األعضاء والحكومات

والخاص بالديمقراطية والحكـ الرشيد، وتعني ىذه اآللية  2002اإلفريقي في "ديرباف" عاـ 
لة اختيار وتقويـ أداء الدولة مف قبؿ دوؿ أخرى والغاية األسمى لآللية ىي مساعدة الدو 

التي تخضع لعممية المراجعة عمى تحسيف أدائيا التنموي في عممية صنع القرارات واختيار 
  .المتعارؼ عمييا أفضؿ الوسائؿ مع االلتزامات بالمعايير

 والتسيير التنفيذ لجنتي لمساعدة فنيا جيازا وتعمؿ ، بريتوريا مقرىا  : السكرتارية 1-4-4
  . مياميما أداء في

 كمة "النيباد" في الشكؿ التاليويمكف تمخيص ىي
 : الييكل التنظيمي "لمنيباد"01الشكل 

 
 مف إعداد الباحثيف اعتماد عمى ما سبؽ: المصدر
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 ":النيباد" مبادرة ضوء عمى اإلفريقي التكامل محفزات 1-5
 نحو بقوة تسعى كي اإلفريقية لمدوؿ المحفزة واالعتبارات العوامؿ مف مجموعة توجد

 7:العوامؿ ىذه أبرز ومف والتنموي، ادياالقتص التكامؿ
 تفصؿ ال -القارة دوؿ كافة تكف لـ إف -العظمى الغالبية :الجغرافي التقارب 1-5-1

 .االستعمار وضعيا التي اليندسية الحدود أغمبيا يف ىي بؿ طبيعية، حدود بينيا
 ة،البارد الحرب انتياء عمى التالية المرحمة يف :السياسية النظم تشابو 1-5-2

ف حتى - الديمقراطية تطبيؽ آليات وظيرت الديمقراطية موجة اإلفريقية القارة اكتسحت  وا 
 لنظـ االختفاء حد إلى يصؿ تراجع وسط -المراحؿ بعض يف بالصورية تتسـ كانت
 .العسكرية الحكـ ونظـ الواحد الحزب

 يأ لىإ اإلفريقية الشعوب تتعطش حيث :التكامل لعممية مشجع عام يرأ وجود 1-5-3
 .بعضا بعضيا مف تقربيا أو تجمعيا خطوة

 وشبكة الفضائيات ثقافة وشيوع ظيور بعد خاصة ي:ثقاف تجانس وجود 1-5-4
 (.اإلنترنت) الدولية المعمومات

 مف اإلفريقية الدوؿ كافة عانت فقد :يواالجتماع يالتاريخ التطور يف االشتراك 1-5-5
 تراكـ ومف االستقبلؿ، عمى التالية لفترةا يف االقتصادية الصعوبات ومف االستعمار

 يف جميعيا تشترؾ كما السابؽ االستعمار لدوؿ االقتصادية التبعية سمبيات ومف الديوف
 وسيادة اإلنساف بحقوؽ االىتماـ إظيار ومحاولة لمعولمة السمبية اآلثار بتجنب االىتماـ
 (.المحاسبية) والمساءلة والشفافية القانوف

 واالقتصادية العسكرية اإلمكانات تتسـ :واالقتصادية العسكرية دراتالق تشابو 1-5-6
 والجزائر مصر مثؿ قميمة دوؿ باستثناء الشديد بالضعؼ القارة دوؿ مف األعظـ لمجانب

 .جنوبا إفريقيا وجنوب غربا، ونيجيريا شرقا، وكينيا الشماؿ، يف
كف تمخيصيا في النقاط يمالمعوقات االقتصادية لمتكامل اإلقميمي في إفريقيا:  1-6

 8التالية:
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 التجمعات مف العديدبحيث نجد أف  :المتبع التكامل نموذج مالئمة عدم 1-6-1
: قاعدة إلى المستند األوروبي النموذج شاكمة عمى صياغتيا تمت قد القارة في االقتصادية

 .اإلقميمية التجارة تحرير عمى المحدود غير والتركيز ،"يمر دعو يعمؿ دعو"
 كالطرؽ ،األساسية التحتية البنى فقر ُيعد ىشاشة وضعف البنى التحتية: 1-6-2

 إضافية تكاليؼ إلى تؤدي إضافية اقتصادية عقبات ،الكيربائية والطاقة واالتصاالت
 .بيف الدوؿ اإلفريقية التجارة حجـ ُتضعؼ

 المشروعات عدد قمة بحيث أف قمة المشروعات الخاصة وصغر حجميا: 1-6-3
، يعد عائقا أماـ إمكانية التكامؿ في بينيا التكامؿ إلى واالفتقار حجميا، وصغر الخاصة،
 .اإلفريقية البمداف منتجات بيف بالتنافسية تتسـ عبلقة ظؿ وجود

 في التأثير في أساسي دور المختمفة بأنماطو لمفساد الفساد بمظاىره المختمفة: 1-6-4
 .إفريقيا في اإلقميمي التكامؿ مساعي

 عمى تعتمد – اليـو حتى إفريقيا :اإلفريقية لالقتصاديات الخارجية التبعية 1-6-5
 ىذه مظاىر أبرز مف ولعؿّ ، الخارجية االقتصادية معامبلتيا مف األكبر جانبيا في أوروبا
 تشجيع في جمية ظيرت والتي إفريقيا، غرب في الفرانكفونية بالدوؿ فرنسا عبلقة التبعية
 غيرىا دوف الفرانكوفونية الدوؿ لتضـ "سياو" إفريقيا لغرب تصاديةاالق الجماعة قياـ فرنسا
 لخدمة وتنفيذىا تكاممية وبرامج خطط وضع في الجمػاعة ليذه ومساندتيا اإلقميـ، دوؿ مف

 .الفرنسية المصالح
عمى ضوء ما سبؽ، وفي ظؿ معوقات التكامؿ اإلقميمي اإلفريقي، والتي مف أبرزىا 

عت الجزائر جاىدة في ضوء الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا المعوقات االقتصادية، س
(NEPAD)  لتذليؿ وتجاوز ىذه المعوقات مف أجؿ المصالح المشتركة الخاصة لمببلد

والعامة لمقارة السمراء، مف خبلؿ اقتراح وتبني جممة مف المشاريع االستثمارية الواعدة 
ية كافة، تـ البدء في بعضيا وبعضيا التي ُيفترض أف تعود بالنفع لدوؿ القارة اإلفريق

اآلخر الزاؿ لـ ير النور بعد نتيجة ظروؼ داخمية وخارجية مست الدوؿ المعنية بيذه 
ستراتيجية عمى غرار قطاع البنى  المشاريع، تتعمؽ ىذه المشاريع بقطاعات ىامة وا 
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لمحور الثاني التحتية، الطاقة واالتصاالت، سنقـو باستعراضيا في ورقتنا البحثية ىذه في ا
 منيا.

 تحديات ورىانات المشاريع االستثمارية الجزائرية في ضوء شراكة "النيباد" -2
 واقع المبادالت التجارية بين الجزائر وباقي دول إفريقيا 2-1

مف إسماع صوتيا في المجمعات الدولية والتأكيد عمى أف إفريقيا  الجزائر استطاعت
 التي مرافعتيا وىذا مف خبلؿ العبلقات الدولية، شريؾ حقيقي يمكف االعتماد عميو في

 قمة احتضانيا لدى الدولي الوضع لتطور إستراتيجية رؤية عمى البداية منذ ارتكزت
 تضمف أف 2001 سنة إفريقي اتحاد إلى تتحوؿ أف قبؿ 1999 عاـ اإلفريقية الوحدة
 .9الكبرى الدولية االقتصادية المراكز عمى اإلفريقية القارة انفتاح
 ىذا يومنا إلى تعد فيي الكبار، مع حديثيا في إلفريقيا رابحة أوراقا اليـو الجزائر ترى
مدادات سنويا، دوالر مميار 35 يقارب بحجـ لبلستيراد ميمة سوقا  رخيص الغاز مف وا 
 لروسيا فجائية قرارات فيو تتسبب قد محتمؿ إرباؾ أي شر يؤمنيا الذي أوروبا إلى الثمف

 جنوب تمثؿ حيف في. أراضييا عبر روسيا مف إلييا العابرة إلمداداتا بوقؼ البيضاء
 األمريكية الشركات تزاؿ ما الذي واألورانيـو لماسألوا الذىب مف األكبر الخزاف إفريقيا

 وعبلجات السبلح لتجارة الرائجة السوؽ فيي أثيوبيا أما. استغبللو في تتفنف واإلسرائيمية
 العممة ومف النفط مف العالـ في احتياطي أكبر الخميج دوؿ بعض وتوفر الفقر، أمراض
 .10 السياحة واردات ومف السيادية الصناديؽ ومف الصعبة

نستعرض في ىذا الجانب مف ورقتنا البحثية ىذه، واقع المبادالت التجارية بيف الجزائر 
 11وباقي دوؿ إفريقيا، بحيث يمكف اختصارىا فيما يمي:

 دوالر، مبليير 3 يتجاوز ال اإلفريقية والدوؿ الجزائر يفب التجارية المبادالت حجـ -
 دوالر؛ مميار 1.4 الجزائر تستورد فيما دوالر مميار 1.6 الصادرات منيا تشكؿ

 بقية أف يعني ما فقط، إفريقية دوؿ 5و الجزائر بيف تتـ التجارية المبادالت مف%  96 -
 جدا؛ ضعيؼ تبادؿ وىو الجزائر، مع تجارية عبلقات تممؾ ال اإلفريقية الدوؿ

ما يمثؿ  فقط، دوالر مميوف 206 المحروقات قطاع خارج الجزائر صادرات بمغت -
 .  إفريقية دوؿ خمسل% 98 المجاؿ، ىذا في الجزائرية الصادرات حجـ مف% 12
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 اقتحاـ في تأخرت الجوار دوؿ عكس وعمى الجزائر أف سبؽ مما مبلحظتو يمكف ما
 وممثميات ربط مكاتب فتح خبلؿ مف إفريقيا غرب أسواؽ اسيم ال اإلفريقية األسواؽ
 تتوفر الجزائر أف كما األمواؿ، رؤوس استقطاب أجؿ مف بنوكيا فروع عف فضبل تجارية
 غير والكاميروف والسينغاؿ ديفوار كوت في تجارية ومراكز ربط مكاتب ثبلث عمى حاليا
 تطوير دوف سيحوؿ لبنوؾا قبؿ مف مرافقتيا وعدـ الموجيستيكية الخدمات نقص أف

 .المرجوة األىداؼ وتحقيؽ خدماتيا
 أىم المشاريع االقتصادية الجزائرية في ضوء شراكة "النيباد": 2-2

 المتوسط المدى عمى رابح إفريقيا عمى االقتصادي الرىاف أف مؤخرا، الجزائر، أدركت
 ممياري مف أزيد ة؛العالمي األسواؽ أكبر إحدى إلى تتحوؿ ألف مرّشحة فالقارة والبعيد،
( جنوب – جنوب) االقتصادي التعاوف إستراتيجية أضحت لذا،. 2050 أفؽ في نسمة
 .الجزائرية االقتصادية األجندة في باألولوية تحظى
 شركاتال أف اإلفريقية، القارة في االقتصادية لمدراسات ”إيكوفيف“ لوكالة تقرير وذكر

 الفرص عف البحث أجؿ مف األفريقية قارةال نحو حاليا تتجو الجزائرية، االقتصادية
 فوات بعد األفريقي البعد ىذا أىمية مؤخراً  اكتشفوا الجزائرييف المسؤوليفف وأ واالستثمار،

 موقعيا لتعزيز األساسية المبنات وضعت قد الجزائر كانت التوجو ذلؾ وألجؿ .12األواف
 المشاريع خبلؿ مف وىذا ،13ياشركات تموقع وكذا السمراء بالقارة والدبموماسي االستثماري

 :التالية
 غرب كمـ 70) التجاري تيبارة ميناء بناء يأتي حيث: التجاري تيبازة ميناء 2-2-1

 إنجازه عند بالحمدانية الوسط ميناء مف وينتظر المسعى، ليذا كتتويج( الجزائرية العاصمة
 نقؿ في كثيفا نشاطا يعرؼ الذي العالـ عبر تجاري  ميناء أىـ 30 بيف مف يصبح أف

عادة العابر لمشحف ويخصص الحاويات  أكبر برسو الفنية المنشئات تسمح فيما الشحف وا 
 الجزائر لموانئ الحالية الطاقة تتعدى ال حيث طف ألؼ 240 بحمولة بالعالـ تجارية باخرة
 .طف ألؼ 30
 عمى صيني قرض إطار في تمويمو سيتـ إذ مالية أعباء الدولة خزينة المشروع يكمؼ ولف

  الخدمة يدخؿ أف ويرتقب سنوات سبع غضوف في إنجازه يتـ أف عمى الطويؿ المدى
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  ستضمف التي( شنغياي موانئ) صينية شركة دخوؿ مع سنوات 4 غضوف في تدريجيا
 .القطاع وزارة يمسؤول تصريحات حسب الميناء استغبلؿ
 اختيار إلى  العميقة اهالمي في جديد ميناء إنجاز موقع لتحديد التقنية الدراسات وتوصمت

 والحماية مترا 20 بعمؽ ميناء بإنشاء سيسمح الذي "شرشاؿ" مدينة شرؽ الحمدانية موقع
 مميوف 6.5 بمعالجة  يسمح رصيفا 23 مف الميناء سيتكوف فيما واسع لخميج الطبيعية
 .14 سنويا البضائع مف طف مميوف 25.7و حاوية
 تساعد، أف ُينتظر دوالر، مميار 3.3 ب انجازىا تكمفة تقدر التي الحيوية، المنشأة ىذه

 بناىا نجازإل موارد تممؾ ال التي اإلفريقية البمداف جزائرييف، اقتصادييف خبراء حسب
 الخاصة الموانئ مناطؽ وتنظيـ البضائع نقؿ جؿأ مف ليا أروقة وفتح أقاليميا في التحتية

 عف ناىيؾ ىذا. إلييا الخبرات قؿن إلى إضافة الموجيستيكية، والقواعد الكبرى لمحموالت
 .15اإلفريقي االقتصادي االندماج تحقيؽ في المشروع ىذا دور
 أحد وىو ،1964 العاـ منذ تجسيده عمى العمؿ بدأالطريق العابر لمصحراء:  2-2-2

 بقايا مف الجماعي التحرر بنزعات اتسمت فترة خبلؿ سطعت التي العمبلقة المشاريع
 .القارة في وروبياأل والنفوذ االستعمار

 اآلف حتى. االنتياء عمى كيمومتر 9500 مف أكثر عمى والممتد العمبلؽ المشروع يوشؾ
 بشكؿ األشغاؿ تسير بينما والنيجر ونيجيريا وتونس الجزائر في مراحمو المشروع استكمؿ
 .أمنية وأخرى مالية ألسباب وتشاد مالي في متعثر
 أف يتوقع فإنو قريبة، مرحمة في أفريقيا في لجديدا ”الحرير طريؽ“ استغبلؿ بداية مع لكف
 وجنوب القارة شماؿ دوؿ بيف التجاري التبادؿ بمستقبؿ المرتبطة الموازيف مف الكثير يقمب

 .المنطقة سكاف وتنقؿ السمع انسياب وسرعة الصحراء
 في المتأخر النقؿ لقطاع ”مارشاؿ خطة“ بمثابة لو ينظر الذي الطريؽ ىذا أىمية تتضح

ف األفريقي، االقتصادي التكامؿ مف أدنى حد لبناء سيميد أنو في فريقيا،أ  في كاف وا 
 كيمومتر مبلييف ستة مف بأكثر تقّدر واسعة مساحة عمى لكف القارة مف محدود فضاء
 وتشاد مالي مثؿ حبيسة دوؿ عف العزلة سيفؾ كما. نسمة مميوف 400 قرابة يقطنيا مربع
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 موانئ عبر بحرية منافذ إلى الوصوؿ فرصة ومنحيا يقياأفر  غرب أخرى ودوؿ والنيجر،
 .16 المتوسط إلى ومنيا األفريقي الشماؿ دوؿ
 مالي، الجزائر، ىي إفريقية دوؿ سبعة بيف بربطبو اإلفريقي التكامؿ المشروع ىذا يجسد
 بتمويؿ الجزائر تكفمت التي األخيرة ىذه. والنيجر فاسو بوركينا نيجيريا، تشاد، تونس،
نج  .بعد ينجز لـ شطر آخر وىو كمـ، 230 الطريؽ والبالغ مف بيا الخاص الشطر ازوا 

 والشكؿ الموالي يوضح مسار الطريؽ العابر لمصحراء 
 : الطريق العابر لمصحراء02الشكل 

 
 أخرى برىك إفريقية طرؽ :  =====لمصحراء العابر الطريؽ :  =====

 التجاري التبادل إمكانيات لتحديد دراسة إفريقيا، في لمتنمية العربي المصرؼ :المصدر
 العابر لمطريؽ الربط لجنة ،لمصحراء العابر لمطريق الربط بمجنة األعضاء البمدان بين

 .07: ص ،2009 ديسمبر العامة، األمانة: لمصحراء
 : "نيغال" لمصحراء العابر الغاز أنبوب مشروع 2-2-3
 مف ”نيغاؿ“ بػ المعروؼ لمصحراء العابر الغاز ألنبوب الجزائري -النيجيري المشروع يعد
 عمى التوقيع بعد تجسيده في شرع وقد إفريقيا، في الطاقة قطاع في الييكمية المشاريع أىـ
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 ثـ ،2002 جانفي في "لمنفط النيجيرية الوطنية الشركة"و "سوناطراؾ" بيف تفاىـ مذكرة
 وافية، جدوى بدراسة ـلمقيا "بانسباف" مجموعة مع 2005 في التوقيع مع المشروع تطور
 المشروع ،2009 في "أبوجا" في النيجر إلييا انضمت التي التفاىـ مذكرة تجديد وأعيد
 1037 مقابؿ كـ، 2310ػػ ب الجزائر في منو جزء أكبر كـ، 4128 يفوؽ طوؿ عمى يمتد
 مف أوروبا باتجاه كـ 220 مسافة إليو يضاؼ النيجر، في كـ 841و. نيجيريا في كـ
 "نيغاؿ" النيجيري الجزائري الغاز أنبوب مشروع وظؿ االسبانية، "الميريا" إلى "صاؼ بني"

 لضخ التقديرات حسب دوالر مميار 20 قاربت التي العالية لتكمفتو بالنظر التمويؿ رىيف
 الرئيسيتاف الدولتاف تضمنيا أف يمكف ال قيمة وىي الغاز، مف مكعب متر مميار 30
 منيا متخصصة دولية ىيئات فيو أعمنت الذي الوقت وفي. ابمفردىم ”ونيجيريا الجزائر“

 بالمشروع اىتماميا دولية شركات وعدة "غازبرـو" ومجمع لبلستثمار األوروبي البنؾ
 األوروبية السوؽ تمويف ضماف سياؽ في تمويمو في المساىمة إمكانية إلى ولمحت
 استيبلؾ عمى وتأثيراتيا أوروبا في األزمة استفحاؿ أف إال الغاز، مف إضافية بكميات
 العابر الغاز والصورة الموالية توضح مسار تغطية أنبوب .17المشروع في سمبا أثر الغاز

 " لمدوؿ المستفيدة منونيغاؿ" لمصحراء
 "نيغال" لمصحراء العابر الغاز : مسار أنبوب03الشكل 

 
 ،14/11/2018: التصفح تاريخ ،"نيغال"الغاز أنبوب بمشروع تمتزم نيجيريا :المصدر

 algeria.com/content-http://www.eco :التالي الرابط عمى متاح

http://www.eco-algeria.com/content
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-الجزائر خط) إفريقية دول إلى الجزائر من بصرية ألياف شبكةمشروع  2-2-4
 :(أبوجا -زيندر

 كابؿ إنجاز المتضمف الجزائر إعبلف عمى ونيجيريا والنيجر الجزائر مف كؿ وقعت 
 الذي المشروع ىذا جاء حيث أبوجا، -زيندر -الجزائر محور عمى يمتد البصرية لؤللياؼ
 إلى أفريقيا حاجة ليمبي( النيباد) أفريقيا تنمية أجؿ مف الجديدة الشراكة ضمف يندرج
 مابيف باالتصاؿ المتعمقة تمؾ خاصة الواسع النطاؽ ذات االتصالية شبكاتيا تكثيؼ

 الحديثة الشبكات عف المنبثقة الخدمات تستدعييا التي لممتطمبات نظرا وىذا رات،القا
 .والمستقبمية
 الجزائر تستحوذ كمـ 4500 بػ ُيقدرُ  إجمالي طوؿ عمى أبوجا الجزائر خط ويمتد 

 عمى فسيمسيا نيجيريا أما كمـ 900 النيجر نصيب سيكوف بينما منيا كمـ 2200 عمى
 .كمـ 800 طوؿ

 وأبوجا الجزائر بيف الرابط البصرية األلياؼ كابؿ إنجاز قرار أف إلى شارةاإل تجدر 
 انعقدت التي والجزائر، نيجيريا برئاسة الثنائية العميا لمجنة األولى الدورة أثناء اتخاذه تـ قد

 2008 عاـ وفي .2003 مارس في لممشروع النيجر انضمت بينما ،2002 جانفي خبلؿ
 .18الكابؿ نجازإب الخاص الشروط دفتر مشروعبال المعنية الدوؿ تبنت

 ُأطمقت التي والقاري اإلقميمي البعد ذات المبادرة إطار ضمف  المشروع ىذا يندرج 
 :بػ األمر ويتعمؽ ،(النيباد) أفريقيا تنمية أجؿ مف الجديدة الشراكة سياؽ في
 الجزائر،: الثبلث الدوؿ لرؤساء مشتركة سياسية إرادة عمى المشروع ىذا تأسيس تـ -

 نيجيريا؛ النيجر،
 شعوب تصرؼ تحت واالتصاؿ، اإلعبلـ تكنولوجيات بنقؿ خاصة تحتية بني وضع -

 المجاورة؛ البمداف وكذا الثبلث الدوؿ
 بنيف تشاد، مالي، مثؿ الداخمية المجاورة الدوؿ فييا بما اإلقميمية الحركة توحيد -

 لؤللياؼ البحرية بالكوابؿ الخاصة اليبوط نقاط عبر أوروبا نحو لتوجيييا والطوغو
 .االنجاز طور في تزاؿ ال التي تمؾ أو الجزائر في الموجودة البصرية
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 العمود مف ىاما جزءا النيجيرية، الحدود حتى قزاـ عيف مف الممتد الجزائر جزء ُيعدُ 
 إف وما الجزائر، اتصاالت التاريخي لممتعامؿ بالنسبة البصرية لؤللياؼ الوطني الفقري

 استمرارية تضمف محمية عقد انجاز خبلؿ مف وتأمينو تعزيزه يتـ حتى عمميتيا صبحي
 تمؾ خاصة األفريقية الداخمية بالحركة التكفؿ وكذا لبلتصاؿ الدائمة والوفرة الخدمات،
 .19والتشاد ونيجيريا بالنيجر الخاصة

 التحديات والرىانات: 2-3
نتيا الجزائر في ضوء شراكة مف خبلؿ عرضنا لممشاريع االستثمارية التي تب 

جنوب بالقارة السمراء مف جية،  –"النيباد"، كإستراتيجية نحو تعزيز التقارب جنوب 
اإلفريقية مف جية  الدوؿ بيف التجاري واالندماج باالقتصاد الخاصة الفرصواالستفادة مف 

األفضؿ أخرى، نجد أف ىذه المشاريع مف شأنيا تغيير المسار االقتصادي الجزائري إلى 
إذا ما تـ تجسيدىا في أرض الواقع في المستقبؿ القريب، خاصة وأف الوضع االقتصادي 
الحالي لمببلد يشيد اختبلالت واضحة نتيجة انييار أسعار النفط، ولعدـ توفر بدائؿ حالية 
مف شأنيا إحداث التنويع في االقتصاد الوطني. وبالتالي يمكف اعتبار ىذه المشاريع أوراؽ 

 خط مشروعيمكف أف تفيد الجزائر مستقببل إذا ما تـ استغبلليا بالصورة الجيدة، فرابحة 
 فيناؾ لممتابعة، طريؽ ورقة أجمو مف ونيجيريا، الجزائر وضعت الذي الوحيد ليس الغاز،
 إلى تمتد التي البصرية األلياؼ وشبكة معتبرا تقدما حّقؽ الذي لمصحراء العابر الطريؽ

 الساحؿ مواطني مف وتقريبيا وتصديرىا االنترنت خدمات برفع يسمح ما الجوار، دوؿ
 .إفريقيا وغرب

 التنمية واقع تغيير شأنيا مف العالية، االقتصادية التكمفة ذات المشاريع ىذه 
 العبور مسافة تتقاسـ التي الدوؿ في وباألخص الساحؿ منطقة في حاليا المتدني

 مناطؽ خمؽ أماـ المجاؿ ستفتح حيث سو،وبوركينافا مالي تشاد، كالنيجر، واالستغبلؿ
نشاء لمنشاط  المسافة وتدليؿ الصحراء جنوب إفريقيا نحو المنافذ وفتح الجافة الموانئ وا 
 .بالجزائر نجازهإ الجاري( شرشاؿ) الوسط ميناء خبلؿ مف والبضائع السمع لنقؿ والزمف
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 اآلالؼ عشرات بفضؿ األولى بالدرجة الشباب عمى بالفائدة ستعود اآلفاؽ، ىذه 
 تحتية ىبن سيجدوف الذيف االقتصادييف المتعامميف وعمى ستوفر، التي الشغؿ مناصب مف

 .مستيمؾ مميوف 300ػ ال تفوؽ أسواؽ في بمكانة والظفر والتصدير لبلستثمار محفزة
 المعنية، البمداف سمطات ألعمى السياسية باإلرادة المشاريع ىذه تجسيد ويرتبط 

 مف أكثر في البمداف حكومات أبدت وقد .الدوؿ لبعض واالقتصادية ةاألمني وباألوضاع
 أنيا وأكدت الواقع، أرض عمى الضخمة المنشآت ىذه بناء في الكبيرة إرادتيا مناسبة

 .والتخّمؼ الفقر دائرة مف والخروج الحقيقية التنمية "أمؿ"
 االلتزاـ أماـ تقنيا عائقا ومالي، النيجر مثؿ لدوؿ االقتصادي األداء ضعؼ ويمثؿ 
 المالية األغمفة توفير في صعوبة تجد ألنيا المحّددة، آجاليا في لممشاريع الفعمي بالتجسيد
 المالية المساعدات خبلؿ مف عمييا التغمب يمكف ما وىو بيا، الخاصة األشطر إلنجاز

 ال التي اإلرىابية، الجماعات ىو األكبر، التحدي يبقىو  .بينيا فيما البمداف وتضامف
 ضرب عف تتوانى ال وقد لمبمداف، اإلستراتيجية المصالح استيداؼ في نيتيا أبدا تخفي

 مف أقوى اإلفريقية الدوؿ إرادة لكف. ذلؾ في عديدة سوابؽ وليا الحيوية الطاقوية المنشآت
 .20التيديد ىذا

 خاتمـــــــــة:
" جديدا قطبا"و "ميما" شريكا "النيباد" خبلؿ مف القارة تجعؿ أف الجزائر استطاعت 
 المجموعة قمـ في باستمرار تشارؾ إفريقيا وصارت. العالمي االقتصاد في لمتنمية

 المحافؿ مف العديد في الجزائر ورافعت. ومطالبيا انشغاالتيا لطرح 8 ػال الكبرى الصناعية
 عضوا أنيا إذ الييئة داخؿ مكانتيا مف انطبلقا وأىدافيا وأسسيا "النيباد" جؿأ مف الدولية
 .النظراء قبؿ مف لمتقييـ اإلفريقية اآللية بينيا ومف" األساسية" أجيزتيا في ىاما

مف خبلؿ ما تـ تناولو في ىذه الورقة البحثية، يمكننا أف نستعرض مجموعة مف  
االستنتاجات والتوصيات التي مف شأنيا أف تخدـ الموضوع وُتسيـ في إثراء الموضوعات 

 ذات الصمة.
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 ويمكف تمخيصيا في: :االستنتاجات -أ
 المتعػددة اإلنمائيػة المحػاوالت رغـ الدولي، السياؽ ضمف ميمشة مازالت االفريقيػة القػارة -
 تزخر األخيرة ىذه أف رغـ قػارة،ال عمػى واآلثػار المجػاؿ بمحدوديػة تميز غالبيتيا أف إال

 ىائمة؛ وطاقات بثروات
 ىدفيا  القارة دوؿ بعض مع تجسيدىا في ؿالفض لمجزائر كاف جادة مبادرة" النيباد" -

 الجديدة األلفية فرضتيا حتمية كونيا بالتنمية لمنيوض بأكمميػا القػارة طموحػات تحقيؽ
 ؛الذاتيػة بجيودىػا والفقػر التخمػؼ قوقعػة مػف لمخروج

 في وخاصة اقتصاديا إفريقيا ألوضاع الجذري التغيير في بارز أثر" النيباد" لمبادرة إف -
 األخيرة ىذه واجيت التي والتحديات الصعوبات مف جممة ؾىنا كاف أنو إال التعميـ، جانب
 مف الكافية والمساعدة التمويؿ قمة مف تعاني كانت أنيا أبرزىا مف وكاف مسيرتيا، في

 ؛الغنية البمداف طرؼ
فاض وانخ المبادرة، ىياكؿ بيف والتنظيـ التنسيؽ وغياب التحتية، البنى وضعؼ قمة إف -

 ضوء في الجزائر تبنتيا التي بالمشاريع المعنية لمدوؿ والمالية البشرية الموارد مستويات
 ما المعنية والدوؿ لمجزائر المنشودة األىداؼ تحقيؽ بطء في وقع ليا كاف" النيباد" مبادرة

 الدوؿ؛ ىذه بيف اإلقميمي والتكامؿ التعاوف ثمار مف االستفادة فرص ؿأجَّ 
االستثمارية اإلستراتيجية التي تبنتيا الجزائر في ضوء مبادرة "النيباد" عمى إف المشاريع  -

 لمصحراء العابر الغاز أنبوب مشروع لمصحراء، العابر الطريؽغرار ميناء تيبازة التجاري، 
 -الجزائر خط) إفريقية دوؿ إلى الجزائر مف بصريةال لياؼاأل شبكة ومشروع" نيغاؿ"

واعدة يمكف أف تفيد الجزائر مستقببل إذا ما تـ استغبلليا ىي مشاريع  (أبوجا -زيندر
 بصورة جيدة؛

 التقارب بتعزيزالتي تبنتيا الجزائر وفؽ التعاوف والشراكة اإلفريقية  المشاريع تسمح -
 واالندماج باالقتصاد الخاصة الفرص مف االستفادة وتتيح السمراء، بالقارة جنوب – جنوب

 ؛ةاإلفريقي الدوؿ بيف التجاري
 الساحؿ منطقة في حاليا المتدني التنمية واقع تغييرىذه المشاريع اليامة  شأف مف -

مع الجزائر إلى أفضؿ حاؿ،  واالستغبلؿ العبور مسافة تتقاسـ التي الدوؿ في وباألخص
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 مف اآلالؼ عشرات بفضؿ األولى بالدرجة الشباب عمى بالفائدة تعودكما يمكف أف 
 تحتية بنى سيجدوف الذيف االقتصادييف المتعامميف وعمى ،ىاستوفر  التي الشغؿ مناصب
 بيف ىاتو الدوؿ. والتصدير لبلستثمار محفزة

 ويمكف تمخيصيا في: التوصيات: -ب
ضرورة اإلسراع والتعجيؿ في وتيرة المشاريع العالقة وتمؾ التي تعاني أزمة تمويؿ، مف  -

قتراح حموؿ واقعية ومجدية عمى تمؾ أجؿ بموغ األىداؼ المنشودة في ظؿ المبادرة، وىذا با
 الدوؿ التي تعاني مف أزمات تحوؿ دوف استكماؿ ما تبقى مف مشروعات ىامة؛

توسيع دائرة الدوؿ المستفيدة مف ثمار ىذه الشراكة، وعدـ اقتصارىا عمى تمؾ الدوؿ  -
ثاال(، التي تمتاز بثقؿ ووزف سياسي واقتصادي ىاـ عمى مستوى القارة )الجزائر ونيجيريا م

حتى ال تحدث إختبلالت في التكامؿ اإلقميمي ما بيف دوؿ القارة مف جية، ولكي تحظى 
 ىذه الدوؿ بفرصة استغبلؿ إمكانياتيا وطاقاتيا مستقببل مف جية أخرى؛

التركيز عمى إبراـ شراكات واتفاقيات اقتصادية ىامة تمس القطاعات اإلستراتيجية مع  -
ارىا عمى دوؿ الجوار، لبلستفادة القصوى مف مزايا مختمؼ دوؿ القارة، وعدـ اقتص

التبادالت التجارية بيف ىذه الدوؿ، ولمبحث عف الفرص االستثمارية الحقيقية التي مف 
السوؽ اإلفريقية وحجز مكانا  في تغمغؿالالوطنية الكبرى ب شركاتشأنيا أف تسمح لم

ت الشركات العالمية المستثمرة استراتيجيا ليا، يسمح ليا بفرض نفسيا مستقببل أماـ كبريا
 في دوؿ القارة؛

ضرورة توفير الموارد والبدائؿ المالية الممكنة لممستثمريف الجزائرييف الخواص مف أجؿ  -
قامة المشاريع اإلقميمية فييا، إلى جانب تقديـ الدولة  دخوؿ األسواؽ اإلفريقية، وا 

عفاءات ضريبية كحوافز ىا مة تشجعيـ عمى إقامة لممستثمريف ىؤالء امتيازات وا 
 مشروعاتيـ؛

 االعتماد مبدأ مف المتاحة الموارد وتجنيد البشرية اإلطارات إعداد عمى العمؿضرورة  -
 المتعمقة والندوات المؤتمرات وتوصيات جدوؿ في المقررة المشروعات لتنفيذ الذات عمى

 .القارة دوؿ في دوراتيا تعقد التي بالتنمية
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 :المراجع
                                                           

، مذكرة ماستر، تخصص: تاريخ مبادرة النيباد وآثارىا عمى القارة اإلفريقيةأسماء حني، ( 1)
 .50، ص: 2017ية واالجتماعية، جامعة بسكرة، الجزائر، معاصر، كمية العمـو اإلنسان

، جامعة بغداد، مجمة األستاذفوزية خدا كـر عزيز، النيبػػاد: توجو جديد لمتنمية في إفريقيا،  (2)
  .426، ص: 2012، 201العدد 

(3) The New Partnership for Africa’s Development (NEPAD). Part 2, 

Department of Foreign Affairs, Republic South Africa, October 2001, 

P: 17.  

 :اعتماد عمى (4)
، متاح عمى 17/11/2018، تاريخ التصفح: النيباد.. الشراكة الجديدة لتنمية القارة السمراء -

الرابط التالي: 
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/20

16/1/24   
-Henning Melber. Et al, The New Partnership for Africa's 

Development (NEPAD): African perspectives, DISCUSSION 

PAPER  16, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala 2002, PP: 6-8 

مجمة دراسات الشرق األوسط الشفيع محمد مكي، الشراكة الجديدة مف أجؿ تنمية إفريقيا،  -
فريقيا ، المجمد وا   .13 -12، ص ص: 2007، 6، العدد 3، جامعة الخرطـو

 اعتمادا عمى:  (5)
، تاريخ التصفح: النيباد" اإلفريقية وطموح التبادل القاري الحر"مختار بوروينة،  -

  /http://www.omandaily.om/587619عمى الرابط التالي:  ، متاح16/11/2018
  /http://elbassair.net: 1262الجزائر والقضايا الدولية بعد سنة  -
 ؽ ذكره.، مرجع سبالنيباد. الشراكة الجديدة لتنمية القارة السمراء -
ـــــاد( (6) ـــــا )النيب ـــــة القـــــارة إفريقي ـــــدة لتنمي ، 15/11/2018تػػػػػاريخ التصػػػػػفح: ، الشـــــراكة الجدي

متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي: 
https://www.ta3lime.com/showthread.php?t=13054  

التجمعات اإلفريقية.. مقومات النجاح اإلفريقي، موسوعة التكامؿ االقتصادي العربي  (7)
، متاح عمى الرابط التالي: 16/11/2018، تاريخ التصفح: ومعوقات التكامل

https://www.enaraf.org/page/183  

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/1/24
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/1/24
http://www.omandaily.om/587619/
http://elbassair.net/
https://www.ta3lime.com/showthread.php?t=13054
https://www.ta3lime.com/showthread.php?t=13054
https://www.enaraf.org/page/183
https://www.enaraf.org/page/183
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في ضوء الدوافع مستقبل التكامل اإلقميمي في إفريقيا .. قراءة محمد عاشور ميدي،  (8)
، 26/03/2017، قراءات إفريقية: دراسات وبحوث، مقاؿ منشور بتاريخ: والواقع والتحديات

، متاح عمى الرابط التالي: 17/11/2018تـ استرداده واإلطبلع عميو بتاريخ: 
http://www.qiraatafrican.com/home/new  ]بتصرؼ[ 

الجزائر ترافع عن إفريقيا أمام الكبار: صوت القارة الذي أحدث رجع محمد الصالح،  (9)
، متاح عمى الرابط التالي: 15/11/2018، تاريخ التصفح: الصدى

https://www.djazairess.com/elmassa/36255  
 السابؽ. نفس المرجع (10)
، مقػػػػػػاؿ منشػػػػػػور بجريػػػػػػدة الخبػػػػػػر اإلفريقيــــــة باألرقــــــام -المبــــــادالت التجاريــــــة الجزائريــــــة (11)

، تػػػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػػػترجاعو واإلطػػػػػػػػػػػػػبلع عميػػػػػػػػػػػػػو بتػػػػػػػػػػػػػاريخ: 24/05/2018الجزائريػػػػػػػػػػػػػة بتػػػػػػػػػػػػػاريخ: 
، متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي: 17/11/2018

w.elkhabar.com/press/article/138486https://ww  
ــــــل نصــــــيبياعائػػػػػػد عميػػػػػػرة،  (12) ــــــا لني ــــــي تتجــــــو نحــــــو إفريقي ، تػػػػػػاريخ !دول المغــــــرب العرب

 ، متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي: 14/11/2018التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفح: 
http://www.noonpost.org/content/17184    

إفريقيا تتحول الى الساحة الجديدة لحـرب التمـدد االقتصـادي وبسـط البشير محمد لحسػف،  (13)
 ، متػاح عمػى الػرابط التػالي: 14/11/2018، تػاريخ التصػفح: النفـوذ بـين الجزائـر والمغـرب

https://www.raialyoum.com/index.php  
 500المينـــــــاء التجـــــــاري لموســـــــط بشرشـــــــال: أكثـــــــر مـــــــن اإلذاعػػػػػػػة الجزائريػػػػػػػة/وأج،  (14)

، 16/11/2018، تػػػػػػػػػػاريخ التصػػػػػػػػػػفح: مميـــــــــار ســــــــــنتيم تعــــــــــوي  لـــــــــــمالك األراضــــــــــي
متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي: 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180504/14

0573.html  

 .مرجع سبق ذكرهالبشير محمد لحسف،  (15)
ــــالعمق األفريقــــيطػػػػارؽ القيزانػػػػي،  (16)  ،الطريــــق العــــابر لمصــــحراء: جســــر يــــربط الشــــمال ب

، متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي: 17/11/2018تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفح: 
https://alarab.co.uk  

ـــري النيجيـــري ســـيكتمل فـــي  (17) ـــوب الغـــاز الجزائ ، مقػػػاؿ منشػػػور بجريػػػدة 2010مشـــروع أنب
، تػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػترجاعو واإلطػػػػػػػػبلع عميػػػػػػػػو بتػػػػػػػػاريخ: 31/01/2014الخبػػػػػػػػر الجزائريػػػػػػػػة بتػػػػػػػػاريخ: 

http://www.qiraatafrican.com/home/new
http://www.qiraatafrican.com/home/new
https://www.djazairess.com/elmassa/36255
https://www.djazairess.com/elmassa/36255
https://www.elkhabar.com/press/article/138486
https://www.elkhabar.com/press/article/138486
http://www.noonpost.org/content/17184
http://www.noonpost.org/content/17184
https://www.raialyoum.com/index.php
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180504/140573.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180504/140573.html
https://alarab.co.uk/
https://alarab.co.uk/
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لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي: ، متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ا15/11/2018
https://www.elkhabar.com/press/article/22173  

(18) -https://www.mpttn.gov.dz/ar/portfolio/%D8%AE%D8%B7

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B

-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%B1-1

%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%A7 ،                 تػػػػػػػاريخ
 .17/11/2018التصفح: 

 ؽ.نفس المرجع الساب (19)
، مشاريع شراكة بين الجزائر ونيجيريا لتغيير وجو الساحل وغرب إفريقياحمزة محصوؿ،  (20)

، تـ استرجاعو واإلطبلع عميو 16/10/2018مقاؿ منشور بجريدة الشعب الجزائرية بتاريخ: 
، متاح عمى الرابط التالي: 16/11/2018بتاريخ: 

https://www.djazairess.com/echchaab/127476  ]بتصرؼ[ 

https://www.elkhabar.com/press/article/22173
https://www.elkhabar.com/press/article/22173
https://www.mpttn.gov.dz/ar/portfolio/%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%A7
https://www.mpttn.gov.dz/ar/portfolio/%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%A7
https://www.mpttn.gov.dz/ar/portfolio/%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%A7
https://www.mpttn.gov.dz/ar/portfolio/%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%A7
https://www.mpttn.gov.dz/ar/portfolio/%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%A7
https://www.djazairess.com/echchaab/127476
https://www.djazairess.com/echchaab/127476

