
ISSN: 2335-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90المجلد:  254 - 234ص

 

234 

 

في تشجيع االستثمارات الخاصة االقتصادية الحذودية أهمية المناطق 

 يحالة الشريط الحذودي الجزائر: المتجاورة والتجارة بين الذول

(The importance of special border economic zone in 

improving investment and trade between neighboring 

states: Algerian border case) 
 

 2سيام حرفوش ،1*إيــمان صحراوي
 imenesah@yahoo.fr ، )الجزائر( 1جامعة سطيف 1

 sihemharfouche@yahoo.fr، )الجزائر( 1جامعة سطيف 2
 الملخص:

القتصادية تيدف ىذه الورقة البحثية إلى إبراز الفائدة من إنشاء المناطق ا
الحدودية الخاصة في تنمية المناطق الحدودية لمدول المتجاورة، بما يضمن ليا التكامل 
الجزئي واالستفادة من الموارد المادية والبشرية الموجودة لدى جميع األطراف، مما ينعكس 
عمى جانب استقرار ىذه الدول أمنيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتحويميا من مناطق 

 المناطقوقد بينت نتائج البحث أن ؛ وتعايش سممي وازدىارإلى مناطق رفاه  توتر
في تشجيع االستثمارات والتجارة بين تكتسي أىمية معتبرة الحدودية االقتصادية الخاصة 

 .الشريط الحدودي الجزائري وبما يمكن االستفادة منيا عمى المتجاورة الدول
مناطق  ؛ق حدودية اقتصادية خاصةمناط ؛مناطق حدودية :الكلمات المفتاحية

 .استراتيجيات التنمية بالمناطق الحدودية ؛حدودية جزائرية

Abstract: 

This paper aims to focus on the usefulness of the 

establishment of special economic zones in the development of the 

border areas of the neighboring countries. This will enhance the 

partial integration and will benefit from material and human  

resources of all parties. Thus, it has an impact on the security, 

economic, political and social stability of these countries. by 

transforming areas of tension to areas of prosperity and peaceful 

coexistence. 
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 المقدمة: -1
تكتسي المناطق الحدودية أىمية بالغة في العالقات الدولية، وذلك الرتباطيا 
بضمان االستقرار األمني واالقتصادي لمدول المتجاورة، إذ كثيرا ما ارتبطت التوترات 
وسوء العالقات الدولية بالنزاعات عمى الحدود التي وصمت في كثير من األحيان إلى حد 
التدخل العسكري، نظرا لرغبة كل طرف بسط نفوذه وسيادتو عمى المنطقة الحدودية إما 

 لمصالح اقتصادية، أو مصالح جيوستراتيجية.
وبغية تحقيق األمن واالستقرار بالمناطق الحدودية والذي سينعكس بدوره عمى 

الستثمار الدول المتجاورة وجب تنمية ىذه المناطق من خالل تحفيز وتشجيع التجارة وا
فييا، بيدف خمق مصالح مشتركة لرفع المستوى المعيشي وتوفير فرص العمل، والحد من 
اليجرة الداخمية وماليا من تأثيرات عمى استقرار األوضاع الداخمية، ويتم ذلك برسم 

ت واستراتيجيات تنموية متبادلة ومشتركة بين الدول المتجاورة لتحويل اوتطبيق سياس
من بؤر توتر إلى مناطق لمتعاون والتكامل الجزئي ليذه الدول بما  المناطق الحدودية

يخدم مصالحيا المشتركة، فبدل انفاق الكثير من األموال عمى شراء العتاد الحربي لتأمين 
ىذه الحدود عسكريا وجب انفاق ىذه األموال في االستثمار في ىذه المناطق، وجعميا 

ي ومنتجة لمثروة. ولعل من بين أىم التجارب في مناطق جاذبة االستثمار المحمي واألجنب
ىذا المجال المناطق االقتصادية الحدودية الخاصة التي نجحت في العديد من الدول 

 .النامية
بالنسبة لمجزائر فإن الشريط الحدودي ليا غير مستقر تماما، وذلك نظرا و 

ة الموازية واالرىاب، التي النتشار العديد من الظواىر السمبية المتمثمة في التيريب والتجار 
 التساعأصبحت تيدد بشكل كبير استقرار المنطقة ككل وليس الجزائر لوحدىا، ونظرا 

الشريط الحدودي لمجزائر وارتباطيا بالعديد من منافذ العبور مع جيرانيا، فإن تأمين 
ا حدودىا أمنيا يكمفيا تجنيد إمكانيات بشرية ومادية ومالية ضخمة، مما يستوجب  مني

 تنمية ىذه المناطق بالشكل الذي يضمن استقرارىا بعيدا عن استخدام القوة العسكرية.
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 شكالية البحث :إ
 من خالل ما سبق يمكن طرح االشكالية من خالل التساؤل التالي4و 

أهمية المناطق الحدودية االقتصادية الخاصة في تشجيع االستثمارات والتجارة مدى ما 
 ؟الشريط الحدودي الجزائري  تطبيق عمىبال المتجاورة بين الدول

 :فرضيات البحث
 4التالية الفرضية الرئيسية إلىالبحث  يستند

في تشجيع االستثمارات أىمية معتبرة المناطق الحدودية االقتصادية الخاصة تكتسي  -
 .الشريط الحدودي الجزائري بالتطبيق عمى المتجاورة والتجارة بين الدول

 :البحثوأهمية أهداف 
 البحث حول العناصر الرئيسية التالية 4وأىمية تتمحور أىداف 

 ؛التعرف عمى خصوصية المناطق الحدودية والمشاكل المرتبطة بيا -
التعرف عمى دور المناطق الحدودية في تحقيق االستقرار التنمية االقتصادية لمدول  -

 ؛المتجاورة
 ؛ودية الخاصةالتعرف عمى مفيوم ومميزات المناطق االقتصادية الحد -
 ؛التعرف عمى الفوائد المترتبة عن أقامة المناطق االقتصادية الحدودية الخاصة -
التعرف عمى االستراتيجية التي اعتمدتيا الجزائر لتنمية مناطقيا الحدودية بغية ضمان  -

 ؛االستقرار األمني، وتحقيق التنمية االقتصادية وتحقيق الرفاىية ألفراد المجتمع
لية كآ ىمية في التعرف عمى مضمون المناطق االقتصادية الحدودية الخاصةتكمن األ -

لتنمية وتطوير المناطق الحدودية لما ليا من دور فعال في النيوض باقتصاديات الدول 
 .لتحيق المصالح المشتركة لجميع األطراف المتجاورة من خالل استغالل امكانياتيا

 االقتصادية الخاصة:اإلطار المفاهيمي لممناطق الحدودية  -2
قبل التطرق لتحديد مفيوم المناطق الحدودية االقتصادية الخاصة، سيتم تحديد 

 مفيوم الحدود والمناطق الحدودية وأىميتيا القتصاد أي دولة
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 تعريف المناطق الحدودية وأهميتها: 2-1
 تعريف الحدود:  2-1-1

د الحاجز بين شيئين، أو الفصل ''الح عرفت الحدود في معاجم المغة العربية بأنيا4     
بين شيئين لئال يختمط أحدىما باألخر ولئال يتعدى أحدىما عمى األخر''، كما عرف 

''ذلك الخط الذي يميز حدود اإلقميم الذي تمارس عميو  حد الدولة بأنوBoggs 4بوجز
 .(1) الدولة حقوق السيادة''

 من مساحة فوق الدولة ةسياد نطاق يحدد الذي الخطو4''الدولي بأن الحد ويعرف
 سيادة لتبدأ دولة وقوانين سيادة عنده والذي تنتيي الدولة أطراف يعين وىو األرض،
 تقوم التي األرض إلى باإلضافة لمدولة، السياسية الحدود وتشمل .أخرى'' دولة وقوانين
 ى،أخر  إلى دولة من تختمف معينة امتدادات إلى ليا المتاخمة المائية المسطحات عمييا،
 عمى السمطة أيضا موقعيا في ولمدولة اإلقميمية، المياه اسم المسطحات ىذه عمى ويطمق
 معينة وىي العمودي، االتجاه في أراضييا من الممتد والفضاء الجوي الغالف من الجزء
 اعتراف من أو اتفاق مجال تكون وقد األرض، عمى معين منيا وكثير الخرائط، عمى
 رفـمعت غير حدودا تكون قد كما وصراع، في حالة منازعات تكون وقد األخرى، الدول
 .(2) بيا
 تعريف المنطقة الحدودية:  2-1-2

 الفاصل الحدود خط من الممتدة ''المنطقة أنيا4 عمى الحدودية المنطقة تعرف
 المنطقة أو ىي ،"الدولتين من كل إقميم داخل محدد عمق إلى متجاورتين دولتين بين

 بين عميو المتعارف الحدود ي لخطالخمف الظيير وتمثل مباشرة ولةالد لحدود المتاخمة
 عمى الدولتين بين المناطق ىذه ومساحة عمق تحديد يتم الحاالت بعض الدول، وفي

 الخط بتحديد الدول تكتفي أخرى حاالت وفي مشتركة، التفاقية وفقا جانبي حدودىما
 دولة بكل الخاص اإلدارى لمتقسيم قاوف الحدود مناطق تحديد ويتم بينيا، الفاصل الحدودي

 اتــــبالسم الحدودية المناطق وتتسم، ليا المجاورة الدول أو الدولة مع حدودىا عمى
 4(3) ةـــــالتالي
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 كما دولتين، من أكثر بين تكون أن يمكن ولكن فقط، دولتين بين تكون أن يشترط ال -
 وتونس؛وليبيا  بين الجزائر الحدودية المنطقة في الحال ىو
 الحدودية؛ المناطق في التنمية مستويات تدنى -
 الجغرافية؛ رقعتيا واتساع السكانية الكثافة انخفاض -
 .عمييا األمنية السيطرة إحكام ضعف -

 الحدود عمى الواقعة ''المناطق بأنيا4 الحدودية أيضا المناطق كما تعرف
 عن عبارة وىي حدودية زمراك بيا ويوجد البعض بعضيا الدول بين لمدولة السياسية
 بيا يتواجد الضرورية، الحياة متطمبات معظم بيا ومييأ الحدودية، المنطقة في منشآت
 دائم.  بشكل ليم كمقر العاممين األفراد من مجموعة

 دولة، لكل حساسية األكثر المناطق وتاريخيا جغرافيا الحدودية المناطق وتعد
 في المناطق تمك إدماج لضمان جيوستراتيجيا رىانا يعد الحدودية المناطق ىذه وتنمية

 عامة بصفة الحدودية البشرية التجمعات وتشيد الوطنية، االقتصادية التنمية منظومة
 حتى أو اقتصادية بفرص تتمتع التي الدول في الداخمية المناطق باتجاه متتابعة ىجرات
 تجاور التي لمسكان الجاذبة الغنية الدول من أن ىناك العديد حيث أفضل، عامة خدمات

 الذي النوع من ومصانع معامل الحدود من جانبيا عمى تنشئ السكان كثيرة فقيرة دوال
 وخطوط والحياكة النسيج، معامل مثل عمال الدول الفقيرة عمى االعتماد فيو تكثف

 التي الرخيصة العمالة من لالستفادة وذلك واليدوية، النمطية الصناعية واإلنتاج التجميع،
 اآلخر الجانب إلى والعودة المصانع تمك إلى محددة عمل ساعات أثناء بدخوليا محيس
 حقوق بأية االلتزام أو مسؤوليات، أي تحمل دون الرسمي الدوام ساعات بنياية الحدود من

 والتأمينات الصحية، والخدمات والتدريب، اإلسكان،: مثل العمالة تمك تجاه إضافية
 الحدود ذلك ومثال البالد داخل والتنقل والجنسية، إلقامة،حقوق ا حتى أو االجتماعية،
 .(4) المكسيكية )منطقة الماكيالدوراس( األمريكية

 4(5)كالتالي  وىناك عدة معايير يتم عمى أساسيا تسوية مشكمة الحدود، وىي
الذي اعتبر من أىم المعايير التي سادت في الفترة ما قبل  المعيار االستراتيجي: -

عالمية األولى االعتبارات البشرية والحضارية وخصوصا في فترة ما بين الحربين الحرب ال
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أو ما يمكن أن يطمق عميو بالحدود األنتوغرافية التي يتداخل فييا عنصرين تمعب دورا 
 .كبيرا في تعيين الحدود

الذي أضحى في الوقت الحاضر المعيار الذي أثار مشاكل عديدة  المعيار االقتصادي: -
حديد الحدود، وخصوصا في العديد من مناطق الدول النامية حيث يتواجد النفط في ت

والثروات الطبيعية المذان اعتبرا من أىم وأخطر العوامل في ىذه المشاكل التي تعاني منيا 
 .ىذه المناطقدول 

الذي ساد حقل الجيوبوليتك، حيث األىمية االستراتيجية وخصوصا ما  معيار القوة: -
الذي قال بأن أفضل الحدود ىي التي تكون ليا أىمية  (راتزل)لم األلماني طرحو العا
 .عسكرية

كأساس لتعيين الحدود لفصل الجماعات الدينية  اعتمدهىناك من  حيث :معيار الدين -
المختمفة عن بعضيا، وىو المعيار الذي طبق في تعيين حدود دولة الباكستان عن اليند 

 سيم شبو القارة اليندية.، والذي أدى إلى تق1391عام 
 :الحدودية تجارة المناطق أهمية 2-1-3

 تبادل مجال في العمل ضبط ميما في تمعب التجارة في المناطق الحدودية دورا
 ضوابط وتفعيل الجمركية المحطات تنظيم عبر لمتيريب والخدمات منعا  السمع

 أىمية وتكمن الدول، بين العالقات الستقرار ميما مؤشرا تمثل كما والجودة، المواصفات
 4(6) التالية النقاط في الحدود تجارة

 النشاط ممارسة عمى الحدودية المناطق في السكان قدرات ينمي التجارة ىذه مجال فتح -
 قانونية؛ أسس عمى االقتصادي

 الصناعية شبو والسمع اليامشية السمع صادرات لترقية فعالة أساليب عمى إيجاد تعمل -
 إيجابيا أثرا يحدث المتجاورة لمدول المتاخمة األقاليم في التجاري التبادل ورةالمتجا لمدول
 والحد االستقرار عمى يساعد وبالتالي والتصدير، اإلنتاج لزيادة المواطنين حماس زيادة في
 الكبرى؛ والمدن العواصم إلى اليجرة من
 موانيء عمى الضغوط يخفف الحدودية الجمركية النقاط عبر السمع وخروج دخول -

 .الرئيسية الدول
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 الدول بين والثقافية والسياسية التجارية العالقات تقوية عمى الحدود تجارة تعمل -
 حسن عالقات وتطوير الثقافات لنقل فاعمة وسيمة الحدود تجارة أن المتجاورة، حيث

 الدول؛ بين الجوار
 المحمية؛ بالعممة مستوردة سمع عمى الحصول تسييل في تساعد -
 توحيد تدعم الجوار دول مع اقتصادية مصالح ىناك تصبح الحدود تجارة تطور مع -

 الجوار؛ دول بين السياسية الرؤى
 من والتقميل السياسية ات العالق بتقوية وجيرانو السودان بين الصداقة أواصر دعم -

 الحدودية؛ والنزاعات األمن ميددات
يرادات دخل مصادر إيجاد عمى الحدودية الواليات تشجيع -  األمن لتمويل حقيقية وا 

 الحدودية؛ النزاعات وتقميل
 واألزمات الندرة وتفادي الحدودية لمواليات الضرورية السمع بعض توفير-
 ؛ المعيشية

 فرص وتوفير الحدودية لسكان المناطق االجتماعي والوضع المعيشي المستوي تحسين -
 عمل؛

 الرسمية؛ القنوات عبر السمع وتوفير التيريب فرص من تقمل -
 التبادل عمميات لنشاط وذلك الخارج، إلى أو إلى المدينة الريف من اليجرة من الحد -

 االقتصادي؛ وأثرىا التجاري
 ليا في دول المناطق الحدودية. ثابتة أسواق وخمق والمنتجات لمسمع والترويج التعريف -
 وظائف الحدود: 2-1-4

أحدىما ايجابي ويتجمى ذلك من خالل تعد الحدود سالح ذو حدين مختمفين، 
إحداث التكامل االقتصادي الدولي سواء الثنائي أو الجماعي، ومن ثم تقميل المعوقات 
السياسية المتعمقة بإشكالية الحدود، أي التنازع الحدودي سواء كان ذلك عمى الثروات 

لمجماعات  االثنية باإلشكاليةالطبيعية في الشريط الحدودي أو المشكالت المتعمقة 
 4(7)ما يمي في يمكن تمخيصياوظائف  عدةالسكانية، ولمحدود 
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سواء كانت ىذه الحماية تتعمق بحرمة أراضي الدولة وحمايتيا  وظيفة األمن والحماية: -
ضد أي ىجوم مفاجئ، أو كانت تيدف إلى حماية شعب الدولة ووقايتو ضد ما يتيدده 

ضافة إلى تنظيم انتقال األفراد بشكل يتم فيو من أمور الصحة واالقتصاد والثقافة، باإل
مراعاة القوانين والتحديد االحصائي لسكانيا وتنمية مواردىا البشرية، وذلك من خالل 

 انتياج سياسة تتماشى وفمسفة الدولة وخططيا التنموية؛
فحدود الدولة بعد  :دور الحدود في حماية االقتصاد الوطني ودعم التنمية االقتصادية -

قميم الدولة بما يتمتع إائف ميمة في المجال االقتصادي، فيدىا تقوم عمى تحقيق وظتحد
 بو من ثروات يمكن أن يمثل عنصرا أساسيا في إقامة نظام اقتصادي وطني؛

حيث أصبح الخط الحدودي يعني تحديد  :تعيين النطاق اإلقميمي لسيادة الدولة -
 تيا واختصاصيا؛النطاق المكاني التي تباشر عميو الدولة سياد

من خالل شبكة مواصالت تسيطر عمييا الدولة وبالشكل الذي  :تنظيم التبادل الدولي -
 يسيل عممية الحراك االجتماعي بين مختمف المناطق؛

التي تتحدد من خالليا انتماء الفرد واكتسابو لمجنسية، وبما و  :الوظيفة القانونية لمحدود -
 اه الوطن الذي ينتمي إليو؛يترتب عميو من حقوق والتزامات تج

حالله محل الصراع - وذلك عبر زيادة درجة التعاون بوتيرة عالية  :تدعيم التعاون وا 
ومتقدمة لخمق اعتماد متبادل عمى مستويات عدة ذات المصالح الحيوية التي تيم 
الوحدات السياسية، وىذا األمر يتطمب تنازل الدول عن جزء من سيادتيا لصالح 

يمية مشتركة أو مناطق حدودية اقتصادية بيدف تحقيق فوائد سياسية أو مؤسسات إقم
 اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية أو كميا معا.

 / المنطقة الحدودية االقتصادية الخاصة 2-2
SBEZ: 

 :  Special Economic Zoneتعريف المنطقة االقتصادية الخاصة 2-2-1
تكون مخصصة لتصدير البضائع إلى ''منطقة جغرافية في دولة ما  تعرف بأنيا4

تستثنى المناطق االقتصادية الخاصة من القوانين ، و الدول األخرى وتوفير الوظائف
وقوانين العمل والقيود  األجنبية االستثمارات االعتيادية لمدولة، كالضرائب والجمارك وحظر

القانونية األخرى عمى األعمال التجارية، ومن ثم تكون المناطق االقتصادية الخاصة قادرة 

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
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نتاج بضائع بأسعار منافسة عالميا يتضمن تصنيف المنطقة االقتصادية و  .عمى تصنيع وا 
 التجارة مناطق نواعا مختمفة من المناطق االقتصادية، مثلأ (SEZ) الخاصة
 والمناطق (EPZ) ومناطق معالجة الصادرات (FZ) والمناطق الحرة (FTZ) الحرة

ع ــــــوالمناطق االقتصادية الحرة ومناطق المشاري الحرة الموانئو   (IE)الصناعية
 . (8) ة''ــاإلعماري

''منطقة ذات امتيازات خاصة  تعرف المنطقة االقتصادية الخاصة بأنيا4كما 
أنشئت عمى وجو التحديد من قبل أي دولة لجذب االستثمار األجنبي إلييا، وقد تحتوي 

ى سياسة أو قاعدة أو سياسة استثمارية معينة مثل تخفيف الضرائب، االمتيازات عم
والدعم المالي، وتوفير مناصب العمل، والدعم الخاص في البنية التحتية. وتشمل 
األنشطة التجارية التي تمت ترقيتيا في إطار المنطقة االقتصادية الخاصة كالصناعة أو 

ارة ـــــو أية عممية أخرى تدعم منطقة التجالزراعة أو التجارة أو السياحة أو الخدمات أ
 4(10)كما يمي ، وتنقسم المناطق االقتصادية الخاصة إلى أربعة أنواع .(9) رةــــالح
المناطق األساسية وىي مناطق واسعة تتمركز في  المناطق الصناعية والتجارية: -

تحتية وشبكة أين تكون بالقرب من مصادر المواد األولية والبنى ال الصناعية لمدول
 المواصالت مما يخمق جوا مناسبا لتوطن المؤسسات؛

والتي تكون عادة موجودة في  المناطق االقتصادية الخاصة لالبتكار التكنولوجي: -
مراكز البحث والتكوين العممي المعروفة، والتي تمنح فرصا ىامة لممؤسسات المبتكرة 

ت التكنولوجيات العالية والموجية والمبدعة والتي ترغب في انتاج السمع والخدمات ذا
 لألسواق الدولية؛

وتتمركز في المناطق لمسياح المحميين  المناطق االقتصادية الخاصة لمسياحة: -
واألجانب، وتمنح ىذه المناطق مزايا وتفضيالت لممؤسسات المتخصصة والناشطة في 

 المجال السياحي والترفيو ومجال الرياضة؛
والتي تتمركز بالقرب من المنافذ األساسية لمنقل  الموانئ:المناطق الموجستيكية و  -

 .ولمخدمات الموجستيكية لإلنشاءوالعبور، حيث تصبح أرضيات 
 تعريف المنطقة الحدودية االقتصادية الخاصة: 2-2-2

http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D8%B1
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D8%B1
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ىي شبكة من األنشطة التي تسعى إلى تعزيز التجارة واالستثمار عبر الحدود و 
؛ وىذا طقة عمى طول الحدود بين البمدانالجتماعية لمنوتشجيع التنمية االقتصادية وا

( ولكنو يغطي مجموعة أوسع من SEZيشمل المناطق االقتصادية الخاصة )المفيوم 
ويكمن االختالف بين المنطقة االقتصادية  ،اإلضافات التي تعمل كمشروع حدود ثنائي

 4(11) ةالخاصة والمنطقة الحدودية االقتصادية الخاصة في النقاط التالي
عرف المناطق االقتصادية الخاصة عموما بأنيا منطقة محددة جغرافيا، وعادة ما ت -

تكون مضمونة ماديا )مسيجة( لدييا إدارة واحدة، وتقدم حوافز خاصة ومزايا أخرى 
لمشركات الموجودة داخل المنطقة، وليا منطقة جمركية منفصمة لتوفير الخدمة الجمركية، 

جراء ات مبسطة. في حين تشير المنطقة الحدودية االقتصادية الخاصة وفوائد مجانية وا 
عموما إلى منطقة جغرافية تقع عمى طول المعبر الحدودي الدولي الذي تم تعيينو كمنطقة 
نشاء مراكز  مشروع ثنائية يستيدف مجموعة من األنشطة مثل تطوير البنية التحتية، وا 

واالستثمار عبر الحدود، وفي بعض الحاالت،  النقل والموجيستيات، والتيسير العام لمتجارة
يمكن أن يشمل ذلك االقتران ما يسمى "بالمدينة الشقيقة" عبر الحدود، واليدف منيا ىو 

 تعزيز التنمية االقتصادية لمنطقة حدودية كجزء من استراتيجية التنمية دون اإلقميمية.
واالمتيازات الممنوحة لمتجارة في المنطقة االقتصادية الخاصة غالبا ما تستند الحوافز  -

من خالل االعفاء من الرسوم الجمركية وغياب الرقابة عمى الصرف، وتيسير التراخيص 
والمتطمبات التنظيمية األخرى، وتخفيض التزامات الضريبة عمى الشركات والقيمة 
المضافة ، وتخفيض أو إلغاء الرسوم المحمية. والغرض من ىذه االمتيازات ىو خفض 

يف اإلنتاج لمسمع المجيزة والمصنعة داخل المنطقة، ومن ثم تتيح لممؤسسات فرصة تكال
 ،بيع تمك السمع بأسعار تنافسية أكثر مما لو كانت تنتج في مكان آخر في البمد المضيف

أما بالنسبة لممنطقة الحدودية االقتصادية الخاصة فرغم أنيا تقوم عمى نفس المبادئ مثل 
لخاصة ومع ذلك، فيي تشمل مجموعة أوسع من المكونات التي المنطقة االقتصادية ا

تدعم التوصيل واالرتباط المادي في شكل روابط النقل واالتصاالت والطاقة والبنية التحتية 
الناعمة المرتبطة بـاإلدارة )قوانين وأنظمة األعمال التي تؤثر عمى تيسير التجارة 

قتصادية )مرافق وأنظمة الموجستيات، والتمويل، واالستثمار والتمويل(، والبنية التحتية اال
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والتجييز، ومرافق التخزين( والبنية التحتية االجتماعية )المدن الحدودية، وأنظمة التعميم 
 والبحث، ونظم الرعاية االجتماعية والرعاية الصحية(.

في معظم الحاالت، يتم إنشاء المنطقة االقتصادية الخاصة باعتبارىا شراكة بين  -
( حيث يوفر القطاع العام مستوى معين من الدعم مثل PPPقطاعين العام والخاص )ال

البنية التحتية، واالستثمار في األسيم، والقروض الميسرة أو إصدارات السندات، بينما 
يساىم القطاع الخاص في االستثمارات الرأسمالية، التوظيف، والنمو االقتصادي المحمي 

لمنطقة الحدودية االقتصادية الخاصة مجموعة واسعة نسبيا واإلقميمي. في حين تتطمب ا
من البنية التحتية الناعمة والصمبة المطموبة في اإلقميم المشترك بين البمدين، والتي 
دارة التدفقات  تستدعي تعاونا مؤسسيا وثيقا بين الدول المتجاورة لمتخطيط المشترك وا 

 حركة األشخاص.العابرة لمحدود لمسمع والخدمات باإلضافة إلى 
 تقسيم المناطق االقتصادية الحدودية:  2-2-3

بالرغم من االنتشار الواسع لممناطق الحدودية االقتصادية الخاصة، إال أنو ال 
يوجد تعريف موحد ليا فقد يطمق عمييا المنطقة االقتصادية الحرة أو المنطقة االقتصادية 

 رة التصديرية.الخاصة أو المنطقة التجارية الحرة والمناطق الح
 من حيث المساحة إلى (WEPZA)منظمة  وفق منظورتقسيم المناطق الحرة و 

 4(12)اآلتي 
ىي عبارة عن مناطق واسعة فييا سكان مقيمين و  المناطق الحدودية الحرة الواسعة: -

يسمى بالمدن الجديدة بحيث تكون  مثل المناطق االقتصادية الخاصة في الصين أو ما
 .يجادىم)أرض واسعة وكثافة سكانية(مأىولة بالسكان باإلضافة لمغاية من ا

ىي عبارة عن مناطق ذات المساحات التي تقل و  المناطق الحدودية الحرة الصغيرة: -
بالجزء  االلتزامج ويجب عمى المستثمرين ىكتار بحيث تكون محاطة بسيا 1000عن 

من ذلك الموقع داخل األسوار وال يوجد سكان مقيمين فييا ويمكن أن المخصص ليم 
 .تشمل أماكن تخصص لمبيت العمال
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وىي عبارة عن مناطق حرة حدودية صغيرة  المناطق الحدودية الحرة الصناعية: -
، الحرف المساحة ىدفيا دعم احتياجات صناعة معينة مثل الصرافة، الحمي

 .اليدوية...الخ
عبارة عن مناطق ال تتعاقد إال وىي  دودية الحرة ذات األنشطة المحددة:المناطق الح -

مع المستثمرين الذين تنطبق عمييم معايير معينة مثال لوصل إلى درجة من الصادرات 
وااللتزام بمستوى تكنولوجي محدد مثال ذلك المصانع الموجية لمتصدير لممكسيك 

 والصين.
ا أنيا منطقة محاطة بسياج أو جدار وليا يقصد بالمنطقة الحدودية الحرة عمومو 

نقاط مراقبة لمدخول والخروج يتم فييا منح مزايا اقتصادية ومالية محددة لتشجيع 
الصادرات بينما تعرفيا اتفاقية كيوتو بأنيا جزء من االقميم أو الدولة تعتبر السمع المنتجة 

سوم والضوابط الجمركية، أو المقدمة فيو أنيا خارج المنطقة الجمركية وغير خاضعة لمر 
وىي عمى نوعين مناطق حدودية حرة تجارية تخزن فييا البضائع بصورة رئيسة دون أن 
يتم تصنيفيا أو معالجتيا قبل تصديرىا، والنوع الثاني مناطق حدودية حرة صناعية حيث 

 .تصنيع السمع ألغراض التصديريجري فييا 
  لحدودية االقتصادية الخاصة:عن إقامة المناطق ا النتائج المترتبة 2-2-4

فيما  عن إقامة المناطق الحدودية االقتصادية الخاصة النتائج المترتبة تتمثلو 
 4(13) يمي
تعد النتائج السياسية المتعمقة بإقامة المناطق الحدودية  عمى المستوى السياسي: -

ن خالل االقتصادية الخاصة واحدا من أىم النتائج المتعمقة بمفيوم الحدود، وذلك م
التخمص من اآلثار السياسية السمبية لمحدود المرتبطة بالمشكالت الناتجة عن عدم اتساق 
األنظمة السياسية بين الدول المتجاورة، فضال عن وجود سوابق تاريخية سيئة بين 
الدولتين، وقد يكون جزء من تمك المشكالت ىو التنافس عمى الثروات الطبيعية والموارد 

الدولتين المتشاطرتين حدوديا، فإن عممية تنمية الحدود اقتصاديا تؤدي  االقتصادية بين
إلى تنمية العالقات السياسية بينيما، وذلك من خالل تذليل المشكالت الحدودية المختمفة 
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قامة مناطق اقتصادية يعود ريعيا  لكال الدولتين، ويمكن أن تتطور الحالة  ياالقتصادوا 
 .الحدودية إلى إقامة اتحاد إقميمي تكاممي بين عدة دول االقتصادية بين مجموعة الدول

إن زيادة حجم االنتاج وتوسع حجم السوق يتيح فرصة  عمى المستوى االقتصادي: -
نما سوق عمل  أكبر لمتشغيل خاصة أن سوق العمل لن تكون مقتصرة عمى دولة واحدة، وا 

من الدول في مشروع بين دولتين في منطقة حدودية اقتصادية أو سوق عمل لمجموعة 
تكاممي ىو ما يساىم في توفير فرص العمل والحد من البطالة فوجود فائض من العمالة 
لدى بعض الدول المتكاممة يمكن استيعابو من طرف الدول األخرى التي لدييا قدرة أقل 
من العمل، كما أن المناطق الحدودية االقتصادية تؤدي إلى تنوع وتركيب الطمب عمى 

وبالتالي توفر امكانيات أكبر لتطوير عنصر العمل كنتيجة لتنوع األنشطة العمل، 
 .الحدودية االقتصاديةاالقتصادية وتوسيعيا بعد الدخول في منظومة المناطق 

، وتقل لإلنتاجكما أن النتيجة المتحققة من اتساع السوق يتيح الحجم الكبير 
ثابتة ستوزع عمى عدد أكبر من الوحدات معو تكمفة الوحدة الواحدة المنتجة ألن التكاليف ال

التي تم انتاجيا، ومنو تنخفض تكمفة االنتاج بدرجة ممموسة وبالتالي تنخفض األسعار، 
وىو ما يزيد من قدرة تمك المناطق االقتصادية عمى تحقيق أرباح كبيرة، وبالتالي تستطيع 

اج في كل دولة عمى مزايا االنتمجموعة الدول المتجاورة من انشاء صناعة تستفيد من 
 ى.حد
 االثنيمن النتائج المسممة لممنطقة الحدودية ىو التكوين  عمى المستوى االجتماعي: -

لمسكان في المناطق الحدودية من حيث التشابو السكاني عمى جانبي الحدود لمدول في 
 أغمب األحيان، وال سيما في دول العالم الثالث في افريقيا وأسيا ومن بينيا المنطقة
العربية، ومن ثم القيام بتنمية الحدود اقتصاديا يؤدي إلى تنمية المناطق الحدودية 
اجتماعيا وسكانيا ومن خالل قيام انسجام اجتماعي حدودي عبر تنمية المصالح 
االقتصادية المشتركة لمدولتين، وظيور موجة اجتماعية لدى سكان المنطقة الحدودية 

دية من خالل ايمان سكان تمك المناطق بدور االقتصاد تساعد عمى إزالة المعوقات  الحدو 
 .المشكالت لصالح المصالح المشتركةفي لعب دور ميم في تنحية 
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يؤدي قيام عممية اقتصادية حدودية تكاممية إلى تكامل ثقافي  عمى المستوى الثقافي: -
زالة المشكالت  السياسية لمجتمع الدولتين عبر الحدود، حيث يؤدي التقارب االقتصادي وا 

الحدودية إلى التقاء ثقافي مجتمعي في المنطقة الحدودية، وال سيما الشريحة الشبابية 
وتشجيع التواصل الثقافي والذي يصب في مصالح كال المجتمعين وقيام جيل جديد مؤمن 
بتشابك المصالح السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأن العالقة بين منظومة 

ي عالقة طردية أو بعبارة أخرى أن النجاح في أي فرع من ىذه العالقات ىو المصالح ى
 نجاح لمعالقات األخرى المتشابكة معيا.

 :في إطار تنمية مناطقها الحدودية استراتيجية الجزائر -3
 يالجزائر لعمو من المفارقات اليامة التي يمكن مالحظتيا أن الشريط الحدودي 

صوصا أن المناطق الحدودية تتسم بالعديد من الخصائص ينمح فرصا كبيرة لمتعاون، خ
المتشابية والبيئة المناسبة التي تساعد عمى إرساء مشاريع مشتركة مربحة لألطراف 
المتجاورة، لكن رغم كل ذلك يالحظ تأخر واضح لتفعيل سبل ىذا التعاون باستثناء 

بالمسائل الحدودية،  التعاون األمني، فرغم وجود ما يعرف بالمجنة المختمطة الخاصة
والتي تضم قيادات عميا في كال من الدول المتجاورة لكن يبدو أن توجييا ينصب أكثر 
في التعاطي مع القضايا األمنية عمى وجو الخصوص فالتعاون سيما فيما يتعمق بحماية 
المناطق الحدودية من تنامي المد اإلرىابي وذلك عبر تبادل المعمومات والتنسيق 

ي قد حظي باىتمام بالغ عمى خالف التعاون في المجاالت األخرى وعمى رأسيا العمميات
 .(14) التعاون في المجاالت التنموية

 المناطق الحدودية في الجزائر:  عننظرة عامة  3-1
والية تصنف إلى أربعة أقاليم  12تشرف الحدود البرية الجزائرية إداريا عمى 

 ،إليزي ،تمنراست ،ورقمة، واليات ىي الوادي 7ذي يتشكل من وىي اإلقميم الجنوبي ال
وتندوف، ثم إقميم اليضاب العميا والذي يتشكل من واليتين حدوديتين وىما  ،بشار ،أدرار

النعامة في الجية الغربية ووالية تبسة في الجية الشرقية. أما إقميم الشمال الرقي فيتشكل 
ين يتشكل إقميم الشمال الغربي من واليتين حدوديتين وىما الطارف وسوق أىراس، في ح
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من والية واحدة حدودية ىي تممسان، والمالحظ أن أغمب الواليات الحدودية ىي صحراوية 
 تقع في جنوب البالد.

أما فيما يخص الموارد الطبيعية التي تتمتع بيا ىذه الواليات فيي ميمة جدا، 
اإلضافة إلى شريطيا حيث أنو مثال والية الطارف تشتمل عمى حظيرة غابية محمية، ب

الساحمي الخالب وثروتيا السمكية، ووالية تبسة تتوفر عمى مناجم لمفوسفات وعمى مناطق 
أثرية ىامة وعمى حرف تقميدية يجب تثمينيا، ووالية تمنراست تتوفر عمى احتياطيات 
ىامة من الذىب واليورانيوم، ووالية تندوف تحتوي عمى احتياطي ميم من الحديد، 

إلى العديد من الثروات الباطنية التي التزال غير مستغمة بعد، وىي عرضة  باإلضافة
 .(15) لمنيب واالستغالل غير الشرعي

 فريقية: رية في إطار التعاون مع الدول اإلالمجهودات الجزائ 3-2
فريقي ساحل اإلعممت الجزائر عمى تأسيس عالقات تبادل اقتصادي مع دول ال

نوب، فكان مشروع الطريق السيار العابر لمصحراء الذي ج-تعاون جنوبالفي إطار دعم 
يربط بين الجزائر ومالي والنيجر وتشاد ونيجيريا وتونس ليساىم في زيادة نسبة المبادالت 
التجارية وتحسين الظروف المعيشية، وفك العزلة عن ىذه المناطق، باإلضافة إلى 

اركة النيجر في إنجاز أنبوب طراك في تطوير حقول النفط النيجيرية، ومشامساىمة سون
الذي يربط حقول انجاز الغاز في نيجيريا بموانئ الجزائر،  (نيجال)الغاز العابر لمصحراء 

إذ توجو الرسوم المدفوعة فييا لتنمية تمك المناطق، كذلك قيام الجزائر بتمويل عمميات 
ا في شمال حفر أبار المياه وكذا مراكز التكوين االحترافي والمراكز الصحية خصوص

 مالي والنيجر وتشاد.
كمم  230عمى مسافة كما قامت الجزائر بتجسيد مشروع كابل األلياف البصرية 

قزام الجزائرية وأرليت بالنيجر، ووضع خط أخر لأللياف البصرية بما  نالرابط بين عي
كم. كما قامت الجزائر بتقنين النشاط التجاري التقميدي لمطوارق )تجارة  950يقارب 

مقايضة(، وذلك من خالل إقامة معرض تجاري سنوي األسييار بوالية تمنراست كفضاء ال
 اقتصادي يمتقي فيو الطوارق من كل الدول.
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أكد  لمجمس إدارة مرصد الصحراء والساحل بالجزائر 13وخالل الدورة 
المجتمعون عمى دور المرصد في تعبئة الموارد المالية من أجل إنجاز برامجيا ومناقشة 

دارة الموارد  2020ستراتيجيات المقترحة في سنة اال التي تتعمق بتعزيز برامج التصحر وا 
 المائية وتعبئة الموارد المالية الستكمال المشاريع المخطط ليا.

دوالر  مميون 200وفي إطار مساىمة الجزائر في تنمية إفريقيا قامت باستثمار 
 2013ل الساحل االفريقي، ففي مت بإلغاء ديون بعض دو لتنمية النيجر ومالي، وقا

دولة افريقية، وتعد  14ـ مميون دوالر ل 902قررت الحكومة الجزائرية إلغاء ديون بقيمة 
مميون دوالر، كما قدمت الجزائر  250موريتانيا من أكبر المستفيدين بمسح ديون بمقدار 

ال مالي في ماليين دوالر لمحكومة المالية لبعث النشاط التنموي في شم 10ىبة بقيمة 
 2018، ولعل من بين أبرز المشاريع المعبر الحدودي الذي تم افتتاحو خالل سنة 2010

بين الجزائر وموريتانيا والذي سيكن لو أثر بارز في زيادة حجم المبادالت التجارية 
 .(16) والفرص االستثمارية لممنطقتين

  :2232المخطط الوطني لتهيئة األقاليم آلفاق  3-3
 )الطارف(، التل الشرقي ىي الساحل الشرقي ط تسع مناطق حدوديةالمخطحدد 

 -)تبسة(، اليضاب العميا شرق-)تممسان(، اليضاب العميا )سوق أىراس(، التل الغربي
)إليزي  شرق-)الوادي وورقمة(، الجنوب الكبير شرق-)النعامة(، الجنوب غرب

 ار(.)تندوف وبش غرب-وتمنراست(، الجنوب الكبير)أدرار(، الجنوب
دول  7بمدية و 57واليات منتدبة، و 3والية و 12وتشمل المناطق الحدودية 

من المساحة اإلجمالية  %42أي ما يعادل  2ممك 1323395مجاورة، تقدر مساحتيا ب 
من إجمالي عدد السكان، ويبمغ الشريط  %3نسمة أي  892062لمجزائر، وتحتوي 

كم مع  982كم مع مالي،  1376، كم 1601كم يتوزع عمى المغرب ب  6343الحدودي 
كم مع  42كم مع موريتانيا،  463كم من النيجر،  956كم مع تونس،  965ليبيا، 

 .(17) الصحراء الغربية
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 عمل وخطة الجميورية، رئيس برنامج محاور أحد الحدودية المناطق تشكلو 
 ذات يئةتي ومناطق حساس كفضاء اإلقميم لتييئة الوطنية االستراتيجية وكذا الحكومة،
 : تحقيق اآلتي قصد وذلك أولوية،

 والخدمات؛ المعدات ودعم مستدام، اقتصاد بتطوير السكان تثبيت -
 والتنقل؛ التواصل دعم -
 الحدود؛ عبر التيريب مكافحة تعزيز -
 العبور ونقاط المدن تنمية خالل من كحاجز بالحدود المتعمقة السمبية اآلثار تجنب -

 الحدودية؛
 مشاريع وتنمية التبادالت وتكثيف تثمين خالل من الحدود عبر التعاون ابعةومت تدعيم -

 مشتركة.
وييدف البرنامج المسطر ضمن ىذا المخطط عمى تنمية المناطق الحدودية من 

 4(18)كاآلتي  خالل تحقيق ستة محاور ىي
اه تسوية وانصاف األقاليم من خالل تدعيم االستفادة المتساوية لممي المحور األول: -

 لمشرب، الصالحة مياه من إمكانية الحصول عمى لمتحسين العميقة اآلبار حفر، والطاقة
عادة والتنمية  الصرف وتطيير لمشرب، الصالحة المياه شبكات وتوسيع تأىيل الزراعية، وا 

 العقالني التسيير قصد الييدرولوجية الدراسات في الصحي، باإلضافة إلى االنطالق
 المتجددة الطاقات وتنمية ترقيةوكذلك  الحدود. عبر والجوفية المائية لإلمكانات والمستدام
 لتأمين الشمسية( لأللواح مراكز وشبو مراكز إقامة( لمطاقة االقتصادية العمميات وتعميم

تدعيم الطبيعي. ومنو  بالغاز التزويد تحسين ، واإلنارة العمومي اليومي االستيالك
 الحتياجاتمن خالل تقديم عروض سكنية مناسبة  االستفادة المتساوية لمسكن والصحة

سكان المنطقة الحدودية، مع ضرورة توفير التأطير الطبي المتخصص وتجييز المنشآت 
دخال تكنولوجيات جديدة )الطب عن بعد(. وكذلك تدعيم االستفادة المتساوية من التربية  وا 

سيما في مجال المغات  والتعميم من خالل انجاز ىياكل جديدة وتوفير إطارات التعميم
لمتجددة والفالحة وتسيير األجنبية، توفير المين المتعمقة بتربية المواشي، الطاقات ا

 .المراعي
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التنوع االقتصادي والتنمية المحمية4 حيث يعد تنويع االقتصاد الحدودي  المحور الثاني: -
صاد الموازي غير من المسائل األساسية التي تراىن عمييا الدولة من أجل محاربة االقت

المشروع عبر الحدود، وتثمين الموارد المحمية من خالل انشاء المؤسسات المتوسطة 
قامة جياز تشجيع لصالح اإلقميم واالستثمار، وتنمية فرع التربية الحيوانية  والصغيرة، وا 
خاصة تربية اإلبل الذي يحتل مكانو ىامة في المناطق الحدودية الجنوبية، باإلضافة إلى 

عم وتنمية الفالحة خاصة الصحراوية. كذلك ضرورة تثمين التراث المادي والالمادي في د
دماج  مختمف المناطق الحدودية عبر إقامة التظاىرات الدولية الكبرى بيذه المناطق، وا 
المناطق الحدودية في الوجيات السياحية الكبرى، واالستفادة من الصناعات التقميدية 

 .منحيا األىمية التامة
الربط بين المناطق من خالل تنمية وعصرنة شبكة الطرقات والسكك  المحور الثالث: -

دماج المطارات، ورقمنة األقاليم عبر ربط التجمعات  الحديدية، وتنمية النقل وعصرنة وا 
 .سكنية والمراكز باأللياف البصريةال
عادة التوازن لشبكة التجمعات السكنية من  المحور الرابع: - خالل تحسين وفرة تنظيم وا 

ور جديدة عب زمراكالمرافق والخدمات وتعزيز دور وميام المدن الحدودية، ترقية وانجاز 
 .عمى طول الشريط الحدودي

 تاالتفاقياالتنمية والتحكم في المبادالت عبر الحدود من خالل ابرام  المحور الخامس: -
لممناطق الحدودية،  والمذكرات مع الدول المجاورة، وضع ىيئات لمتسيير المشترك

باإلضافة إلى خمق وعصرنة مراكز عبور جديدة تكون مجيزة بأحدث المرافق، مع ضرورة 
 .دود لمكافحة األنشطة غير الشرعيةانشاء فضاءات تبادل عبر الح

وذلك عبر المخطط الخاص لتنمية المناطق الحدودية من  الحوكمة ونظام التحفيز: -
ة، والتنفيذ، باإلضافة إلى االعتماد عمى مبدأ التشاركية خالل خمق ىيئة مكمفة بالمتابع

عبر مشاركة الفاعميين المحميين لممناطق الحدودية، وكذلك اتباع نظام تحفيزي من خالل 
 جياز اإلعالن عن المشاريع االستثمارية موجية لممتعاممين االقتصاديين.
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 :الخاتمة -4

مناطق الحدودية االقتصادية الخاصة في أىمية البعد دراسة وتحميل إشكالية 
الشريط الحدودي  بالتطبيق عمى المتجاورة تشجيع االستثمارات والتجارة بين الدول

التي تتطمب التثمين والمتابعة،  النتائج الرئيسيةمجموعة من ؛ فقد تم التوصل إلى الجزائري
 فيما يمي4 ايمكن تمخيصيو 
البحث  عناصرمن خالل  اتضحبحث؛ حيث صحة الفرضية التي تأسس عنيا ال تبين -

في تشجيع االستثمارات أىمية معتبرة تكتسي المناطق الحدودية االقتصادية الخاصة أن 
 .الشريط الحدودي الجزائري بالتطبيق عمى المتجاورة والتجارة بين الدول

قيق حلت لضمان استقرارىا وجعميا مناطق الحدودية أمرا ضروريا بالمناطق االىتمام يعد -
 واألمني التنموي الجانب بين وذلك من خالل التركيز والدمج الثروة بدال من بؤر لمتوتر،

 لألمن التيديد مصادر حيث أن معظم المناطق بما يضمن تطورىا، تمك مع التعامل في
 وتدنى اإلىمال التي تعاني من الحدودية المناطق مصدرىا عادة ما يكون الوطني

 إلى االعتماد عمى سبل غير شرعية ا يدفع بالسكان القاطنين بيابيا، مم التنمية مستويات
 ة في األسمحة والمخدرات والتجارةوانتشار األنشطة غير الشرعية كالتجار  يم.ب قوتلكس

 الموازية.
 تؤىميا والبشرية التي االقتصادية المقومات بوجود الجزائرية الحدودية المناطق تتمتع -

 وتعدينية وزراعية سياحية بين ما المقومات تمك وتتنوع ة،المناطق الفاعم من تصبح ألن
يضمن ليا  شاممة عمى كافة الميادين، وبما من تحقيق تنمية مستدامة اوصناعية تمكني

 المتجاورة. حدودية تعود بالنفع عمى كل الدولإقامة عالقات تعاون في المناطق ال
 اصة في المناطق الحدوديةادية الخنموذج المناطق الحدودية االقتص اعتمادلعل  -

التجربة  ، نظرا لنجاح ىذهعمى المنطقةلمشريط الحدودي الجزائري ستكون لو أثار ايجابية 
 النواحي. بما يكفل ليا التطور في جميع في العديد من المناطق الحدودية لمدول النامية

 4يمكن اقتراح التوصيات التالية، أعالهالنتائج المبينة من خالل و 
مى السمطات الجزائرية بذل المزيد من الجيود في سبيل تذليل العقبات أمام يجب ع -

 المتعاممين االقتصاديين الذين ينشطون خاصة عمى مستوى الشريط الحدودوي الجزائري؛
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ضرورة إقامة المشاريع التنموية المشتركة عمى مستوى المناطق الواقعة عمى الشريط 
 ود كل الدول؛الحدودي الجزائري، من خالل تظافر جي

إشراك المصالح المعنية بتسييل النشاط عمى مستوى المناطق الحدودية، من خالل  -
تحويل اتفاقيات الشراكة التي يتم إبراميا عمى المستوى الدبموماسي إلى إجراءات قابمة 
، لمتطبيق عمى أرض الواقع من خالل االتفاق بين الييشات المعنية كمصالح الجمارك

 المصارف، شركات التأمين...الخ؛وكالء النقل، 
تعزيز البنية التحتية خاصة شبكة المواصالت واالتصاالت، التي تمعب دورا فاعال في  -

 تسييل تدفقات التجارة عبر الحدود.
 :المراجع -
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() SBEZ: Special Border Economic Zone. 
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