
  

  

  :تقدمي إشكايل

، األكرب يف إفريقيا كلم مربع، وتضم ساكنة هي 924 000ا مبساحة تقارب يف غرب القارة اإلفريقية على خليج غيني انيجرييتقع 

  .غري أن هذا الغىن الطبيعي ال يعكس املستوى التنموي للبالد ،وتعد من البلدان الغنية باملوارد الطبيعية

  ؟لنيجرياجلى مظاهر الغىن الطبيعي فأين تت 

  ؟لنيجرياوما املؤشرات الدالة على الضعف التنموي  

 ؟التنمويهذا الضعف  نيجريياوكيف تواجه  

 :بنيجرييا الطبيعي الغىن مقومات تعدد

  :البحري والصيد الفالحة

 املساحة من%  35( للزراعة، الصاحلة األراضي من مهمة نسبة توفر بفضل النشطني السكان من%  70 بنيجرييا الفالحة تشغل

 املزروعات عليها ويغلب ،مرتبطة باملناخ املداري احلار والرطب بالتنوع النيجريية الفالحة املنتجات وتتميز، )الفالحية لألراضي اإلمجالية

 والقطن ،)عامليا الرابعة الرتبة( السوداين والفول ،)عامليا الرابعة الرتبة( كالكاكاو التسويقية املزروعات تليها مث احلبوب، خاصة املعيشية

 السادسة الرتبة حتتل إذ املاشية، من مهم قطيع على نيجرييا تتوفر كما ،تواجهها اليت املشاكل رغم مستمرا تطورا وتعرف ،)عامليا 16 الرتبة(

 من مستفيدا النيجريي االقتصاد ضمن مهمة مكانة حيتل البحري الصيد أن كما لألبقار، بالنسبة 17 والرتبة املاعز، تربية حيث من عامليا

 البحري الصيد قطاع إنعاش يف تساهم اليت اهلائلة السمكية بغىن ثرواا النيجريية السواحل تتميز ، إذاألطلنيت احمليط على البالد انفتاح

  .والعصري التقليدي بنوعيه

 :واملعادن الطاقة مصادر

 من مهمة كميات تنتج كما عامليا، ةوالسابع ،اإلفريقية بالقارة للبترول منتج أول وتعترب مهمة، طاقية ثروات على نيجرييا تتوفر

 احملطات من جمموعة على تتوفر كما النيجر، ر دلتا وحول باجلنوب والغاز البترول حقول تنتشر، )حتتل املرتبة التاسعة عامليا( الطبيعي الغاز

 مدخرات يف عامليا 7 الرتبة حتتل حيث املستمرة، االكتشافات بفضل الثروات هذه من البالد مدخرات وتزداد والكهروحرارية، الكهرومائية

 يف احلديد جند حبيث مهمة، معدنية بثروات النيجريية األراضي تزخر كما ،صادراا من% 95.5 تشكل الطاقية املواد أن كما البترول،

 النشاط لضعف نظرا اخلارج إىل خاما أغلبها يصدر ،باجلنوب" انوجو" منطقة يف والزنك بالشرق" مويب" منطقة يف والفحم" بارو" منطقة

 .النشطني السكان من% 10 سوى يشغل ال الذي الصناعي

 :التنموي الضعف مواجهة على النيجريية احلكومة تعمل

 :بنيجرييا التنموي الضعف مؤشرات

والناتج الداخلي اخلام لكل  ،)سنة 52حوايل ( يتضح ذلك من خالل أمل احلياةكنيجرييا،  غين بلد يف كبريا ضعفا التنمية مؤشرات تعرف

 البلد هذا يعرف كما ،ئةابامل 70، فضال عن نسبة التمدرس اليت تقل عن أقل بكثري من املعدل العاملي نظالي اللذان) PPA 860(نسمة 

 النيجريية الساكنة من فقط% 54 أن كما نسمة، ألف 100 لكل فقط طبيبا 27 جند حيث ،كالصحة األساسية اخلدمات يف كبريا ضعفا

 مليون 133 حوايل السكان عدد يبلغ إذ سنويا،% 4 إىل نسبته تصل مرتفعا سكانيا منوا يعرف بلد يف صحية جتهيزات على تتوفر اليت هي

% 36 أن كما ،)نسمة ألف 100 لكل مصاب 30( كاملالريا اخلطرية األمراض انتشار استمرار إىل أدى مما عالية، سكانية كثافة مع نسمة،

يعيشون حتت عتبة  نيجرييائة من سكان ابامل 90.8أكثر من  ، حبيثارتفاع معدالت الفقر فضال عن الوزن، يف نقص من يعانون األطفال من

  .البشرية التنمية مؤشر يف عامليا 152 املرتبة حتتل نيجرييا جيعل مما ،الفقر بعضهم يعاين من نقص التغذية

 :بنيجرييا التنموي الضعف أسباب

 :هناك بنيجرييا، التنموي الضعف أسباب من

يا  التنموي والضعف الطبيعي الغنى بين نيجير

https://moutamadris.ma/


 .السكاين التزايد يساير ال االقتصادي النمو جعل مما سريعا، دميغرافيا انفجارا البالد تعرف حيث :انيةسك أسباب �

 .العصرية والفالحة النفط قطاع على األجنبية الشركات وهيمنة اخلارجية، الديون حجم ارتفاع بسبب :اقتصادية أسباب �

 .الدميقراطية وغياب الفساد وتفشي السياسي، االستقرار كعدم :إدارية/سياسية أسباب �

 : التنموي الضعف ملواجهة املتخذة اإلجراءات

 ،احمللية العملة قيمة من الرفع على عملت حيث بالبالد، التنموي الضعف ملواجهة تقنية إجراءات عدة النيجريية احلكومة اختذت

 ،البترول عائدات فائض من االستهالكية األولية املواد لدعم للموازنة صندوق مولت كما ،االقتصادي القطاع يف الشفافية سياسة وسنت

 ،الصحية واخلدمات التعليم تعميم على ببطء لكن تعمل أا كما الفقر، حدة من للتخفيف وذلك الفيدراليات مداخيل من 1% وخصم

 .للشرب الصاحل باملاء املناطق خمتلف وتزويد

  :ةخامت

  .البشرية التنمية مؤشر ضعف من تعاين نيجرييا زالت ما احلكومة، طرف من املبذولة واهودات املهمة الطاقية ثرواا رغم
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