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 شكر وتقدير
 

 سلطاهك وعظيم وجهك بجالل ًليم كما الحسن الثىاء ولك الحمد ولك الشكز لك ربي

 العمل هذا إجمام في لىا لخىفيلك

 .والثىاء الشكز عباراث أجمل لكم لخجسد اتهبكلما لختهادي الحزوف إن

 وشكزكم أن هزيد حيىما كاصزة وألافكار بل جائهت، والعباراث عاجزة، لخلف الكلماث إن

وال  الخيال في جمز سطىر  في ليىظمها الحزوف ًخط أن كبل ليفكز الللم ًخىكف اللحظاث هذه مثل في

  إال املطاف في نهاًت لىا ًبلى
ا
 .دربىا لىا أهاروا بزفاق ججمعىا وصىر  الذكزياث من كليال

 الزسالت هذه إلجمام ألاخيرة الخطىاث هخطى وهحن ووداعهم شكزهم عليىا فىاجب

 :إلى والعزفان الشكز جزيل

 كل واملىجه في وألاخ والعىن  السىد لىا وكاهت العمل هذا على باإلشزاف جفضلت التي  :الدكتورة

 .الزسالت هذه دإعدا خطىاث

  جامعت وعمال أساجذة كل إلى دربىا ليىير فكزه حصيلت وأعطى املىابز على وكف من إلىوالعرفان  الشكر

 –مسخغاهم  –



 إهداء

 

 حعليمي و جزبيتي إلى جاهدا سعى الذي إلاوسان إلى هذا عملي أهدي

 الطيب الغالي الحىىن  أبي أوحي ما بكل جاهبي إلى والىكىف جىجيهي و

 .خيرا هللا جزاه الىدود

 إلى املعزفت و العلن أبىاب لي فخحت و دربي أهارث التي الشمعت إلى

 ، أجلي من ضحيا اللذان الحياة في كدوحي و الىجىد في إوسان أعز

 أمي الدهيا في أملك ما أعز إلى الزفيم الللب و الصدر الحىىن  إلى

 .الغاليت

 . وأخىاحي إخىحي إلى

 وألاكارب ألاهل كل إلى

 مشىاري  في رافلتهم ًنا  الذ وألاصحاب ألاحباب كل إلى

 الدراس ي

 

 

 



 **علمني بما ًىفعني واهفعني بما علمخني وشدوي علما  اللهم**  

ن  أهاملي، بين كلمي أزفع ِّ
 هكرا آلابدًً، ألبد خالدة جبلى لعلها الكلماث هاجه ألدو 

 جىكف أن حشاء ثم ألاحبت كل مع عالم في لخجمعىا علازبها جدوز  الصمً ساعت هي

 هاكىسا الركسي  جبلى ولكً بهم، الللاء فسصت لىا سىحت الرًً هإالء لىىدع علازبها

 .اليسيان عالم في ًدق

 والري املعدوداث ألاوزاق على واهصب املخىاضع جهدي اكخمل حين ألاوان آن كد

ت ًجعله أن عاله، في جل   الحم أسأل ت ال لي حجَّ  ذا أها وها .الليامت ًىم علي حجَّ

 كل وئلى وزسىال، هبيا وسلم عليه هللا صلى وبمحمد زبا باهلل زض ي مً كل ئلى أهدًه

 .والعباد للبالد خير مً ذزة مثلال كلبه في ًحمل مً

 وأهديها جخسجي لحظت حشهد أن جمىيت ومً ووجدانها، فكسها في حملخني مً ئلى

  ،والدي العصيص ألابد ئلى وسافس هلسؤيخ هفس ي جخىق  مً ئلى وشهادحي، مركسحي

 .جميعهم أجدادي زوح ئلى

 

 

 

 

 

 



 الفهـــــــرس

 

 الصفدت املحخىياث  

 شكر وجقدًر

 الاهداء

 أ،ب،ج،د مقدمت 

 املصتدامةالفصل ألاول :  الاطار النظري للتنمية 

 10 جمهيـــــــــــد-

 10 املسخدامت الخىميت ماهيت :ألاول  املبدث

 10 املسخدامت الخىميت مفهىم جطىر  ملراخل الخاريخي السياق :ألاول  املطلب

 10          املسخدامت الخىميت مفهىم جطىر  ملراخل الخاريخي السياق :الثاوي املطلب

 10       املسخدامت الخىميت ومبادئ أهداف :الثالث املطلب

 10         قياسها ومؤشراث املسخدامت الخىميت أبعاد :الثاوي املبدث

 10      املسخدامت للخىميت والاحخماعي والسياس ي الاقخصادي البعد :ألاول  املطلب

 10      املسخدامت للخىميت والبيئي والثقافي الاحخماعي البعد :الثاوي املطلب

 00       العربيت املىظمت في املسخدامت الخىميت مؤشراث :الثالث املطلب

 01         املسخدامت الخىميت وجددًاث ومعىقاث استراجيجياث :الثالث املبدث

 01     املسخدامت الخىميت استراجيجياث :ألاول  املطلب

 00        املسخدامت الخىميت معىقاث :الثاوي املطلب

 00     املسخدامت الخىميت جددًاث :الثالث املطلب

 00 خالصت الفصل     

 الفصل الثاني : عموميات حول الصوق البترولية العاملية ومتغيراتها

 02 جمهيد -

 01 البترول خىل  أساسياث :ألاول  املبدث

 27 وأوشطخه أهىاعه، البترول، :ألاول  املطلب

 30 له املفسرة والىظرياث البترول اسخخداماث :الثاوي املطلب

 32 وأهميخه البترول خصائص :الثالث املطلب

 34 العامليت البتروليت السىق  :الثاوي املبدث

 34 العامليت البتروليت السىق  وأهىاع مفهىم :ألاول  املطلب

 36 وخصائصها العامليت البتروليت السىق  مميزاث :الثاوي املطلب

 37 العامليت البتروليت السىق  في الفاعلىن  :الثالث املطلب

 40 العامليت البتروليت ألاسعار :الثالث املبدث
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 40 وأهىاعه البترولي السعر مفهىم :ألاول  املطلب

 41 البتروليت ألاسعار على املؤثرة العىامل :الثاوي املطلب

 44 .البترول حسعير مراخل : ثالثال املطلب

 01 الفصل  خالصت

 العالقة بين التنمية املصتدامة وانخفاض اشعار البترول في الجزائر الفصل الثالث :

 00 جمهيد-

 00 واقع الخىميت في الجسائر من خالل برامج الاوعاش الاقخصادي املبدث الاول:

 00  0110_0110برهامج الاوعاش الاقخصادي للفترة املطلب الاول: 

 00  0110_0110الفترة في الاقخصادي إلاوعاش لدعم الخكميلي البرهامجاملطلب الثاوي :

 00  0100_0101الخماس ي البرهامجاملطلب الثالث :

 00 0100_0100للفترة الجسائر في املسخدامت الخىميت مسخجداث  املبدث الثاوي :

 00  0100_0100للفترة املسخدامت الخىميت برهامج مدخىي  املطلب الاول :

 00  0100_0100للفترة املسخدامت الخىميت برهامج ججسيد جداعياث املطلب الثاوي :

على املخغيراث الاقخصادًت والاحخماعيت  اهخفاض اسعار البترولأثر   املبدث الثالث :

 في الجسائر

02 

 02 اسباب اهخفاض اسعار البترولاملطلب الاول :

 01 الخىميت :  أثر جقلباث أسعار الىفط علىاملطلب الثاوي

واوعكاساث اهخفاض اسعار البترول على املخغيراث الاقخصادًت املطلب الثالث: أثر 

 والاحخماعيت في الجسائر

21 

 26 خالصت الفصل 

ــــــــتخاجمـ ــ  ،ز،حه،و ـــــــــــ

 10 املراحع 
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مً املعلىم ان جدلُم غاًاث الخىمُت املسخدامت ٌشكل أخد أهم الخددًاث التي جىاحه مخخلف دول           

العالم ومنها الجصائس، خاصت ما حعلم منها بمعالجت الفلس والبؼالت وجدسحن مسخى دخل الفسد ومً زم 

هخهجذ الجصائس العدًد مً جدسحن مسخىي معِشت الفسد. ولخجسُد أبعاد الخىمُت املسخدامت وأهدافها ا

السُاساث الاكخصادًت واملالُت جخعلم بخدسحن مسخىي الىمى الاكخصادي خازج كؼاع املخسوكاث، 

وجدسحن إلاػاز املعِش ي للفسد مع الاهخمام بالبعد البُئي وفم ما جلخظُه الخىمُت املسخدامت. مً خالل 

خحن هره الىزكت البدثُت هداول حسلُؽ الظىء على واكع الخىمُ ت املسخدامت في الجصائس خاصت في العشٍس

ألاخحرجحن ودزاست الخددًاث التي جىاحهها الجصائس في مجال الخىمُت املسخدامت. تهدف هره الدزاست ئلى ئبساش 

أهم مإشساث الخىمُت املسخدامت في الجصائس، لىصل في النهاًت ئلى هدُجت مفادها أن البرامج الخىمىٍت 

كد سمدذ بخدلُم همى اكخصادي ساهم ئلى خد كبحر في جدسحن الىطعُت املعخمدة في الجصائس 

 .الاحخماعُت للبالد زغم الىلائص املسجلت

 جصاًدث 1971 سىت املخسوكاث جأمُم فمىر وزُلا، ازجباػا الىفؽ بلؼاع الجصائسي  الاكخصاد ازجبؽ                  

 ٌعد فالىفؽ الىمى، عجلت دفع في الكبحرة ساهمخهمل هظسا الجصائسي  الاكخصاد في الىفؽ كؼاع أهمُت وجأزس

 حجم مً % 98 وسبت ألاكل على ٌشكل فهى الصعبت للعملت السئِس ي واملصدز املصدزة، السئِسُت السلعت

ىت اًساداث مً % 60 و املخلي الىاجج مً % 30 و للجصائس الخازحُت الخجازة  .العمىمُت الخٍص

 أغلب ألن الخىمُت مخؼؼاث على جأزحر بالخالي الدولت اًساداث على كبحر جأزحر له الىفؽ أسعاز في الخغحر         

ع مىازد  جسجبذ املاض ي اللسن  زماهُيُاث في كبحرة اهتزاشاث عسفذ ألاخحرة هره الىفؽ، عائداث مً املشاَز

 خاثوإلاصال  الاحساءاث مً خصمت الدولت اجخرث وعلُه الجصائسي، واملجخمع باالكخصاد أطسث أشماث عنها

عً  الىػني الاكخصاد فصل في الخفكحر جم خُث الدخل مصادز جىىَع و بالىفؽ الازجباغ فك احل مً

 الىخائج جأحي لم إلاصالخاث هره أن غحر .املخسوكاث كؼاع خازج مىازد خسق  خالل مً الىفؽ أسىاق خسكت

 مع و الصعبت للعملت زئِس ي كمصدز الىفؼُت املىازد على الجصائسي  الاكخصاد اعخماد فاسخمس املسحىة،

 وجىفس العمىمُت والاًساداث  الصادزاث  كُمت ازجفاع و الثالثت ألالفُت مً ابخداء الىفؽ أسعاز اهخعاش

 أغلب في املىاجُت الىفؽ أسعاز ئلى هظس أهه ئذ العام، إلاهفاق ئدازة على مباشس جأزحر لها كان .ألاحىبي الىلد

ادة خدور ئلى ئشازة ئلى أدث ألاخُان  كان العام إلاهفاق مً عالُت مسخىٍاث ئلى كادث الدخل، في دائمت ٍش

 مؼلع دوالز 30 ئلى 2014 سىت دوالز 110مً  اهخفظً أن لبثذ ما ألاسعاز أن غحر خفظها، الصعب مً

 أشمت ألاذهان ئلى أعادث صعبت، وطعُت في حعلخه الجصائسي  لالكخصاد أخسي  صدمت في حسبب ما 2016

 الدزاست ئشكالُت  هؼسح هىا الىػني ومً الاكخصاد على الىفؼُت ألاشماث جأزحر أخسي  مسة وأظهسث ، 1986

ً جدلُم الخىمُت املسخدامت في الجصائس في ظل اهخفاض أسعاز البترول ؟ : كالخالي  هل ًمك
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ً ػسح ألاسئلت الفسعُت الخالُت :  ومً إلاشكالُت السئِسُت ًمك

  هي أبعادها ؟ماذا هلصد بالخىمُت املسخدامت وما 

 ما هي ألاسىاق العاملُت للىفؽ ؟ 

 ما هي العالكت بحن تهاوي أسعاز الىفؽ والخىمُت املسخدامت ؟ 

  فرضيات الدراسة :

 الفسطُاث : مً مجمىعت على الاعخماد جم املؼسوخت لإلشكالُت إلاحابت عً البدث سُاق وفي

 ًهىع بترول الجصائس زسوة هاطبت ػال الصمً أو كصس  البترول الخللُدي م 

  جلعب عائداث البترول دوزا بازشا في مسخلبل الخىمُت املسخدامت في الجصائس ئذا ماسخغلذ

 اسخغالال حُدا

  شاملت واضخت املعالم وألاهداف ملسخلت ما بعد البترول في الجصائس جساعي في  استراجُجُتجىحد

 مظمىنها ئلى خد ما مبادئ وطىابؽ الخىمُت املسخدامت

 :الدراسة أهداف

 حسعى هره الدزاست ئلى جدلُم حملت مً ألاهداف لعل أبسشها :

 دًد  معالم السُاست جدبع جؼىز الاكخصاد الىػني وبُان دوز البترول في بىاء الخىحهاث وجد

ت   الاكخصادًت الجصائٍس

  كشف الخددًاث التي جىاحه البترول في الجصائس خاصت في خالت انهُاز أسعازه وبالخالي طسوزة زسم

سُاساث مالئمت واجخاذ ئحساءاث خاشمت في سبُل الاسخغالل ألامثل لالخخُاػاث والعائداث 

 البترولُت بما ًخدم الخىمُت املسخدامت 

  الصىاعُت ،الصزاعُت ،  الاستراجُجُتالىػىُت ملسخلت ما بعد البترول ) الاستراجُجُتهاث عسض مكى

 السُاخُت ،الؼاكىٍت (والخعلُب على مدي مساعاتها ملبادئ وطىابؽ املفهىم الجدًد للخىمُت 

 :أهمية الدراسة

ًحن والسأي العام جكمً أهمُت الدزاست في كىنها ججُب على السإال الري ٌشغل فكس الباخثحن الاكخصاد

 لخلبت ما بعد البترول في الجصائس الاستراجُجُتالىػني مً خالل عسطها للسؤٍت 
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 :البحث منهجية

 املخعللت الخاالث ووصف املفاهُم بخددًد املخعللت البدثُت الفسوع في الىصفي املىهج على وعخمد سىف

 بمجال املخعللت املعؼُاث لخدلُل الخدلُلي واملىهج هاطب، كمىزد واملخسوكاث الاكخصادًت باللؼاعاث

 في إلاخصائي ألاسلىب باسخخدام وججمُعها املعؼُاث جسجِب سِخم الىػني  و الاكخصاد ووطعُت الىفؽ

ئلى كُفُت جدلُم الخىمُت املسخدامت في  هصل أن خالله مً هىد الري البدث وأهداف مىطىع ًخدم شكل

 ظل اهخفاض أسعاز البترول .

 :الدراسة حدود

جدلُم الخىمُت  ومدي الجصائس في البترول كؼاع خىل  البدث مىطىع اهصب :املكانية الحدود -أ

 .املسخدامت

 الاهخفاض  ئلى بالىظس وذلك 0202 إلى 0222 سىت مً الدزاست فترة جددًد جم :الزمانية الحدود -ب

 .لدزاسدىا مجاال املسخلت هره مً حعلذ املعؼُاث هره كل ، الجصائسي  الاكخصاد شهده  الري الكبحر

 املىضىع: اختيار دوافع

 :ًلي فُما جكمً املىطىع هرا اخخُاز وأسباب دوافع ئن

 هرا املجال  في أكثر الخعمم زغبدىا 

   السغبت في املساهمت العلمُت ألاكادًمُت في خل ئخدي أهم اخخالالث الاكخصاد الىػني 

 مىطىع البدث وجخصص الدزاست  الازجباغ املىحىد بحن 

  خدازت الدزاساث السابؼت بحن مخغحر الثروة البترولُت والخىمُت املسخدامت 

 الدراسة: صعىبات

 مً بها  املصسح ألازكام جباًً في أهمها جمثلذ البدث هرا ئهجاش عىد صعىباث عدة اعترطدىا 

 مخعددة زسمُت حهاث

  02ابخعادها عً ملاعد الدزاست خاصت  املكخباث الجامعُت  وهرا بسبب أشمت كىفُد 

 سابقة: دراسات

 دزاساث مً الىػىُت الساخت على مىحىد هى ما مً اهؼالكا البدث بداًت هلؼت وجددًد املىطىع إلزساء

 :كالالحي مفادها وجلخُص الدزاساث هره بعع على الاػالع جم سابلت

  حالة دراسة الصادرات، على النفط استغالل أنظمة ثطىر  " أثر بعىىان أػسوخت دكخىزاه 

كُف لصاخبتها أمُىت مخلفي مً حامعت كاصدي مسباح بىزكلت خُث ػسخذ ئشكالُت   ،"الجزائر

جخجسد لىا أهظمت اسخغالل الىفؽ على أزض الىاكع عامت وباليسبت للجصائس وفجزوٍال والكىٍذ 

 خاصت؟

  "،أثر ثقلبات أسعار النفط على السياسة املالية في دزاست كدمها الؼالب داود سعد هللاا

وهي جدخل أًظا طمً مخؼلباث هُل شهادة املاحسخحر، في العلىم  2010-2000 "الجزائر



      
 

 د
 

،هدفذ هره الدزاست ئلى دزاست جللباث أسعاز  2012-2011، 3الاكخصادًت، حامعت الجصائس 

املالُت وجأزحر أسعاز الىفؽ على الؼلب الكلي مً خالل معدالث الخضخم الىفؽ على السُاست 

 .وأزس ذلك على أسلىب اسخجابت السُاست الىلدًت لخللباث أسعاز الىفؽ

 ( بعىىان  0202دزاست السعُد زوٍجح) التطىر التاريخي ألسعار البترول وأثره على الاقتصاد

ً مركسة ماحسخحر ) 9117-0791الجزائري ) في العلىم الاكخصادًت، جخصص حسُحر عبازة ع

واكخصاد بترولي، مً حامعت وزكلت، هدفذ هره الدزاست ئلى معسفت أزس الخغحر في أسعاز البترول 

على بعع املإشساث الاكخصادًت )املحزان الخجازي،الىاجج الداخلي إلاحمالي، املحزاهُت العامت 

ألازس السلبي للصدماث الىفؼُت على  ،ومعسفت 0222-0292للدولت(، في الجصائس خالل الفترة 

 اسخلساز الاكخصاد الجصائسي 

 

 :البحث ثقسيمات

بناءا على ما ثقدم قسمنا الدراسة إلى ثالث فصىل ًحاول كل فصل معالجى ألاسئلة املطروحة في 

 إلاشكالية "

ئلى ماهُت ومً خالله جم الخؼسق في املبدث ألاول ألاول :إلاطار النظري للتنمية املستدامة   الفصل

الخؼسق ئلى مفهىمها وخصائصها ، أما في املبدث الثاوي فخؼسكىا ئلى أبعاد  خالل  الخىمُت املسخدامت مً

الخىمُت املسخدامت ومإشساث كُاسها وفي املبدث الثالث كان خىل استراجُجُاث ومعىكاث وجددًاث 

 الخىمُت املسخدامت 

جم خالله الخؼسق في املبدث ألاول أساسُاث غيراتها  حىل السىق العاملية ومت الثاني: عمىميات الفصل

فه وأشكاله واسخخداماجه والخصائص التي ًخمحز بها ، أما في املبدث الثاوي  خىل البترول مً خالل حعٍس

فها وممحزاتها والفاعلىن فيها وفي املبدث الثالث كان  جؼسكىا ئلى السىق البترولُت العاملُت مً خالل حعٍس

 بترولُت العاملُت خىل ألاسعاز ال

كان مىضىعه العالقة بين التنمية املستدامة وانخفاض أسعار البترول في الجزائر   :الثالث الفصل

كد  جؼسكىا في املبدث ألاول عً واكع الخىمُت في الجصائس مً خالل بسامج إلاوعاش الاكخصادي ،أما في و

ئس ، وفي املبدث الثالث جؼسكىا ئلى اهخفاض املبدث الثاوي فكان خىل آفاق الخىمُت املسخدامت في الجصا

 أسعاز البترول في الجصائس 
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 جمهيد

ً مً ال٘ثحر اهخمام اإلاؿخضامت الخىمُت ْػُت شًلذ  الهالم وجًُٓ الغاهً الىْذ في واملخخطحن اإلاٍُ٘غ

 شغوؽ ًغاعي الخؿىٍغ مً هىم في الخُ٘حر جخؿلب مما بالخىمُت الخاضت ألاهمُت إلى ْبل طي مً ؤٖثر الُىم

 .اإلاؿخضامت بالخىمُت حؿمى ما وهي مخىاػن  إؾاع في والاحخماعي الاْخطاصي والاؾخٓغاع البِئت نلى املخاَكت

 حمُو بها اوشًلذ وبالخالي اإلاؿخىٍاث ٗاَت نلى ٖبحرة ؤهمُت ج٘دس ي اإلاؿخضامت الخىمُت مٓاعبت ؤضبدذ لظا

 ٛ ً مً ال٘ثحر بها واهخم والضولُت، املخلُت اإلاؤجمغاث مً الهضًض ؤحلها مً واوهٓضث الضو  والهلماء اإلاٍُ٘غ

 لظا ومهامها، وشاؾها خؿب ٗل اإلاؿخضامت الخىمُت لخدُٓٔ حؿعى الضولُت َاإلاىكماث .الىاؽ نامت وختى

 مً اإلاؿخضامت الخىمُت ججؿُض في ألازغي  يه حشإع الضولُت الُٓاؾُت واإلاىاضُاث اإلاهاًحر مىكمت ؤن هجض

ض ألازحرة، هظه مغج٘ؼاث جسضم التي الالػمت اإلاهاًحر إضضاع زالٛ  مباخث زالر الُطل هظا في جىاولىا ْو

 :ٗاآلحي

 اإلاؿخضامت؛ الخىمُت ماهُت -

 اإلاؿخضامت؛ الخىمُت مؤشغاث -

 .اإلاؿخضامت الخىمُت ومهىْاث اؾتراجُجُاث -
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 املسخدامت الخىميت ماهيت :ألاول  املبحث

 الضولي والىعي الخىمىي  الُ٘غ جؿىع  مؿحرة في باعػة ٖكاهغة الخضًثت اإلاُاهُم مً اإلاؿخضامت الخىمُت إن

ٛ  اإلاُهىم، هظا نً للثاما وإلماؾت والبِئت، والخىمُت ؤلاوؿان بحن الٓابمت للهالْت  اإلابدث هظا في ؾىداو

 ّ ت الجىاهب ألهم الخؿغ  جؿىعها، وشإتها، وجبحن اإلاؿخضامت الخىمُت نلى الػىء حؿلـ التي الىكٍغ

 .ومباصئها ؤهضاَها مؿخىٍاتها، مُهىمها،

 املسخدامت الخىميت مفهوم جطور  ملراحل الخاريخي السياق :ألاول  املطلب

 اإلاخدبو َحها ًجض مغاخل بهضة الخىمُت نملُت مغث بل ؾانخه، ولُض اإلاؿخضامت الخىمُت مُهىم ًً٘ لم

سها  بحن امخضث التي الُترة َسالٛ .مُهىمها نلى وواضر مؿخمغ جؿىع  ؾغؤ ؤهه الهالمي الطهُض نلى لخاٍع

 للىمى مغاصٍ ؤهه نلى الخىمُت مُهىم ؾاص الؿخِىاث، مىخطِ ختى الثاهُت الهاإلاُت الخغب نهاًت

اهذ ألاَغاص، صزل مؿخىي  في اعجُام ؤنها نلى لها ًىكغ ٗان خُث الاْخطاصي،  نباعة الاْخطاصًحن هكغ في ٗو

 في مغجُهت همى مهضالث جدُٓٔ إلى باإلغاَت الُغص، صزل ومخىؾـ الٓىمي الضزل َحها ًؼصاص نملُت نً

اصة ٗىؾُلت الخطيُو إؾتراجُجُت نلى باالنخماص اإلاغخلت هظه جمحزث ٖما مهُىت، ْؿاناث  الىؾني الضزل لٍؼ

ٛ  ؤما مغجُو، اْخطاصي همى وجدُٓٔ  زالٛ مً اإلاؿلىب الغؤؾمالي التراٖم جدُٓٔ مً جخمً٘ لم التي الضو

اصة ؤزغي  اؾتراجُجُاث نلى انخمضث هاحَ الخطيُو إؾتراجُجُت َشل  1 .الطاصعاث ٍٖؼ

ؼ لم اإلاظٗىعة الُترة زالٛ الخىمُت ؤن واإلاالخل  الُ٘غ َئن وبالخالي الاْخطاصي، الجاهب نلى إال جٖغ

ذ ألاوٛ، اإلآام في اْخطاصًت ْػُت ؤنها نلى الخىمُت ْػُت نالج اإلاغخلت هظه في الخىمىي   ؤنها نلى ونَغ

اصة  " (Rostow) 3        2مهُىت ػمىُت َترة في وزضماث ؾلو مً الٓىمي الىاجج نلى جؿغؤ التي الٍؼ

 .اإلاغخلت لهظه اإلاُهىم حه٘ـ التي الىماطج ؤخض الاْخطاصي الىمى مغاخل

 بهضما احخمانُت حىاهب ٌشمل الخىمُت مُهىم بضؤ الؿبهُىاث، مىخطِ ختى الؿخِىاث نهاًت مو

 ؤبهاص ؾُاتها في الخىمُت نملُت ؤزظث َٓض َٓـ، الاْخطاصًت الٓػاًا نلى الؿابٓت اإلاغخلت في ًٓخطغ ٗان

 ٌؿخمغ اْخطاص غمً الخىػَو في والالمؿاواة البؿالت نلى والٓػاء الُٓغ جٓلُل ؤؾاؾها ٗان احخمانُت

ت ألاؾاؾُت الخاحاث اؾتراجُجُاث جؿبُٔ زالٛ مً بالىمى،  الخىمُت زؿـ إنضاص في الشهبُت واإلاشاٖع

ٛ  ًمً٘ ال َئهه ومخابهتها، وجىُُظها  جلٚ مً ؤٖثر ؤو واخضة خضة جُاْمذ ما إطا جىمُت بىحىص الٓى

 1والُغصي الٓىمي الضزل جػانِ لى ختى واخض ؤن في حمُهها ؤو الؿابٓت اإلاش٘الث

                                                                 
1
 02ص ، 2007 .عمان، والتوزٌع، للنشر الصفاء دار لٌاسها، وأدوات تخطٌطها وأسالٌب فلسفتها المستدامة التنمٌة زنط، أبو أحمد ماجدة غنٌم، دمحم عثمان  

2
 للنشر الفجر دار ،1 ط والسٌاسات والمؤسسات، لألركان وتحلٌل واألولوٌات واألهداف للمفاهٌم دراسة اإلسالمً، االلتصاد فً البدٌل التنموي المنهج صالحً، صالح  

 88 ص ، 2006 الماهرة، والتوزٌع،
3
 أشتمل فمد وبداٌات إشعاعها، ومحتواها التنمٌة عملٌة مفهوم تعكس التً المشهورة النماذج أحد االلتصادي النمو مراحل باسم المعروف Rostow 3 رستو نموذج -  

  االنطالق لبل ما مرحلة المجتمع، مرحلة :هً المراحل وهذه ككل، اإلنسانٌة المجتمعات فً التنمٌة عملٌة تفسٌر رستو خاللها من حاول مراحل خمس على النموذج هذا
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ظلٚ  الخاحاث إشبام في الخىمُت نملُت َُه ججؿض الظي جىاصعو  همىطج هى اإلاغخلت هظه جمحز ما ٖو

ت وجىْحر ؤلاوؿاوي وشهىعه طاجُت جدُٓٔ إلى باإلغاَت للُغص ألاؾاؾُت  بحن الغبـ جم خُث ،2 الازخُاع خٍغ

ت الاْخطاصًت الخىمُت ض ألهه لِـ الىمى محزة زالٛ مً الازخُاع وخٍغ  انخباع نلى البشغي  الخُاع هؿاّ ًٍؼ

ض وبظلٚ مدُؿهم، نلى ؤٖبر ؾُؿغة البشغ حهؿي الىمى خالت ؤن تهم مً جٍؼ  ازخُاعهم مجاٛ في وػٍاصة خٍغ

 بالخىمُت" الباخثحن بهؼ نلحها ؤؾلٔ مما اإلاغخلت، هظه في احخمانُا بهضا الخىمُت ؤزظث 3 ؤلاوؿاوي،

ت لخضمت الاْخطاصًت الخىمُت َحها وقُذ التي "الاحخمانُت  نهاًت ياًت إلى الؿبهُىاث مىخطِ مً .البشٍغ

 إلى باإلغاَت الشاملت والاحخمانُت الاْخطاصًت الخىمُت بهملُت اإلاغخلت هظه ؾمُذ الثماهُاث، مىخطِ

 جدؿحن ؤؾاؽ نلى ؤهضاَها وجطاى والخُاة، املجخمو حىاهب بجمُو الشاملت الخىمُت تهخم خُث اإلاخٙاملت،

اصة ؤحل مً ولِـ الؿٙان قغوٍ ُب ؤًػا تهخم ؤنها بمهنى َٓـ، الاْخطاصي الىمى مهضالث ٍػ  هظا بتٖر

 ٗل مهالجت في جمثلذ الخىمُت مً الىىم هظا يلبذ التي الؿمت ولً٘ والؿٙان، اإلاىاؾٔ نلى وجىػَهه الىمى

ٛ  ووغهذ ألازغي، الجىاهب نً مؿخٓل بشٙل املجخمو حىاهب مً حاهب  اهُغاص، نلى مشٙلت لٙل الخلى

 صَو مما املجخمهاث، مً ٖثحر في اإلايشىصة ألاهضاٍ جدُٓٔ نلى ْاصعة يحر الخىمُت هظه حهل الظي ألامغ

ؼ إلى  .واإلاٙاوي الٓؿاعي الخٙامل ؤؾغ غمً الجىاهب بمسخلِ حهنى التي اإلاخٙاملت الخىمُت مُهىم حهٍؼ

 مُهىم قهغ َٓض الخىمُت، ْػُت بسطىص جؿىعاث نضة والدؿهُىاث الثماهُاث نٓضي زالٛ خضر ٖما

ت الخىمُت اصًا صوعا الاهماةي اإلاخدضة ألامم بغهامج َُه لهب الظي البشٍغ  زالٛ مً وجغوٍجه، جبيُه في ٍع

غه ت، للخىمُت 1990 نام مىظ ضضعث التي جٓاٍع ذ والتي البشٍغ  جىؾُو نملُت" بإنها ألازحرة هظه نَغ

ٛ  وؾىٍلت، صخُت خُاة نِش مثل للىاؽ، اإلاخاخت الخُاعاث ت اإلاىاعص نلى الخطى  مؿخىي  لخىَحر الػغوٍع

ٛ  إلى إغاَت اإلاؿلىب، اإلاهِشت ت الخهلمي اإلاؿخىي  لخدؿحن اإلاهاٍع نلى الخطى  ضىو في واإلاشاٖع

 4 .إلخ....الٓغاعاث

ظلٚ  البُئُت اإلاش٘الث مً الهضًض ضجُج نلى ًصخى الهالم بضؤ اإلااض ي، الٓغن  زماهُاث بضاًت مو ٖو

ّ  الخُاة ؤشٙاٛ تهضص باجذ التي الخؿحرة ب َى ان ألاعع، ٖٗى  الخىمُت إهماٛ قل في ؾبُهُا هظا ٗو

اصة الىخُض همها جىمىٍت ؾُاؾاث َحها ؾاص التي اإلااغُت الهٓىص ؾىاٛ البُئُت للجىاهب  ؤلاهخاج، ٍػ

 .هاآزاع  مغاناة صون  الثروة وجدُٓٔ الاْخطاصي الىمى مهضالث وػٍاصة اإلاىاعص، واؾخجزاٍ

                                                                                                                                                                                                           
1
 الجزائر فً المستدامة التنمٌة أفاق حول األول الوطنً الملتمى المستدامة التنمٌة متطلبات والبٌئة، للتجارة الراهن التفصٌل شلٌحً، إٌمان األمٌر، عبد السعٌد   

  03 ص ، 2010 مارس الجازئر، التسٌٌر، وعلوم االلتصادٌة العلوم كلٌة للمؤسسة، البٌئً التأهٌل ومتطلبات
2
 20 ص سابك، مرجع زلط، أبو أحمد جدة ما غنٌم، دمحم عثمان  

3
 السعودٌة، العربٌة المملكة للنشر، المرٌخ دار محمود، حامد ومحمود حسنً محمود حسن محمود ترجمة االلتصادٌة، التنمٌة تودارو، مشال  

 05 ص ، 2006
4
فً  سابمة وزراء رئٌسة "" :وهً التمرٌر هذا بإعداد لامت التً والتنمٌة للبٌئة العالمٌة اللجنة رئٌسة إلى نسبة بورنتالند تمرٌر تسمٌة ٌرجع  

 النروٌج
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 املسخدامت الخىميت مفهوم جطور  ملراحل الخاريخي السياق :الثاوي املطلب

 مً مجمىنت إلى باإلغاَت الاْخطاصًىن، بهؼ ْضمها التي اإلاؿخضامت للخىمُت حهاٍعِ نضة هىإ

 :في وجخمثل الخطابظ

 املسخدامت الخىميت مفهوم- 1-

 ألامم شٙلتها التي والخىمُت للبِئت الهاإلاُت اللجىت حهٍغِ هى اإلاخىاضلت للخىمُت حهٍغِ ؤشمل

ضمذ اإلاىغىم هظا لضعاؾت اإلاخدضة غها ْو ذ "اإلاشتٕر مؿخٓبلىا" بهىىان 1987 نام جٍٓغ  الخىمُت ونَغ

 بما اإلاخاخت للمىاعص الجُض الدؿُحر نلى اإلابيُت الخىمُت": ألنها اإلاؿخضامت الخىمُت ؤًػا وحؿمى اإلاخاوضلت،

 :ؤهمها ؤهضاٍ نضة جدُٓٔ طلٚ وٍخػمً 1 الٓاصمت ألاحُاٛ مؿخٓبل عهً نضم مً الخالُت ألاحُاٛ ًسضم

 ...(الًاػ اإلااء،)الؿبُهُت للمىاعص الهٓالوي الاؾخسضام -

 .الىُاًاث اؾدُهاب نلى للبِئت املخضوصة الٓضعة مغاناة -

 2.بُئُت اْخطاصًت خؿاباث جؿبُٔ إمٙاهُت -

 اؾخًالٛ في الخىمىي  لليشاؽ الؿابض الىمـ جبضًل نملُت حهني ؤنها نلى ؤًػا اإلاؿخضامت الخىمُت وحهٍغ

 حهت في الضًمىيغافي الاهُجاع بحن الخىاػن  ًدضر مخىاؾٔ وبشٙل الىكُُت الخٓىُت واؾخسضام اإلاىاعص

ت ألاحُاٛ خاحُاث وجلبُت  .ؾىاء خض نلى واإلاؿخٓبلُت الخالُت البشٍغ

 الجُل الخخُاحاث الاؾخجابت جػمً التي الخىمُت ؤنها ؤي صماع بضون  جىمُت هي إطن اإلاؿخضامت الخىمُت

ّ  نلى الخهضي نضم مو الخاغغ  إن ًُىْه ؤو الخالي الجُل ٌهاصٛ بمؿخىي  اإلاهِشت في الهامت ألاحُاٛ خٓى

 3.ؤمً٘

 املسخدامت الخىميت خصائص

 :ًلي ما ؤهمها ولهل اإلاؿخضامت، الخىمُت جمحز التي الخطابظ مً مجمىنت هىإ

 .وهضَها اإلاؿخضامت الخىمُت جدُٓٔ وؾُلت هى ؤلاوؿان -

 .وحهُٓضا جضازال ؤشض ٗىنها نام بشٙل الخىمُت نً جسخلِ اإلاؿخضامت الخىمُت ؤن -

 في جُاْم مً الخض إلى وحؿعى َٓغا، الشغابذ ؤٖثر مخؿلباث جلبُت ؤؾاؽ نلى جٓىم اإلاؿخضامت الخىمُت -

 .الهالم

ت الخطىضُت نلى وؤلابٓاء الثٓاَُت الجىاهب جؿىٍغ نلى جدغص اإلاؿخضامت الخىمُت -  الخػاٍع

 .للمجخمهاث

 والىىنُت ال٘مُت الهىاضغ جضازل لشضة وطلٚ بهؼ، نً َطلها ًمً٘ ال اإلاؿخضامت الخىمُت نىاضغ -
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 .الخىمُت لهظه

ٛ  بشغي  لخٓضم حؿعى ال اإلاؿلىبت اإلاؿخضامت الخىمُت ؤن -  بل مهضوصة، ولؿىىاث ْلُلت ؤماًٖ في مىضى

ت  احخمانُا جدضص الىاؽ ًخطىعها ٖما الاخخُاحاث وان البهُض، اإلاؿخٓبل امخضاص ونلى حمهاء للبشٍغ

 ال التي الاؾتهالٕ مؿخىٍاث حصجو التي الُٓم اهدشاع جخؿلب اإلاؿخضامت الخىمُت َئن زم ومً وزٓاَُا،

 1 .بُئُا اإلامً٘ خضوص جخسؿي

 املسخدامت الخىميت ومبادئ أهداف :الثالث املطلب

 الاْخطاصًت الخىمُت ؤهضاٍ ؾُاتها في جدمل جدُٓٓها، نلى حهمل شاملت ؤهضاَا اإلاؿخضامت للخىمُت إن

 طلٚ في ومؿترشضة مؿدىضة الاؾخضامت، إؾاع في ومخٙامل مخضازل بشٙل ..والبُئُت والثٓاَُت والاحخمانُت

 .ْىاتها وحؿخمض زاللها مً ج٘دؿب ؤؾاؾُت، مباصا

 املسخدامت الخىميت أهداف :أوال

 ًمً٘ والتي ألاهضاٍ، مً مجمىنت جدُٓٔ إلى ومدخىاها آلُاتها زالٛ مً اإلاؿخضامت الخىمُت حؿعى

  :ًلي َُما جلخُطها

 للسكان أفظل حياة هوعيت جحليم 1-

 واملجخمو الؿٙان خُاة هىنُت لخدؿحن الالػمت الخىمىٍت الؿُاؾاث وجىُُظ الخسؿُـ نلمُاث زالٛ مً

ٔ نً وعوخُا، وهُؿُا واحخمانُا اْخطاصًا حز ؾٍغ  ال٘مُت ولِـ للىمى، الىىنُت الجىاهب نلى التٖر

ٛ  ناصٛ وبشٙل  .والالمؿاواة الُٓغ ومٙاَدت وصًمٓغاؾي، ومٓبى

 الطبيعيت البيئت احترام 2-

حز زالٛ مً وطلٚ  ومدخىاها الؿبُهُت الىكم مو والخهامل والبِئت، الؿٙان وشاؾاث بحن الهالْت نلى التٖر

 البِئت بحن الخؿاؾت الهالْاث حؿخىنب التي هي اإلاؿخضامت َالخىمُت وبالخالي ؤلاوؿان، خُاة ؤؾاؽ نلى

 جبني ًجب ونلُه .واوسجام جٙامل نالْت لخطبذ الهالْت هظه جؿىٍغ نلى وحهمل اإلابيُت، والبِئت الؿبُهُت

تها اإلاىاعص صًمىمت غمان نلى ْاصعة ؾلُمت بُئُت إصاعة  مً الخلىر ومىو البُئُت الُٓىص قل في واؾخمغاٍع

هاث مثل اإلام٘ىت ألاصواث لٙل الُهاٛ الاؾخسضام زالٛ  ...البُئي ألازغ وجُُٓم البُئُت والٓىاهحن الدشَغ

 .ويحرها

 اللائمت البيئيت باملشكالث السكان وعي حعسيس 3-

ٔ نً وطلٚ ت نلى وخثهم املخُؿت، البُئُت اإلاش٘الث ججاه باإلاؿؤولُت إخؿاؾهم جىمُت ؾٍغ  اإلاشاٖع

ٛ  إًجاص في الُانلت تهم زالٛ مً لها مىاؾبت خلى و بغامج وجُُٓم ومخابهت وجىُُظ إنضاص في مشاٖع  ومشاَع

 .اإلاؿخضامت الخىمُت
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 للموارد علالوي واسخخدام اسخغالل جحليم 4-

 ؤو اؾخجزاَها صون  هالجدى  بظلٚو  مدضوصة، مىاعص ؤنها نلى الؿبُهُت اإلاىاعص مو اإلاؿخضامت الخىمُت جخهامل

 شإنها مً التي اإلاؿبٓت والخؿـ آلالُاث وغو زالٛ مً نٓالوي، بشٙل اؾخسضامها نلى وحهمل جضمحرها،

ٔ نً واؾخجزاَها، ونضم اإلاخاخت الؿبُهُت اإلاىاعص نلى جداَل ؤن  لها، وألامثل الهٓالوي الاؾخسضام ؾٍغ

 للمىاعص بضابل نً البدث الىْذ هُـ وفي الؿبُهت، جدضصها مهضالث الاؾخسضام هظا ًخجاوػ  ال بدُث

ٛ  ػمىُت َترة جبٓى ختى الاؾخهماٛ واؾهت  نً البِئت حعجؼ الىُاًاث مً ٖبحرة ٖمُت جسلٔ ؤن صون  ؤؾى

 .امخطاضها

 املجخمع بأهداف الحدًثت الخكىولوحيا ربط 5-

ُُُت الخىمىي، املجاٛ في املخخلُت الخٓىُاث بإهمُت الؿٙان هىنُت نلى باالنخماص ًخم وطلٚ  اؾخسضام ٖو

حز مو املجخمو ؤهضاٍ وجدُٓٔ الخُاة هىنُت جدؿحن في مجها الجضًض احىاإلا  اإلاىاعص اؾدثماع نلى التٖر

ت  .وجىمُتها املجخمو في البشٍغ

ٓت وطلٚ املجخمع وأولوياث حاحاث في مسخمر حغيير إحدار 6-  بخدُٓٔ وحؿمذ إمٙاهُاتها مو جخالءم بؿٍغ

 ووغو البُئُت اإلاش٘الث حمُو نلى والؿُؿغة الاْخطاصًت، الخىمُت جُهُل ًمً٘ بىاؾؿخه الظي الخىاػن 

 ٛ  .اإلاىاؾبت الخلى

 مسخدام اكخصادي همو جحليم 7-

ض بطىعة اإلاؿخضامت الاْخطاصًت الخىمُت ؤهضاٍ وٍدٓٔ الؿبُعي الغؤؾماٛ نلى ًداَل  في اإلاؿاواة جٖؤ

 :آلاجُت ألاهضاٍ البهؼ ًػُِ ؾبٔ ما إلى باإلغاَت .1اإلاخهاْبت ألاحُاٛ بحن الثرواث جٓاؾم

 املعيشت مسخوى  جحسين على كادرة بشريت جىميت طمان 8-

ت جىمُت جػمجها زالٛ مً اإلاؿخضامت الخىمُت حىهغ ؤلاوؿان ٌشٙل خحن  إلى جؤصي ؤن شإنها مً بشٍغ

اهُت والخهلُم الصخُت الغناًت مؿخىي  جدؿحن  انتراٍ وهىإ الخُاعاث، وجىؾُو الاحخمانُت والَغ

ت الخىمُت بهظه الُىم غ حهبحر وخؿب الاْخطاصًت، للخىمُت خاؾمت ؤنها انخباع نلى البشٍغ  الخىمُت جٍٓغ

ت  مدىع  ًٙىهىا ؤن ًيبغي وألاؾُاٛ واليؿاء الغحاٛ َئن ؤلاهماةي اإلاخدضة ألامم بغهامج نً الطاصع البشٍغ

ٛ  الخىمُت جيسج إط الاهخمام ٛ  الىاؽ ولِـ الىاؽ خى  نلى اإلاؿخضامت الخىمُت جٓىم خُث الخىمُت، خى

ت، مُاصها عبِؿُت َ٘غة  خُاتهم في جؤزغ التي الٓغاعاث ضىو في صًمٓغاؾُا الىاؽ ٌشإع ؤن ؤي اإلاشاٖع

 .وبُئُا واحخمانُا واْخطاصًا ؾُاؾُا

 والثرواث املداخيل جوزيع في الفرص جكافؤ جحليم 9-

 مهكم نلُه هطذ َٓض اإلاؿخضامت، الخىمُت لهملُت الاحخمانُت ألابهاص غمً الهضٍ هظا ًىؿىي 

 والثرواث للمضازُل الهاصٛ الخىػَو ؤي املجاٛ هظا َُي ؤلاوؿان، بدماًت اإلاىاصًت الضولُت الاجُاْاث
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ٛ  مً ال٘ثحر ؤن هجض الؿبُهُت  خُث اإلاضازُل، جىػَو في ؤلاهطاٍ نضم مشٙلت مً حهاوي اإلاخسلُت الضو

 اإلآابل في الىؾني الضزل مً مخىاغو وهطِب الثروة مً غئُلت وؿبت نلى الضولت ؤَغاص يالبُت جدطل

 نلى ولهل الضزل، مً ناٛ ْضع نلى وٍدطلىن  الثروة مً ٖبحرا حؼءا جملٚ ألاَغاص مً ضًحرة َئت ؤن هجض

ـ ّ  حمُو ًمدى ؤن شإهه مً الهضٍ هظا جَ٘غ  .الىاخضة الضولت مىاؾٔ بحن الخاضلت الجهىٍت الُىاع

 

 البيئت جخدم التي الخكىولوحيت املجاالث في الدولي الخعاون  جدعيم10-

 في وؤٖثر ُٖاءة ؤْل جٙىن  ما ٖثحرا الىامُت البلضان في الن اإلاؿخسضمت الخ٘ىىلىحُاث ؤخض نلى ًسُى ًٙاص ال

 ؤلاؾغام حهني املجاٛ هظا في اإلاؿخضامت والخىمُت الطىانُت، البلضان في اإلاخاخت الخ٘ىىلىحُاث مً الخلىر

 ؤهكِ ج٘ىىلىحُا اؾخدضار زالٛ مً الخ٘ىىلىجي الخهاون  شإن َمً الخؿىت، بالخ٘ىىلىحُاث باألزظ

ض ؤن املخلُت الاخخُاحاث جىاؾب واٖخُى  البلضان بحن الُجىة وٍٓلظ الاْخطاصًت، ؤلاهخاحُت مً ًٍؼ

ٛ  والىامُت، الطىانُت ض صون  ؤًػا وٍدى  َهي الجهىص هظه جىجر وختى البِئت، هىنُت في الخضهىع  مً مٍؼ

ت والخىمُت الخهلُم في ٖبحرة اؾدثماعاث إلى ؤًػا جدخاج  1 .َٓغا ألاشض البلضان في والؾُما البشٍغ

 الخ٘ىىلىحُا جىحُه إناصة مً البض لظلٚ بالبِئت، اإلاػغة الخ٘ىىلىحُا مو اإلاؿخضامت الخىمُت جخهاعع ٖما

 الخلىر مً ْضع وجىلض والؿاْت، للمىاعص ؤْل اؾخسضام وطاث للبِئت مالبمت ؤٖثر ًجهلها مما اإلاؿخسضمت،

ٛ  نلى ٖظلٚ ًخهحن ٖما والىُاًاث،  وؤن املخلُت، لبِئتها مالبمت هكُُت ج٘ىىلىحُا حؿخىعص ؤن الىامُت الضو

 ْضعاث ج٘ؿب ًجهلها مما الخ٘ىىلىحُا، مو بالخهامل ًخهلٔ َُما ْضعاتها جؿىٍغ نلى باؾخمغاع حهمل

 .هكُُت مدلُت ج٘ىىلىحُا وإهخاج جؿىع  لها جؤمً جٓىُت ومهاعاث

 املسخدامت الخىميت مبادئ

 جؤصي والتي والجزاناث الخغوب قل في اإلاؿخضامت الخىمُت جدُٓٔ ًمً٘ ال إط :السلم جركيت مبدأ 1-

 وجدؿُم الجمانُت والهجغاث ألامُت وؿبت واعجُام وألاوبئت ألامغاع جُص ي مً ؤلاوؿاهُت اإلاأس ي زلٔ إلى

ت املجخمو نلى الىاحب مً َئن ونلُه للمجخمهاث والتربىٍت والطىانُت الصخُت البنى  البشٍغ

 .والثٓاَاث والشهىب ألاَغاص بحن الدؿامذ وزٓاَت الخُاهم بمبضؤ الجهىع

ّ  مغاحهت في اإلاؿخضامت الخىمُت جخجؿض إط :املخوازن  الاستهالن مبدأ 2-  والاؾتهالٕ والخىػَو ؤلاهخاج ؾغ

 .اإلاهمىعة لؿٙان

اٍ في الهالم ؾٙان مً % 60 ٌهِش :الريفيت بالخىميت النهوض مبدأ 3-  َٓغاء ؤعبام زالزت جػم وهي ألاٍع

 الخىمُت نً خضًث ال وبظلٚ( الُىم في واخض صوالع مً ؤْل)الُٓغ زـ جدذ ٌهِشىن  الظًً الهالم

 .ألاَغاص لهؤالء الخُاة ؤوغام جدؿحن صون  اإلاؿخضامت

ّ  اخترام ًخؿلب اإلاؿخضامت الخىمُت جدُٓٔ إن :إلاوسان حلوق  احترام مبدأ 4-  بإبهاصها ؤلاوؿان خٓى
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 .والهٓابضًت والصخُت والتربىٍت والاحخمانُت الؿُاؾُت

 الغحل الخباًً نضم نلى جؤؾـ ؤن جيبغي اإلاؿخضامت الخىمُت إن :املرأة حلوق  ججسيد على العمل مبدأ 5-

ّ  في واإلاغؤة  .والىاحباث الخٓى

ت مثل آلاعاء نً الخغ الخهبحر وهي :الشفافيت مبدأ 6- ت اإلاىاَؿت خٍغ  حمُو نلى للمىاؾىحن واإلاشاٖع

 .املجخمو خُاة مُاصًً بٙل اإلاغجبؿت الؿُاؾاث وحشُ٘ل الٓغاع ضىو في واإلاؿاهمت اإلاؿخىٍاث

 .متزن  يحر بُئي هكام مو حىهغها في جخهاعع اإلاؿخضامت الخىمُت ألن :البيئت على املحافظت مبدأ 7-

 إؾاع في الضولُت املجمىنت جبىتها التي الالتزاماث وهي :والخخلف والحرمان الفلر مكافحت مبدأ 8-

ً الٓغن  مً ألازحر الغبو في قهغث التي اإلاؿخضامت الخىمُت  .الهشٍغ

 (.الجمانُت ْىجىا ؤؾاؽ هى زٓاَُدىا وجىىم إيىاء) شهاع في وٍخجؿض :الثلافي الخعدد مبدأ 9-

ل تهضص مثال ٗاإلًضػ الُخاٖت ألامغاع إن :الفخاهت ألامراض محاربت مبدأ 10-  املجهىصاث ٗل وحهْغ

 .اإلاؿخضامت جىمُتها ؤحل مً وألامم الشهىب جبظلها التي

 نلى ومداَكت مؿخضامت جىمىٍت ؤهماؽ جدُٓٔ جخؿلب اإلاؿخضامت البِئت ومخؿلباث مؿخلؼماث إن

 هاحمت البُئُت اإلاش٘الث ؤن للىكغ واإلالُذ .الٓاصمت لألحُاٛ زضمت البُئُت للمىكىماث ؤلاهخاحُت الؿاْت

 الىْىص مً ٖبحرا ْضعا حؿتهلٚ ج٘ىىلىحُا، اإلاخٓضمت َاملجخمهاث الُٓغاء، يحر وَؿتهل٘ه ًيخجه ما نً

 ال٘ثحر حؿخسضم ؤنها ٖما الهاإلاُت، بالبِئت ؤغغاعا ملخٓت الهالم في ألاؾمإ مطابض مً الهضًض وحؿخجٍز

 1 .الاهٓغاع لخؿغ اإلاهغغت الٙابىاث ؤهىام مً ومىخجاث الاؾخىابُت الًاباث ؤزشاب مً

 كياسها ومؤشراث املسخدامت الخىميت أبعاد :الثاوي املبحث

 املسخدامت للخىميت والاحخماعي والسياس ي الاكخصادي البعد :ألاول  املطلب

 الاكخصادي البعد :أوال

 وٍداَل مؿخمغ بشٙل والخضماث الؿلو إهخاج مً ًخمً٘ الظي الىكام هى اْخطاصًا اإلاؿخضام الىكام

 ازخالالث خضور ًمىو وؤن والضًً، الهام الىاجج بحن ما الاْخطاصي الخىاػن  إلصاعة ْابل مهحن مؿخىي  نلى

 جدؿحن نلى اإلاخهمضة البلضان اْخطاصًاث البهض هظا ٌهني .الاْخطاصًت الؿُاؾاث نً هاحمت احخمانُت

 ًؤصي ال بشٙل الؿبُهُت اإلاىاعص جىقُِ نلى الخطيُو مجاٛ في الىكُُت الخ٘ىىلىحُت واؾخهماٛ الخٓىُاث

ت بل ،2والاهضزاع الؼواٛ إلى بها  زلٔ مً ًمً٘ الخدضي َهظا الخىمُت، في والاؾخضامت الهؿاء في الاؾخمغاٍع

 .املخلىْاث لٙل الٙىن  في الخُاة نلى املخاَل الؿلُم الاْخطاصي الخؿىع  ْىانض وإعؾاء البُئي الخىاػن 

                                                                 
1
 ، 2013 األردن، األولى، الطبعة والتوزٌع، للنشر حامد دار الدولً، الفمر دلٌل ولٌاس البشرٌة التنمٌة اضاءات حسن، الرزاق عبد وسن  

 02،ص02ص
2
ص  ، 2003 األولى، الطبعة عمان، والتوزٌع، للنشر األهلٌة المستدامة، التنمٌة على العولمة مخاطر للبٌع، لٌس العالم وردم، علً دمحم باتر  
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 والسياس ي الاحخماعي البعد :زاهيا

 ٗالصخت الاحخمانُت الخضماث وإًطاٛ الخىػَو، في الهضالت خٓٔ خاٛ في احخمانُا مؿخضاما الىكام ًٙىن 

ظا واملخاؾبت الاحخماعي الىىم في واإلاؿاواة مدخاححها إلى والخهلُم ت ٖو  بهض نً مهبرا الشهبُت، اإلاشاٖع

 مؿؤولت الغاهىت ألاحُاٛ مً ًجهل اإلآبلت ألاحُاٛ في الخُ٘حر ومجغص اإلاؿخضامت، للخىمُت ؤلاوؿاهُت

ه الظي والؿبُعي الاْخطاصي ؤلاعر نً وؾُاؾُت احخمانُت  جدُٓٔ نلى ٌؿانض ومما الٓاصم، للجُل جتٖر

 نلى اإلاىدطغ ألاهاوي الُ٘غ جيبظ التي الاحخمانُت والغوح البُئُت الثٓاَت جغؾُش هى الاحخماعي البهض

 .الصخطُت اإلاىُهت

 

 املسخدامت للخىميت والبيئي والثلافي الاحخماعي البعد :الثاوي املطلب

ت هى املخىعي وهضَها ألاؾاؾُت وؾُلتها اإلاؿخضامت الخىمىٍت الخًُحر نملُت ألن  ؤلاوؿاهُت الخُاة اؾخمغاٍع

ب ال َئهه والثٓاَُت الاحخمانُت بمٙىهاتها  اإلاؿخضامت للخىمُت والثٓافي الاحخماعي بالبهض الاهخمام ؤن في ٍع

ٛ  في الخىمىٍت الؿُاؾاث في الطضاعة جدخل التي اإلاىاغُو مً ؤضبذ  الؿىاء، نلى والىامُت اإلاخٓضمت الضو

 التي الهىاضغ مً بهؼ ججؿُض ًمً٘ ؤؾاؾها نلى التي الٓػاًا مً نضص إلى الالخُاث إلى ؤصي ما وهظا

ّ  واخترام والضًمٓغاؾُت الؿلم إعؾاء نلى الهمل :مثل اإلاؿخضامت الخىمُت جخػمجها  وجدُٓٔ ؤلاوؿان خٓى

ت الُغص وجٙاَؤ اإلاؿاواة الهضالت  والصخت الخهلُم وغمان الٓغاع ضىانت في املخلُت الجماناث ومشاٖع

 زطىضُاث نلى الخُاف ًجب ٖما ؤًػا 1 اإلاؿخٓبلُت لألحُاٛ لِـ للثروة الهاصٛ والخىػَو والؿً٘

ت للخػاعاث الثٓاَُت  .واؾخضامتها جؿىعها وغمان البشٍغ

 املسخدامت للخىميت الاحخماعي البعد :أوال

ؼ  وؾُلت بانخباعه وحىهغها ألاؾاس ي مدىع  هى ؤلاوؿان ؤن نلى اإلاؿخضامت للخىمُت الاحخماعي البهض ًٖغ

 وجىػَو الُٓغ ومٙاَدت اإلاؿاواة لخدُٓٔ الاحخمانُت بالهضالت البهض هظا يهخم ونلُه واخض ؤن في وهضٍ

 في للخىاضل والؿعي لها، املخخاححن إلى الغبِؿُت الاحخمانُت الخضماث مؿخىي  وجدؿحن وجٓضًم اإلاىاعص

ِ نلى والهمل الؿبُهُت، اإلاىاعص نلى غًىؽ هىإ جٙىن  ختى الضًمىيغافي الىمى اؾخٓغاع جدُٓٔ  ْو

ُي، الجزوح ت ؤهمُت الانخباع بهحن ألازظ إلى باإلغاَت الٍغ ٛ  الٓغاعاث اجساط في الشهىب مشاٖع  نلى والخطى

 مُهىم اإلاؿخضامت للخىمُت الاحخماعي البهض ًػمً ٖما .وصْت بشُاَُت خُاتهم نلى جؤزغ التي مهلىماث

ت الخىمُت ت الٓضعاث هؿاّ جىؾُو زالٛ مً ألاَغاص زحراث جىؾُو نلى حهمل التي البشٍغ  ؤْص ى إلى البشٍغ

 والؿُاؾُت، والثٓاَُت والاحخمانُت الاْخطاصًت اإلاُاصًً حمُو في جىقُِ ؤَػل وجىقُُها ممً٘، خض

                                                                 
1
المركز  :وافاق والع الجزائر، فً المحلٌة التنمٌة :حول األول الوطنً الملتمى البدٌلة، واالستراتٌجٌات المحلٌة التنمٌة مفهوم فالحً، صالح  
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، مضة الهِش بحن الخُاعاث هظه وجتراوح ت زالٛ ومهاعاث زبراث واٖدؿاب ؤؾٛى  الخاحاث إشبام اإلاهَغ

ّ  وغمان ألاؾاؾُت ت ؤلاوؿان خٓى  1 .الؿُاؾُت والخٍغ

ت والجىاهب الاحخمانُت اإلآىماث غمً ومً  :ًلي ما هجض الاحخماعي البهض نلحها ًٓىم التي البشٍغ

 الدًمغرافي الىمو جىظيم 1-

 ً٘دس ي بضؤ ؤمغ وهى الؿٙاوي، الىمى جىكُم هدى اًجابُت زؿىاث جدُٓٔ نلى الهمل زالٛ مً طلٚ ًخم

و الىمى ألن بالًت، ؤهمُت  في الضولت ْضعة ونلى الؿبُهُت اإلاىاعص نلى ٖبحرة غًىؾا ًدضر للؿٙان الؿَغ

 2.اإلاخاخت الؿبُهُت اإلاىاعص ْانضة مً وٍٓلظ حهىص مً وٍجض لؿٙانها، الاحخمانُت الخضماث جىَحر

اصة اصة وهي نام، ٗل وؿمت ملُىن  80 جبلٌ الؿٙاهُت َالٍؼ  والاْخطاصًت الاحخمانُت ألاوغام لها جدؿو ال ٍػ

اصة ؤيلب ؤن وهجض الؿابضة، ٛ  في (% 85 ) الٍؼ  والخسلِ، والُٓغ باالٖخكاف اإلاغؾىم الثالث الهالم صو

ض الخاٛ هظا واؾخمغاع  .حمُها الهالم نلى الخؿغ ؤبىاب مً باب وهظا َٓغا، الُٓغاء ًٍؼ

 السكان جوزيع أهميت 2-

ت اإلاىاؾٔ جىؾُو هدى الخالُت للخىححهاث إن  جٓىم َاإلاضن وزُمت، بُئُت نىاْب ٖبحرة اإلاضن وجؿىع  الخػٍغ

حز  الخىمُت َمىؿلٔ ومىه بها، املخُؿت الؿبُهت الىكم جضمحر في َدؿبب اإلالىزت ومىاعصها هُاًتها بتٖر

ُُت بالخىمُت الجهىع نلى ًٓىم هىا اإلاؿخضامت ُُت، اإلاىاؾٔ في الؿٙاوي والخثبُذ الٍغ  الخُىاهاث ٖتربُت الٍغ

 2 .بُئُا الؿلُم الؿٙان الخىػَو نلى حؿانض ن٘ؿُت الهجغة لخطبذ ألاشجاع وػعانت

 للسكان النهائي الحجم مكاهت 3-

ت الخُاة إنالت نلى ألاعع ْضعة إن ت يحر البشٍغ  في الؿٙان إلُه ًطل الظي الجهاةي َالدجم بضْت، مهَغ

 نضص بإن جخىْو للخطىبت الخاغغة الاججاهاث غىء في الاؾدشغاَُت َالىكغة ؤهمُخه، له ألاعغُت ال٘غة

 نضص غهِ  مً ؤٖثر وهظا ،  3 0512نام ختى وؿمت ملُاع 11.6 خىالي نىض ؾِؿخٓغ الهالم ؾٙان

 اؾخًالٛ في وؤلاَغاؽ التربت وجضهىع  الخػغاء اإلاؿاخاث جضمحر إلى ًؤصي نامل وهى الخالُحن، الؿٙان

ت الخُاة  .الؿبُهُت واإلاىاعص البًر

 البشريت للموارد الكامل اسخخدام 4-

 ؤوال الىَاء لػمان جسطُطها إناصة ؤو اإلاىاعص جىحُه إناصة نلى اإلاؿخضامت الخىمُت نملُت جىؿىي 

ت باالخخُاحاث  حهنى وبالخالي الىكُُت، واإلاُاه ألاولُت الصخُت الغناًت وجىَحر الخهلُم مثل ألاؾاؾُت البشٍغ

اهُت حؿحن ألاؾاؾُت الاخخُاحاث وعاء َُما  الثٓاَُت، والخطىضُت الخىىم وخماًت الاحخمانُت، الَغ

ب البشغي  اإلااٛ عؤؽ في والاؾدثماع  الظًً املخخطحن مً ويحرهم الصخُت الغناًت في والهاملحن اإلاغبحن بخضٍع

ت لخدُٓٔ الخاحت إلحهم جضنى  4 .الخىمُت اؾخمغاٍع

                                                                 
1
 04 ص ، 1997 الكوٌت، للتخطٌط، العربً المعهد التنمٌة، جسر مجلة العربٌة، األلطار فً المستدامة والتنمٌة النفط طاهر، جمٌل  

2
 المركز المستدامة، والتنمٌة البٌئة حول، الوطنً الملتمى المستدامة، للتنمٌة البشرٌة األبعاد تحلٌل منٌر، نوري  

3
 . الجزائر، بالمدٌة، الجامعً المركز المستدامة، والتنمٌة البٌئة التصاد :حول الوطنً الملتمى المستدامة، البشرٌة التنمٌة حمٌدوش، على  

 22ص ،/ 2009/06/07
4
 64 ص سابك، مرجع موسثٌت، دوجالس  
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 والخعليم الصحت – 5

 هظه وجىَحر الالػمت، الصخُت والغناًت والًظاء للشغب الطالخت اإلاُاه جىَحر جخؿلب اإلاؿخضامت الخىمُت إن

ت اإلاىاؾٔ في الهىامل ُُت الخػاٍع ت والٍغ باع ألاؾُاٛ مثل الهشت املجمىناث وخماًت ؾىاء، نلى للبشٍغ  ٖو

 في ملمىؽ جٓضم لخدُٓٔ الغبِؿُت اإلاخؿلباث مً ٌهخبر الخهلُم ؤن ٖما الصخُت، ألازؿاع مً الؿً

 وجدُٓٔ الخُاة، في الىجاح لخدُٓٔ الىاؽ نلُه ًدطل عبِس ي نامل ؤهه خُث اإلاؿخضامت الخىمُت مؿخىي 

 الخهلُم لخدُٓٔ الالػمت ؤلامٙاهُاث ٗل جىَحر ًجب ولظا حهلُم، صون  مؿخضامت جىمُت وال والغقي، الخٓضم

  :آلاجُت الهىاضغ في ً٘مً اإلاؿخضامت الخىمُت ؤحل مً َالخهلُم والىىنُت، ال٘مُت الىاخُت مً اإلاؿخضام

ُم ومهاعاث جٓىُاث مً ًلؼم ما اٖدؿاب مً الضاعؾحن ًمً٘ حهلُم -  .ومهاٍع ْو

 واإلاضعؾُت، الهابلُت البِئت) الاحخماعي الؿُاّ ٗان ؤًا مؿخىٍاجه بمسخلِ الاهخُام للجمُو ًخِؿغ حهلُم -

 (.الجمانت وبِئت الهمل، مٙان وبِئت

 ألاَغاص حمُو ًمً٘ خُث مً الضًمٓغاؾُت نلى وَصجو مؿؤولُاتهم، ًخدملىن  مىاؾىحن ٌهض حهلُم -

 .واحباتهم بجمُو ُْامهم حاهب إلى خٓىْهم بٙل الخمخو مً والجماناث

 .الخُاة مضي الخهلم مىكىعه في ًضزل حهلُم -

 1.مخىاػها جُخدا شخظ ٗل جُخذ ًػمً حهلُم -

 

 املسخدامت للخىميت الثلافي البعد :زاهيا

 الثٓاَُت للخطىضُاث واإلاؿخمغة الضابمت والخماًت املخاَكت زالٛ مً جخدٓٔ الثٓاَُت الاؾخضامت إن

ت حًُحر نملُت هي اإلاؿخضامت َالخىمُت وجؿىٍغها، والشهىب للخػاعاث  إلى جؤصي الثٓاَُت الخُاة في حىهٍغ

 الهطغ لباثخؿإلا واؾدُهابها مٙىهاتها جىاضل وٍػمً الثٓاَُت هىٍت ًجؿض ألامت، لثٓاَت جإضلي جدضًث

ت في مهها والخُانل املجخمو إلاؿخجضاث واخخىائها ض صابمت خٖغ  الثٓاَُت للخطىضُت اإلاػؿغص الخٓضم جٖؤ

ت  .الخػاٍع

 وجدضًض الاؾتراجُجُاث بغؾم ًخطل الظي الخىمىي  الجهض اإلاؿخضامت للخىمُت الثٓافي البهض ًمثل ٖما

 ألاَغاص ؤي الُانلىن  صازله في ًخدٕغ ؤن إلى الثٓافي الىؾـ جدىٍل ؤو بخدؿحن اإلاخطلت الؿُاؾُاث

و مو حىب إلى حاهبا والجماناث ضعتهم مهِشتهم مؿخىي  َع ت، نلى ْو  هىا الثٓافي بالىؾـ وٍٓطض اإلاشاٖع

 والتي الاحخماعي، الُانل ؾلٕى في جخد٘م التي والغمىػ  والهاصاث والخطىعاث واإلاهخٓضاث ألاَٙاع مجمىنت

غ وٍدضص .والثٓافي الاحخماعي ونُه مؿخىي  جدضًض نلى ٖبحرا جإزحرا جؤزغ ت الخىمُت جٍٓغ  2004 لهام البشٍغ

  :هي اإلاؿخضامت للخىمُت الثٓافي بالبهض لالهخمام ؤؾباب زالزت

 الثلافيت الحريت -

                                                                 
1
 32 ص ، 2006 اإلسكندرٌة، الجامعٌة، الدار المعاصرة، العولمة ظل فً المستدامة والتنمٌة البٌئة إدارة لاسم، مصطفى خالد  
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ت مً مهما حاهبا حشٙل خُث ا ونامال ؤلاوؿان، خٍغ  وإجاخت ًغيبىن، ٖما الهِش مً البشغ لخم٘حن غغوٍع

 حؼءا ٌهخبرونها التي والُٓم للمهاًحر ؾبٓا خُاتهم مماعؾت طلٚ في بما اإلاخىَغة، البضابل بحن الازخُاع َغص

 .ُٖانهم مً

 نلى ٌؿانض مما حهت، مً الخػاعاث لطضام اإلاؼنىمت الخخمُت مخهاعغحن ْؿبحن بحن الضابغ الجضٛ -

 .الثٓافي الاوًالّ

ت ؤهمُت -  والاحخمانُت الؿُاؾُت املجاالث في الخاضلت الازُاْاث ؤو الىجاخاث جدُٓٔ في الثٓاَُت الخٍغ

 1.والاْخطاصًت

 زٓاَت، بال جطىع  ًم٘ىىا وال بشغي، مجخمو ٗل هىٍت به جدضص الظي اإلاهُاع ًمثل الثٓافي َالبهض ٖظلٚ

 بغمجت هي َالثٓاَت .2 جُ٘٘ه ؤو نىامل في وجؤزغ زٓاَُت ؾماث املجخمو خُاة مغاخل مً مغخلت ولٙل

 نلحها، اإلاخُٔ وألايغاع ألازالُْت واإلاباصا والٓىاهحن والُىىن  واإلاهخٓضاث واإلاهاٍع للُ٘غ حمانُت

ج َهي ألاحُاٛ بحن واإلاخىاػهت نلحها، واإلاخىاعزت ب جغاٖمي مٍؼ  2 .واملجخمو واإلاىكمت الُغص هىٍت ًدضص مٖغ

 

 البيئي البعد :زالثا

 مً ْلت نبر اإلاُاه وضُاهت الؿبُهت، خماًت الىباحي الًؿاء وجضمحر اإلابُضاث واؾخهماٛ التربت إجالٍ

 الطىانُت الىُاًاث وجلىٍث مؿخضامت يحر بمهضالث الجىَُت اإلاُاه وضخ اإلاىاؾٔ بهؼ في اإلاُاه إمضاصاث

ت، والؼعانُت با، بلض ٗل في واإلاطباث البدحراث وتهضًض الجىَُت واإلاُاه الؿؿدُت اإلاُاه والبشٍغ  جٍٓغ

 3 .الخغاعي  الاخخباؽ مً اإلاىار وخماًت البُىلىحُت، ألاهىام مالجئ وجسلُظ

 العربيت املىظمت في املسخدامت الخىميت مؤشراث :الثالث املطلب

ىا ؤن الؿُاؾاث وواغعي الٓغاعاث إلاخسظي اإلاؤشغاث جدُذ ٔ في ٗاهىا إطا ما ٌهَغ  مما الصخُذ،  ؾٍغ

ض اإلاؿخضامت، الخىمُت هدى املخغػ  الخٓضم عضض نلى حؿانض  اإلاىبثٓت اإلاؿخضامت الخىمُت لجىت ؤضضعث ْو

ٛ  ٖخابا ألاعع ْمت نً  َئاث ؤعبو في مىطُىا مؤشغا 130 هدى جػمً اإلاؿخضامت الخىمُت مؤشغاث خى

ض ومؤؾؿُت وبُئُت واحخمانُت اْخطاصًت عبِؿُت  اإلاؤشغاث جطيُِ ؾُاْه في زم جدلُلي إؾاع ؤنخمض ْو

 .والهملُاث ألاوشؿت جطيُِ وهي :الضاَهت الٓىي 

 .الغاهىت الخالت نً ملخت جٓضم وهي :الخالت مؤشغاث -

 .اإلاخسظة الخضابحر جلخظ وهي :الاؾخجابت مؤشغاث -

 الاكخصادًت املؤشراث 1-

 :في الاْخطاصًت اإلاؤشغاث جخمثل

                                                                 
1
 للٌونسكو، اعالمٌة منشورات المستدامة، التنمٌة أجل من التعلٌم  

2
 13 ص األول، الفصل ، 2004 البشرٌة التنمٌة تمرٌر البشرٌة، المتحدة األمم برنامج  

3
 75 :ص ، 2001 الرٌاض، العامة، العزٌز عبد الملن مكتبة المعرفة، أحوال العربً، العالم فً الثمافٌة التنمٌة محمود، حواس  
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 إلاحمالي املحلي الىاجج مً الفرد هصيب 1- 1

 ومو وحجمه، ال٘لي ؤلاهخاج مؿخىي  وٍِٓـ الاْخطاصي، للىمى الضاَهت الٓىة مؤشغاث مً ٌهض

 .الخُاة هىنُت نىاضغ مً مهما نىطغا ًمثل َئهه ٗامال، ُْاؾا اإلاؿخضامت الخىمُت ًِٓـ ال ؤهه

 ؤلاحمالي املخلي الىاجج مً الهغبي الُغص بىطِب اإلاخهلٓت البُاهاث بىطِب البُاهاث وجىغُذ

 ماػاٛ ؤهه يحر 2003 نام صوالع 2492 إلى 1995 نام صوالع 2096 مً اعجُانا شهض ْض ؤهه إلى

ٛ  ضهُض نلى صوالع 4054 و الهالمي اإلاؿخىي  نلى صوالع 7804 مً مٓاعهت مىسُؼ  2 .الىامُت الضو

 إلاحمالي املحلي الىاجج إلى الاسدثمار إحمالي وسبت1- 2

ٛ  إلى ؤلاغاَاث نلى ؤلاهُاّ اإلاؤشغ بهظا ًٓطض  املخلي الىاجج مً مئىٍت ٖيؿبت لالْخطاص الثابخت ألاضى

 زالٛ اإلاؤشغ هظا اهسُاع إلى الخٓضًغاث وحشحر ؤلاهخاج، إلى الاؾدثماع وؿبت اإلاؤشغ هظا وٍِٓـ ؤلاحمالي،

ٛ  بحن اليؿبت وجخُاوث 2003 نام في % 21.9 مً اإلاىطغمت ؾىت نشغ الخمـ  خٓٓذ َٓض الهغبُت، الضو

 ؤلاحمالي املخلي الىاجج مً مئىٍت ٖيؿبت الثابذ ؤلاحمالي لالؾدثماع مٓضعة ؤنلى 2003 نام في ْؿغ

 29.8 %الجؼابغ جلحها  % 31.5 اليؿبت هظه بلًذ إط ، .

 إلاحمالي املحلي الىاجج مً مئويت هيسبت الجاري  الحساب رصيد 3-1

 لُابؼ وؿبت ؤنلى جدٓٓذ % 8.8 الهغبي ؤلاحمالي املخلي الىاجج مً مئىٍت صعحت اإلاؤشغ هظا ًِٓـ

 :ب الٙىٍذ زم ومً % 20.4 ب ْؿغ في 2003 ؤلاحمالي املخلي الىاجج الجاعي  الخؿاب

 ٗل اؾخمغث اإلآابل وفي % 9.7 وألاعصن % 13.4 والجؼابغ % 13.4 والؿهىصًت % 16.6 بيؿبت ولُبُا5..%5

 .2003في % 22.6 و % 30 الخىالي نلى عجؼوهما وؿب ؤنلى الدسجُل في ومىعٍخاهُا لبىان مً

 

  إلاحمالي املحلي الىاجج مً مئويت هيسبت الخارجي الدًً مجموع 4-1

ٛ  مضًىهُت صعحت اإلاؤشغ هظا ًِٓـ  اإلاؤشغ هظا حشهض الضًىن، جدمل نلى ْضعاتها جُُٓم في وَؿانض الضو

 للىاجج باليؿبت الهغبُت الخاعحُت اإلاضًىهُت اهسُػذ خُث الدؿهُىاث نٓض زالٛ اًجابُا جؿىعا

ٛ  وجخُاوث ، 2003 نام % 47.2 إلى زم % 67 إلى 1990 نام % 81 مً الهغبي املخلي  الهغبُت الضو

 ؤصوى ٖدض % 17.2 و ؤْص ى، ٖدض مىعٍخاهُا في % 178.2 بحن ما اإلاؤشغ بهظا ًخهلٔ َُما َحها اإلاضًىت

 1 .نمان في

 هظا ًِٓـ الاحمالي املحلي الىخاج مً مئويت هيسبت املسخعملت الرسميت إلاهمائيت املساعدة صافي 5-1-

 وهى الاحخمانُت، والخضماث بالخىمُت الجهىع إلى تهضٍ التي الشغوؽ مؿحرة اإلاؿانضة مؿخىٍاث اإلاؤشغ

 ملخىقا اهسُاغا اإلاؤشغ هظا شهض َٓض ؤلاحمالي، الٓىمي الىخاج مً مئىٍت وؿبت بطىعة ًغص

 إلى طلٚ عحو ، 2002 نام في 0.8 %إلى 1990 نام في الهغبي ؤلاحمالي الىاجج مً % 2.7 مً اهسُؼ خُث ،

ٛ  مً اإلاؿانضة جضَٓذ جضوي ض ضىانُا، اإلاخٓضمت الضو  ؤلاهمابُت اإلاؿانضاث مً ْضع ؤٖبر مطغ جلٓذ ْو

ٛ  يلى بالُٓاؽ ض 2002 و 1990 نامي في ألازغي  الهغبُت الضو  اإلاؿانضاث لهظه ؤلاحمالي اإلابلٌ ؤهسُؼ ْو
                                                                 

1
 111 ص ، 2003 بٌروت، العربٌة، الوحدة دراسات مركز اإلدارٌة، المصطلحات معجم البرعً، هللا عبد دمحم  
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 املخلي الىاجج إلى اإلائىٍت اإلاؿانضة وؿبت خُث ومً 1990 بهام مٓاعهت 2002 نام في ٖبحرا اهسُاغا

 2002 نام في ومىعٍخاهُا  1990 نام في الٓابمت جخطضع حُبىحي ٗاهذ ؤلاحمالي،

 الاحخماعيت املؤشراث 2-

 :ًلي َُما الاحخمانُت اإلاؤشغاث جخمثل

  البشري  الفلر مؤشر 2- 1

ب مؤشغ هى  اإلائىٍت باليؿبت جٓاؽ) وصخُت ؾىٍلت خُاة :هي الىامُت البلضان بالىكغ ؤبهاص زالر ٌشمل مٖغ

 الىاؽ مً اإلائىٍت باليؿبت ًٓاؽ)الاْخطاصًت الىؾابل جىاَغ(ألاعبهحن ؾً ًبلًىن  ال الظًً الىاؽ مً

 وػن مً ٌهاهىن  الظًً الخامؿت صون  ألاؾُاٛ ووؿبت واإلاُاه الصخُت بالخضماث الاهخُام ًم٘جهم ال الظًً

غ ووَٓا( شضًضة ؤو مهخضلت بضعحت هاْظ ت الخىمُت لخٍٓغ  ألمم بغهامج نً واإلاطاصع 2004 لهام البشٍغ

ٛ  بحن 73 إلاؤشغاجه جبها الهغاّ ًدخل ؤلاهماةي اإلاخدضة  وجإحي َحها، الُٓغ صعحت خؿب اإلاغجبت الىامُت الضو

ٛ  في ولبىان ألاعصن  نلى نشغ الغابهت واإلاغجبت الؿابهت اإلاغجبت ًدخالن إط ، املجاٛ هظا في اإلاخٓضمت الضو

ٛ  بحن الخىالي  1 .الىامُت الضو

 - البطالت معدل 2- 2

 ناملحن ؤو مغجباث ًخٓاغىن  مىاؾىحن لِؿىا الظًً الهاملت الٓىي  ؤَغاص حمُو اإلاؤشغ هظا ٌشمل

ٛ  زطىضا الهغبُت البؿالت وغو إن الهاملت، الٓىي  مً مئىٍت ٖيؿبت مؿخٓلحن  الىُؿُت، يحر الضو

ب، اإلاؿخٓبل مً للٓلٔ مطغ بشٙل ؾِبٓي  مً ب٘ثحر ؤنلى الخُُٓٓت البؿالت مهضالث الن طلٚ الٍٓغ

ام ض نجها، اإلاهلىت ألاْع  بىدى اإلآضعة الىقابِ الىمى مهضٛ مً ؤنلى بمؿخىي  الهاملت الٓىي  مهضٛ همى ْو

ٛ  في %2.5 ٛ  مً الهضًض في % 10 جسؿذ التي البؿالت مهضالث َاعجُهذ الهغبُت، الضو  الهغبُت الضو

ٛ  باؾخثىاء  .الخلُجي الخهاون  مجلـ صو

 

  الحياة هوعيت 2-3

 الؿٙان وؿبت ٖظلٚ ألاعبهحن، ؾً ًبلًىا لم الظًً ألاشخاص نضص اإلاؤشغ هظا لُٓاؽ ٌؿخسضم

 حهض والتي الطحي الخىكُِ ومغأَ الصخُت، والخضماث للشغب الطالخت باإلاُاه ًيخُهىن  ال الظًً

ٛ  في للشغب الطالخت اإلاُاه جىَحر مهضالث وحهض .اإلاؿخضامت للخىمُت ؤؾاؾُت مؿإلت  خىالي الهغبُت الضو

ٛ  مٓاعهت مغجُهت الؿٙان إحمالي مً %86  نلى % 82 و % 78 الهالمي الطهُض ونلى الىامُت بالضو

 الهغبي، الىؾً ؾٙان إحمالي مً % 83 خىالي إلى جطل َهي الطحي، الطٍغ لخضماث باليؿبت ؤما .الخىالي

ٛ  مهضالث مً ؤنلى اإلاهضٛ هظا وَهض  .الخىالي نلى 61 و % 51 والبالٌ الهالمي واإلاخىؾـ الىامُت الضو

 الخعليم 4-2-

                                                                 
1
 2014 األردن، األولى، الطبعة والتوزٌع، للنشر دجلة دار المستدامة، التنمٌة وإثراء البٌئٌة للمشاكل االلتصادٌة األبعاد حوامدة، حسٌن مالن  

 000،ص
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 ؤمُىن، هم والظًً ؾىت 15 ؤنماعهم جخجاوػ  الظًً ألاشخاص وؿبت مً ٗل اإلاؤشغ هظا لُٓاؽ ؾخسضم

ت مؿخىي  ًبحن والظي الثاهىٍت، باإلاضاعؽ لاللخداّ ؤلاحمالي واإلاهضٛ  ٌشٙل خُث الثاهىي  الخهلُم في اإلاشاٖع

 ٖدض   15% بحن ما اليؿبت هظه وجخُاوث الهغبي الىؾً في البالًحن الؿٙان مً % 39 مً ؤٖثر ألامُىن 

ٛ  باليؿبت اإلاخىؾـ هطِ مً اْل ؤي ألاعصن، في اصوى ٖدض %9 و الُمً في ؤنلى    %والبالٌ الىامُت  للضو

25.5 

 السكاوي الىمو معدل 5-2-

 ألامم لخٓضًغاث ووَٓا مئىٍت ٖيؿبت نىه وَهبر للؿىت الؿٙاوي الىمى مهضٛ اإلاؤشغ هظا ًِٓـ

 1995 الُترة زالٛ الهغبي الؿٙاوي الىمى مهضٛ مخىؾـ ًٓضع اإلاخدضة - متراحها % 2.4 بىدى 2003

ٛ  ومٓاعهت 1995  1985 الُترة زالٛ % 2.6 خىالي مً - الىمى مهضٛ مخىؾـ بلٌ والظي اإلاخٓضمت بالضو

ٛ  % 0.8 َحها  1 .مغجُو اإلاؤشغ هظا ًبٓى % 1.9 الىامُت والضو

  الحظريت املىاطم لسكان املئويت اليسبت 2- 6

 الخػغ ٗان الخػغي، الخىؾو صعحت لُٓاؽ اؾخسضاما اإلاؤشغاث ؤٖثر مً اإلاؤشغ هظا وَهض

م هظا ووضل 1975 نام في الهغبي الىؾً ؾٙان إحمالي مً % 40 ىن لٌشٙ  53% مً ؤٖثر إلى الْغ

  2000 نام في .

 البيئيت املؤشراث 3-

 :ًلي َُما البُئُت اإلاؤشغاث جمثل

  يتئاملا املوارد مً الفرد مخوسط 1-3

ٛ  في الؿٙاوي الىمى مهضٛ ألاولى :عبِؿخحن بكاهغجحن اإلاابُت اإلاىاعص مً الُغص هطِب مخىؾـ ًغجبـ  الضو

 ؤٖثر مً الهغبُت اإلاىؿٓت وحهض الضزل، جىػَو إناصة نً الىاحم اإلاهِشت مؿخىٍاث اعجُام والثاهُت الهغبُت

 اإلاخاخت اإلاُاه مً الهغبي الُغص لىطِب الؿىىي  اإلاهضٛ ًخجاوػ  ال إط اإلاابُت، اإلاىاعص في َٓغا الهالم مىاؾٔ

ٛ  ؾبو ججاوػث ونمىما الهالمي، اإلاؿخىي  نلى م٘هب متر 7700 مٓابل م٘هب متر 860  َٓـ نغبُت صو

ٛ  للُغص م٘هب متر 1000 البالٌ اإلااةي الُٓغ مهضٛ زـ  ؾىعٍا، الهغاّ، الؿهىصًت، ؤلاماعاث، :هي والضو

 .ومىعٍخاهُا مطغ، لُبُا،

 املسروعت ألاراض ي إحمالي مً الفرد هصيب مخوسط 3- 2

 ملخىقا اهسُاغا اإلاؤشغ هظا وشهض اإلاؼعونت، ألاعاض ي إحمالي مً باله٘خاع والُغص هطِب اإلاؤشغ هظا ًبحن

 في للُغص ه٘خاعا 0.23 إلى 1995 نام في للُغص ه٘خاعا 0.27 مً اهسُؼ خُث ألازحرة ؾىىاث الهشغ زالٛ

 جُؿحر  وٍغحو الاهسُاع، إلى اإلاؼعونت ألاعاض ي مً الُغص هطِب مخىؾـ ًخجه نامت وبطُت 2002 نام

 .الؿٙاوي الىمى مهضٛ إعجُام إلى طلٚ

                                                                 
1
 /البٌئة  التصاد حول الوطنً الملتمى فً ألمٌت مداخلة وتحدٌات، عوائك العربً الوطن فً المستدامة التنمٌة صالحً، وسلمى عروب رتبٌة  

 07 ص ، 2006 جوان 22 06 المدٌة الجامعً المركز المستدامة، والتنمٌة
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 سىويا املسخخدمت ألاسمدة هميت 3-3-

 ؤلاخطاءاث ؤخضر وحشحر لله٘خاع، يغام بالُ٘لى ًٓاؽ وهى ألاؾمضة، اؾخسضام ٖثاَت اإلاؤشغ هظا ًِٓـ

 إلى 1970 نام في يغام ُٖلى 16.6 الهغبي الىؾً مؿخىي  نلى ألاؾمضة اؾتهالٕ اعجُام مً بالغيم ؤهه إلى

ٛ  اإلاخىؾـ مً ب٘ثحر ؤْل ماػاٛ ؤهه يحر ، 1998 نام في الىاخض لله٘خاع يغام ُٖلى 44.9  الهغبُت الضو

 لله٘خاع، يغام ُٖلى10.25 بلًذ خُث ألاؾمضة اؾخسضام مؿخىي  ؤنلى اإلاخدضة الهغبُت ؤلاماعاث خٓٓذ

 1998 . في ٖثاَت ألاْل الؿىصان في ألاؾمضة اؾخسضام ٗان باإلآابل

 بالخصحر املصابت ألاراض ي 4-3-

 آزغ وحشحر للبلض، ؤلاحمالُت اإلاؿاخت إلى ووؿبتها بالخصخغ اإلاطابت ألاعاض ي مؿاخت اإلاؤشغ هظا ًِٓـ

ؼ الهغبي، للىؾً ؤلاحمالُت اإلاؿاخت مً % 68.1 الخصخغ وؿبت إلى ؤلاخطاءاث  لُمْإ في مهكمها وٍتٖر

غة شبه ًلُه % 49 الهغبي اإلاًغب ّ  زم % 29.7 الهغبُت الجٍؼ ّ %1..5 ألاوؾـ الشغ  % 2.7 الهغبي والشغ

 1 .اإلاظٗىعة ألاْالُم مً ٗل في ألزغي  صولت مً اإلاؿاخاث جلٚ وجُاوث

 الغاباث مساحت في الخغير 3- 5

 مئىٍت ٖيؿبت الًاباث مؿاخت في الىْذ مغوع مو ًدطل الظي الخًحر إلى اإلاؤشغ هظا ٌشحر

ض للبلض، ؤلاحمالُت اإلاؿاخت مً - خُث 2002  1995 الُترة زالٛ ٖبحرا جضهىعا اإلاؤشغ هظا شهض ْو

 ؤلاحمالُت اإلاؿاخت مً % 6.42 هدى حًؿي الًاباث ٗاهذ الظي الىْذ َُي % 0.88 الخًحر وؿبت ٗاهذ

 الضولُت اإلاهاًحر مو باإلآاعهت مخضهُت وؿبت وهي َٓـ % 6.66 حشٙل ؤضبدذ 1995 نام في الهغبي للىؾً

 مً ال٘ثحر إلى الًاباث حهغع إلى عاحو هظا بلض لٙل ؤلاحمالُت اإلاؿاخت مً % 20 بيؿبت مؤشغها جدضص التي

 .وألامغاع الخغابٔ الخهضًاث الاهتهاٗاث

 املؤسسيت املؤشراث 4-

  :ًلي َُما اإلاؤشغاث جخمثل

  وسمت 100 لكل الرئيسيت الهاجف خطوط 1-4

ٓا بلض، ؤي في والالؾلُ٘ت الؿلُ٘ت الاجطاالث جؿىع  لضعحت مُٓاؽ ؤهم اإلاؤشغ هظا ٌهض  الاجداص لبُاهاث َو

ٛ  جدل والالؾلُ٘ت الؿلُ٘ت لالجطاالث الضولي  ل٘ثاَت الهاإلاُت اإلاخىؾؿاث نً مخإزغ مىْو في الهغبُت الضو

م هطِ ًخجاوػ  لم ، 2002 نام في الؿٙان مً مئت لٙل زؿا 18 خىالي الغبِؿُت الهاجُُت الخؿىؽ  في الْغ

 ٛ ٛ  في لها مهضٛ ؤنلى بلٌ َٓض الهغبُت، الضو ٛ  بحن اإلاخدضة الهغبُت الضو  خُث ، 2002 نام في الهغبُت الضو

 ٖثاَت مهضٛ ًخسؿى لم الُمً في ن٘ؿها نلى وؿمت مىه لٙل الغبِؿُت الخؿىؽ مً 34.2 إلى وضلذ

 2.24 . الغبِؿُت الخؿىؽ

  وسمت 100 لكل الىلال الهاجف في املشترهون  2-4

 لالجطاالث الضولي الاجداص بُاهاث وخؿب الىٓالت الهىاجِ مؿخهملي نضص إلى اإلاؤشغ هظا ٌشحر
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حن نضص بلٌ 2002 نام نهاًت في %  وهى 17.69 الهغبي الىؾً في وؿمت مئت لٙل الىٓاٛ الهاجِ في اإلاشاٖع

ٛ  وجخُاوث % 18.77 والبالٌ الهالمي اإلاؿخىي  مً ٖثحرا ًٓترب  بحن ما اإلاؤشغ هظا في بُجها ما في الهغبُت الضو

 .ؤصوى ٖدض الؿىصان في % 0.59 و ؤنلى ٖدض ؤلاماعاث في % 75.88

  وسمت 100 لكل الشخصيت الحواسيب 3-4

 باالْخطاص اللخاّ نلى لٓضعة مُٓاؾا مهحن بلض لؿٙان اإلاخاخت الصخطُت الخىاؾِب نضص ًٙىن  ؤن ًمً٘

ؼ الهالمي ٛ  خالت هي وهظه إهخاحُخه، وحهٍؼ  البالص في الصخطُت الخىاؾِب نضص ومخىؾـ الهغبُت، الضو

ٛ  بهؼ وشهضث 9.22 والبالٌ الهاإلاُت ال٘ثاَت نضٛ نً بهُضا ماػاٛ 6.72 مجخمهت الهغبُت  الهغبُت الضو

اصة ً، ْؿغ، ؤلاماعاث، ومجها الصخطُت الخىاؾِب ٖثاَت مخىؾـ في شإن طاث ٍػ  ججاوػث بدُث البدٍغ

ٛ  بُٓت ؤما الهاإلاُت، ال٘ثاَت مهضالث  .الهالمي مهضٛ نً بهُضة َحها اإلاهضالث َماػالذ الهغبُت الضو

 وسمت 100 لكل الاهترهذ مسخخدمو 4-4-

ت مضي اإلاؤشغ هظا ًِٓـ ٛ  مشاٖع  الىؾً في اإلاؤشغ هظا نً البُاهاث ؤخض وحشحر اإلاهلىماث، نطغ في الضو

 9.72 البالٌ الهالمي اإلاؿخىي  هطِ مً ؤْل ٗان وؿمت 100 لٙل الاهترهذ مؿخسضمي نضص ؤن إلى الهغبي

ٛ  وجخُاوث ٛ  َُه هجض الظي الىْذ َُي اإلاؤشغ، هظا في بُجها َُما الهغبُت الضو  َحها ججاوػ  الهغبُت الضو

ً ٗاإلماعاث، الهالمي اإلاخىؾـ الاهترهذ اؾخسضام  24.73 و % 36.73 اإلاؤشغ َحهما بلٌ والظي ولبىان البدٍغ

ٛ  في الاهترهذ حًلًل غهِ هالخل الخىالي نلى وؿمت 100 لٙل مؿخسضما % 11.71 و %  مثل ؤزغي  صو

 الهاجُُت اإلاٙاإلااث عؾىم واعجُام الضزل، جضوي في ألاخُان يالب في مخإحي وهظا وؾىعٍا الُمً الؿىصان،

 .1الاهترهذ زضمت مؼوصي ججاه مُٓضة خٙىمُت وؾُاؾاث

 

 املسخدامت الخىميت وجحدًاث ومعوكاث استراجيجياث :الثالث املبحث

 املسخدامت الخىميت استراجيجياث :ألاول  املطلب

  :ؤهمها لهل الخدضًاث مً مجمىنت اإلاؿخضامت الخىمُت اؾتراجُجُاث جىاحه

 الشعبيت واملشارهت البيئيت املؤسساث جلويت 1-

ت مؿؤولُت هى البُئي الهمل ؤن بدؿبان  جٓىٍت َئن اإلاضوي، والٓؿام الخاص والٓؿام الخٙىمت بحن مشتٖر

 :جدؿً ؤن شإنها مً الثالزت ألاؾغاٍ ضهُض نلى اإلاؤؾؿاجُت

ت اإلاالُت الٓضعاث -  .البُئي للهمل املخططت والُىُت وؤلاصاٍع

اصة -  اؾخهضاص وػٍاصة الشهبي الهمل اؾخجهاع ؤحل مً البُئُت والتهضًضاث باألزؿاع الىعي ٍػ

 .الخلىر ومىو البِئت نلى الخُاف جٙلُت لضَو اإلاىاؾىحن
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ؼ -  ؤهضاٍ ولخدٓٔ .ومخابهتها البُئُت الجىصة مهاًحر ومغاْبت البُئي الخدٓٔ نً اإلاؿؤولت ألاحهؼة صوع  حهٍؼ

 وإصعاج الهغبُت اإلاىكمت في الىؾىُت الخؿـ بىىنُت الاجٓاء مً البض اإلاؿخضامت الخىمُت اؾتراجُجُاث

 جخػمً ؤن غغوعة مو ومشغوناث وبغامج ؾُاؾاث إلى الجهاًت في جترحم التي الخؿـ هظه في البِئت نىطغ

ت اإلاشغوناث حضوي  صعاؾاث  نلى ونىاضغه مىْو لٙل اإلاخىْهت البُئُت آلازاع جٓىُاث الجضًضة الاؾدثماٍع

ٛ  اإلاؤؾؿُت الٓضعة بخُاوث الدؿلُم ومو .خضة  مً َالبض البُئي الهمل مجاٛ في الهغبُت اإلاىؿٓت لضو

 :ًلي ما نلى الهمل

 جىكُماث وحىص زالٛ مً الجُض وألاصاء الُهالُت له جخىاَغ ختى البُئي للهمل الؿُاس ي الضنم خشض

 بُجهما ًدٓٔ اإلاضوي واملجخمو الخاص الٓؿانحن في وألاهلي الخٙىمي اإلاؿخىٍحن نلى ْىٍت مؤؾؿُت

 .ألاصواع جٓاؾو ونضم والخٙامل الخيؿُٔ

ؼ - ُت الخبراث حهٍؼ  للمشغوناث البُئُت آلازاع جٓىٍم خٓل في الهاملت اإلاؿخضامت الخىمُت مجاٛ في اإلاهَغ

 .البِئت نلى بالخُاف الُُ٘لت وؤلاحغاءاث وآلالُاث الؿُاؾاث واْتراح الجضًضة

ٛ  وػٍاصة البُئُت اإلاهلىماجُت ؤوغام جدؿحن - اصة ؤحل مً البُئُت اإلاهلىماث نلى اإلاىاؾىحن خطى  ٍػ

ت  .البِئت لشؤون ؤلاصاعة في اإلاشاٖع

 البيئيت إلادارة 2-

 مؿخٓبل جىاحه التي البُئُت والتهضًضاث ألازؿاع نً ألازحرة الؿىىاث في الخضًث جطانض

ب اػصخام ْػاًا مثل واؾخمغاعه البشغي  الجيـ  اإلاضمغة والطغاناث والُٓغ بالؿٙان ألاعع ٖٗى

 ولً٘ ألاعض ي، وألاغغاع ألاؾمإ مطانض وجلىر الًاباث وإػالت الهظبت اإلاُاه وجلىر الهىاء وجلىر

 ؤؾغاص جػمً بُئُت مغج٘ؼاث نلى الخىمُت شؤون ؤصًغث إطا مضي ؤبهض إلى ألازؿاع هظه ؤزغ جٓلُل ًمً٘

 .مٙىهاتها اؾخضامت وجدٓٔ البُئُت اإلاىكىمت نلى وجداَل والاحخماعي الاْخطاصي، الىمى

 الىكغ حهت مً اإلاؿخضامت الخىمُت ؤحل مً ؤلاصاعة اؾتراجُجُاث ؤشٙاٛ جٓؿُم ًمً٘ طلٚ إلى

 :الخالُت

 الوطني املسخوى  1-2-

  مكاوي مىظور  م2ً- 1 - 1-

 .الخػغ إصاعة -

ُُت اإلاىاؾٔ إصاعة -  .والؼعانُت الٍغ

 .الصخغاوٍت اإلاىاؾٔ إصاعة -

  زمني مىظور  مً 2- 1 -2-

ىث بٓو مثل ناحل بشٙل إضالخها ًيبغي ؾاعبت بُئُت وؤغغاع ٗىاعر(ْطحر مضي -  البتروٛ لىاْالث الٍؼ

ت  .)الًاْع

 .ألاؾمإ مطاًض مثل الؿىٍل اإلاضي في إضالخها ًخم بُئُت ؤزؿاع مخىؾـ مضي -



 الفصل االول :االطار النظري للتنمية المستدامة
 

[19] 
 

 .املخخلُت الًاػاث واهبهازاث ألاعض ي ؤلاغغاع مثل الؿىٍل اإلاضي في إلضالخها ًخم بُئُت ؤزؿاع ؾىٍل مضي -

  البيئيت العىاصر مىظور  مً 2- 1 -3-

 .ألاعغُت اإلاىاعص -

 .اإلاابُت اإلاىاعص -

 1.الجىي  الهىاء -

 املسخدامت الخىميت استراجيجياث عىاصر 3-

 الجروٍج وػعاء عبِؿت بغوهخالهض الؿُضة بغباؾت حشٙلذ التي والخىمُت الهاإلاُت اللجىت ٗاهذ

ٛ  الؿابٓت ، غها في وعص الظي اإلاؿخضامت الخىمُت مطؿلر نٍغ مً ؤو ل في وشغ الظي جٍٓغ  1987 ؤبٍغ

ٛ  نٓض ؤن مىظ الهالم شهضها التي البُئُت الٙىاعر مً ملجمىنت ٗاؾخجابت وطلٚ  ؤٖخىبغ في لها احخمام ؤو

غ ونٍغ الخىمىٍت البُئُت ؤلاصاعة بؿىء ٗلها جخطل ، 1982  لخاحذ اؾخجابت بإنها اإلاؿخضامت الخىمُت الخٍٓغ

ش طلٚ ومىظ بداحاتها، الىَاء في اإلآبلت ألاحُاٛ ْضعة نلى اإلاؿاومت صون  مً الخاغغ  مطؿلر بضؤ الخاٍع

 مهالم لها إؾتراجُجُت ٗل ؤن وبدؿبان .وهىإ هىا الخىمىي  الُ٘غ ؤعوْت في مخهاقما شُىنا ٌشُو الخىمُت

 :ًلي ما في جخمثل اإلاؿخضامت الخىمُت إؾتراجُجُت نىاضغ َئن مدضصة نىاضغ ؤو

 .الؿٙان ؤنضاص زباث -

 .الخٓاهاث هٓل ؤو الخٓاهت مً حضًضة ؤشٙاٛ -

 .الؿبُهُت للمىاعص ألامثل الاؾخسضام -

 .الخلىر ومىو الىُاًاث جٓلُل -

 .البُئُت للىكم اإلاخٙاملت ؤلاصاعة -

 .البُئُت الىكم اؾدُهاب ؾاْت جدضًض -

 .مؤؾؿاتها وبىاء ألاؾىاّ جدؿحن -

 .الاججاهاث وحًُحر البُئُت والتربُت الخهلُم -

 السكان عدد زباث 1-3-

اصة ؤن إلى الؿٙان نضص زباث َ٘غة حؿدىض  ًمً٘ ال بمهضالث جخم الهالم ؤهداء مً ٖثحر في الؿٙاهُت الٍؼ

 ألاؾاؾُت البِئت في جدؿِىاث ألي ًمً٘ ال ؤهه ٖما خملها، اإلاىاؾٔ جلٚ في اإلاخاخت الؿبُهُت اإلاىاعص لٓانضة

اغُت الىىاصي الجامهاث، اإلاضاعؽ، اإلاؿدشُُاث،)الخضمُت  الؿىما وصوع  والثٓاَُت، الٍغ

،و  الاْخطاصًت والبِئت واإلاؿاعح ّ  البىٕى  ألاؾاؾُت والبِئت (ؤشٙالها بجمُو الىٓل ووؾابل والجؿىع  الؿغ

ت  (واْخطاصًت ضمُت) زالهضٍ الثىابُت ألاؾاؾُت والبِئت(ؤلاؾُاء وؾابل الشغؾت، ؤْؿام الخاٖم،) ؤلاصاٍع

 الدجم بحن الخىاؾب نضم في الهغبي املجخمو في الؿٙاهُت اإلاشٙلت مكاهغ ؤبغػ  جخجلى هظا يلى جخدملها ؤن

انضة للؿٙان ال٘لي ُب اإلاخاخت الاْخطاصًت اإلاىاعص ْو   وغهِ ؤلانالت ووؿب للؿٙان الهمغي  والتٖر

                                                                 
1
 22،ص20ص السابك، المرجع صالحً، وسلمى عروب  



 الفصل االول :االطار النظري للتنمية المستدامة
 

[20] 
 

 ؤلاْلُمي الخىػَو وحشىه الؿٙاهُت الخطابظ وجضوي املخخلُت الاْخطاصًت الٓؿاناث في ؤلاهار مؿاهمت

طغ للؿٙان  اإلاىاعص ْانضة نلُه ًترجب مما الؿٙان، بحن الُٓغ وؿب وػٍاصة الؿٙان جػانِ ػمً ْو

ُت الٓبلُت الجزاناث ووشىب الؼمً مو وجضمحرها جدخمل مما بإٖثر الاْخطاصًت  هظا ًضنىها ونلُه .والهْغ

ٛ  مجمىنت في اإلاىاعص الؿٙان مهاصلت ؾغفي َدظ إلى الىغو  الخىاػن  غمان ؤحل مً إلحها اإلاشاع الضو

ّ  بىجابغ الاْخطاصي الىمى مهضٛ وػٍاصة الؿٙاوي الىمى مهضالث غبـ زالٛ مً بُجهما  مهضالث نلى جخُى

اصة اصة هضم ؤن اإلاخطىع  يحر َمً الؿٙاهُت، الٍؼ  الخمل ؾاْت نً بهُضة بىجابغ حؿخمغ الؿٙاهُت الٍؼ

 ناجٔ نلى اإلالٓاة والاحخمانُت الاْخطاصًت ألانباء جؼاًض نلُه ًترجب مما اإلاخاخت، الاْخطاصًت للمىاعص

 ٖثحر ًػؿغ ومدضوصًتها اإلاىاعص ْطىع  ومو والعجؼ والشُسىزت الؿُىلت بذجاث للىَاء اإلاؿؤولت ألاحهؼة

ٛ  مً  املخضوصي اإلاىحه الضنم ومسططاث الاحخماعي ؤلاهُاّ غًـ إلى اإلاىاعص املخضوصة الهغبُت الضو

ض مما الضزل  ألامان شبٙاث حًؿُت جٓلُظ بؿبب الاحخمانُت ألاخىاٛ وجغصي الُٓغ خضور مً ًٍؼ

اصة مو حىب إلى حىبا جمط ي الخػغي  الىمى مشاٗل َئن ٖظلٚ .املخخلُت الاحخماعي  يحر الؿٙاهُت الٍؼ

اصة آزاع اؾدشغاٍ وغهِ اإلاىػبؿت  الىمى ؤزؿاع مهالجت في ًُ٘غون الظًً ؤولئٚ ونلى الؿٙاهُت الٍؼ

اصة مهضالث بسُؼ ًبضءوا ؤن الخػغي   الاؾتهالٕ في الخىؾو هى الخػغي  الىمى بإن نلما الؿٙاهُت، الٍؼ

 ّ ُُت اإلاىاؾٔ مً اإلاخىخشت والهجغة اإلاىاعص ؾاْت َى ت اإلاغاٖؼ إلى الٍغ  ٖثحر في وشهضه ما وهى الخػٍغ

 الؿٙان مً ضخم نضص ًٓؿً اإلاضن وفي .ويحرها الٓاهغة مثل الهغبُت اإلاىؿٓت في ال٘بري  الهىاضم مً

ً  ؤو هامشُت بإنماٛ وٍٓىمىن  مضاعؽ إلى ًىدؿبىن  وال مخىاغهت مؿاًٖ ؾىي  لهم مإوي  ال اإلاهاحٍغ

ٛ  في اإلاُغؽ الؿاْت اؾتهالٕ ؤصي لٓض .بػاةو ؤي ٌشترون وال ٗاَُا هٓضا ًملٙىن  وال مدؿىلت  الضو

ٛ  مً ٖثحر في اإلاىعص هظا هٓاط ؤحل زُؼ إلى البتروٛ وزطىضا الطىانُت،  في للبتروٛ اإلاىخجت الضو

 ّ ٛ  نمىما ألاوؾـ الشغ  الخطيُو ألهماؽ هدُجت إال اإلاُغؽ الاؾتهالٕ هظا ًً٘ ولم زطىضا، الخلُج وصو

ت الاهبهازاث) اإلالىزاث ؤهخجذ التي الؿاْت اؾخسضام ال٘ثُُت  اؾخسضام إن الػاعة، جإزحراتها بٙل(الًاٍػ

ٛ  نلى اإلاهخمضة الطىانُت الخٓىُاث  ؤوشؿت ؤو ضىانُت أليغاع ؾىاء للؿاْت ٖمطاصع واإلااػوث الضًؼ

ذ اٗاؾُض اهبهازاث في الغبِس ي اإلاؿبب هى الىٓل ظلٚ اإلاضن ؾٙان نلى الصخُت آلازاع طاث ال٘بًر  جُُض ٖو

 ؤوشؿت ًلحها الؿىىٍت الىتروححن ؤٗاؾُض اهبهازاث مً % 50 مً ؤٖثر جمثل الطىانُت ؤوشؿت ؤن الضعاؾاث

ّ  زم % 35 الىٓل  .ال٘بري  الٓاهغة مضهُت خالت 13% املخلُاث خغ

 الفلر مكافحت 3- 2

و ؤهم بحن مً الُٓغاء جسُُؼ إؾتراجُجُت وزُٓت مشغوم حاء  الُٓغ، قاهغة إلاٙاَدت اإلاؿغوخت اإلاشاَع

اؾخجابت ٛ  الهضٍ جدُٓٔ نلى حههضوا خُث ألالُُت، مؤجمغ في صولت 189 بحن ما نلُه اجُٔ إلاا وجإُٖض ٗو  ألاو

 :نلى الهضٍ هظا وٍخمدىع  ،1الُٓغ نلى الٓػاء وهى ؤال لأللُُت الثماهُت ألاهضاٍ مً

 نامي بحن الىطِ إلى الُىم في واخض الضوالع نً صزلهم ًٓل الظًً للىاؽ الُٓغ وؿبت زُؼ -

ؿت بإنضاص الىزُٓت هظه ىوحهن((1990-  2015   الؿُاؾاث جىحُه في لدؿانضها البلضان مً جىجؼ زٍغ
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ت بإنماٛ الُٓام نلى جغج٘ؼ وهي الُٓغ، قاهغة ًسظ ما في الهامت  الخٙىماث َٓـ حشمل ال مشاٖع

ئاث املجخمهاث ؤًػا ولً٘ اإلااهدت، والجهاث ؼ َئنها هظا إلى باإلغاَت اإلاضوي، املجخمو َو  الىخابج نلى جٖغ

 للمؿاءلت، والخػىم الشُاَُت نلى والخإُٖض آلاحل وؾىٍل ٖلي بمىكىع  وآلازظ الُٓغاء، جُُض التي

 :ؤؾاؾُحن شغؾحن في الُٓغ مٙاَدت َلؿُت وجخلخظ

 .الاحخمانُت ألابهاص مو الخىمُت ؾُاؾت بحن الغبـ -

 .ؤلاضالح ُُُٖت مو ألابهاص هظه عبـ -

ض ٛ  الهىطغ ًٖؤ  الخىػَهُت الؿُاؾاث ٗاهذ مهما الُٓغ خضة لخسُُؼ ٗاَُا لِـ وخضه الىمى ؤن ألاو

ٛ  مغهىها لِـ الُٓغاء خاٛ َخدؿً وبغانتها،  بُيذ ْض بل الٓىمي، الضزل مً نلُا مؿخىٍاث إلى بالىضى

 الضولي البىٚ وٍإحي .اإلاػماع هظا في ؾبُت هخابج إلى ًؤصي خ٘مُت إجبام ؤن البلضان مسخلِ في الخجاعب

ت، هظه لُٓغع  ً مً جإحي الُٓغ مٙاَدت الؿُاؾت ؤن ًغي  خُث الىكٍغ  1 .مخٙاملحن شؿٍغ

 املسخدامت الخىميت معوكاث :الثاوي املطلب

ٛ  في اإلاؿخضامت الخىمُت مؿحرة جىاحه التي الهٓباث  :الىامُت الضو

ٛ  يالبُت حهاوي  آلزغ مجخمو مً مسخلُت وهي اإلاؿخضامت الخىمُت مؿحرة حهُٔ نضًضة نٓباث الىامُت الضو

 .الهٓباث هظه ؤبغػ  ومً بُجهما، مشتٕر ؤصوى خض ًىحض ٗان وإن

 والاحخماعيت والاكخصادًت السياسيت العلباث 1-

ٛ  مهكم في مىحىص هى ٖما الاؾخٓغاع جىاَغ ألن الخىمُت نملُت في ْىٍا نامال الؿُاس ي الهامل ٌهخبر  الضو

ضا اإلاضًىهُت مً الخىمىٍت اإلاشاٗل مً ٌهاوي الثالث َالهالم الخىمُت نملُت ؤمام نابٓا بشٙل الىامُت  ومٍؼ

ضا البُئي، والخضمحر الؿبُهُت للثرواث الاؾخجزاٍ مً ضا والخطخم، والبؿالت الُٓغ مً ومٍؼ  اعجُام مً ومٍؼ

ٛ  ؤٖثر ًجهله مما ؾٙاهه نضص  مما َُه، ؾلبُا اججاها الخىمُت واججاه ؤلاْلُمي، للخىجغ نغغت الهالم صو

 ؤٖبر والاحخماعي الاْخطاصي، الُؿاص ٌشٙل ٖما ججاهلها الهالم نلى ًطهب ٗاعزت هدى الثالث الهالم ًٓىص

ٛ  لخىمُت تهضًضا  الضازلي الاؾدثماع وغهِ اإلاضزغاث هضع في ؾببا وَهخبر اإلاؿخٓبل، في الثالث الهالم الضو

ٛ  بحن الُجىة إن .نلُه اإلاترجبت الخاعحُت الضًىن  ؤنباء واعجُام ٛ  الىامُت الضو  قل في جدؿو اإلاخٓضمت والضو

 احؿام إلى حشحر التي الغهُبت ؤلاخطابُاث لخإُٖض صاعي وال اإلاهلىماث، وجضَٔ والخمىٍل الخجاعة نىإلات

 الهضالت نضم ً٘غؽ الظي ألامغ الهالم، هظا في والُٓغاء ألايىُاء بحن اإلاهِشت ومؿخىٍاث الضًىن  في الُجىة

 الخىمىٍت َاإلاؿانضاث الىامي، الهالم في والاغؿغاب الُىض ى إشانت إلى ًؤصي مما الخىاػن  إلى والاَخٓاع

ٛ  الخىمىٍت اهسُػذ اصجاها بضٛ الىامُت للضو  اإلاباشغ الاؾدثماع جضَٓاث اهسُػذ هُؿه الىْذ وفي ٍػ

ض الخ٘ىىلىحُا هٓل ؤمام الُٓىص واػصاصث ٛ  ضاصعاث جغاحهذ ْو  ألاؾىاّ في خططها وجٓلطذ الىامُت الضو
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اصة مً مخىْهت زؿابغ وهىإ الغؾمُت اإلاؿانضاث جغاحهذ ٖما الهاإلاُت،  ؤؾهاع نلى ؾخؿغؤ التي الٍؼ

 .والؼعانُت الًظابُت الؿلو

 السلميت العمليت حعثر 2-

ّ  بالػغوعة حشمل والتي ؤناله إلحها اإلاشاع الهٓباث إلى وباإلغاَت  مً حؼءا ٗىهه ٖظلٚ ألاوؾـ الشغ

ّ  في الؿالم نملُت جىاحه التي الطهىباث َهىإ الثالث، الهالم  نٓباث مً ٌهترغها وما ألاوؾـ الشغ

ض إلى اإلاىؿٓت ؾخجغ َئنها جُاصيها ًخم لم إطا والتي مماعؾتها زالٛ مً إؾغابُل جػهها  الطغاناث مً مٍؼ

ّ  في الخىمُت مؿحرة في نٓبت وؾخٙىن  والضماع  .ألاوؾـ الشغ

 املسخدامت الخىميت جحدًاث :الثالث املطلب

 ال ؾايُت نىإلات قل في لىجاخها خُُٓٓت جدضًا مجاالث اإلاؿخضامت للخىمُت ال٘بري  الخدضًاث حهض

  :ًلي َُما ؾىدىاوله ما وهظا للىجاح، َغضا الخىمُت الؾتراجُجُاث جٕغ

اث بهؼ وغهذ الظي اإلاىِْ 1- اتها مماعؾاتها هدُجت َُه هُؿها الشٗغ  املجخمو اججاه الخاؾئت وجطَغ

ت مو خطل ما اإلاثاٛ ؾبُل نلى هظٖغ وهىا مٙىهاجه، بجمُو ا في شل شٖغ ت هُجحًر اًض ًىهُىن  وشٖغ  في ٗاٍع

ب ٗاعزت ظلٚ بالهىض بىٍاٛ في الُ٘مُاوي  الدؿٍغ ض ألازشاب ضىاناث َهلخه ما ٖو  مؿببت الًاباث بخجٍغ

اث خالُا َهلخه وما هابلت َُػاهاث  نلى جُغغها التي حؿهحرة اججاه لالًضػ اإلاهالجت لألصوٍت اإلاطىهت الشٗغ

 ٛ ُٓا وزطىضا الُٓحرة الضو  .إٍَغ

اث اهخمام نضم 2-  َُما ؾىاء احخمانُت بإهضاٍ واإلاخهلٓت لخؿبُٓها والؿعي مدٓت ْىاهحن بىغو الشٗغ

ّ  ًسظ  .نلحها الُٓغ مؿخىي  وجسُُؼ البُئُت والاؾخضامت الهمل ومهاًحر ؤلاوؿان، خٓى

اث حهخبر 3- ت، احغاءاتها في ؤو زٓاَتها في ؾىاء هامص ي ش يء هي الاحخمانُت مؿؤولُاتها الشٗغ  إن ؤلاصاٍع

 الهىإلات قاهغة َغغتها والتي الجضًضة الهمل بِئت قل في زاضت زؿإ ٌهخبر اإلاىىاٛ هظا هدى نلى الخُ٘حر

اث ؤمام نمُٓت جدضًاث جؿغح ؤضبدذ والتي  اهتهاج َإضبذ احخمانُا، َانلت نىاضغ حهخبرها والتي الشٗغ

غ إنضاص إحغاءاث اث والبُئُت الاحخمانُت الخٓاٍع  طلٚ مً وبالغيم نلحها، مُغوع ؤمغ بها وؤلاَطاح للشٗغ

ٔ ألازحرة الاخطابُاث جضٛ اث زمـ مً واخضة ؤن والخىمُت الخهاون  مىكمت به ْامذ مسر َو  َٓـ شٗغ

 ألصائها زالث ؾٍغ نبر جضُْٔ إحغاء وجٓبل الاْخطاصًت الجمهىع  مو مػامُجها حشاؾغ ؾلٕى مضوهت جبيذ

غ ؤهكمت اؾخسضام ؤو والبُئي الاحخماعي  1.زالث ؾٍغ نبر الخٓاٍع

اث إصاعة ُُُٖت إن 4-  في اإلاؿخهلمت مهمت الهىاضغ مً نىطغا ؤضبذ الاحخمانُت إلاؿؤولُاتها الشٗغ

ت حهمل ماطا ٌهٍغ ؤن املجخمو خٔ َمً املخاؾغ، جُُٓم  نلى جؤزغ ألنها ال املخاؾغ هظه إلصاعة الشٖغ

ت الاْخطاصًت ُْمت اث نً الىاحمت املخاؾغ نلى الخهٍغ نلى الٓضعة إلى ًخهضاها َدؿب للشٖغ  الخطَغ
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هذ إن والتي والاحخمانُت البُئُت الاهدغاَاث طاث  1 .ؤلاَالؽ إلى جؤصي َٓض ْو

مثاٛ للبِئت، خماًت ؤٖثر مىخجاث وجؿىٍغ البدث ؾُاؾاث زالٛ مً ًٙىن  بإن جغي  مً وهىإ 5-  نلى ٖو

ت" جٓترخه ما طلٚ ٓت جٓترح التي آًحر شٖغ  الىباجاث نلى باالنخماص البُئي الخلىر حصخُظ في حضًضة ؾٍغ

ظلٚ الؿبُهُت ت جٓترخه ما ٖو  لطالر اإلاؿخهملت اإلاُاه مهالجت في زضماث ًٓضم الظي ٗاعبىَُل شٖغ

ٓت ابخ٘غ والظي اإلاطاوو  ًغي  مً ومجهم للبِئت خماًت ؤٖثر بُىلىحُت مٙىهاث باؾخهماٛ وطلٚ حضًضة ؾٍغ

 ؤن اإلامً٘ مً الظي وبالضنم املجخمو في والاهضماج الخٙاَل بإهكمت اإلاالُت اإلاؿاهماث زالٛ مً ًٙىن  بإن

اغُت الاحخمانُت للخُاة جٓضمه ت باصعث ما وهظا والثٓاَُت والٍغ  الهملُاث ببهؼ جٓىم التي ؤعؤجب شٖغ

ـ مضًىت لُابضة ت زاللها مً حؿعى والتي املخغومت الُئاث بهؼ ولُابضة نامت بطُت بباَع  ؤن إلى الشٖغ

 والبرامج للمشغوناث الخبرناث نىض اإلاؿؤولُت جِٓ ال وبالخالي باإلاىاؾىت جخطِ مىاه ججهل ضىعة حهؿي

ت، الخىمىٍت اث، بها جلؼم ؤن ًجب للهمل مجاالث َثمت والخحًر ٛ  املجخمهاث نلى طلٚ وؾُهىص الشٗغ  والضو

 :مجها ٖبري  بُىابض

 الخٙالُِ مً ؤٖبر وهخابجها جٙالُُها في ؾخٙىن  واحخمانُت واْخطاصًت بُئُت وؤػماث ٗىاعر ًجىبها -

 .والالتزاماث اإلاؿؤولُاث هظه نلى اإلاترجبت

و نغع -  .شخطُاتها مً حؼءا وحهلها الاحخمانُت اإلاشاَع

و هظه حؿخسضم - ت ضىعة لخدؿحن حؿىٍُٓا اإلاشاَع  نلحها، والاحخمانُت ألازالُْت الطبًت ؤو الشٖغ

اصة إلى ًؤصي مما مطضاُْتها، وػٍاصة اصة وبالخالي مىخجاتها، ونلى نلحها ؤلاْباٛ ٍػ  .وألاعباح الضزل ٍػ
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 ألاول  الفصل خاجمت

ِ وبٓي ألازحرة، الؿىىاث مؿخىي  نلى وجؿىعاث نضة حهاٍعِ شهض اإلاؿخضامت الخىمُت مُهىم إن  حهٍغ

ِ في والبُئُت والاْخطاصًت الاحخمانُت لالخخُاحاث لضمجه وشمىلُت وغىخا ألاٖثر بغوهخالهض  واخض، حهٍغ

 والاحخمانُت الاْخطاصًت ألابهاص بحن اإلاخىأَ ؾبُل اججاه نلى الهمل إال نجها بضًل ال زابخت جبٓى ؤبهاص يحر

 اججاهاث الاؾخضامت شهضث ٖما .صولت ٗل وإمٙاهُاث ؾُاؾاث خؿب وؿبي ًبٓى ألازحرة هظه إصماج في

ٛ  جدبنى خُث اإلاىحبت الػهُُت الاؾخضامت الٓىٍت والاؾخضامت الػهُُت الاؾخضامت في جخمثل مسخلُت  الضو

ٔ الاججاهاث هظه إخضي ضعاتها وؾُاؾاتها زطىضُاتها َو  .الاْخطاصًت ْو

 إلى مىكمت مً اإلاؤشغاث َازخلُذ الؼمً، مغوع مو حهضًالث شهضث اإلاؿخضامت الخىمُت مؤشغاث ؤن ًبضؤ

 إلى حؿعى التي اإلاؿخضامت الخىمُت لجىت ْبل مً اإلاؤشغاث جلٚ جىخُض جم ختى ؤزغي، إلى صولت ومً ؤزغي 

ٛ  ٗاَت نلى وازخُاعها جؿىٍغها  نلى واإلاطضاُْت الضْت إلى اإلاؤشغاث هظه اَخٓاع باإلاالخكت والجضًغ .الضو

ت جبٓى ؤنها إال ؤلاخطابُاث، ومهالجت اإلاهلىماث حمو زاللها مً جم التي الُُُ٘ت زلُُت  لُٓاؽ غغوٍع

 .الهالم بلضان ٗاَت في اإلاؿخضامت الخىمُت في الخٓضم
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 :جمهيد

ا جدىال 19 اللغن  أوازغ في البتروٌ اهدكاؾ قيل ٌ  خُث العالم، في الُاكت مهاصع في حىهٍغ  الىـِ جدى

جُا ٌ  حعل ما وهظا عىه وبضًال للُاكت همهضع الـدم مدل خلذ اؾتراجُجُت ؾلعت ئلى جضٍع  الضو

 اإلااصة هظه وحؿىٍم ئهخاج في الؿُُغة عً بدثا اٌلمجا هظا في أمىالها الؾدثماع جدؿابم والكغواث

 .الحُىٍت

 ؾىاء هظا، ًىمىا ئلى الاهدكاؾ مىظ والخؼُحراث الخُىعاث مً العضًض العاإلاُت البتروٌ ؾىق  عغؿذ وكض

 الؿىق  هظه جأعجحذ هما والاؾتهالن، الاؾخسضام خُث مً أو وؤلاهخاج، الجضًضة الاهدكاؿاث خُث مً

 حكهض وحعلها البتروٌ أؾعاع على الحاٌ بُبُعت أزغ ما وهظا جىاؿـ، ئلى اخخياع مً مسخلـت ويعُاث بحن

ٌ  .الخللباث مً العضًض  بالبتروٌ اإلاخعللت اإلاـاهُم وحشخُو جدضًض الـهل هظا زالٌ مً وؾىداو

 ألاؾىاق في اإلاإزغة ألاؾاؾُت واإلاخؼحراث اإلاـاهُم جدضًض وهظلً به اإلاخعللت البترولُت وألاوكُت وأقياله

 .ؿيها اإلاإزغة والعىامل ومغاخلها ألاؾعاع اججاهاث ئلى ومىه العاإلاُت البترولُت
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 البترول حىل  أصاصياث :ألاول  اإلابحث

 الظي العالمي الاكخهاص عهب بعض الىـِ ًؼاٌ ال أهه ئال البضًلت الُاكت مىاعص جُىع  بضاًت مً بالغػم

ٌ  اكخهاصًاث علُه حعخمض  حكهضه الظي الاكخهاصي الىمى أن هما الىلل، كُاع في ؾُما ال اإلاخلضمت الضو

 ٌ ٌ  باإلاهضع وونـه علُه الاعخماص صعحت مً ػاص الىاقئت الضو  مً ػاص ما وهظا للُاكت، وألاؾاس ي ألاو

 .والؿُاؾُت والاكخهاصًت الاحخماعُت الحُاة في وجأزحره أهمُخه

 وأوشطخه أهىاعه، البترول، :ألاول  اإلاطلب

ٌ  واإلاهضع العالمي الاكخهاص عهب وباعخباعه ؤلاوؿان ئليها جىنل التي الاهدكاؿاث أهم مً البتروٌ  ألاو

 .الاكخهاصًت للخىمُت وألاؾاس ي

 البترول حعريف :ألاول  الفرع

ذ معىاها الجُني أنل مً ولمت البتروٌ  ًأزظ وكض باَنها، وفي ألاعى ؾُذ عىض عاصة وٍىحض الصخغ، ٍػ

ذ وَعغؾ ؾائل قيل البتروٌ  بحن ألىاهه وجسخلف جمحزه زانت عائدت له صهني ؾائل وهى الخام بالٍؼ

 قيل روٌبتال ًأزظ كض هظلً الىىعُت، لىثاؿت جبعا لؼوحخه جسخلف هما وألانـغ، والبني وألازًغ ألاؾىص

 1. الُبُعي الؼاػ وَؿمى ػاػ

ً مً هُمُائُا ًخيىن  أهه خُث مً بؿُِ ؿهى الىكذ، طاث في ومغهبت بؿُُت ماصة البتروٌ ٌعخبر  عىهٍغ

ئي الترهُب بازخالؾ مكخلاجه زهائو ازخالؾ خُث مً مغهب وهى والىغبىن، الهُضعوححن هما  الجٍؼ

ئاث مً جخيىن  ماصة ؿيل.منهما ليل  وجخجضص طعاث مً ًخألف حؼيء وول .ألاؾاؾُت جغهُبها وخضاث هي حٍؼ

 22. اجىػَعه وهُـُت الاجداص هظا في حؿاهم التي الغوابِ وهىع بعضص اإلااصة زهائو

 وجتراوح الهُضعوواعبىهاث مً زلُِ مً وٍخيىن  اهدكاعا، وأهثرها الُاكت مهاصع أهم مً البتروٌ ٌعخبر

باالياؿت الى مغهباث ازغي مثل الاػوث،الـىؾـاث  %39_50 %بحن الىـِ أهىاع بعٌ في وؿبتها

 عمىما البتروٌ ًلاؽ ؾم/غ 1.85 و 0.65 بحن ما البتروٌ زلل هثاؿت وجتراوح والهلُىم، .،الاهسجحن

 33 والبرمُل ًَ هما بملُاؾحن

 وأشكاله البترول أهىاع :الثاوي الفرع

 البترول أهىاع :أوال

 العمىم وعلى أهىاع عضة ًخىاحض الحلل هــ في وأخُاها آزغ، ئلى بلض مً هىعه في وٍسخلف البتروٌ ًدباًً

 واآلحي البتروٌ مً الخالُت ألاهىاع بحن الخمُحز ًمىً :

 .الباعاؿىُت الهُضعوهغبىهُت اإلاغهباث مً عالُت وؿبت ًدخىي  الظي البتروٌ هى :فيني برا بترول •

                                                                 
1
 ، 102 ص ، 1997جدة، والتوزيع، للنشر زهران دار " النفطٌة الموارد"الخولي، أحمد فتحي سيد  

2
 1 ص ، 2003 مصر، والتوزيع، للنشر العربية النهضة دار ،"العربً البترول"هللا، عبد حسين  

3
 .نفسه المرجع 
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 اإلاىاص أو الىاؿخُيُت اإلاغهباث مً عالُت وؿبت على املحخىي  البتروٌ وهى(: هافخني)إصفلتي بترول •

ت،) الاؾـُلخُت  (.الاوعوماجُت العٍُغ

 .مخىؾِ أو زلُل أو زـُف بتروٌ هى البتروٌ هظا أن وٍلاٌ :الىىعيت الكثافت درحت حضب •

ديت اإلاادة وضبت حضب •  .اإلاغ أو الحلى البتروٌ بحن الخمُحز ًخم وهىا :الكبًر

 الاكخهاصي واليكاٍ الهىاعت على مخعضصة جأزحراث عىه ًىجم البترولُت اإلااصة أهىاع في الازخالؾ وهظا -

 البترولي،

 :ًلي ما الخأزحراث هظه أبغػ  ومً

  البتروٌ؛ وؾعغ كُمت على الخأزحر

  للبتروٌ؛ ؤلاهخاحُت اليلـت على الخأزحر

ٌ  ًمىً التي البترولُت اإلاىخجاث ووؿبت ملضاع جلضًغ زالٌ مً البترولي العغى على الخأزحر  عليها الحهى

 بترولي؛ هىع ول مً

لت على الخأزحر غ ٍَغ   1البترولُت؛ اإلاهافي وهىعُت الخىٍغ

 البترول أشكال :ثاهيا

 :  أقياٌ زالزت الُبُعت في البتروٌ ًخسظ

 ومخمحزة زانت عائدت لها ؾائلت ماصة وهي الخام، البتروٌ ماصة عليها ًُلم ما وهي :الضائلت الحالت في .1 � ا

 .وألانـغ والبني وألازًغ ألاؾىص بحن مخىىع نهاولى 

ت اإلاىاص مً مجمىعت مً وٍخيىن  الُبُعي بالؼاػ علُه ًُلم ما وهي: الغازيت الحالت .2  أهمها الؼاٍػ

ذ الىغبىن  أهؿُض وزاوي والىتروححن والبروجحن (Ethan) ؤلاًثان وMethan))اإلاُثان  مخـاوجت، بيؿب والىبًر

 .للبِئت اإلالىزت الاهبعازاث كلُلت و اليلـت، كلُلت الىـاءة عالُت املحغوكاث مً الُبُعي الؼاػ وَعخبر

 جخىاحض كض البتروٌ وػاػاث ؾىائل وأن هما هاصعة، خالت وهي ؤلاؾـلذ هعغوق :صلبت شبه الحالت .3

 ؿلض .ابه جخىاحض التي الجؼغاؿُت اإلاىاَم وبدؿب مسخلـت بيؿب ولىً البعٌ بعًها مع مسخلُت بهىعة

 هما العغبي، الخلُج مىُلت في والبتروٌ الُبُعي الؼاػ مً كلُلت بيؿب مسخلُا الخام البتروٌ ًخىاحض

 2.الكماٌ وبدغ الجؼائغ همىُلت البتروٌ مع مسخلُا الُبُعي الؼاػ ًخىاحض

 

 البتروليت ألاوشطت :الثالث الفرع

 وٍمىً اإلاخخالُت العملُاث مً بمجمىعت همغ أن ًجب بل َبُعتها على املحغوكاث اؾخعماٌ ًمىً ال

 .الخدخُت البترولُت وألاوكُت ألاؿلُت البترولُت ألاوكُت:حؼأًً ئلى ألاوكُت أو العملُاث هظه جلؿُم

 ألافليت البتروليت ألاوشطت :أوال

                                                                 
1
 1 ص ، 1983 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،"البترولً االلتصاد فً محاضرات" الدويري، أحمد دمحم 

2
 Preskouriave ,Drabkine, "la chimie du pétrole et du gaz", traduction française éditions Mir, Moscou, 1983, p47.  
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 :واآلحي بخـهُلها وؾىلىم واؾخؼاللها املحغوكاث عً والخىلُب البدث أعماٌ في جخمثل

 حُىلىحُت أؾالُب باؾخعماٌ غوكاثحامل عً جدغ أهه على ٌعغؾ الخىلُب :والخىليب البحث -1

ائُت،  في ًخمثل هما ألاعى، ؾُذ جدذ املحغوكاث وحىص عضم أو وحىص بمعغؿت حؿمذ والتي وحُىؿحًز

 مىُلت جدضًض في عئِؿُا صوعا الخـجحراث وجلعب املحغوكاث، وحىص صالئل الهدكاؾ الخمهُضًت ألاقؼاٌ

 التي الاعجضاصاث زالٌ ومً أعيُت هؼة الاهـجاع ًدضر أمخاع6  عمم على اإلاخـجغاث حؼغؽ خُث الحـغ

لت جيخج م عً حسجل والتي اإلاخالكُت ألاعى َبلاث عً هاججت مسخلـت بٍُغ  خؿاؾت ئلىتروهُت وؾائل ٍَغ

 .املحخملت البترولُت اإلاىاَم بمعغؿت حؿمذ و بضكت ألاعى َبلاث حعحن

لت أؿًل هى :الحفر -2  املحغوكاث عً للىكف وؾُلت أهه على ٌعغؾ خُث البتروٌ عً للخىلُب ٍَغ

بُعت الصخىع  َبُعت بمعغؿت لىا ٌؿمذ وهظلً  مىاص أو الؼاػ أو بالبتروٌ مخعللت واهذ ؾىاء اإلاىاحم َو

 ؿُه وحض الظي اإلايان وٍيىن  املحغوكاث باؾخسغاج حؿمذ التي ألاقؼاٌ في أًًا الحـغ وٍخمثل أزغي،

 الؼاػ ؿهل هى ؤلاهخاج مغهؼ مهمت مً ؿان أزغي  مىاص على صائما ًدخىي  الخام البتروٌ أن وبما البتروٌ،

 وحعلها وكاث املحغ ومعالجت باؾخسغاج حؿمذ التي ألاعماٌ وَكمل ألازغي  اإلاىاص وعً البتروٌ، عً

 .1َىٍل ووكذ زلُلت اؾدثماعاث ًخُلب وهظا لالؾخعماٌ نالحت

 الخحخيت البتروليت ألاوشطت :ثاهيا 

غ ألاهابِب بىاؾُت املحغوكاث هلل أعماٌ في جخمثل  الُبُعي الؼاػ وجمُُع وجدىٍلها املحغوكاث وجىٍغ

ً  .وجىػَعها اإلاىخىحاث وجسٍؼ

 wagons قيل في لخهبذ جُىعث زم بغامُل، بىاؾُت جىلل املحغوكاث واهذ اللضًم في :الىلل 1- 

citernes   غ مىاَم عً ؤلاهخاج مىاَم بحن اإلاؿاؿاث لبعضوهٓغا  أنبدذ الاؾتهالن ومىاَم الخىٍغ

 الؼاػ بىلل الخانت ومنها،Oleoduc الاهابِب الخانت بىلل البتروٌ  وحؿمى  بىاؾُت جىلل املحغوكاث

م ؾـً حؿمى  ، Gazoducوحؿمى الُبُعي  او عً ٍَغ

 لُىلل حجمه جسـٌُ أحل مً وهظا (الؼاػ جمُُع) ؾائل ئلى جدىٍله ًجب الُبُعي للؼاػ باليؿبت أما

   Methaniers 1حؿمى ؾـً بىاؾُت بعضها

 هظه وجخمثل وحهتها، وخؿب َبُعتها خؿب معالجت ئلى املحغوكاث جدخاج :املحروكاث معالجت 2-

غ في اإلاعالجت  :ًلي هما الُبُعي للؼاػ باليؿبت والخمُُع للبتروٌ باليؿبت الخىٍغ

ت أو ة ؾائل مىاص ئلى وجدىٍله الخام البتروٌ ؿهل عملُت هى :الخكرير-أ  نالحت جهبذ خُث ػاٍػ

 2.النهائي لالؾخعماٌ

                                                                 
1
 ،–المحرولات لطاع فً األجنبٌة الشراكة ظل فً –"الجزائري االلتصاد فً وأهمٌتها البترولٌة الجباٌة" كريم، هندي 

 5ص 9000_9009الجزائر جامعة االقتصادية  العلوم في ماجيستر مذكرة
2
 البرامج خالل من الجزائر فً المستدام االلتصادي النمو تحمٌك فً البترولٌة الجباٌة دور" مختار، ،عصماني 

 9002_0139  سطيف، جامعة المستدامة، والتنمية أعمال إدارة في ماجستير مذكرة -( 4102_2001 ) التنموٌة"

 6ص
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ض به ًلهض :الخمييع-ب  جسـٌُ ًمىً العملُت طهبهو مىسـًت حض خغاعة صعحت في الُبُعي الؼاػ جبًر

 .مغة 600 ب الؼاػ حجم

 .الـدم هُمُاء لخىاؿـ أوكأث وكض هُمُائُت، بُغق  الؿائلت املحغوكاث جدىٍل حعني :كيمياء البترو-ج

ً ًخم :الخخسيً 3-  وػاػ البروبان، البىجان،)اإلاىغعة اإلاىخىحاث ؿلِ وٍسو ألاعى كاع في ئما الخسٍؼ

ىُت الؿىق  جمىًٍ لًمان اخخُاَاث بخيىًٍ وَؿمذ( اإلامُع البتروٌ  1. الَى

ً وان 1920 كبل :الخىزيع 4-  ًباع ؿيان الُبُعي الؼاػ أما الحجم، هبحرة أو نؼحرة كاعوعاث في ًباع البجًز

 باليؿبت ولؽ 13.5 و للبروبان باليؿبت ولؽ 10.5 خىالي جؼن  اإلاجزلي لالؾخعماٌ اإلاعضن مً كاعوعاث في

 للمؿاؿاث camion_ceterne حؿمى زانت قاخىاث بىاؾُت الدؿلُم ٍخمو  ووان للبىجان،

 اإلاىخجاث جىػَع قبىت بىاؾُت ًخم ؿالدؿلُم خالُا أماللمؿاؿاث البعُضة ،   wagon_ ceterneو،لهحرةال

ٌ  وواهذ الىغبىهاث، أهىاع بجمُع بتزوٍضها جلىم خُث .الخضماث، مدُاث في واإلاخمثلت اإلاىغعة  مطخت أو

ً ىُت اإلاخدضة بالىالًاث 1920 ؾىت للبجًز  2ألامٍغ

 له اإلافضرة والىظرياث البترول اصخخداماث :الثاوي اإلاطلب

 لٓهىع  أصي ما وهظا الاثلمجا مسخلف في يغوعي  عىهغ العخباعه وطلً البتروٌ اؾخسضاماث حعضصث للض

اث  .ولُبُعخه له مـؿغة هٍٓغ

 البترول اصخخداماث :ألاول  الفرع

 :منها عضًضة مجاالث في الىـِ ٌؿخسضم

 :الطبيت الاصخخداماث أوال

ذ هظا ٌؿخسضم ذ ئلُه ألازغي  اإلاىاص بعٌ ئياؿت بعض الٍؼ ـاٌ هٍؼ  وهىضا واهجلترا اإلاخدضة الىالًاث في ألَا

 .بالبكغة للعىاًت هظلً وَؿخعمل

 :البيطري  الطب في الاصخخداماث ثاهيا

ذ ٌؿخسضم  مً ئنابتها إلاىع الُُىع  أعحل جُهحر في مضٌؿخس ا هم ، الحُىان جُعُم في اإلاعضوي الٍؼ

اث،  .الؿىؽ مً ألازكاب ووكاًت التهاباث، عالج في ٌؿخسضم هما الـٍُغ

 :الىكاًت ثالثا

ذ ألن هٓغا ىبت ًمخو ال البتروٌ ٍػ  للماء الحؿاؾت اإلاىاص ؿُه حؼمـ أو واكُت هخؼُُت ٌؿخعمل ؿهى الَغ

ذ مً خمام في ٌؼمـ خُث بالُثُىم الاخخـاّ طلً على مثاٌ  ألاصواث على الحـاّ هظلً البتروٌ، ٍػ

 3.وألاهؿضة الهضي مً ووكاًتها والؿياهحن وألاؾلحت اإلاعضهُت الُضوٍت

                                                                 
1
 7ص نفسه، المرجع  

2
 Rabah Mahiout, "le petrole algerien edition,ENAP", alger, 1974, P 94. 

3
 Rabah Mahiou,OP.cit, p97 
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 للبترول اإلافضرة الىظرياث :الثاوي الفرع

 ْهغث وبالخالي البتروٌ بكأن وهُماوٍحن حُىلىحُحن مً واملخخهحن اإلاعىُحن أعاء وجباًيذ ازخلـذ للض

خان  3 هما مـؿغجان هٍٓغ

 (الالعظىيت)اإلاعدوي ألاصل على اإلاعخمدة الىظريت :أوال

اث هظه ججمع  جـاعالث هدُجت ألاعى باًَ في جيىهذ كض البتروٌ ماصة أن على حعضصها عػم الىٍٓغ

ذ عىهغ أو الىغبىن، مع الهُضعوححن عىهغ وجـاعل واجداص الالعًىٍت، العىانغ بحن هُماوٍت  هبًر

ٌ  خُث ألازغي، العىانغ مً وػحرها اإلااء مع الحضًض ت هظه أههاع ًداو  بىاؾُت عليها البرهان الىٍٓغ

ت الخدلُالث ٌ  ئلى أصث التي الىُمُائُت املخبًر  ئزًاعها بعض معضوي أنلها مىاص مً البتروٌ على الحهى

 التي هـؿها والىُمُائُت الُبُعُت للكغوٍ

ا جىنلها هى مىعتلمجا هظه أعاء ًضعم وما البتروٌ، حكيل لها ًسًع ا هٍٓغ  بعٌ جدًحر ئلى ومسخبًر

ً البتروٌ أو الهُضوهغبىهُت اإلاىخجاث  .الخ ...واإلاُثان وألاؾخلحن والبجًز

 العظىي  ألاصل على اإلاعخمدة الىظريت :ثاهيا

م أزظ للبتروٌ اإلاعضوي ألانل عً للبرهان العلماء أبدار حاهب ئلى  على للبرهان أبدازه ًىالي آزغ ؿٍغ

 نها حعخمض على عىانغ عًىٍت في جـاعلهاأ أي ؿُغي، أو خُىاوي أو هباحي عًىي  أنل مً البتروٌ وكأة

 :كؿمحن ئلى جىلؿم وهي للبتروٌ وجيىٍنها

 اهضزغث الىباجُت اإلاىاص أن خُث :البترول جكىن  أصل في الىباحي العظىي  اإلاصدر على حعخمد هظريت 1-

مغث  .البتروٌ ماصة لخيىن  الباًَ في وجدللذ وجـسخذ الؿىحن آالؾ عبر ألاعى باًَ في َو

 بساع وحؿلُِ الضؾمت الحمىى بعٌ بخلُحر هُضعوحُيُت ؿدىم على( لىعان) العالم جدهل كض هما

ٌ  جم هما عليها الؿازً اإلااء  الضؾمت اإلاىاص مً أزغي  أهىاع باؾخعماٌ مسخلـت قغوٍ في الحهى

 .هـؿها ألاهىاع مً هُضعوحُيُت ؿدىم على الىباحي والؿُلُلىػ 

 بعٌ واهلغاى اهضزاع أن خُث :البترول جكىن  أصل في الحيىاوي العظىي  اإلاصدر على حعخمد هظريت 2-

 ؿخـسخذ الؿىحن، أالؾ عبر واملحُُاث البداع كاع جدذ هبحرة وهمُاث بأعضاص الؼواخف أو ألاؾمان

 وأنله البتروٌ وكأة أن على العلماء أعاء اؾخلغث وبظلً البتروٌ ماصة ميىهت ألاعى أعماق في وجدللذ

ٌ  ًمىً وال ٌعلل ال ألهه عًىٍت مىاص مً ًيىن  أن البض  ْغوؾ في الهائلت مىعاثلمجا جلً على الحهى

نها الُبُعت والًىحض في الُبُعت الا اإلاىاص جسؼ  هائلت أولُت مىاص ئلى باالؾدىاص ئال معلضة وهُمُائُت َبُعُت

 .1الكيل طابه الُبُعت العًىٍت ؿلِ مً هباجُت وخُىاهُت جسؼنها 
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 وأهميخه البترول خصائص :الثالث اإلاطلب

ٌ  اؾتراجُجُت هؿلعت الىـِ أهمُت ًىم بعض ًىما جؼصاص  زهائو مً به ًخمحز إلاا وطلً اإلاىخجت للضو

 مخعضصة

 .الضولُت الخجاعب علُه بغهىذ ما وهظا

 البترول خصائص :ألاول  الفرع

 :ًلي إلاا هٓغا مخعضصة زهائو للبتروٌ

ض الىُماوي  جغهُبه •  مً ػحره في جىحض ال زىام ٌعُُه الىغبىن  مع اإلاضمىج الهُضعوححن أن خُث ؿٍغ

ٌ  وكض مجاها الُبُعت جلضمه الضمج وهظا اإلاىاص  الخيالُف لىً اٌلمجا هظا في الُبُعت جللُض ؤلاوؿان خاو

 باهٓت؛

ذ وؿبت اعجـاع ًإصي • ذ في الىبًر ً مع اختراكه ألن ؾعغه وجسـٌُ حىصجه جللُل ئلى الخام الٍؼ  البجًز

 الهىاء؛ جلىر ئلى ًإصي

 وأهمُت صولُت َبُعت عليها ًًـي مما والؿُاؾُت الاكخهاصًت بالعىامل جخأزغ ئؾتراججُت ماصة البتروٌ •

 زانت؛

 اؾخعماله؛ بىثاؿت ًدىاكو هايبا مهضعا البتروٌ ٌعخبر •

 مىخجا؛ 80000 خىالي البترولُت اإلاكخلاث جبلؽ •

ٌ  في البتروٌ مىابع معٓم جترهؼ • ٌ  في الـدم ًخىؿغ بِىما الىامُت الضو  الهىاعُت؛ الضو

 1هبحرة؛ أمىاٌ لغؤوؽ وجدخاج عالُت مساَغ جخًمً التي العمالكت الهىاعاث مً البتروٌ نىاعت •

 البترول أهميت :الثاوي الفرع

 :ًلي هما اإلاُاصًً مسخلف وفي الضولي اإلاؿخىي  على بالؼت أهمُت البتروٌ ًدخل

 للبترول الاكخصادًت ألاهميت :أوال

 :ًلي ؿُما للبتروٌ الاكخهاصًت ألاهمُت وجىمً

 للُاكت مهضع أهم والبتروٌ ؤلاهخاحُت العملُت عىانغ أخض الُاكت :للطاكت رئيس ي كمصدر البترول 1-

 أهمُت وجغحع ؤلاهخاجي، اللُاع في الىـِ ًلعبه الظي الىبحر الضوع  لىا ًخطح زم ومً الحضًث، الاكخهاص في

 :ابه ًخمخع التي اإلاؼاًا ئلى للُاكت مهضع وأهم البتروٌ

ت اللُمت اعجـاع ٌ  العلض ختى معغوؾ َاكىي  مهضع أي مً أهثر البتروٌ في اإلاخىلضة الحغاٍع   اللغن  مً ألاو

ً؛ الىاخض  والعكٍغ

 له؛ الُاكىٍت البضائل ول ئهخاج جيلـت مً بىثحر أكل البتروٌ ئهخاج جيلـت
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 ؛(البترولُت اإلاكخلاث)ألازغي  اإلاىخجاث مً للعضًض مهضع البتروٌ

 بعض ئال اؾخعماله ًمىً ال أهه أولُت هماصة البتروٌ ًمحز ما :الصىاعت في أصاصيت أوليت مادة البترول-2

 وكاَا حعخبر الخدىٍلُت أو الاؾخسغاحُت ؾىاء اجهطا خض في البترولُت والهىاعت علُه، عملُاث عضة ئحغاء

 التي الهىاعُت ألاوكُت ئلى ئياؿت ، هيل الهىاعي اللُاع في ؿعالت مياهت جدخل بدُث واؾعا، نىاعُا

 .البتروهُمُاوٍت الهىاعاث مثل البترولُت اإلاىخجاث على حعخمض

ٌ  اكخهاصًاث في أهبر بهـت ألاهمُت هظه جخطح :اإلااليت لإلًراداث مصدر البترول -3  اإلاىخجت الضو

 له واإلاهضعة

ني الضزل في البتروٌ على عئِؿُت بهـت اكخهاصها ٌعخمض والتي  جمىٍل وفي الغأؾمالي التراهم وفي الَى

ٌ  هظلً جدهلها البترولُت وؤلاًغاصاث الاكخهاصًت، الخىمُت بغامج  على يغائب قيل في اإلاؿتهلىت الضو

 قيل في ًيىن  إلاا زانت حضا عالي بملضاع اإلاالُت ؤلاًغاصاث جىلُض في البتروٌ وَؿاهم مثال، الاؾتهالن

 .(ألاولي قيله في ولِـ)بترولُت مكخلاث

ت ؾلعت ومكخلاجه البتروٌ ٌكيل :الخجاري  جبادل في صلعت أهم البترول 4-  في هبحر صوع  لها صولُت ججاٍع

ٌ  ول في جضاولها ًخم ومكخلاجه البتروٌ ألن الخجاعي  الخباصٌ جيكُِ   في البتروٌ أهمُت وجؼصاص العالم صو

ٌ  باليؿبت زانت الضولُت الخجاعة  في ألاؾاس ي اإلاهضع ؿيها البترولُت الهاصعاث حعخبر التي اإلاىخجت للضو

 .اجهمضؿىعا محزان

ٌ  ؿيها ًخم هبحرة بترولُت بىعناث جىحض :اإلااليت ألاصىاق جيشيط في البترول دور  -5  بالعلىص الخضاو

 1.اإلاالُت ألاؾىاق جيكُِ في ٌؿاهم مما البترولُت

 للبترول الاحخماعيت ألاهميت :ثاهيا

 :ًلي ؿُما للبتروٌ الاحخماعُت ألاهمُت جىمً

 والاكخهاصًت الاحخماعُت الحُاة في اللُاعاث أهم مً الىلل ٌعخبر :اإلاىاصالث وكطاع البترول 1-

 .اللُاع هظا ؾحر يمان في هبحر صوع  وللىـِ اإلاعانغ، لإلوؿان

 مً البترولي اللُاع في حعمل التي الكغواث ليىن  هٓغا :العاملت اليد حشغيل في البترولي اللطاع دور  2-

ُف عضص هبحر مً الُض العاملت مً مسخلف اإلاؿخىٍاث ؿ الىبحرة الكغواث � . انها حؿاهم في  جْى

 2 والازخهاناث .
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 للبترول الضياصيت ألاهميت :ثالثا

 :في للبتروٌ الؿُاؾُت ألاهمُت وجخمثل

 أهه على ئلُه وَكاع الؿُاس ي اللغاع نىع في هاما صوعا البتروٌ ًإصي:الضياس ي والاصخلرار البترول 1-

 في ًخىؿغ ال خُث مخيافئ، ػحر العالم في البتروٌ جىػَع ألن وطلً العالم، في الؿالم أو الحغوب كُام أؾاؽ

 ٌ  .به اإلاىاَم أػنى مً ألاوؾِ الكغق  مىُلت حعض هما حمُعها، الهىاعُت الضو

ٌ  ًض في للبتروٌ الؿُاؾُت ألاهمُت مٓاهغ جىدهغ ال :طغط كضالح البترول 2-  مً له اإلاؿتهلىت الضو

ٌ  البتروٌ، مىاَم على الىـىط بؿِ أحل مً لخىاؿؿها ػاًت اعخباعه زالٌ  لؼغى اؾخعملخه اإلاىخجت ؿالضو

 كُىص ؿغيذ عىضما الؼغى لىــ اإلاخدضة ألامم مىٓمت مثل الضولُت اإلاىٓماث اؾخعملخه هما ؾُاس ي

 .1الؼظاء ملابل البتروٌ بغهامج زالٌ مً العغاق على اكخهاصًت

 للبترول العضكريت ألاهميت :رابعا

ت الُبُعت طو البتروٌ على العالمي الُلب  هظه وجؼصاص العالمي الاؾتهالن مً%5 خىالي ٌعاصٌ العؿىٍغ

 العؿىغي  الُلب عليها ًؼصاص التي البترولُت اإلاكخلاث أهم الىحروؾحن وَعض الحغوب، خالت في اليؿبت

 العهغ في الحغوب أؾباب أبغػ  مً أن هما اإلاُياهُىُت، الحغب آلُاث ملخخلف للىكىص همهضع الؾخعماله

 2 البتروٌ مىاَم على الؿُُغة هى الحضًث

 العاإلايت البتروليت الضىق  :الثاوي اإلابحث

 خُث الضولُت والخجاعة للهىاعت وأؾاؾُت خُىٍت ماصة هى ئط العالم، في للُاكت مهضع أهم البتروٌ ٌعخبر

ٌ  كبل مً زانت مؿخمغا جؼاًضا علُه الُلب ٌكهض  على البترولُت الؿىق  وحعض الىبري، الهىاعُت الضو

 .وؿبُا مخلاعبت ؿتراث زالٌ خاصة جللباث مً البتروٌ أؾعاع له جخعغى ما بؿبب مؿخلغة ػحر نها ؾىق أ

 العاإلايت البتروليت الضىق  وأهىاع مفهىم :ألاول  اإلاطلب

 ئط اإلاخؼحراث، خُث مً ألازغي  واإلاىاص الؿلع أؾىاق عً الازخالؾ ول العاإلاُت البترولُت الؿىق  جسخلف

 .وأهىاعها العاإلاُت البترولُت الؿىق  إلاـهىم الخُغق  ًمىىىا هىا ومً وعضًضة هثحرة مخؼحراث ؿيها جخدىم

 العاإلايت البتروليت الضىق  مفهىم :ألاول  الفرع

  البترولُت، الؿلعت جباصٌ عملُت لحضور حؼغاؿُا أو مياهُا الىهمي اإلايان هي البترولُت الؿىق 

غاؾ منهابحن الخام زانت  3. اإلاخباصلت ألَا
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 ـها ًمىىىا أًًا انها الؿىق التي ًخم ؿيها الخعامل باإلاهضع اإلاهم مً مهاصع الُاكت وهى  على حعٍغ

 العىامل ئلى باإلياؿت الخدـٓاث، بعٌ مع والُلب العغى كاهىن  الؿىق  هظا البتروٌ ، ًدغن

ت الؿُاؾُت، والعىامل أزغي  عىامل هىان ،الؿىق  جدىم التي الاكخهاصًت  واإلاىازُت العؿىٍغ

 1 الىبري  البترولُت والكغواث واإلاىخجحن اإلاؿتهلىحن بحن اإلاهالح وجًاعب

 في والغئِس ي ألاؾاس ي باإلاىعص ؿُه الخعامل ًخم الظي اإلايان هي البترولُت الؿىق  أن وؿخسلو ؾبم ومما

ً  العغى للىاهحن َبلا وطلً الخللُضًت الُاكت مهاصع مً عئِس ي همهضع البتروٌ وهى الاكخهاص جدٍغ

 .والُلب

 

 العاإلايت البتروليت ألاصىاق أهىاع :الثاوي الفرع

 الىبري  البترولُت الكغواث بحن العالكاث حؼُحر بعض البترولُت الهىاعت على َغأث التي لألخضار هدُجت

 ٌ  هما البترولُت ألاؾىاق مً أقياال أهخج مما الخام البتروٌ حؿىٍم َغق  جُىعث للبتروٌ اإلاىخجت والضو

 :ًلي

 في البتروٌ بغامُل ؿُه جخىاحض خُث معحن ماصي بميان لِؿذ الـىعٍت ألاؾىاق ئن :الفىريت ألاصىاق -1

 مىُلت في همذ التي الـىعٍت الهـلاث مجمل على الـىعي الؿىق  مـهىم ًىُبم ولىً اإلاكتري  اهخٓاع

 بىاؾُت الُغؿحن بحن الهـلاث هظه ػالبا جخم مىخجاث، عضة أو مىخج على للخجاعة هام وكاٍ ؿيها ًخمغهؼ

 مً ًىً لم ئطا خالت في العملُاث، هظه لِسجل مهغؾ أي ًىحض وال بالتراض ي ؾىق  ؿهى وبالخالي الهاجف

 جمغهؼهم ًـؿغ ما هظا ألاعماٌ ٌؿهل ؾىؾ اإلاكتري  مً البائع اكتراب ؿان علض، إلبغام الالخلاء الًغوعي 

ىُت، اإلاخدضة بالىالًاث هُىٍىعن ومُىاء اإلاىؿًُ زلُج ؾىقي)معىُت حؼغاؿُت مىاَم في  الخلُج ألامٍغ

بي، بدغ مىُلت ألاكص ى، بالكغق  ؾىؼاؿىعة ؾىق  العغبي،  هُاق ًىً ولم ( أوعوبا في عوجغصام ؾىق  الياٍع

 الـىعي الؿعغ ًىً لم وبالخالي لبتروٌ،ل العاإلاُت الخجاعة حجم مً% 15 اإلااض ي في ًخجاوػ  الـىعٍت الؿىق 

 الـىعٍت ألاؾىاق ؿيها وجُىعث همذ التي اإلاىاَم ئن.اإلاعلىت ألاؾعاع في مدؿىؾا جأزحرا ًإزغ اإلاىسـٌ

 :الخالُت بالخهائو جمخاػ

 هثُف؛ بترولي حعامل  

 ٌؿاهمان اللظان والؿماؾغة الخجاع :اإلاخعاملحن مً هىعان واإلاؿخعملحن اإلاىخجحن على ئياؿت 

  الؿىق؛ ؾُىلت في

 هي اإلاؿخعملت والىمُاث ألاؾعاع قـاؿُت ؿان بالتراض ي، أؾىاق هي ألاؾىاق هظه أن وباعخباع ألازحر وفي

 2.الًبِ هُئت ػُاب ئلى طلً وَعىص يعُـت حض
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 87،جامعة الجزائر ،ص 9009-9000االقتصادية،
2
 3 ص ، 1992 لبنان، والنشر، للطباعة العربية النهضة دار ،"واإلنتاج الموارد جغرافٌة" منيمة، حسين سارة 
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 قُياػى مجلـ هُىٍىعن، بىعنت هي اإلاؿخلبلُت ألاؾىاق(: آلاحلت) للبترول اإلاضخلبليت ألاصىاق 2-

 في الثماهِىاث مىخهف في كضًما ألاؾىاق هظه عغؿذ لىضن، وملغها للبتروٌ الضولُت البىعناث، الخجاعي 

 باليؿبت مؿخدضزت ْاهغة حعخبر وهي الؼعاعُت واإلاىخجاث مخىكعت ػحر بعىامل جخأزغ التي الؿلع مجاٌ

 آلاحلت ألاؾىاق في همحز أن وٍمىً الاؾخلغاع وعضم بالخظبظب جدؿم أؾعاع ْل في ئال جيخعل ؿال للبتروٌ

 1 ألاؾىاق مً هىعحن

  ؾعغ على واإلاكتري  البائع باجـاق الؿىق  هظه في اإلاعامالث جخم :آلاحلت اإلااليت البتروليت الضىق 

 الحجم جدضًض على اإلاكتري  جغػم الؿىق  ؿلىاعض الخام، للبتروٌ قهغ أحله حؿلُم مع معحن

ش جدضًض على والبائع  .ًىما 15 أصهاه أحل في الشحىت جىؿغ جاٍع

  على ؿلِ جخم ال ؿيها ؿاإلاعامالث بىعناث عً عباعة الؿىق  هظه :آلاحلت اإلااليت البتروليت الضىق 

م عً مالُت اقع أو  بىاؾُت أًًا ولىً عُيُت بًاعت  واإلاىخجاث الخام البتروٌ وبُع قغاء ٍَغ

 ؾىق  الخجاعي، للخباصٌ هُىٍىعن ؾىق  :هجض ألاؾىاق هظه أهم ومً التزاماث، بىاؾُت البترولُت

 .باهجلترا العاإلاُت البترولُت اإلاباصالث وؾىق  العالمي الىلضي للخباصٌ ؾىؼاؿىعة

 وخصائصها العاإلايت البتروليت الضىق  مميزاث :الثاوي اإلاطلب

 اإلاىاص أؾىاق مً ػحرها عً الاؾخمغاع لها جًمً أؾاؾُت وزهائو ممحزاث بعضة البترولُت الؿىق  جخمحز

 .ألاولُت

 العاإلايت البتروليت الضىق  مميزاث : ألاول  الفرع

  في جخمثل مهمت بممحزاث والُلب العغى خُث مً البترولُت ألاؾىاق جخمحز :

 مسخلف أزظث :الاحخكاري  التركس وضبت ارجفاع  ٌ  مً حؿعى مىٓماث قيل في جترهؼ العالم صو

ٌ  مهالحها، على للضؿاع زاللها ٌ  ألاوبً، مىٓمت زالٌ مً للىـِ واإلاهضعة اإلاىخجت والضو  الضو

 .الاكخهاصي وؤلاهماء الخعاون  مىٓمت زالٌ مً للىـِ اإلاؿخىعصة الهىاعُت

 مغوهخه، بعضم اللهحر ألاحل في الُلب ًخمحز :اللصير ألاحل فترة في الطلب مروهت عدم 

ٌ  ًمىنها ال البتروٌ اؾخسضام أؾاؽ على  اإلابيُت ؿالهىاعاث  بؿبب آزغ مهضع ئلى عىه الخدى

ٌ  الىكذ بعٌ جخُلب العملُت هظه ألن طلً مثال أؾعاعه اعجـاع  البضًلت الُاكت مهاصع ئلى للخدى

 الُاكت اؾخسضام جغقُض أو

 بهىعة للبتروٌ العاإلاُت الؿىق  جخأزغ :الىثيلت الصلت ذاث باألصىاق البتروليت الضىق  جأثر 

 2.البتروٌ على العالمي الُلب بخللباث جخأزغ والتي الشحً وجيالُف الىاكالث  بؿىق  مباقغة

                                                                 
1
 ط األردن، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار ،"والغاز النفط محاسبة" الراوي، مطلك الخالق عبد 

 . 709،ص700،ص1،9000
2
 77 ص ذكره، سبق مرجع إسماعيل، محروس دمحم 
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  : العاإلايت البتروليت الضىق  خصائص :الثاوي الفرع

  في جخمثل مهمت بسهائو البترولُت ألاؾىاق جخمحز عامت وبهىعة

 ت الؿىق  جخمحز خُث :جىافضيت أكثر صىق  أنها  هى الؿعغ أنبذ أًً البتروٌ وقغاء بُع بدٍغ

ت، الكغواث كبل مً ًـغى ولم الؿىق  في اإلاؿُُغ  خُث أهثر بمغوهت ًخمحز أهه هما الاخخياٍع

ٌ  الكغواث جيىن   .الهـلاث في مباقغة مىاؿؿت في واإلاؿتهلىت اإلاىخجت والضو

 الهـلاث وجُىع  ْهىع  بؿبب قـاؿُت أهثر العاإلاُت البترولُت الؿىق  أنبدذ :شفافت صىق  أنها 

ٌ  الالػمت اإلاعلىماث جىؿحر الًغوعي  مً أنبذ خُث ألحل  جللُل أحل مً والُلب العغى خى

 .ألاؾعاع جظبظب عً الىاحمت املخاَغ

  الاكخهاص في البتروٌ أهمُت جىامي ئلى البترولُت الؿىق  اؾخلغاع عضم ًغحع :مضخلرة غير صىق 

 اؾخلغاع عضم أزغي  حهت ومً حهت، مً الاثلمجا ول في علُه الىلي لالعخماص هٓغا العالمي

 وٍؼصاص البتروٌ ئهخاج ؿُه ًؼصاص الظي الىكذ ؿـي والُلب، العغى حؼحراث بؿبب ألاؾعاع

 العىامل بؿبب الؿىق  في الخللباث جخـاكم هما اعجـاعا جؼصاص ألاؾعاع أن هجض مىه اإلاعغوى

 .1ألاؾعاع على واضحت آزاعا جترن والتي البترولُت الؿىق  في والخالعب اإلاًاعباث الؿُاؾُت،

 العاإلايت البتروليت الضىق  في الفاعلىن  :الثالث اإلاطلب

ٌ  مجهىصاث جىُٓم باججاه عجلذ البترولُت الؿىق  في الحانلت الخُىعاث ئن ٌ  الىامُت الضو  والضو

 .البلضان لخلً الحُىٍت اإلاهالح عً الضؿاعنها قأ مً صولُت مىٓماث عبر الهىاعُت

 (OPEC)للبترول اإلاصدرة الدول  مىظمت :ألاول  الفرع

 ألاوبك مىظمت وشأة :أوال

 هظا وحاء صوٌ، زمـ مً مىضوبىن  خًغه 1960 ؾبخمبر في بؼضاص مإجمغ في ألاوبً مىٓمت ئوكاء جم

اع وفي ، 1959 العغبي البتروٌ مإجمغ بعض اإلاإجمغ ٌ  مً العضًض هالذ الؿُاس ي ؤلَا  منها) اؾخلاللها الضو

 ٌ ٌ  مىخجت صو اع أما(للبتروٌ مهضعة وصو  اجهصمغ التي والُابان باو أوع  بىاء عملُت أصث ؿلض الاكخهاصي ؤلَا

بت ألاوؾِ الكغق  مىُلت في وزهىنا البتروٌ، على الُلب جؼاًض ئلى الثاهُت العاإلاُت الحغب  مً اللٍغ

 2. العالُت ؤلاهخاحُت واللضعاث الاخخُاَي وطاث أؾىاكها

 (OPEC) ألاوبك إلاىظمت اإلاىظمت الدول  : ثاهيا

 ٌ ٌ  ًىضح الخالي الجضو ش ألاوبً إلاىٓمت اإلاىٓمت الضو  .اهًمامها وجاٍع

                                                                 
1
 080،ص 066 ص ، 1999 طرابلس، المفتوحة، الجامعة ،"النفط التصادٌات"رسن، الحسن عبد سالم 

2
 ص ، 1982 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،"تطورها وآفاق حاضرها ماضٌها، األوبن"أحمد، سيد القادر عبد 
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 (4 الضوٌ اإلاىٓمت إلاىٓمت الاوب1ً_1الجضوٌ عكم )

ش الاهًمام الضوٌ الاعًاء  جاٍع

 1369 اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت -اًغان -اليىٍذ  –ؿجزوٍال  –العغاق 

 1361 كُغ

 1362 اهضوهِؿُا -لُبُا 

 1361 الاماعاث العغبُت 

 1363 الجؼائغ

ا  1311 هُجحًر

 2991 اوؼىال -الاوىاصوع 

   http://www.almrsol.comاإلاهضع4

 ألاوبك مىظمت أهداف : ثالثا

 :ًلي ما ئلى اإلاىٓمت صؾخىع  هضؾ وكض

 البترولُت الؿُاؾاث وجىخُض جيؿُم  ٌ  مهالحها لحماًت الؿبل أؿًل وجدضًض ألاعًاء للضو

  ومجخمعت؛ ؿغاصي

 اءانه لؼغى للبتروٌ العاإلاُت ألاؾىاق في ألاؾعاع اؾخلغاع لخدلُم والىؾائل الؿبل ئًجاص 

ت؛ وػحر الًاعة الخللباث  الًغوٍع

 بمهالح صوما الاهخمام  ٌ  ئمضاصاث جأمحن ئلى ئياؿت لها مؿخلغ صزل جأمحن ويغوعة اإلاىخجت الضو

ٌ  البتروٌ مً ومؿخلغ هـاءة وطاث اكخهاصًت  نىاعخه؛ في ٌؿدثمغ إلاً وعائض اإلاؿتهلىت للضو

 ت الؿُاؾاث ويع في الـعالت اإلاكاعهت  العاإلاُت؛ ألاؾىاق في ألاؾعاع اؾخلغاع جًمً التي الدؿعحًر
1 

 :ألاوبك خارج البترول مىخجي :الثاوي الفرع

ٌ  هظه اكخىاء جم   والخالي وهي البتروٌ ؾىق  في وأهمُتها اللاعاث ازخالؾ بدؿب الضو

 ألامريكيت اإلاخحدة الىالًاث :أوال

ىُت اإلاخدضة الىالًاث حعض ٌ  أهبر مً ألامٍغ  نهاليى  عاحع والؿبب العالم في للبتروٌ واإلاؿتهلىت اإلاىخجت الضو

ٌ  البتروٌ اهدكاؾ في ألانل اصة مغهؼ جدخلنها أ هما  "الؿُىحز جاقل" مضًىت في ججاعي  خلل أو  في الٍغ

 .العاإلاُت البترولُت الهىاعاث

 روصيا :ثاهيا

                                                                 
1
 . 20 ص نفسه، المرجع 
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 جىً لم و 1860 عام بضأث خُث العالم في البترولُت الهىاعاث أكضم مً الغوؾُت البتروٌ نىاعت حعخبر ،

 ألاحىبي عأؾماٌ ئلى للبتروٌ الغئِس ي الاؾدثماع ٌعىص بل الىكذ طلً في البترولُت اجهلثروا مالىت عوؾُا

ُاهُا، الؾُما  .الؿىٍض ؿغوؿا، بٍغ

 الغربيت أوروبا دول :ثالثا

ٌ  جدىلذ  اؾتهالهه وؿبت اعجـعذ بدُث 1950 ؾىت بعض البتروٌ ئلى الـدم نىاعت مً الؼغبُت أوعوبا صو

ٌ  أؾاؾحن، عاملحن ئلى طلً وَعىص% 45 ئلى 10 مً اإلاكترهت ألاوعوبُت الؿىق  في  الـدم نىاعت حعغى ألاو

 اإلاُلىب اإلااٌ عأؽ واهسـاى العاملت الُض هلو وبؿبب الثاهُت العاإلاُت الحغب في ألايغاع مً لىثحر

ىُت الاكخهاصًت اإلااعقاٌ زُت الثاوي العامل أما  الهىاعت هظه لدكؼُل م عً ألامٍغ  البتروٌ هلل ٍَغ

 .1للُاكت أؾاس ي همهضع واؾخسضامه أوعوبا ئلى ألاوؾِ الكغق  مً الغزُو

 

  (AIE)للطاكت الدوليت الىكالت :الثالث الفرع

-1974 عامي البتروٌ أؾعاع اعجـاع على و 1956 عام الؿىَـ أػمت على ؿعل هغص الىوالت هظه أوكئذ للض

ٌ  حهىص وجىُٓم جىخُض لـغى ، 1973  صولت 18 عًىٍتها قملذ وكض ،(OPEC)وحه في اإلاؿتهلىت الضو

ـ، وملغها  OECD نىاعُت ػغبُت مً اعًاء مىٓمت   الىالًاث هي صولت 29 ئلى العًىٍت اعجلذ وكض باَع

 بلجُيا، الضاهماعن، الؿىٍض، هُىػٍلىضا، أؾترالُا، الُابان، اًُالُا، أإلااهُا، اإلاخدضة، اإلاملىت هىضا، اإلاخدضة،

 هىلىضا

 البرحؼاٌ، ع،لمجا ؿلىضا، ؿغوؿا، الُىهان، جغهُا، الىمؿا، اؾباهُا، ؾىَؿغا، اًغلىضا، لىهؿمبىعغ،

 2 اؾخىهُا بىلىهُا، ؾلىؿاهُا، ،وىعٍا الدكًُ، .الجروٍج،

 البتروليت العاإلايت الشركاث :الرابع الفرع

 وهي الؿبع، بالكلُلاث حؿمُتها انُلح العاإلاُت البترولُت الهىاعت على الكغواث مً مجمىعت ؾُُغث

ىُت، اإلاخدضة الىالًاث أؾاؽ مملىهت ُاهُا، ألامٍغ  على حؿُُغ الكغواث هظه واهذ خُث هىلىضا، بٍغ

ىُت اإلاخدضة الىالًاث زاعج العالمي البترولي ؤلاهخاج مً %80 خىالي  نهااا هم الاقتراهُت واإلاىٓىمت ألامٍغ

غ  نىاعت مً % 70 جمخلً ا  .3اإلاخدضة الىالًاث في جخىاحض البتروٌ هاكالث 50 هدى وواهذ العاإلاُت الخىٍغ

 

                                                                 
1
 العلوم في دكتوراه أطروحة ،"الجزائر حالة دراسة الصادرات، على النفط استغالل أنظمة تطور أثر" مخلفي، أمينة  

 027ص 9009-9000ورقلة، قاصدي مرباح، جامعة االقتصادية،
2
 67 ص ذكره، سبق مرجع هللا، عبد حسين  

3
 85 ص ذكره، سبق مرجع إسماعيل، محروس دمحم  



العالمية ومتغيراتهاالفصل الثاني: عمىميات حىل السىق البترولية   
 

[40] 
 

 العاإلايت البتروليت ألاصعار :الثالث اإلابحث

 اكخهاصًت اعخباعاث أي عً الىٓغ وبهغؾ للجضٌ ئزاعة اإلاىيىعاث أهثر مً البتروٌ حؿعحر مىيىع ٌعخبر

 .البتروٌ أؾعاع جدضًض في للؼاًت هاما صوعا جمثل عضًضة أزغي  اعخباعاث هىان ؿان

 وأهىاعه البترولي الضعر مفهىم :ألاول  اإلاطلب

 خىله اإلاـاهُم بعٌ جلضًم ئلى اعجأًىا العاإلاُت، الؿىق  في البتروٌ أؾعاعه في اإلاإزغة للعىامل الخُغق  كبل

ـاث عغى زالٌ مً وطلً  .وأهىاعه جىاولخه التي الخعٍغ

 البترولي الضعر مفهىم :ألاول  الفرع

 ومدضصة معُىت مضة زالٌ البترولُت للؿلعت حعُى التي الىلضًت اللُمت أهه على البتروٌ الؿعغ ٌعغؾ

 الؿىق  َبُعت ئلى باإلياؿت هظا ومىازُت، ؾُاؾُت، احخماعُت، اكخهاصًت، عىامل عضة جأزحر هدُجت

 1. ؿيها الؿائضة

 كُمت ٌعاصٌ كض والؿعغ بالىلىص عنها معبر الص يء كُمت عً عباعة أهه على البترولي الؿعغ ٌعغؾ أًًا

 الص يء لظلً اللُمت مً أهثر أو أكل الؿعغ ًيىن  كض أي معها ًدؿاوي  أو معها ًخعاصٌ ال كض أو الص يء

 عنها معبر البترولُت الؿلعت أو اإلااصة كُمت ٌعني البترولي الؿعغ ؿان الخعٍغف هظا زالٌ ومً اإلاىخج

 2 .بالىلىص

 

 البترولي الضعر أهىاع :الثاوي الفرع

ت اإلاهُلحاث مً العضًض هىان  معحن معنى عً ٌعبر بترولي ؾعغي  مهُلح ول خُث البترولُت الؿعٍغ

 :هي ألاهىاع هظه أبغػ  ومً ألازغي  ألاؾعاع أهىاع بلُت عً له وممحز

 اإلاعلىت ألاصعار أو اإلاعلً الضعر:أوال

 الؿعغ هظا ْهغ البترولُت، الؿىق  في البترولُت الكغواث كبل مً عؾمُا اإلاعلىت البتروٌ أؾعاع ابه ًلهض

 ٌ ىُت اإلاخدضة الىالًاث في 1880 عام في مغة ألو  .أوٍل ؾخاهضعص قغهت كبل مً ألامٍغ

 اإلاخحلم الضعر:ثاهيا

 واإلاكتري  البائع الُغؿان عليها ًىاؿم مخىىعت خؿىماث أو حؿهُالث للاء اإلاخدلم الؿعغ عً عباعة هى

 عً عباعة ؿعلُا هى املحلم والؿعغ الضؿع، قغوٍ في حؿهُالث أو اإلاعلً الؿعغ مً هدؿم مئىٍت بيؿبت

 ْهغث وللض واإلاكتري، البائع َغؾ مً اإلامىىخت املخخلـت والدؿهُالث الحؿىماث هاكها اإلاعلً الؿعغ

                                                                 
1
 ، 2006 اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،"إستراتجٌة لراءة الطالة وبدائل البترولٌة الشركات إدارة"النجار، فريد  

 50ص
2
 العلوم في ماجستير مذكرة ،"الجزائري االلتصاد على وأثره البترول ألسعار التارٌخً التطور"رويجح، السعيد  

 7، ص 9007-9009مرباح ورقلة، قاصدي جامعة االقتصادية،
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 وبعضها اإلاؿخللت ألاحىبُت البترولُت الكغواث ابه عملذ الخمؿِىاث، أوازغ ؿترة مىظ ألاؾعاع هظه

ىُت الكغواث ٌ  في البترولُت الَى  الضو

ٌ  أو أوبً، مىٓمت ؾىاء البترولُت  .ألازغي  ألاحىبُت الضو

 ؤلاشارة صعر:ثالثا

 أزظ اإلاعلىت حاهب ئلى اإلاخدللت ألاؾعاع ْهىع  بعض خُث الؿخِىاث، ؿترة في ْهغ ألاؾعاع مً الىىع هظا

ٌ  بعٌ بحن البتروٌ كُمت اخدؿاب في ؤلاقاعة ؾعغ واعخمض  ألاحىبُت، البترولُت والكغواث البترولُت الضو

 الخام البتروٌ ؾعغ عً عباعة ؤلاقاعة ؾعغ ئن الُغؿحن، بحن البترولُت العىائض كؿمت أو جىػَع أحل مً

ض اإلاعلً الؿعغ عً ًلل والظي  والؿعغ اإلاعلً الؿعغ بحن مخىؾِ ؾعغ أهه أي اإلاخدلم، الؿعغ عً وٍٍؼ

بلخه به أزظث الؿعغ هظا ئن اإلاخدلم،  وؿغوؿا الجؼائغ بحن جم ما مثل البترولُت البلضان مً العضًض َو

 .1965 عام

 الظريبيت الكلفت صعر:رابعا

بت كُمت ئلى مًاؾ الخام البتروٌ ئهخاج ليلـت اإلاعاصٌ الؿعغ هى  أؾاؾُت بهىعة والغبذ الضزل يٍغ

ٌ  العائضة  الظي ألاؾاؽ ًمثل الىكذ هــ في وهى ، الخام البتروٌ مً بغمُل على لحهىلها البترولُت للضو

 .الخؿاعة ٌعني الؿعغ هظا مً بأكل ؿالبُع الؿىق  في اإلاخدللت ألاؾعاع ؿىكه جخدغن

 آلاوي أو الفىري الضعر:خامضا

 للُمت مجؿض الؿعغ وهظا الحغة، البترولُت الؿىق  في ؿىعٍا أو آهُا اإلاخباصلت البترولُت الىخضة ؾعغ هى

غاؾ بحن اإلاخباصٌ للبتروٌ الحغة الؿىق  في هلضًا البترولُت الؿلعت ت العاعيت ألَا  1.آهُت وبهىعة واإلاكتًر

 

 البتروليت ألاصعار على اإلاؤثرة العىامل :الثاوي اإلاطلب

ٌ  باليؿبت ؾىاء ألاهمُت ػاًت في ٌعخبر البتروٌ أؾعاع في اإلاإزغة العىامل أهم معغؿت ئن  والتي اإلاىخجت للضو

ٌ  باليؿبت أو هبحرة بيؿبت البتروٌ على اجهناصعا في حعخمض  ٌعخمض التي الهىاعت وباألزو اإلاؿتهلىت للضو

 .الهام الُاكىي  اإلاهضع هظا على اكخهاصها

 للبترول العالمي العرض :ألاول  الفرع

 ٌعخبر ئط وؾعغه البتروٌ على الُلب ملضمتها في ًأحي املحضصاث، مً لعضص للبتروٌ العالمي العغى ًسًع

 باإلمياهُاث العغى ًخدضص وهظلً الؿىق  في الؿائضة ألاؾعاع عىض اإلاؿتهليىن  ًُلبه إلاا اؾخجابت العغى

ٌ  في اإلاخاخت ؤلاهخاحُت  .معحن وكذ في الحلى

 البترولي العرض مفهىم :أوال

                                                                 
1
 65 ص ذكره، سبق مرجع عفيفي، دمحم صديق  
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 أو الخام البتروٌ مً الىمُت هظه واهذ ؾىاء جىؿحرها للمىخجحن ًمىً التي الىمُت هى البترولي العغى

 ًُلبه إلاا اؾخجابت أهه البترولي العغى وَعخبر مدضصة، ػمىُت ؿترة عىض و مدضوص ؾعغ عىض اإلاىغع 

 حؼء له ًًاؾ وكض معٓمه أو اإلاىخج البتروٌ ول في وٍخمثل الؿىق  في الؿائضة ألاؾعاع عىض اإلاؿتهليىن 

 اؾخعضاصا املخؼون مً

اصة أي إلاىاحهت  العغى مغوهت أن هما البترولُت، ؤلامضاصاث في ازخالٌ ور خض أو الُلب في مخىكعت ػحر ٍػ

 وول ألاؾعاع، حؼُحر مىاهبت البترولي العغى على ًهعب ألهه معضومت قبه جيىن  اللهحر اإلاضي في البترولي

 أهثر أهه أزبذ والظي بالضًىامُىُت ًخهف ؿالعغى مىه، أكل العغى في حؼحر ئلى ًإصي ألاؾعاع في حؼحر

 .1الؿبعُىاث بضاًت في ٌعخلض وان مما والُىٍل اإلاخىؾِ ألاحلحن في مغوهت

 البترولي العرض على اإلاؤثرة العىامل :ثاهيا

اصة البترولُت الؿلعت عغى على جإزغ ومخباًىت مسخلـت عىامل بعضة البترولي العغى ًخأزغ  أو بالٍؼ

 :هي العىامل هظه واهم الىلهان

 عىض مىه اإلاعغويت الىمُت أي ؤلاهخاج حجم ًتزاًض الخيلـت مؿخىي  اهسـاى عىض :ؤلاهخاحيت الخكلفت 1-

 وبالخالي اإلاىخجت الىمُت مً الخللُو ئلى جإصي نهاؿا ؤلاهخاحُت الخيلـت اعجـاع وخالت معحن، بترولي مؿخىي 

 .مدضص بترولي ؾعغ عىض وهظا البترولي العغى حجم

 وباؾخمغاع مخخابعت ألؾباب البترولي العغى مدـؼاث أهم ٌعخبر البترولي الُلب ئن :البترولي الطلب 2-

اصة على حشجع  على العالمي الُلب في اعجـاع أي أن هما صحُذ والعىـ الُلب لخلبُت البتروٌ ئهخاج ٍػ

ً ٌشجع البتروٌ  .البترولي اٌلمجا هدى مجهاؾدثماعا جىحُه على اإلاؿدثمٍغ

اصة أي ئن :البترولي الضعر 3- اصة حعني البترولي الؿعغ في اهسـاى أو ٍػ  أحل ومً اإلاضازُل، في الٍؼ

ٌ  جلىم اإلاضازُل هظه حعُٓم اصة هظه لدؿخىعب إلهخاحُت خههها مً بالغؿع البترولُت الضو  الؿعغ في الٍؼ

 لِؿذ الؿعغ في الاهسـاى لهظا البترولي العغى اؾخجابت ؿان البترولي الؿعغ في الاهسـاى خالت في أما

 ألاؾعاع اعجـاع خالت في ٌعغؿها التي واليؿبت الؿغعت بخلً

 ؿاهسـاى البترولي، العغى في هاما صوع  للبتروٌ البضًلت اإلاىاص أؾعاع جلعب :البدًلت الضلعت صعر 4

 خالت في العغى ًىسـٌ وبالخالي البترولي الُلب على الخأزحر في حؿاهم البضًلت اإلاىخجاث ووحىص ألاؾعاع

 .البضًلت الؿلع أؾعاع اهسـاى عً أنال الىاجج الُلب اهسـاى

 العغى في اإلاإزغة العىامل أخض الؿُاؾُت ألاخضار وماػالذ واهذ :الضياصيت وألاحداث الحروب -5

 العغى قهض خُث ؤلاهخاج مىاَم في زانت الىبحرة الؿُاؾُت ألاػماث و الحغوب زالٌ العالمي البترولي

 .ازخالالث عضة للبتروٌ العالمي

سُا :اإلاىخجت للدول  البتروليت الضياصت -6 ٌ  اهخهجذ جاٍع  الؿُاؾاث مً أهىاع عضة للبتروٌ اإلاىخجت الضو

 :ًلي ؿُما ازخهاعها ًمىً للبتروٌ العالمي العغى على هبحر جأزحر لها وان

                                                                 
1
 العلوم في ماجستير مذكرة ،"-الجزائر حالة دراسة- النفطٌة العائدات على الصرف أسعار تملبات أثر"سمية، موري  

 97،ص9000-9009تلمسان ، بكر بلقايد أبي جامعة االقتصادية،
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 البترولي العغى مً الحض في الؿُاؾت هظه جىمً ( 1973  1983) اإلاالُت اإلاىخجاث حؼلُب ؾُاؾت • -

 .العغى على اإلاالُت واإلاخُلباث الؿعغ حؼلُب أي الـعلي الؿعغ وئعُائه علُه للُلب مىاؾبا ًيىن  بدُث

اصة في الؿُاؾت هظه جىمً (1986   1999) الؿىق  حؼلُب ؾُاؾت • -  خهت حؼلُب أي البترولي العغى ٍػ

اصة  الؿىق  ٌ  بعٌ مداولت بؿبب وطلً علُه، الُلب وبحن بِىه جىاػن  زلم صون  العغى بٍؼ  اإلاىخجت الضو

 .الثماهِىاث بضاًت اجهؿلض والتي الؿىق  في خهتها الؾخعاصة

 ًخم خُث الؿابلخحن الؿُاؾخحن بحن الؿُاؾت هظه ججمع ( 2000) مً ئبخضاءا ألاؾعاع جثبُذ ؾُاؾت •

ٌ  كبل مً البترولي العغى يبِ  ؿعىضما ألاؾعاع، واهسـاى اعجـاع وجحرة خؿب  (OPEC) ألاوبً صو

ٌ  جلىم مخخالُا ًىما 20 مً ألهثر صوالع  22_ 22هُاق زاعج البتروٌ أؾعاع جغجـع  بخؼُحر ألاعًاء الضو

 1.ًىمُا بغمُل ألف 500 بمعضٌ ؤلاهخاج

 البترول على العالمي الطلب : الثاوي الفرع

ت حكحر  لكغائها اؾخعضاص على اإلاكترون ًيىن  التي الىمُاث عً عباعة الُلب أن ئلى الاكخهاصًت الىٍٓغ

 الىمُاث أن أي والىمُاث ألاؾعاع بحن العىؿُت العالكاث جلً الُلب كاهىن  وٍٓهغ لها، اإلالابلت باألؾعاع

 .ؾعغها اعجـع ولما الىمُاث هظه وجلل ؾعغها اهسـٌ ولما جؼصاص معُىت ؾلعت مً اإلاُلىبت

 البترول على العالمي الطلب مفهىم: أوال

 أؾعاعها جخًمً والتي اإلاىغعة البترولُت اإلاىخجاث على الُلب مً مكخلا َلبا البتروٌ على الُلب ٌعخبر

 في جإزغ أننها قأ مً اإلاىخجاث جلً أؾعاع ؿان زم ومً أؾىاكها، في الاؾتهالن يغائب مً هبحرا كضعا

 نهاأل  جُتُئؾتراج لحؿاباث ًسًع للبتروٌ العالمي ؿالُلب  الىـِ على الُلب في جإزغ و عليها الُلب

 ًدًغ العالم وئن للىًىب كابل مىعص أهه هما الغاهىت، اإلاغخلت زالٌ بأؾغه للعالم ، ةالحُا عهب جمثل

 .2اإلالبلت اإلاغخلت في البضائل إلهخاج

 

 البترول على العالمي الطلب في اإلاؤثرة العىامل: ثاهيا

 آلازغ والبعٌ أؾاؾُا ٌعخبر منها البعٌ املخخلـت، العىامل مً بالعضًض وٍخأزغ ًخدضص البترولي الُلب

 ٌعخبر

اصة أي اًجابُا الخأزحر طلً وان ؾىاء مىمال، أو زاهىٍا  واهىماف باهسـاى ؾلبُا أو الُلب، جىؾع أو بالٍؼ

 :هي العىامل وهظه الُلب

 مً الاؾتهالن حجم معه اعجـع ؿيلما هبحرا، جأزحرا الُاكت اؾتهالن على ًإزغ ؿهى : الفرد دخل مخىصط -1

 ملاعهت مً طلً وٍخطح اإلاعِكت، إلاؿخىي  مإقغا ٌعخبر الُاكت مً الـغص اؾتهالن أنبذ بدُث الُاكت،

ٌ  في الُاكت مً الـغص اؾتهالن أعكام  .والىامُت الهىاعُت الضو
                                                                 

1
 95ص  92ص نفسه، المرجع  ، .  

2
 مذكرة ،-الجزائر حالة الهولندٌة العلة الختبار لٌاسٌة دراسة- "النفط أسعار و الصرف أسعار" الدين، سيف بوزاهر  

 005،ص 9000-9000تلمسان  بلقايد بكر أبي جامعة العلوم االقتصادية، في ماجستير
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ٌ  في الُاكت اؾتهالن ًغجـع : اإلاىاخ 2-  اإلاىاَم عً الهُف في والحغاعة الكخاء في البرص ؿيها ًؼصاص التي الضو

  .اإلاىار اإلاعخضلت

 مً أؾاس ي عىهغ البتروٌ وزانت الُاكت حعخبر : الصىاعي الخلدم ودرحت الاكخصادي الىمى معدل3

اصة والهىاعي الاكخهاصي الخُىع  وعملُت ؤلاهخاحُت العملُت عىانغ اصة جخُلب الاكخهاصي الىمى ؿٍؼ  في ٍػ

 الىمى اهسـاى أن هما الهائل، اإلاُياهُيي و الخىىىلىجي الخُىع  ْل في زانت البتروٌ، اؾتهالن

 الىمى بحن وزُلت عالكت هىان أن اإلاعغوؾ ومً البتروٌ، مً اإلاُلىبت الىمُاث على ؾلبا ًإزغ الاكخهاصي

 معاصلت في أؾاس ي مخؼحر الاكخهاصي الىمى ؿان ومىه َغصًت، عالكت وهي البتروٌ على والُلب الاكخهاصي

 .البتروٌ على الُلب

 على جأزحره في ألاؾاؾُت العىامل مً الؿعغ : اإلاكررة البتروليت اإلاىخجاث وأصعار الخام البترول صعر 4-

اصة ئلى ًإصي الؿعغ جضوي و اهسـاى ئن عامت وبهىعة البترولي، الُلب  مغوهت أن ئال العىـ، و الُلب ٍػ

ت الُلب  .البتروٌ ألهمُت هٓغا وطلً كلُلت اللهحر ألاحل ؿترة في للبتروٌ الؿعٍغ

 ولجأث ئال مؿخىاها في حضًضة جُىعاث البتروٌ أؾعاع سجلذ ولما: البدًلت الطاكىيت اإلاىاد صعر -5

 ٌ  والًؼِ البتروٌ مً الىمُت لخللُو والـدم الؼاػ ملضمتها في بضًلت مىاعص ئلى الىبري  الهىاعُت الضو

 ومً أزغي، َاكىٍت ماصة اؾخسضام جيلـت مؿخىٍاث بلؼذ ئطا وبالخهىم باالهسـاى ألاؾعاع على

ٌ  جخجه أن اإلامىً  أخؿً ٌعخبر ألهه للُاكت عئِس ي همهضع الُبُعي، الؼاػ ئلى اإلاؿخلبل في الهىاعُت الضو

 في ممىً ػحر ًبلى هظا لىً هائلت وبىمُاث العالم مً مخعضصة مىاَم في لخىاحضه هٓغا للبتروٌ بضًل

م عً الؼاػ لىلل وخُضة جلىُت جىحض ال ألهه الحاٌ الىكذ  اإلاؿخلبلُت الخلضًغاث وخؿب ألاهابِب ٍَغ

 .اإلاؿخلبل في للُاكت عئِؿُان مهضعان ؾُهبدان والـدم الُبُعي الؼاػ ؿان للُاكت الضولُت للىوالت

 البترولي الُلب على اإلاإزغة العىامل مً باعخباعه أهمُت ًلل ال ؿهى :العالم في الضياس ي الاصخلرار 6-

 ألاخُان بعٌ في الغئِس ي الؿبب جيىن  كض الؿُاؾُت ؿااليُغاباث ألاؾعاع، على مباقغة ًىعىـ والظي

ٌ  ًضؿع ما وهظا البترولُت، ؤلامضاصاث هلو في ٌ  بُنها ؿُما للخىاؿـ للبتروٌ اؾتهالوا ألاهثر بالضو  للحهى

 في الاؾخلغاع عضم عامل وٍأحي البترولُت، ؤلامضاصاث هلو مً جسىؿا وهظا ؾعغ وبأي اإلاُلىبت الىمُت على

 1ؾُاس ي هعامل ألاوؾِ الكغق 

 .البترول حضعير مراحل : ثالثال اإلاطلب

  ًلي هما ومخباًىت عئِؿُت ؿتراث زالزت ئلى البتروٌ حؿعحر مغاخل جلؿُم ًمىً :

 (0232_0221)اإلاطلم الاحخكار ظل في الخام البترول حضعير مرحلت :ألاول  الفرع

                                                                 
1
 في ماجستير مذكرة("، 4101-4111الجزائر) فً المالٌة السٌاسة على النفط أسعار تملبات أثر" هللا، سعد داود  

 72،ص 9000-9000جامعة الجزائر، االقتصادي، التحليل
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 : مغاخل زالزت ئلى جلؿُمها ًمىً اإلاغخلت لهظه الخام البتروٌ حؿعحر

 :الىاحدة ألاصاش هلطت مرحلت أوال

ت البترولُت الكغواث ؿغيذ  الىاخضة ألاؾاؽ هلُت بىٓام عغؾ اإلاعلىت باألؾعاع زانا هٓاما الاخخياٍع

 ئلُه مًاؿا اإلاىؿًُ زلُج زام ؾعغ : ًلي هما العاإلاُت الخاماث أؾعاع ول خؿاب زالله مً وٍخم

 .الاؾخحراص مىاَم ئلى اإلاىؿًُ زلُج مىُلت مً وألامحن الىلل جيالُف

 :اإلاسدوحت ألاصاش هلطت مرحلت ثاهيا

 مىُلت ئلى ئياؿت العغبي الخلُج مىُلت في حضًضة أؾاؽ هلُت ئياؿت جمذ الجضًض الىٓام هظا بمىحب

 الضولُت ألاؾىاق في اإلاىؿًُ زلُج زاماث أؾاؽ على ًدؿب العغبي الخلُج بتروٌ ؿيان اإلاىؿًُ، زلُج

 .الاؾتهالن مىاَم ئلى ؤلاهخاج مىاَم مً الحلُلُت الشحً أحىع  ئلُه مًاؾ

 

 :اإلاخعادلت الىاحدة ألاصاش هلطت مرحلت ثالثا

 العغبي الخلُج بتروٌ ؾعغ : ًلي هما الخلُج بتروٌ ؾعغ باخدؿاب اإلاغخلت هظه في الؿعغ ًدؿب وناع

 . اهجلترا بؼغب ؾاوزمحن مُىاء ئلى العغبي الخلُج مً الىلل جيالُف ئلُه مًاؿا

 -1980) 0291)الاحخكاري  الاهحصار ظل في الخام البترول صعر جحدًد مرحلت : الثاوي الفرع

 : مغاخل زالزت ئلى جلؿُمها ًمىً اإلاغخلت لهظه الخام البتروٌ حؿعحر

 :املحلم صافي كاعدة أوال

يي البتروٌ ؾعغ على الاعخماص ًخم وان اللاعضة هظه وؿم  جدضًض في اإلاىؿًُ زلُج وؾىق  ألامٍغ

 .للبتروٌ اإلاعلىت ألاؾعاع

 :ؤلاشارة صعر كاعدة ثاهيا

ت البترولُت والكغواث ألاوبً مىٓمت أنبدذ الـترة هظه زالٌ  .ألاؾعاع جدضص الاخخياٍع

 :الرصمي الضعر كاعدة ثالثا

ٌ  مىٓمت جمىىذ خُث البتروٌ أؾعاع في هُيلُا جصحُدا اإلاغخلت هظه قهضث  للبتروٌ اإلاهضعة الضو

 .الخانت مهالحها مع ًخماش ى إلاا وؿلا اإلاعلً الؿعغ مؿخىي  عؿع مً منها العغبُت وزانت

 _حاليا(0291)الحرة اإلاىافضت ظل في الخام البترول حضعير مرحلت : الثالث الفرع

 اإلاىخجاث جىػَع يمان صؾبه الىبري  البترولُت الكغواث َغؾ مً كغن  ههف مىظ الحغة الؿىق  أوكأث

 مىظ لىً الخام للبتروٌ ؾىق  الؿىق  هظه جىً ولم ألاوعوبُت الؿىق  خاحُاث وجىؿحر لىـؿها، البترولُت

 :لؿببحن اججاهها حؼحر 1983

 في الخام البتروٌ لُيىن  عوجغصام ؾىق  الؾخعماٌ واإلاؿخىعصًً اإلاىخجحن بعٌ لجىء :البترولي الحهاع •

 .كبًتهم
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 للبتروٌ مغحعُت ؾىق  الحغة الؿىق  مً حعلذ الخؼحراث هظه :البترولُت الهىاعت هُيل في الخؼُحر •

ٌ  حؼحر، البترولُت للكغواث اللاهىوي الىيع وىن  الخام ىُت اإلاخدضة الىالًاث وجدى  مؿخىعص، ألهبر ألامٍغ

ٌ  أوكأث أًًا ٌ  ْهغث أزغي  حهت ومً مهالحها ًغاعي هجهاػ للُاكت الضولُت للىوالت اإلاؿتهلىت الضو  صو

 1(OPEC) ألاوبً ئهخاج ئهخاحها حجم ججاوػ  خُث( الهىض الجروٍج،)حضًضة بترولُت
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 :الفصل   خالصت

 مً بالعضًض البتروٌ ًخمحز هما الؿُاؾُت و الاكخهاصًت بالعىامل جخأزغ اؾتراجُجُت ماصة البتروٌ

 الاكخهاصي الهعُض على زانت أهمُت علُه ًًـي مما البضًلت الؿلع مً ػحره عً جمحزه التي الخهائو

  .والعؿىغي  الؿُاس ي و

 الؿىق  جخمحز خُث الؿىق  عىامل أهمها لعل العىامل، مً بالعضًض ًخأزغ و البتروٌ ؾعغ وٍخدضص

 ًخأزغ هما والعالمي الضولي الهعُض على هامت مياهت جدخل ججعلها التي الخهائو مً بالعضًض البترولُت

 العاإلاُت ألاؾىاق ؾلىن

غاؾ مً بالعضًض البترولُت  ..عليها حؿُُغ التي ألَا



 
 

 

 

 

 الفصل الثالث:
 العالقة بين التنمية المستدامة

 وانخف اض اسعار البترول
رفي الجزائ
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 جمهيد:

 باالكخهاصبلى النهىى  زاللهالبرامج الخىمىٍت مبالغ مالُت ضخمت والتي واهذ تهضف مً ل  عنضث الجؼائغ         

جي لخدؿين مِٗكت  جمىىذ هظه الاكخهاصًت، و والحض مً ْاهغة الفلغ والبُالت، وصٖم الخىمُت  ألافغاصالَى

ؤنها جفخلغ للفٗالُت  بال والاحخماُٖت، الاكخهاصًت املجاالثالبرامج الخىمىٍت مً جدلُم هخائج اًجابُت في مسخلف 

 .مما ًازغ ؾلبا ٖلى جدلُم ؤهضافها ؤزغي ٖخماصها اإلافٍغ ٖلى ٖائضاث املحغوكاث اإلاٗغيت للهضماث مً فترة ال 

 واك٘ الخىمُت في الجؼائغ مً زالٌ بغامج الاوٗاف الاكخهاصيولفهم طلً ؤهثر جم ٖغى في هظا الفهل         

بغهامج الاوٗاف )مبدثا ؤوٌ(، والظي جم اؾخٗغاى فُه اهم بغامج الخىمُت اإلالغعة لإلوٗاف الاكخهاصي ممثلت في 

 في الاكخهاصي ؤلاوٗاف لضٖم الخىمُلي البرهامج، وهظا )مُلبا ؤوٌ( 2004_2001الاكخهاصي للفترة 

 )مُلبا زالثا(. 2014_2010الخماس ي البرهامج)مُلبا زاوي(، باإليافت بلى   2009_2005الفترة

 )مبدثا زاوي(، فلض جم فيها ٖغى فدىي  2019_2015للفترة الجؼائغ في اإلاؿخضامت الخىمُت ؤما مؿخجضاث       

ٌ هظلً لخضاُٖاث 2019_2015للفترة اإلاؿخضامت الخىمُت بغهامج  بغهامج ججؿُض )مُلبا ؤوٌ(، لُخم الخٍٗغ

 )مُلبا زاوي(،  2019_2015للفترة اإلاؿخضامت الخىمُت

ُٗا، فخم جبُين         ولفهم خلُلت الٗالكت بين الخىمُت وجللباث ؤؾٗاع البتروٌ باٖخباع الجؼائغ حٗخمض اكخهاص َع

اؾباب )مبدثا زالثا(، مىضحين ؤزغ اهسفاى اؾٗاع البتروٌ ٖلى اإلاخغيراث الاكخهاصًت والاحخماُٖت في الجؼائغ

اوٗياؾاث اهسفاى البتروٌ )مُلبا ؤوٌ(، وهظا  ٖلى الخىمُتؤزغ جللباث ؤؾٗاع الىفِ  اهسفاى اؾٗاع البتروٌ

ت الؿلُاث الُاث)مُلبا زاوي(، وٖلى غغاع   ٖلى الخىمُت )مُلبا زالثا(، الظي  الىفِ ؤؾٗاع انهُاع إلاىاحهت الجؼائٍغ

 ه.اوٗياؾاجو  ؤزغ جللباث ؤؾٗاع البتروٌ ٖلى الخىمُت في الجؼائغجم فُه جىيُذ 
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:  واكع الخىميت في الجسائر مً خالل برامج الاوعاش الاكخصادي اإلابدث الاٌو

هي الخىميت التي تهدف الى جحليم رغباث الافراد عً طريم استهالن باٖخباع ان الخىمُت اإلاؿخضامت "            

 مً : الخإهضولخدلُلها ًجب اإلاىارد الطبيعيت بصفت علالهيت مع الحفاظ عليها لألجيال اللادمت" 

 جدضًض الحللاث اإلافغغت التي جازغ وجيرة الىمى وججٗل جىػَ٘ الانٌى غير ٖاصٌ. -

٘ وبغامج ومباصعاث جاصي الى اًجاص ماؾؿاث افًل. -  الاؾدثماع في مكاَع

- . ٘  1صٖم اهخلاٌ اإلاىًماث البُئُت التي جلىم بالخٗلُم وجُبُله في جدؿين الؿُاؾاث واإلاكاَع

،زم البرهامج  2005_2001الٌ هظا املحىع ؾىلىم بخىيُذ بغهامج الاوٗاف الاكخهاصي لفترةومً ز                

، وطلً هما 2014_2010،ايافت الى البرهامج الخماس ي 2009_2005الخىمُلي لضٖم الاوٗاف الاكخهاصي للفترة 

 ًلي:

 :   1002_1002برهامج الاوعاش الاكخصادي للفترة اإلاُلب الاٌو

 اؾخٗغاى مدخىي البرهامج  ٖلى مسخلف اللُاٖاث هما ًلي :ًمىً        

اع هىُٖت جدؿين و اإلاىاَىين لحاحُاث الاؾخجابت هى مدلُت جىمُت جدلُم مً الهضف :املحليت الخىميت 2-2  ؤلَا

 :الخهىم ٖلى البرهامج جًمً كض و صًىاع، ملُاع 115 كاعب مبلغ البرهامج لهظا زهو خُث اإلاِٗش ي،

٘ بهجاػ -  .ؤلاكلُمُت املجمىٖاث نُٗض ٖلى جىمىٍت مكاَع

٘ بهجاػ -  .الاجهاالث و اإلاُاه و بالُغق  اإلاغجبُت الخدخُت البجى مكاَع

ت اإلاىاعص لخىمُت املخهو اإلاالي الغالف كضع :البشريت اإلاىارد جىميت  2-1   والظي حؼائغي  صًىاع ملُاع 90 ب البكٍغ

ىُت التربُت للُإ زهو ايت الصحت و  الخيىًٍ اإلانهي و الٗلمي البدث و الٗالي الخٗلُم كُإ و الَى  و والٍغ

 .الثلافت

اع هظا في :اإلاعيش ي ؤلاطار جحسين و العامت الخدماث حعسيس 2-3  ملُاع 210 مالي ًفىق  غالف جسهُو جم ؤلَا

ت اإلاىاَم ؾيان مِٗكت بَاع جدؿين ؤحل مً وطلً  صًىاع حؼائغي   ؤحل مً و الٗؼلت و بالفلغ التي جخميز الحًٍغ

فُت اإلاىاَم بخُاء بٖاصة و الٗمغاهُت التهُئت  والىاخاث. الٗلُا الهًاب و الٍغ

                                                                 
1
 03، ص ،01،ص 2003 واشنطن، العالم، في التنمية عن تقرير ،)عام عرض( متغٌر عالم فً مستدٌمة تنمٌة الدولي، البنك   
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 خُث حؼائغي، صًىاع ملُاع 16 ب ًلضع مالي غالف البرهامج لهظا زهو :الاجخماعيت الحماًت و الدشغيل  -2-2-

ض جم هما صائم قغل مىهب 700.000 بخجؿُض البرهامج هظا ؾمذ  مضعس ي هلل خافلت 500مً  جسهُو ؤٍػ

ٗاث بنضاع بلى بيافت املحغومت، للبلضًاث  .ؾىق الٗمل جإَير بلى جغمي حكَغ

جي املخُِ بَاع في البرهامج هظا ًىضعج :الفالحت --2-5  65 ًفىق  مبلغ جم جسهُو وكض الفالخُت للخىمُت الَى

ٌ  ًخمدىع  و الخخىائه حؼائغي  صًىاع ملُاع  صًىن  مٗالجت و التهمِل و ميافدت الفلغ -ب: اإلاغجبُت البرامج  خى

 الفالخين 

 .و الخصحغ الجفاف بٓاهغة ؤخؿً للخىفل ؤلاهخاج ؤهٓمت جدىٍل بٖاصة -

 اإلاىخجاث الؼعاُٖت مً الهاصعاث جغكُت و الاؾتهالن واؾٗت اإلاىاص زانت ؤلاهخاج الفالحي جىثُف -

ىي  البُئي الىٓام خماًت -  .الٗلف مً الٗغى جدؿين و الٖغ

 .الٍغف في الكغل مىانب و جىؾُ٘ اإلاهباث ألاخىاى و خماًت -

 لم اللُإ هظا ؤن ًٓهغ و حؼائغي  صًىاع ملُاع 10 ًلاعب مبلغ له زهو خُث :اإلاائيت اإلاىارد و الصيد 2-6

ٌ  عغم الالػمت بالٗىاًت دًٌ ِ َى  هظا و البدغ مُلت ٖلى ولم 1200 ًفىق  الظي ئغي االجؼ  الؿاخلي الكٍغ

 .جغبُت اإلاائُاث و الهُض ؤحل مً لللغ ماؾؿت بوكاء- :بلى ؤؾاؾا يهضف البرهامج

 2001لؿىت اإلاالُت كاهىن  جًمنها حمغهُت و حبائُت جدفيزاث بصزاٌ و اإلاخٗاملين وكاَاث صٖم -

٘ مً اإلاؿخفُضًً اإلاخٗاكضًً اإلاهىُين صًىن  مٗالجت -  1حؼائغي  صًىاع ملُاع 0.2 ب كضعث التي و مكاَع

 :ًلي ما هالخٔ الاكخهاصي ؤلاوٗاف بغهامج هخائج ومً

 .الجاهؼة اإلايكأث مً آلاالف حؿلُم و اللاٖضًت اإلايكأث مً آلاالف بهجاػ -

 حؼائغي. صًىاع ملُاع 3700 ؤي صوالع ملُاع 46 لحىالي بحمالي اؾدثماع -

 .2003ؾىت  في 6.8 % مؿخىي  بلى وونل الخمؿت الؿىىاث َىاٌ % 3.8 اإلاخىؾِ في ٌؿاوي  مؿخمغ همى -

 .2005 ؾىت  % 22 بلى 2001 ؾىت 29 % مً البُالت مٗضالث في جغاح٘  -

 .2005 ؾىت  .صوالع  ملُاع 20 مً ؤكل بلى 2001 ؾىت صوالع ملُاع 31 مً للجؼائغ الخاعحُت اإلاضًىهُت اهسفاى -

ٌ  صوالع ملُاع 40 فاق نغف اخخُاَي جدلُم-   20042 ؾىت بدلى

                                                                 
1
 2006 الجزائر، جامعة االقتصادية، العلوم في ماجستير مذكرة ،تقٌٌمٌة دراسة  الجزائر، فً المستدامة التنمٌة إشكالٌة ياسمينة، زرنوح  

 711،ص711ص
2
جوان  السابع، العدد إدارية، و اقتصادية أبحاث مجلة االقتصادي، اإلنعاش برنامج خالل من زئر ا الج فً المستدامة التنمٌة كريم، زرمان  

 022،ص0272
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  1009_1005الفترة في الاكخصادي ؤلاوعاش لدعم الخكميلي البرهامجاإلاطلب الثاوي :

 مىانلت الجهىص في الحيىمت جغهيز مدل واهذ التي و البرهامج هظا مً ع ا هبي اهخماما الكذ التي املحاوع  ؤهم مً

اصة جي الاكخهاص بىاء إٖل  :ًلي ما الٗالمي الاكخهاص ٖلى الاهفخاح و الَى

جي اإلاؿخىي  ٖلى الاعاض ي مسح ٖملُت اؾخىماٌ جم خُث :العلار مسؤلت حسىيت -1-2  مسُُاث واؾخىماٌ الَى

ً ٖبر الٗمغاهُت التهُئت اصة بغغى طلً و الَى  وي٘ هظا و لالؾدثماع املخههت ى مً الاعاض ي الٗغ ٍػ

ٗاث  .الفالحي الٗلاع مجاٌ في الامخُاػ لىٓام جاؾـ التي الالػمت الدكَغ

الالػمت  اللىاهين وي٘ ٖلى الحيىمت صؤبذ الاؾدثماع جُىٍغ ؤحل مً :الرسمي غير الاكخصاد مكافحت 2-2

 .لالؾدثماع مٗغكال ؤنبذ الظي الغؾمي غير الاكخهاص إلايافدت

 و اإلاهغفي الىٓام ٖهغهت لؼاما وان فةهه الاكخهاصًت ؤلانالخاث مؿاًغة ؤحل مً :اإلااليت اإلاىغىمت عصرهت-1-3

 :بلى ؤؾاؾا يهضف الظي

 .الضف٘ ؤهٓمت و ؤصواث ٖهغهت اؾخىماٌ و الخإمين قغواث و البىىن بصاعة جدؿين -

ت اإلاىاعص ؤصاء جدؿين -  .جُىٍغها و البىعنت بوٗاف و اإلاالي اللُإ في البكٍغ

ؼ -  اإلااؾؿاث الهغيرة لفائضة نىضوق  بكامت زالٌ مً اإلاالي اللُإ جُىٍغ و ألامىاٌ عئوؽ ؾىق  حٍٗؼ

 .الاؾدثماعاث ألازغي  نىاصًم و واإلاخىؾُت

 ألاوعبي  الاجداص م٘ للكغاهت الفٗلُت الخدًير زالٌ مً هظا و :جركيخه و الاسدثمار إطار جحسين 1-2

 الىوالت صوع  جفُٗل وعاث الاؾدثما كاهىن  حٗتغام في طلً ججؿض خُث للخجاعة الٗاإلاُت للمىٓمت الاهًمام و

ىُت ٘ مؿاٖضة ولجان الاؾدثماع لخُىٍغ الَى  "الىخُض ب"الكبان ٌٗغف إلاا الفٗلي الاهُالق و الاؾدثماع مكاَع

 .البيروكغاَُت الجاهب ٖلى لللًاء اإلاؿدثمغ لهالح

ُٗت الترجِباث باؾخىماٌ اللُام زالٌ مً طلً و :جطىيرها و الىطىيت الثرواث جثمين -1-5  والخىُٓمُت الدكَغ

جي الاؾدثماع لجلب ض هظا و الخام الَى  في قغاهت ٖلىص اللُام بةبغام ؤو اإلاباقغة ألاحىبُت الاؾدثماعاث مً اإلاٍؼ

 ...واإلاىاحم والُاكت املحغوكاث كُاٖاث

 :زالٌ مً :البحري  الصيد و الخلليدًت الصىاعاث و السياحت بلطاع النهىض -1-6-

 .للؿُاخت الضولُت الكبياث يمً الفىضكُت الحٓيرة وبصاعة الخضماث حىصة جدؿين -

ىُت الؿُاخُت واإلاؿالً واإلاىاك٘ اللضعاث جإهُل ؤحل مً الفىضكت في الاؾدثماع حصجُ٘ - مؿخىي  ٖلى الَى

 .الحمىٍت الؿُاخت و الصحغاء و الكىاَئ

 ألاوكُت لفائضة الؾخدضار اللغو  عنض صٖم مىانلت و البدغي  الهُض صٖم مُاصًً في الاؾدثماع حصجُ٘ -

 .الاكخهاصًين اإلاخٗاملين
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 :زالٌ مً :اإلاائيت اإلاىارد مجال في الخحدي دفع  -1-7

 .اإلاُاه لخدلُت هبري  مدُاث بهجاػ -

 .آلاباع خفغ بغامج جُىٍغ و الؿضوص بىاء -

 .باإلاُاه اإلاغجبُت اليىاعر مً والغكابت ٖلالوي بكيل جىػَٗها و اإلاائُت اإلاىاعص حؿُير -

جي بغهامج مباقغة - ض إلهجاػ َو  للغي. حؿخٗمل اإلاؿترحٗت للمُاه جهفُت مدُت 33 مً ؤٍػ

ؼ زالٌ مً :ؤلاكليم لتهيئت طمىحت سياساث جبني  1-8  ألاقغاٌ الٗمىمُت و الىبري  الخدخُت البجى ؾُاؾت حٍٗؼ

م ًٖ  :ٍَغ

م الخام الطخم اإلاكغوٕ -  .ولم 1200 َىله ًفىق  الظي غغب- قغق  الؿُاع بالٍُغ

م - ض ًمخض الظي الٗلُا للهًاب الٗغض ي الٍُغ  . ولم 1000 مً ألٍػ

 .صازلُت مُاعاث اؾدُٗاب كضعاث جىؾُ٘ و حضًضة مُاعاث بهجاػ -

 .حضًضة زُىٍ بهجاػ و الحضًضًت الؿىت قبىت جدضًث و وجىؾُٗها اإلاىاوئ نُاهت -

 مخياملت وجىمُت تهُئت مىاَم بوكاء زالٌ مً :اإلاسخدامت الخىميت خدمت في وجعلها البيئت على الحفاظ-1-9

 جإهُل وبٖاصة اإلاىاَىينخماًت  جدذ اإلاخميزة الُبُُٗت اإلاىاَم ووي٘ املحمُت اإلاؿاخاث مًاٖفت و مؿخضامت

 .الىسُل للىاخاث وخضائم البُئُت ألاهٓمت وهظا والحضائمغاء الخً اإلاؿاخاث وجغكُت

 :منها نُغ بٗضة الؿىً ٖلى الُلب لخلبُت :سكً مليىن  برهامج إطالق -1-20

في الؿىً -  .مالُت بٖاهاث قيل ٖلى جمىذ والتي بالٍغف اللاَىت الفئاث بلى اإلاىحه الٍغ

 .املحغومت الفئاث لهالح اإلاىحه الاحخماعي الؿىً -

 .الضزل مخىؾُت الاحخماُٖتغائذ الك الخخُاحاث ؤفًل بلضع اؾخجابت باإلًجاع البُ٘ -

  1022_1020الخماس ي البرهامجاإلاُلب الثالث :

ُف البرهامج هظا زهو   الثروة زلم في واؾخٗمالها الؿابلت البرامج في التي جدللذ اللاٖضًت اإلايكأث لخْى

 :هما قلين ٖلى قمل كض و للفغص اإلاؿخىي اإلاِٗش ي لخدؿين قغل مىانب زلم ومىه

 ؤلاوٗاف الاكخهاصي لضٖم الخىمُلي البرهامج في فيها الاهُالق جم والتي :الجاريت الكبري  اإلاشاريع اسخكمال  3-2

 .واإلاُاه الُغق  و الؿىت الحضًضًت كُاٖاث ٖلى اعجىؼ والظي حؼائغي  صًىاع ملُاع 9700 مبلغ زهو كض

 وجىافؿُت ؤصاء بلى جدؿين يهضف حؼائغي  صًىاع ملُاع 11500 مبلغ لها زهو وكض :الجدًدة اإلاشاريع إطالق 3-1

 1.للفغص اإلاِٗش ي اإلاؿخىي  وعف٘ الجؼائغي  الاكخهاص

                                                                 
1
 ، 1002-1002خالل  االقتصادي والنمو واالستثمار التشغٌل على وانعكاساتها العامة االستثمارات رمج ا ب آثار تقٌٌم مخناش، فتيحة صالحي، ناجية  

 .سطيف، الجزائر ،جامعة 2013 مارس 12 و 11 بتاريخ المنعقد الدولي الملتقى
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 :ًلي ما جًمً الخماس ي البرهامج مدخىي  فةن وٖلُه       

ت الخىمُت لخدؿين الخماس ي البرهامج مىاعص مً 40 % مً ؤهثر جسهُو -  .البكٍغ

 وجدؿين ألاؾاؾُت اللاٖضًت اإلايكأث بىاء إلاىانلت الخماس ي البرهامج مىاعص مً 30 % مً ؤهثر جسهُو -

 .الٗمىمُت الخضمت

جي الاكخهاص وجىمُت صٖم - فُت الفالخُت الخىمُت صٖم زالٌ مً الَى  الهغيرة اإلااؾؿاث جغكُت وهظا والٍغ

 .واإلاخىؾُت

 الٗمل. مىانب زلم ٖلى اإلاؿاٖضة زانت الاكخهاصًت اإلااؾؿاث حصجُ٘ -

 .الخٗلُم حٗمُم و الٗلمي البدث صٖم زالٌ مً اإلاٗغفت اكخهاص جُىٍغ -
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 1029_1025للفترة الجسائر في اإلاسخدامت الخىميت مسخجداث  اإلابدث الثاوي :

جي يهضف الاكخهاص جىمُت مىانلت ؤحل مً 2019_2015للفترة  زماؾُا جىمىٍا مسُُا الجؼائغ جبيذ          الَى

ؼ بلى  .الٗاإلاُت اإلاالُت ألاػمت جإزيراث ومىاحهت الاكخهاص ملىماث حٍٗؼ

  1029_1025للفترة اإلاسخدامت الخىميت برهامج محخىي  اإلاُلب الاوٌ :

ٌ  والتي صوالع ملُاع 2هدى  املخُِ لهظا الضولت عنضث         ىت بلى بيافت جمى  اإلااؾؿاث كبل مً الٗمىمُت الخٍؼ

 املحاوع ألاؾاؾُت وجخمثل . 2019  آفاق م٘ 7 %ًلاعب همى مٗضٌ جدلُم بلى يهضف خُث الؿىق اإلاالُت و اإلاالُت

  :ًلي فُما البرهامج لهظا

 : زالٌ مً :الدشارهيت الدًمىكراطيت جركيت و الحكامت جحسين 1-1-

 .والاجهاٌ الحىاع كىىاث جغكُت ٖلى ٌصج٘ بما حكاعهُت مىكغاَُتصً جغؾُش -

 .البيروكغاَُت مداعبت و الحيامت هىُٖت جدؿين -

ؼ -  .الاحخماُٖت آلافاث ؤقياٌ وافت وميافدت الٗضالت اؾخلاللُت حٍٗؼ

 .اإلاتزاًضة اإلاىاَىين لُلباث لالؾخجابت هىُٖتها جدؿين و الٗمىمُت الخضمت جدضًث -

 اللُإ وجُىٍغ الاكخهاص وجىىَ٘ الاؾدثماع جغكُت بلى تهضف ؾُاؾت باهتهاج وهظا :الىطني الاكخصاد جطىير 1-1

 .الهىاعي اليؿُج وجىؾُ٘ الؿُاخت كُإ وجغكُت الفالحي

 ٖلى واملحافٓت الؿىجي البرهامج اهجاػ حهىص مىانلت زالٌ مً وطلً :العمىميت الخدمت جحسين و جركيت-2-3

 الخىمُت مؿعى وجغكُت صائم الؿيان بكيل مِٗكت مؿخىي  جدؿين في ٌؿاهم مما جغكُتها و الاحخماُٖت اإلاياؾب

 1.اإلاىاَم بين اإلاخىاػهت

  1029_1025للفترة اإلاسخدامت الخىميت برهامج ججسيد جداعياث اإلاُلب الثاوي :

 :ًلي ما جدلُم ٖلى الٗمل ًخُلب هظا البرهامج ؤهضاف ججؿُض ؤحل مً       

 :زالٌ مً :الفالحيت اليشاطاث جطىير 1-2

ض بدصجير َمىخت عمج ا ب ووي٘ الغابُت للثروة ألامثل الاؾخغالٌ - -  مً ألاشجاع هىخاع 400.000 مً ؤٍػ

 .اإلاثمغة غير و اإلاثمغة

                                                                 
1 Plan du travail du gouvernement, Pour La mise en oeuvre du programme du Président de la 

République, Mai 2014, P.3. 
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 و الهًاب الٗلُا في حضًضة فالخُتغاث مؿدثم زلم و هىخاع ملُىن  مً ؤهثر بلى اإلاؿلُت اإلاؿاخاث جىؾُ٘ - -

 .الجىىب

 الهُاول اإلاىحىصة جىؾُ٘ و تهُئت زالٌ مً اإلاائُاث جغبُت مىخجاث و الهُضلُت اإلاىخجاث ؤلاهخاج مً مًاٖفت - -

 1.عتها ا كض عف٘ و اإلاىاوئ مجاٌ في

 :زالٌ مً :اإلااليت و اإلاصرفيت اإلاىغىمت عصرهت 2-2

اع جىُُف - - عي ؤلَا  .اإلاالي اليكاٍ ًدىم الظي الخىُٓمي و الدكَغ

ت الضف٘ ؤصواث واؾخٗماٌ جُىٍغ - -  .للبىىن اإلاٗلىماحي الىٓام وجدضًث الٗهٍغ

ض يمان زالٌ مً والخمىٍل اللغو  ملفاث مٗالجت آحاٌ جللُو - - ت مً اإلاٍؼ  اجساط اللغاعاث. في اإلاغهٍؼ

 :زالٌ مً :الصىاعي اللطاع وعصرهت جىسيع  1-3

جي جغكُت -  .الجىصة مٗاًير وجُبُم اإلااؾؿاث جىافؿُت جدؿين و وخماًخه ؤلاهخاج الَى

 .والهلب الحضًض نىاٖاث وكاَاث زهىنا الُبُُٗت اإلاىاعص جثمين وكاَاث صٖم -

جي البرهامج في الىٓغ بٖاصة -  جدلُم احغاءاث زالٌ مً جىُُفه و اإلاخىؾُت و الهغيرة اإلااؾؿاث لخإهُل الَى

 .الخمىٍل هُفُاث و

ؼ -   .والفالخت الغي  و الُاكت للُاٖاث اإلاؼوصة الهىاُٖت اليكاَاث حٍٗؼ

 :ب وطلً :جىسيعها و اللاعدًت اإلايشآث حسيير  1-2

 .حضًضة مدُاث وبوكاء ٖهغهتها و الحضًضًت الؿىً قبىت جىؾُ٘ مىانلت -

م بهجاػ زالٌ مً الؿُاعة والُغق  الُغق  قبىت جىؾُ٘ - اإلاىافظ  واؾخىماٌ الٗلُا للهًاب الؿُاع الٍُغ

ٌ  الؿُاعة بالُغق  الخانت  .ولم 663 كضعه بحمالي بُى

 .ٖهغهتها و اػصواحُت لبٌٗ الُغق  وٖملُاث حضًضة زُىٍ بهجاػ زالٌ مً الُغق  قبىت جُىٍغ -

 مىاَم الجىىب في الجضًضة الُغق  مً ولم 2000 بهجاػ زالٌ مً ؤلاكلُم لتهُئت الىبري  الخُاعاث ججؿُض -

 .والهًاب

 

                                                                 
1 Le portail du Premier Ministère algérien, '' http://www.premier-ministre.gov.dz/ '', date de consultation 

26/07/2017. 
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 في الجؼائغٖلى اإلاخغيراث الاكخهاصًت والاحخماُٖت  اهسفاى اؾٗاع البتروٌؤزغ   اإلابدث الثالث :

ها ألاكل البلضان مً الجؼائغ حٗخبر         ٌ  ؤنها مً ٖلى جهيُفها ًمىً بطتها ناصعا في جىٖى  التي الضو

 هما اإلاخىؾِ، في % 95 جفىق  وبيؿبت املحغوكاث وهي ؤؾاؾُت واخضة ؾلٗت جهضًغ ٖلى بكضة حٗخمض

 الاكخهاص ًجٗل وي٘ وهى ، للضولت الٗامت اإلايزاهُت بًغاصاث مً % 60 مً ؤهثر البترولُت الجباًت حكيل

 الىفِ بؿٗغ الخيبا نٗىبت ْل في الىفِ ؾىق  في الحانلت بالخغيراث والخإزغ الحؿاؾُت قضًض الجؼائغي 

سُا اإلاٗغوف         1.الغئِؿُت الؿل٘ بين مً جللبا ألاهثر بإهه جاٍع

الخبير الجؼائغي في مجاٌ املحغوكاث واإلاؿاوٌ الؿابم في قغهت الىفِ والغاػ  خظع البروفؿىع مغاص بغوع 

باليؿبت للجؼائغ بؿبب اٖخماصها " خغج"ؾىهاَغان، مً ؤن انهُاع ؤؾٗاع الىفِ ًىبئ بىي٘ اكخهاصي 

 .بكيل قبه هلي ٖلى ٖائضاث الىفِ

فاى في ؤؾٗاع الظهب ألاؾىص وباليؿبت بلى هظا الخبير في الجُىؾُاؾُت في مجاٌ الُاكت، فةن الاهس

ىهاث   "ًجٗل الؿِىاٍع
 
 .2"ممىىت"لالكخهاص الٗالمي " ألاهثر حكائما

 اسباب اهخفاض اسعار البترولاإلاُلب الاٌو :

 

ا فغيذ التي الٗىامل مً مجمىٖت هىالً  :وؤهمها الىفِ ألؾٗاع زافًت يغَى

 ؤياف وكض ألافلي، والحفغ الهُضعولُيي الخىؿير جىىىلىحُا ؤجاخخه الظي :الصخغي  الىفِ بهخاج ْهىع    - .1

 مً جسُمت خضور في ؾاهم مما الخام، الىفِ ؾىق  بلى ًىمُا بغمُل ملُىن  4.2 خىالي الجضًض اإلاهضع هظا

 .الٗالمي اإلاٗغوى

 

 اإلاهضعة البلضان مىٓمت حٗض1   : )ؤوبً( للىفِ اإلاهضعة البلضان إلاىٓمت الاؾتراجُجي الؿلىن في الخغير- 2

غاف للىفِ)ؤوبً( ؤهبر  الؿلىن في حغيرا ألازيرة الفترة قهضث الٗاإلاُت، وكض الخام الىفِ ؾىق  في الفاٖلت ألَا

 خؿاب ٖلى الؿىكُت خهتها ٖلى الحفاّ ٖلى جغهيزھا زالٌ مً للمىٓمت الاؾتراجُجي

اصة كغاعا باجساطها الجمُ٘ - ألازيرة احخماٖها في- اإلاىٓمت فاحإث فلض.ألاؾٗاع  فائٌ مً بالغغم ؤلاهخاج بٍؼ

 به مما كامذ جماما الٗىـ ٖلى حاء اللغاع وهظا. ألاؾٗاع في حضًض اهسفاى بلى ؤصي ما وهى الٗالمي الٗغى

                                                                 
1
 العلوم كلية"، الصدمة مع للتكٌف الالزمة والسٌاسات الجزائري االقتصاد على النفط أسعار انخفاض تداعٌات"مرغيت  الحميد عبد  

 27،صالجزائر/جيجل االقتصادية، جامعة
2
 http// :arabic .euronews.com                                 10/10/0101تاريخ االطالع يوم:           01/10/0101بقلم : يورونيوز&   
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 مما ؤلاهخاج مً ،خُث زفًذ الىفِ ؤؾٗاع ( ٖلب انهُاع2009-2008الٗاإلاُت) اإلاالُت ألاػمت فترة زالٌ اإلاىٓمت

 .مجضصا اهخٗاقها ٖلى ؾاٖض

اصة-  .3  بٗض الغغب مً ٖليها اإلافغويت الٗلىباث الاكخهاصًت عف٘ بٗض وهظا :ؤلاًغاهُت الهاصعاث في اإلاخىكٗت الٍؼ

 .بُنهما الىىوي الاجفاق بلى الخىنل

. 

 في الحانل الاعجفإ زلثي لىخضها حؿتهلً التي الهاٖضة، والهين ألاؾىاق مً وزانت الٗالمي الُلب جغاح٘ .4

 في هبيرا جمثلذ انهُاعا اكخهاصًت نٗىباث ألازيرة آلاوهت في الهين قهضث فلض.البتروٌ مً الٗالمي الاؾتهالن

 ناصعاتها

 ( هاججها املحلي الاحمالي ، وهظا عاح٘ اؾاؾا الى جغاح٘ كضعاتها3/2واؾدثماعاتها التي جمثل زلثي)

 .ألازيرة الؿىىاث في فيها املحلُت ألاحىع  مٗضالث في الىبير الاعجفإ بؿبب الضولُت ألاؾىاق في الخىافؿُت

 .1ؤزغي  ببضائل ٖىه الاؾخٗايت ْل في وزانت اإلاخدضة، الىالًاث في الىفِ اؾتهالن في اإلاخىانل الهبىٍ- .5

 الخىميت :  أثر جللباث أسعار الىفط علىاإلاطلب الثاوي

ٖلى اٖخباع ألاػماث الىفُُت ْاهغة اكخهاصًت مخىغعة خملذ الٗضًض مً آلازاع ٖلى الاكخهاصًاث، زانت منها       

الىفُُت وان البض مً ؤلاخاَت مسلفاث هظه ألاػماث ومٗغفت مؿخلبل الىفِ في ْل الخُىعاث الحانلت، بن 

مغ بها، ولض آزاعا مسخلفت ٖلى الاكخهاصًاث جظبظب ؤؾٗاع الىفِ هؼوال ونٗىصا مً زالٌ مسخلف ألاػماث التي 

 اإلاهضعة واإلاؿخىعصة له.

  : آثار ألازماث الىفطيت ألاول  الفرع

 جسخلف آزاع ألاػماث الىفُُت خؿب خالت ألاؾٗاع:        

 لىفِ مياؾب اكخهاصًت ٖالوةٕ ألاؾٗاع جدم ق الضوٌ اإلاهضعة ل: في خالت اعجفاأثر ارجفاع أسعار الىفط 

 ؾب الؿُاؾُت خُث ًاصي الاعجفإ بلى:ٖلى اإلايا

اصة ٖىائض الىفِ ٖلى اٖخباعها ؤهم ؤلاًغاصاث ألغلب هظه البلضان وجىفُظ البرامج الُمىخت في مؿاع الخىمُت. -  ٍػ

 جؼوٍض اليكاٍ ؤلاهخاجي بغؤؽ اإلااٌ الالػم الؾخلُاب الُض الٗاملت. -

                                                                 
1
 العلوم كلية"، الصدمة مع للتكٌف الالزمة والسٌاسات الجزائري االقتصاد على النفط أسعار انخفاض تداعٌات"مرغيت  الحميد عبد  

 20،ص27،صالجزائر/جيجل االقتصادية، جامعة
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اصة الفىائٌ والاخخُاَاث الىلضًت، واهفغاج في اإلاضًىهُت - الخاعحُت وجدؿً عنُض ميزان اإلاضفىٖاث  ٍػ

 واإلايزاهُت الٗامت.

ت  - اصة ؤلاهفاق في مسخلف ؤوحه الحُاة الاكخهاصًت والاحخماُٖت، بما في طلً وػٍاصة الىفلاث الٗؿىٍغ ٍػ

 والدؿلح.

 بن الاهسفاى في ؤؾٗاع الىفِ ٖبر الؼمً ًاصي بلى آزاع ؾلبُت، جهل بلى صعحت  ثر اهخفاض أسعار الىفطؤ :

 وزُمت ٖلى الاكخهاصًاث اإلاهضعة للىفِ ٖلى الٗىـ مً الحالت ألاولى هسو ؤهمها في :

 اهسفاى مٗضٌ الىاجج املحلى ؤلاحمالي ٌ لبلضان اإلاهضعة. -

 ي هظه الضوٌ بؿبب جغاح٘ ؤلاًغاصاث البترولُت.ْهىع عجؼ في اإلاىاػهاث الٗامت، وجللو ؤلاهفاق الٗام ف -

ً اإلاضفىٖاث. -  ْهىع وجفاكم مكيلت اإلاضًىهُت الخاعحُت، وجفاكم عجؼ مىاٍػ

 1بلخ.…الخسبِ في مسخلف اإلاكاول الاكخهاصًت والاحخماُٖت والخطخم، البُالت والفلغ  -

 : عالكت العىائد الىفطيت بالخىميت: الثاوي الفرع

الخىمُت الكاملت واإلاؿخضامت هي مؿعى ول الاكخهاصًاث، فةنها في الضوٌ الىفُُت بما فيها الٗغبُت بطا واهذ         

اعجبُذ بالىفِ وٖىائضه في ٖالكت مخٗضصة الجىاهب، لها مً الاًجابُاث الىثير هما ؤنها ال جسلى مً الؿلبُاث، 

 اإلااصة وجلمـ طلً في:زانت في ْل اعجباَها بالخُىعاث الٗاإلاُت التي جازغ ٖلى ؤؾٗاع هظه 

جخُلب الخىمُت ججمُ٘ اإلاىاعص واؾخسضامها في جمىٍل مسخلف اللُاٖاث، وكض مثلذ الٗىائض الىفُُت ؤهمها  -

الق في الٗضًض مً الضوٌ الىفُُت ٖلى عؤؾها صوٌ الخلُج، ٖلى اٖخباعها ؤهبر اإلاىخجين.  ٖلى ؤلَا

ائم ؤمامها هى جضوي هظه ؤلاًغاصاث، حغاء اهسفاى بن اعجباٍ الخىمُت باإلًغاصاث اإلاالُت للىفِ ًجٗل الٗ -

 ألاؾٗاع وبالخالي الىكٕى في فش اإلاضًىهُت.

ت وختى مىازُت، فةن الخىمُت في  - بما بن ؤؾٗاع الىفِ مخللبت وجخإزغ بٗىامل اكخهاصًت، ؾُاؾُت، ٖؿىٍغ

ت حٗخبر الىفِ اللُإ اللائض الضولت الىفُُت مغهىهت بهظه الٗىامل، في ْل اٖخماصها ٖلى اؾتراجُجُت غير مخىاػه

 لبلُت اللُاٖاث.

ت ال جسل مً ؤزاعها ؤلاًجابُت ٖلى كُاعي الهىاٖت  - الخىمُت الكامُت لالكخهاص جخُلب جىمُت اكخهاصًت وبكٍغ

والؼعاٖت وهظا الخجاعة الخاعحُت، وكُإ الىفِ ًفخذ آفاكا هائلت لظلً في ْل وفغة الٗىائض، ٖلى هظا ألاؾاؽ 

                                                                 
مذكرة مقدمة لنيل ، 0202-0222دراسة حالة اجلزائر خالل الفرتة  –انعكاسات تقلبات اسعار النفط على التوازانت االقتصادية الكلية حياة عناب، 1

 .21، ص: 6102-6102شهادة ماسرت اكادميي يف العلوم االقتصادية، ختصص: مالية وبنوك،  جامعة ام البواقي، 
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ت فةن ٖىائض الىفِ مً ؤهم مهاصع جمىٍل الخىمُت في الضوٌ الىفُُت مً زالٌ اعجباَها في فمً الىاخُت  الىٍٓغ

 ٖالكت َغصًت.

  :عغم الاٖتراف بإن الىفِ لِـ هى الٗامل الىخُض في اوعكاساث جىعيف العىائد الىفطيت في مسار الخىميت

تي جدىم هظه الٗملُت في الضوٌ الىفُُت، التي جثبذ الخىمُت، بال ؤهه الػاٌ ٌكيل ؤهم اإلاىاعص واللىی الاكخهاصًت ال

 ؤن ٖىائض الىفِ ماعؾذ والػالذ جماعؽ آزاعا ٖلى مؿخىٍاث الخىمُت املخخلفت ال ًمىً بهياعها.

: جمىىذ الضوٌ الٗغبُت اإلاهضعة للىفِ مً جدلُم وؿب همى أثر عىائد الىفط على الجاهب الاكخصادي -

ي فتراث اعجفإ الٗىائض الىفُُت واعجفٗذ وؿبت مؿاهمتها في الىاجج مغجفٗت في مسخلف اللُاٖاث، زانت ف

 املحلي، خُث بلغذ مؿاهمت الهىاٖت الاؾخسغاحُت في الىاجج املحلي للضوٌ الىفُُت وؿبا مغجفٗت.

 : امخض اوٗکاؽ الفىائٌ الىفُُت بلى الجاهب الاحخماعي خُث:أثر عىائد الىفط على الجاهب الاجخماعي -

  اصة ؤلاهفاق ٖلى جدؿً اإلاؿخىي اإلاِٗش ي في الضوٌ الٗغبُت اإلاهضعة للىفِ، باعجفإ مؿخىي صزٌى ألافغاص، ٍػ

 الجاهب الاحخماعي الخٗلُمي ؤو الهخي.

 .٘والاؾدثماعاث ٌؿاهم بخللُو البُالت وجىفير مىانب قغل لفئت هبيرة مً املجخم ٘  الخىؾ٘ في اإلاكاَع

 ُُ1ت بخىفير اإلاغافم الٗامت ووؾائل الغفاهُت.هجحذ الضوٌ الٗغبُت مً زالٌ الٗىائض الىف 

 اإلاسخىردة للىفط الدول : آلاثار على لثالثا الفرع

 بن الش يء اإلاالخٔ ؤهه ولما واهذ جللباث ؤؾٗاع الىفِ باججاه الاعجفإ ؤصث بلى آثار ارجفاع أسعار الىفط :

بلى اهسفاى الاؾتهالن الٗالمي مىه، خضور آزاع ؾلبُت ٖلى الاكخهاصًاث اإلاؿخىعصة واإلاؿتهلىت للىفِ، ما ًاصي 

ٖالوة ٖلى اعجفإ جيالُف ؤلاهخاج وؤؾٗاع اإلاىخجاث، الظي ٌؿبب اهسفاى اللضعة الكغائُت، وهى ما ًضزل هظه 

الضوٌ في يغِ عهُب، وٍهل بها ألامغ ؤن جدًُ الحُل والخُِ لإلَاخت باألؾٗاع، والٗمل ٖلى جىمُت الُاكاث 

 ما ٌؿمى باملخؼوهاث ؤلاؾتراجُجُت التي جبىيها في خلت اهسفاى ألاؾٗاع. البضًلت للىفِ واللجىء بلى

 بن خالت الاهسفاى في ألاؾٗاع هى الهضف الظي حؿعى الضوٌ الهىاُٖت بلى آثار اهخفاض أسعار الىفط :

ض، وج ض ببلائه كائما، طلً ؤن جبُٗتها الخاعحُت للىفِ جيىن ؤكل خضة، وؤن الىمى الاكخهاصي مً قإهه ؤن ًٍؼ ٍؼ

ض املخؼوهاث الاؾتراجُجُت لهظه الضوٌ.  2مٗه ٖىائضها وبًغاصاتها مً حغاء الحهٌى ٖلى الىفِ الغزُو، هما جٍؼ

                                                                 
 .27-26مرجع سابق، ص:حياة عناب، 1
 .20مرجع سابق، ص: حياة عناب، 2
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واوعكاساث اهخفاض اسعار البترول على اإلاخغيراث الاكخصادًت والاجخماعيت اإلاطلب الثالث: أثر 

 في الجسائر

ائغ وهظا اهم الاوٗياؾاث الىاججت ًٖ ٖلى الخىمُت في الجؼ ؤزغ جللباث ؤؾٗاع البتروٌ والظي ؾىدىاوٌ فُه         

 هاجه الازاع .

 أثر جللباث أسعار البترول على الخىميت في الجسائر الفرع الاول:

الضولُت جبيذ الجؼائغ بغامج جىمىٍت بىاءة  ألاؾىاقالجضًضة وحٗافي ؤؾٗاع الىفِ في  ألالفُتم٘ بضاًت          

بلى  2001ٌ الفترة مً الز صوالعملُاع  8.531بــــــ مىػٖت ٖلى فتراث ػمىُت، وكض سخغث لها مبالغ ضخمت كضعث

ؼ جماؾً  ،2017 ت وحٍٗؼ ىِخين،  ألامتتهضف في مجملها بلى صٖم الخىمُت البكٍغ خٌى هىٍتها وشخهُتها الَى

ىُت  الاؾدثماعاثوصٖم اليكاَاث الخاللت لللُمت، حصجُ٘  عالاؾدثماجدؿين مىار  ، وألاحىبُتالخانت الَى

الٗمىمُت لفً  ألاقغاٌوصف٘ كُإ  جغكُت الهاصعاث زاعج املحغوكاث، ميافدت البُالت، جدؿين ْغوف الِٗل

 الاٖخباعاصة في جىؾُ٘ كاٖضة الؿىً واٖ الاؾخمغاعالٗؼلت ًٖ ول اإلاىاَم، جغكُت وجُىٍغ اكخهاص اإلاٗغفت، 

ص، جثمين اإلاىاعص الُاكىٍت واإلاىجمُت، ال الغظائي للب ألامًوجدؿين  الفالحيوي، مىانلت الخجضًض الليؿُج الٗمغ 

 .وجثمين اللضعاث الؿُاخُت والهىاٖت الخللُضًت

ماقغاتها  بلى الُىم في فتراث مُٗىت مً جدؿين 2001جمىىذ الجؼائغ مىظ بضاًت هظه البرامج الخىمىٍت ؾىت          

ىُت هامت في الٗضًض مً الاكخهاصًتوجىاػهاتها  ، خُث جمىىذ في مجاٌ املجاالث، وجدلُم ٖضة مىدؿباث َو

مٗهض مغهؼ للخيىًٍ اإلانهي، ؤما ٖلى  416ماؾؿت حٗلُم ٖالي،  53ماؾؿت مضعؾُت،  6105الخٗلُم مً بهجاػ 

الخضماث، ٖلى مؿخىي اإلاىاعص اإلاائُت جم مؿدكفى وُٖاصة مخٗضصة  1336مؿخىي الصحت فلض جمىىذ مً بهجاػ 

ملُىن وخضة ؾىىُت وكغابت اإلالُىن وخضة ؾىىُت  5.3ؾض، ؤما ٖلى مؿخىي الؿىً جم حؿلُم ؤهثر مً  37بهجاػ 

مً صوع الثلافت ومىخباث ومخاخف ومؿاعح، ٖلى مؿخىي  461، وٖلى مؿخىي الثلافت جم جدلُم ؤلاهجاػكُض 

ايت جم بهجاػ ايُت مً  1257الكباب الٍغ ايُت، ٖلى مؿخىي مالٖبميكإة ٍع ، مؿابذ، مغهباث وكاٖاث ٍع

ت بالىهغباء والغاػ بلى ؤهثر مً  ملُىن ؾىً، ؤما ٖلى مؿخىي الُغكاث  9الُاكت ػاصث ٖضص الؿىىاث اإلاغبَى

م الؿُاع ٖلى ٌَى  الكمالُت مً  الىالًاثهم الظي ًغبِ بين مسخلف  1132والىلل فلض جضٖمذ بخجؿُض الٍُغ

ٗت وجضُٖم قبىت الؿىً الحضًضًت ببلى الُغق الا باإليافت كغق بلى الغغب، ال  .هم 2200 ـــــــــحخىابُت والؿَغ

بإؾٗاع  العجباَهاؤن اإلااقغاث والخىاػهاث الجُضة التي خللتها الجؼائغ في بٌٗ الفتراث حٗخبر هكت  بال         

املحللت مً زالل هظه البرامج لم جىً في مؿخىي  ػاثؤلاهجاالضولُت، هما ؤن  ألاؾىاقالىفِ التي جخدضص في 

٘ حٗثراث الحاالثاإلايكىصة وجفخلغ للفٗالُت في الىثير مً  وألاهضافالخُلٗاث  ، خُث ٖغفذ الىثير مً اإلاكاَع
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هبيرة ؤزىاء بهجاػها ؤصث بلى جإزغها ؤو جىكفها، وهظا بؿبب يٗف الخسُُِ، ؾىء الدؿُير، كلت الغكابت 

ب وؾغكت  ؤلاصاعي واؾخفداٌ الفؿاص  واإلاالي زانت في بٌٗ اللُاٖاث الحُىٍت وهظا ما ؤصي بلى جبظًغ وتهٍغ

ى عجؼ الضولت ًٖ جدلُم نهًت خلُلُت وججؿُض اكخهاص خلُلي مىٕى زالم بل باإليافتؤمىاٌ الضولت، هظا 

 .لللُمت مً قإهه جضُٖم بًغاصاث الضولت بلى حاهب بًغاصاث الىفِ

ت اهسفايها في الؿىىاث  2014وم٘ اهسفاى ؤؾٗاع الىفِ في ؾىت           وبضاًت  2016، 2015 الالخلتواؾخمغاٍع

التي حٗخمض اكخهاصًاتها ٖلى الٗىائض  ألازغي خاصة هغيرها مً البلضان حٗغيذ الجؼائغ لهضمت مالُت  2017

الظي ؤصي بها بلى جىكُف بغهامج  ألامغالىفُُت، خُث خللذ عجؼا ٖلى مؿخىي ميزاهُتها وميزان مضفىٖاتها، 

ُض الىمى   ًإزظ بٗين، 2030 بلى غاًت 2016والبضء في جُبُم همىطج حضًض للىمى ابخضاء مً  2019-2015جَى

 1.خُث زُِ لخُبُله ٖبر مغاخل مخخالُت ،اإلاؿخجضاث الغاهىت الاٖخباع

 اوعكاساث جللباث أسعار البترول على الخىميت في الجسائر الفرع الثاوي:

وإلاىاحهت ألاػمت اإلاالُت التي جمغ بها البالص جم اجساط جضابير اؾخعجالُت مثل جغقُض وحؿلُف الىفلاث           

 وػٍاصة الًغائب والغؾىم والخللُل مً الىاعصاث واللجىء بلى الخمىٍل غير الخللُضي.

ى الخمىٍل غير الخللُضي ال ًمىً وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الجؼائغ الُىم ؤمام جدض زُير حضا خُث ؤن لجىئها بل          

الاؾخمغاع به إلاضة ؤهثر لٗضم وحىص اكخهاص خلُلي، وهظا آلزاعه الؿلبُت ٖلى اعجفإ مٗضالث الخطخم واهسفاى 

كُمت الٗملت وانهُاع اللضعة الكغائُت للمىاًَ وما ًغافله مً جىجغاث هدُجت لظلً، هظا باإليافت بلى عجؼ 

ألازيرة لخغُُت العجؼ في ميزاهُت الضولت، وؤن فغنت جدؿين ؤصاء الاكخهاص في ألامض  الخضابير اإلاخسظة في الؿىىاث

اللهير كض جبضصث، وؤن نمىص اكخهاصها مغهىن بخللباث ؤؾٗاع الىفِ في ألاؾىاق الضولُت، وبدؿلُمىا لفغيُت 

ت اهسفاى ؤؾٗاع الىفِ م٘ نهاًت ؾىت  لجإ الجؼائغ ال وجًائل اخخُاَاث الهغف ألاحىبي ؾخ 2019اؾخمغاٍع

 مداٌ لالؾخضاهت الخاعحُت وٖىصتها بلى هلُت الهفغ لؿىىاث الدؿُٗىاث مً اللغن اإلااض ي.

٘ الىفُي كض ولى ألهه ًً٘ مؿخلبل         ؤما بطا حٗافذ ؤؾٗاع الىفِ فُجب الخُلً ؤن ػمً الاٖخماص ٖلى الَغ

لم لللُمت زاعج كُإ املحغوكاث ال ؾُما البالض ٖلى املحً، وٍجب الٗمل بجضًت لخلم اكخهاص كىي ومىٕى زا

ت هبيرة حضا، ومً ؤحل جدلُم طلً ًجب اللُام  بُُٗت وبكٍغ ؤن الجؼائغ جخمخ٘ بةمياهاث اكخهاصًت َو

بةنالخاث اكخهاصًت هُيلُت ٖمُلت حكمل مسخلف اللُاٖاث والٗمل ٖلى ججاوػ الٗغاكُل لخىفُظها وهظهغ 

 منها:

                                                                 
1
ت في الجؼائغ زالٌ الفترة    ىاًغ 2019-2001ص. هضي بً دمحم: ٖغى وجدلُل البرامج الخىمٍى ، مجلت ولُت الؿُاؾت والاكخهاص، الٗضص الخامـ،ً 

 .27-26 ، م:2020
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م اإلااؾؿاث اإلاؿدثمغة وزانت الهغيرة واإلاخىؾُت منها وعحاٌ ألاٖماٌ حصجُ٘ الهىاٖت املحلُت وطلً بضٖ -

اصة ؤلاهخاج املحلي والٗمل ٖلى جهضًغه.  مً ؤحل ٍػ

الٗمل ٖلى جُىٍغ وحصجُ٘ كُإ الفالحت والؼعاٖت إلاا له مً ؤهمُت اكخهاصًت هبيرة زانت ما حٗلم بخدلُم  -

 ألامً الغظائي.

جي وحلب الٗملت الهٗبت وػٍاصة يغوعة النهىى باللُإ الؿُاحي إلاا ل - اصة الضزل الَى ه مً ؤهمُت هبيرة في ٍػ

 مٗضالث الدكغُل.

بُت  - اصة الحىافؼ مثل الدؿهُالث الًٍغ حصجُ٘ الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة وفخذ املجاٌ للكغاهت بٍؼ

ت.  والجبائُت، وبلغاء الٗغاكُل البيروكغاَُت وؤلاصاٍع

بي خلُلي قا - بي، م٘ الٗمل ٖلى بنالح يٍغ مل وحكضًض الهغامت في جدهُل الًغائب ومىاحهت التهغب الًٍغ

فغى يغائب حضًضة ٖلى ألاغىُاء بضٌ بزلاٌ واهل اإلاىاًَ البؿُِ في جدمل جبٗاث الىيُٗت الغاهىت، ومداولت 

ت والٗمل ٖلى بصماحها في اليكاٍ الغؾمي. بي بمداعبت ألاؾىاق الفىيىٍت واإلاىاٍػ اصة الىٖاء الًٍغ  ٍػ

هت الىٓام البىيي وجىىَٗه وفخذ املجاٌ ؤهثر للمهاعف ؤلاؾالمُت لالؾخفاصة كضع ؤلاميان مً زضماتها في ٖهغ  -

 ٖملُاث الاصزاع ومىذ اللغوى.

اح واإلاُاه التي جخميز بىفغتها وٖضم اؾخغال - ٌ الُاكاث اإلاخجضصة التي جؼزغ بها البالض والُاكت الكمؿُت والٍغ

 .ئت واإلاىارجازغ ؾلبُا ٖلى البِ الاطها و فه

ٖاإلاُا في  108ميافدت الفؿاص وإمغ مدىعي لخدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت زانت بٗض جغاح٘ الجؼائغ بلى اإلاغجبت  -

غ مىٓمت الكفافُت  2016.1 الضولُت لؿىت جلٍغ
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 :خاجمت الفصل
 

ت ممثلت بالىػاعاث الىنُت  الؾخسالف        الثروة البترولُت وجدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت جبيذ الحيىمت الجؼائٍغ

 اؾتراجُجُاث كُاُٖت جخمثل في :

ىُت ،اؾتاؾتراجُجُت او       جي للتهُئت ٗاف وجىمُت الهىاٖت الَى في ،املخُِ الَى راجُجُت الخجضًض الفالحي والٍغ

اؾتراجُجُت َاكىٍت مخمدىعة خٌى زالر بضائل للُللت هي الغاػ الُبُعي  ،باإلاىاػاث م٘ SDAT 2025الؿُاخُت 

جي لتركُت وكىص الغاػ الُبُعي  ،الُاكاث اإلاخجضصة والُاكت الىىوٍت الؿلمُت مً زالٌ اَالق البرهامج الَى

(GNC )جي للُاكاث اإلاخجضصة  2025 ألفاق جي الىىوي الؿلمي وهى  2030-2011،البرهامج الَى والبرهامج الَى

 ملخو لهاطا الفهل
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ت للحيىمت بًجابا، و طلبا املحسوكاث بإطعاز حىاهبه بجمُع الاكخطاد ازجباؽ ؤهد للد  ؤن الجصاثٍس

 اكخطاز هدُجت مظخدًمت، جىمُت فعلُا جدلم لم ؤنها زغم الىفؿُت، العىاثد على جخىكف الخىمىٍت الخؿـ

 الىؾني الاكخطاد وجىاشن  اطخلساز ؤن هما ،هال زازح اللؿاع، دازل الخىمُت على الىفؿُت اإلاالُت الفىاثؼ

 اإلاىزد، ذلً فىاثؼ اطخسدام دام وما ،"الىاخد اإلاىزد اكخطاد" دام ما اللطحر، مداه ًخعدي ؤن ًمىً ال

ٌ  الفطل زالٌ مً جم خُث حىاهبها، بجمُع الخىمُت عً البعد ول بعُدًً  زالٌ فمً ذلً، جبُان ألاو

 ثبذ البتروٌ، ؤطعاز جؿىزاث مع ملازهت الجصاثسي  لالكخطاد اليلُت اإلااشساث ؤهم لخغحراث دزاطت بدزاج

 .البتروٌ بإطعاز واإلاؿلم اليامل الازجباؽ زالٌ مً وذلً الىاخد اإلاىزد باكخطاد وضفه

 جللُظ وجؿىٍسها، جىمُتها زالٌ مً ًمىً، التي الؿاكت مطادز حاهب مً طىاء هاثلت، كدزاث لها الجصاثس

 حاهب مً وهرلً املخاؾس، جىشَع بلى بغافت اإلادازُل، وشٍادة للىفـ، الجصاثسي  الاكخطاد جبعُت مظاخت

 عدم ًػمً الري الجصاثسي، لالكخطاد الفعلي املخسج حعخبر التي املحسوكاث كؿاع زازج الطادزاث

م عً الخازحُت، للطدماث حعسغه  ؤن وزاضت هىعُتها، وجدظحن الىؾىُت، اإلاىخىحاث في الخىىَع ؾٍس

 ٌ ت والفسص للمىخجاث بدىىَعها الؿبُعُت اإلاىازد بلى افخلازها عىغذ كد الىفؿُت غحر الدو  في الاطدثماٍز

 بلى وما والظُاخت والخدماث والفالخت الخطيُع والخدمُت وٍمس الصزاعُت الطىاعُت اللؿاعاث مسخلف

 اٌا هرا وفي واإلاخىطؿت، الطغحرة اإلااطظاث زلم على البالد بلدزة الاكخطادي، اليشاؽ ؤوحه مً ذلً

 ألاكص ى فاإلاغسب واإلاخىطؿت، الطغحرة اإلااطظاث عدد خُث مً اإلاغازبي الطف مازسة في الجصاثس جإحي

 ؤعلىخه الري والهدف الجصاثسي، العدد ًفىق  جىوع في وعددها الجصاثس، علُه جخىفس ما غعفي على ًخىفس

 اإلاىظىز، اإلادي في للغاًت ضعب زهان اإلالُىن، لُلازب خالُا اإلاىحىد العدد مػاعفت بلى ًطبى الحيىمت

 اإلاؿللت الخبعُت مً للخسوج الجصاثسي  لالكخطاد البدًلت اللؿاعاث الدزاطت مً الثاوي الفطل وؾسح

 على مىحىد هى وما حهت، مً اإلاسحىة وألاهداف للجصاثس اإلاخىفسة ؤلامياهاث بحن الفجىة ولىً للمدسوكاث،

 مجسد الخبعُت مً للخسوج الجصاثس اطتراجُجُاث بةبلاء وهفُلت حدا هبحرة جبلى ؤزسي  حهت مً الىاكع ؤزع

ع  .الجصاثسي  الاكخطاد في لها جسحمت ججد ال وؤهداف مظخلبلُت مشاَز

 جىحهذ فلد الثالث، الفطل ذلً ًىاكش هما البتروٌ، بعد ما لفترة الجصاثس اطخعداداث ًسظ فُما ؤما

 زالٌ مً اإلادهُت، وماطظاتها املحلُت وحماعاتها الدولت إلااطظاث حدًدة وظاثف جددًد بلى الجصاثس

 عىاثد اطدثمازاث زاللها مً جمس مظاولت و مدزبت كىىاث وحىد لػمان والىظاثف ألادواز جىشَع بعادة

 بلى ووضىلها العىاثد لهره ألامثل الاطخسدام للجصاثس جػمً مظخدامت جىمُت لخدلُم وذلً الىفـ

 مىغىع بغفاٌ ًمىً ال خُث اإلاخجددة، الؿاكت مجاالث في الاطدثماز ذلً في بما اإلايشىدة، ؤهدافها

 الجصاثسي، الاكخطاد في فاعلت وزدمُت وشزاعُت ضىاعُت كاعدة وغع فبعد ا،هػى بعد الؿاكت اطخحراد

ٌ  طىف  إلاظىا خُث اإلاخجددة، الؿاكت في الاطدثماز ًخم لم بذا للؿاكت مظخىزد بلى خخما الجصاثس جخدى

 إلاشسوعاث الالشم الخمىٍل جىفحر زالٌ مً املجاٌ هرا في الجصاثس جىحهاث الثالث الفطل زالٌ مً ؤًػا

 مثال جدلُله جم ما مع ملازهت وذلً اإلاسحىة ألاهداف عً بعُدا داثما ًبلى ذلً ولىً الشمظُت، الؿاكت
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ٌ  في  ؤهبر بجدًت الىظس فعليها الؿاكت، هػىب دوامت مً الخسوج الجصاثس ؤزادث فةذا ألاوزبي، الاجداد دو

 لعالكت باليظبت ؤما اإلاطدز، بهرا  للنهىع ممىً جمىٍل ؤهبر وضخ اإلاخجددة الؿاكت مً مىازدها بلى

 مً باث اإلاظخدامت الخىمُت جدلُم في الؿاكت جلعبه الري الحاطم الدوز  فةن اإلاظخدامت، بالخىمُت الؿاكت

 مً باث عمىما الؿبُعُت بالىظم وؤلازالٌ البِئت جدمحر في مظاهمتها ؤًػا البرهىت، حظخدعي ال التي اإلاظاثل

 جمثل ؤنها خُث اإلاظخدامت الخىمُت بعجلت الدفع بما مخىاكػان، دوزان فللؿاكت بذن آلازس، هى البديهُاث

ان  اخخباض) عسكلتها وبما والبُئُت، والاحخماعُت الاكخطادًت وألاوشؿت اللؿاعاث مً للىثحر الحُاة شٍس

 (الخ ....ألاوشون، ؾبلت جأول خمػُت، ؤمؿاز خسازي،

 الدراسة نتائج :أوال

 :الخالُت الىلاؽ في دزاطدىا هخاثج بًجاش ًمىً طبم، ما على جإطِظا

 كىة الغاش، واخخُاؾي الىفـ وهىعُت حغسافي مىكع مً الجصاثس، لدي اإلاخىفسة ؤلامياهاث ؤعؿذ للد -

ٌ  ملازهت حُد جىافس ي مىكع في الجصاثس وحعلذ للحيىمت، جفاوغُت  .ألازسي  اإلاطدزة بالدو

 هره جإثس جدبع زالٌ ومً خُث البتروٌ، ؤطعاز بخغحراث الجصاثسي  لالكخطاد اليلُت اإلااشساث ازجباؽ -

هما ؤن البتروٌ لً ًىػب في ومؿلم، وامل الازجباؽ هرا ؤن لىا جبحن البتروٌ بإطعاز اليلُت اإلااشساث

با هى نهاًت العالم وما ً ٌ الخللُدي هبتروٌ الجصاثس ،خُث بلغذ ذزوة اهخاحها ىاحهه مجخمعىا كٍس البترو

 طىت 00ض ي له في خاٌ بلاء الاطخىشافاث على ماهي علُه آلان بمس الافتراوخدد الع 6002البترولي طىت 

 .للدزاطت ألاولى الفسغُت في ؾسخه جم ما ًاهد وهرا

ت كىىاث بلى الىفؿُت الفىاثؼ جىحُه عدم -  ؤلاهفاق بلى وجىحيهها الجصاثسي  باالكخطاد جنهؼ اطدثماٍز

ادة بلى ؤدي مما العام، ت الىازداث خطُلت ازجفاع وبالخالي ألاحىبُت، اإلاىخجاث على الؿلب ٍش  مً الجصاثٍس

 .الخازج

ت، للطىاعت باليظبت -  غُم بظبب طىاء هلي، بشيل مظخغلت غحر هاثلت بهخاج كدزاث هىان الجصاثٍس

 .لخجدًدها الاطدثماز هلظ ظل في واإلاعداث الخجهحزاث الهخالن ؤو الظىق،

 .ألامىاٌ زئوض مً هبحرة وظب ججلب التي اليشاؾاث في الاطدثمازاث جمىٍل غعف -

ت الطىاعت حعل ؤلاهخاج، جيالُف وازجفاع والخىافظُت الجىدة مظخىي  جدوي -  الخىافم عً بعُدة الجصاثٍس

هما ؤن الظُاطت البترولُت الحالُت واإلاظخلبلت اإلاخبعت في  .العاإلاُت واإلالاًِع اإلاىاضفاث مخؿلباث مع

 .ؾسح الفسغُت الثاهُت يما ًىفمبادت الخىمُت اإلاظخدامت وهى  يال جساعالجصاثس 

 في مالثمت بىمُت البروز  جىفس وعدم الفالحي العخاد كلت حظببذ فلد الجصاثس، في الصزاعت ًسظ فُما ؤما -

  الصزاعُت اإلاىاطم اهؿالق حعؿُل

 .الجصاثس في الصزاعت بهخاحُت ؤغعف ألامؿاز مُاه على والاعخماد اإلااثُت للمىازد ألامثل الاطخغالٌ عدم -

ت الدولت مً اإلاسضىدة ألامىاٌ -  والاخخُاٌ للخالعب هظسا وذلً فُه، جطب ال الصزاعي لللؿاع للجصاثٍس

 . اإلاهىت ؤصحاب غحر مً اللؿاع هرا على الؿفُلُحن ظهىز  هدُجت
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ت الحيىمت كبل مً الاهخمام فترهحز الظُاخت، كؿاع وفي -  واللؿاعاث املحسوكاث كؿاع على الجصاثٍس

 ؤدي مما الحيىمُت، البرامج مسخلف في جرهس ؤهمُت بعؿاثه وعدم الظُاخت كؿاع بهماٌ بلى ؤدي ألازسي،

 .بغعافه بلى

 .الدظىٍم وضعبت كاجمت الجصاثسي  الظُاحي اإلاىخج ضىزة حعل الجصاثس في الظُاس ي الاطخلساز عدم -

ع حعسكل بحروكساؾُت ووحىد الظُاخُت، الاطدثمازاث ؤغلب في العام اللؿاع على الاعخماد -  اللؿاع مشاَز

 .اللؿاع في اإلاظدثمس وألاحىبي املحلي الخاص

 في ؾسح ما جاهد ال (جددًدا الظُاخت) والخدماث الصزاعت، الطىاعت، بلؿاعاث الخاضت الاطخيخاحاث

 البدًلت اللؿاعاث هره في اإلاظؿسة البرامج هثرة مً وبالسغم فالحيىمت للدزاطت، الثاهُت الفسغُت

 .للىفـ جبعُخه مً ًخسلظ ختى الجصاثسي  لالكخطاد باليظبت اإلاسحى عً بعُدا ؤدائها ًبلى للمدسوكاث،

 ال املجاٌ هرا في واطدثمازاث حهىد مً برله جم ما لىً اإلاخجددة، للؿاكت هامت مىازد على جخىفس الجصاثس -

 .للمدسوكاث الخبعُت مً للخسوج الجصاثس ؾمىخاث ًلبي

ً لىخدها جىفي ال الدولت وغعتها التي الخىمىٍت الظُاطت -  اإلايشىد الخغُحر وجدلُم الخىمُت عجلت لخدٍس

 جللباث البتروٌ، ؤطعاز) الخازحُت والظسوف للػغىؽ لخػىعه وذلً الجصاثسي، الاكخطادي الىظام في

ت الحيىمت كبل مً اليافي الاهخمام وعدم الخلطحر لىا ًظهس ؤًػا وهىا (،الخ..... العمالث، ؤطعاز  الجصاثٍس

 .للبدث الثالثت الفسغُت في ؾسح ما بعىع

 والاقتراحات التوصيات :ثانيا

 اإلاظاخت جبلى خُث اإلاىجمي اللؿاع في زاضت لالطخىشاف، وجىظُفها الىبحرة الىفؿُت العىاثد اطخغالٌ -

 اطخغالٌ على الجصاثس ججبر الؿبُعُت اإلاىازد بىػىب اإلاظبلت فاإلاعسفت ،% 50 ٌ ملازبت اإلاظخغلت غحر

 في إلادازُلها ؤمثل

 .اليلفت عالي الاطخىشاف

 في بالخفىحر وذلً الجصاثسي، لالكخطاد اليلُت واإلااشساث البتروٌ ؤطعاز جللباث بحن الىبحر الازجباؽ فً -

ت بالدولت ذلً ًدفع خُث الىفـ، بعد ما مسخلت  كىاعد إلزطاء الىفـ لعاثداث ؤمثل الطدثماز الجصاثٍس

 .جماما بغُابه ؤو الىفـ ؤطعاز بخللباث طىاء الخإثس عً بعُد اإلاىازد، ومخىىع اإلاطادز مخعدد اكخطاد

ادة حظتهدف مظخمسة عملُت الطىاعُت الخىمُت -  الطىاعت وزاضت الطىاعي، لللؿاع اليظبُت ألاهمُت ٍش

 الخدىٍلُت،

 اإلاخاخت الطىاعت ملىماث دزاطاث مً واكعي ؤطاض على ذلً ًخم ؤن ًجب خُث الجصاثسي، الاكخطاد في

 ٌظخلصم مما الخ،...الخمىٍل، والخازجي، املحلي الظىق  الخام، اإلاىاد :مثل الجصاثسي، الاكخطاد في واإلامىىت

 وطُاطاث واإلاطسفي، اإلاالي الجهاش جؿىٍس ًىحب والري اإلاىاطب، الطىاعي اإلاىار وزلم تهُئت غسوزة

ب، الخعلُم  جفادي ًخم ختى للبتروٌ، الىبحرة اإلادازُل مً جمىٍلها في ٌظخفاد طتراجُجُتالا  هره وول والخدٍز

 .الجصاثس في الطىاعي اللؿاع جىاحه واهذ التي واإلاشاول العلباث



 خاثمــــــة

 

 ح
 

 على والعمل اإلاخاخت للمىازد ألامثل الاطخسدام على حعخمد علمُت ؤطع وفم الصزاعي اللؿاع جىظُم -

ٌ  مظخىي  جدلُم ًدظنى ختى طلُمت، بىُفُت جىحيهها  جدلُم مً لىلترب الصزاعُت، ؤلاهخاحُت مً ملبى

 فُما الراحي الاهخفاء

 بال ذلً ًدظنى ولً الغراجي، ألامً مً مظخىي  حشيل والتي ألاولى، بالدزحت ألاطاطُت اإلاىاد مً وظتهلىه،

ت جخمحز وخاشمت مدزوطت شزاعُت طُاطاث باجباع  واإلاخابعت باالطخمساٍز

ع جىفُر في الطسامت - ٌ  الظابلت الخجازب مً والاطخفادة الظُاحي، اللؿاع لخىمُت اإلاظؿسة اإلاشاَز  للدو

ت بفسص جدظى فالجصاثس طُاخُا، اإلاخلدمت  الىغع اطخلساز بعد زاضت الظُاخت كؿاع في هبحرة اطدثماٍز

 .الظُاخُت الخىمُت لبرامج الخمىٍل مطادز ووحىد ألامني

 ؤهدافها مً وجدد جددد مددودة، بىظسة اإلادوي املجخمع وماطظاث كؿاعاث مسخلف بلى الىظس عدم -

 مً ٌظتهلىه ما وبغفاٌ السبذ جدلُم في مثال الخاص اللؿاع دوز  فدطس ألافم، غُلت وججعلها ومبادئها

ت ؾبُعُت مىازد  اإلااطظاث دوز  خطس وهرلً ،املجخمع في الخىمىي  دوزه عً ًسسحه للجصاثس وبشٍس

 الجماعاث عً ؤما اإلاؿلىب، الخىمىي  الخغُحر ؤزوان مً زهً وإهم دوزها يهمل الشهاداث مىذ في الخعلُمُت

 بلى حظعى ال خُث الخللُدًت الخدماث في دوزها خطس فلد والىالثُت، البلدًتاملجالع  في ممثلت املحلُت

 فةذا .الخىمىٍت اإلاعادلت في ألازسي  ألاؾساف بمشازهت وبعىاًت بدكت مدزوطت مدلُت جىمىٍت بسامج وغع

 اإلايشىدة، اإلاظخدامت الخىمُت مظاز غمً املحلي اإلاظخىي  على اإلادهُت واإلااطظاث اللؿاعاث هره وغعذ

 .للخىفُر وؤطهل ؤكسب الىاخد اإلاىزد اكخطاد مً بالجصاثس الخسوج حعلذ

ت اإلاىازد اطخغالٌ جؿىٍس ؤحل مً اإلاالُت اإلاىازد حعبئت -  وغع زالٌ مً اإلاخجددة، الؿاكت مجاٌ في الجصاثٍس

 بسامج

ت  .للؿاكت الخللُدًت اإلاطادز على الىبحر الاعخماد مً للخسفُف جؿىٍٍس

 البحث آفاق :ثالثا

 الاكخطاد جىاحه التي والخددًاث الىفـ بعد ما بفترة ًخعلم فُما الدزاطت هره في كدمىاه ما بلى بغافت

 مً ؤهه بلى ؤلاشازة الػسوزي  مً ًبلى والؿاكىٍت، الاكخطادًت البداثل مً ملجمىعت بؿسخىا الجصاثسي 

 مً وذلً للمىازد، الىاخد اإلاطدز على الاعخماد دوامت مً لها مسسج عً ؤًػا البدث للجصاثس اإلامىً

ٌ  زالٌ  الخىحهاث بؾاز في عاإلاُت ؤو ؤوزوبُت ؤو بُيُت عسبُت طىاء وبكلُمُت دولُت جىخالث في الدزى

ٌ  ججازب مً الاطخفادة لها ٌظمذ مما الاكخطادًت، للعىإلات الجدًدة  الىغعُت هفع لها ؤحىبُت دو

ٌ  وختى الخ،.... بًسان فجزوٍال، والظعىدًت،  جسجِب في هىعُت كفصة خللذ والتي للىفـ اإلاطدزة غحر الدو

خحن ٌالعاإلاُت زال ثالاكخطادًا ل ألازحرجحن العشٍس ٌ  والبراٍش  .آطُا شسق  حىىب ودو



 

 

 

 ة       ق ائم

 المراج     ع
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  قائمة املراجع

 قائمة املراجع باللغة العربية

 التً المشهورة النماذج أحد االلتصادي النمو مراحل باسم المعروف  Rostow رستو نموذج (1
 مراحل خمس على النموذج هذا أشتمل فمد وبداٌات إشعاعها، ومحتواها التنمٌة عملٌة مفهوم تعكس
 :المراحل هً وهذه ككل، اإلنسانٌة المجتمعات فً التنمٌة عملٌة تفسٌر رستو خاللها من حاول
  االنطالق لبل ما مرحلة المجتمع، مرحلة

 08 :ص السابك، المرجع صالحً، وسلمى عروب رتبٌة . (2
 للدراسات خلدون أبن مركز االلتصادٌة، واألزمة الفمر ٌوسف، ومحسن الدٌن سراج إسماعٌل (3

 51 ص ، 1997 والتوزٌعللنشر  األمٌن دار مع باالشتران االئتمانٌة
 أطروحة ،"الجزائر حالة دراسة الصادرات، على النفط استغالل أنظمة تطور أثر" مخلفً، أمٌنة (4

 143ص 2012-2011ورللة، لاصدي مرباح، جامعة االلتصادٌة، العلوم فً دكتوراه
 للنشر األهلٌة المستدامة، التنمٌة على العولمة مخاطر للبٌع، لٌس العالم وردم، علً دمحم باتر (5

 190ص  ، 2003 األولى، الطبعة عمان، والتوزٌع،
 13 ص األول، الفصل ، 2004 البشرٌة التنمٌة تمرٌر البشرٌة، المتحدة األمم برنامج (6
                         12/19/2121تارٌخ االطالع ٌوم:           11/13/2121بملم : ٌورونٌوز&  (7

        http// :arabic .euronews.com 

                         12/19/2121تارٌخ االطالع ٌوم:           11/13/2121بملم : ٌورونٌوز&  (8
        http// :arabic .euronews.com 

                         12/19/2121تارٌخ االطالع ٌوم:           11/13/2121بملم : ٌورونٌوز&  (9

        http// :arabic .euronews.com 

 العالم، فً التنمٌة عن تمرٌر ،)عام عرض( متغٌر عالم فً مستدٌمة تنمٌة الدولً، البنن (11
 03، ص ،01،ص 2003 واشنطن،

 الهولندٌة العلة الختبار لٌاسٌة دراسة- "النفط أسعار و الصرف أسعار" الدٌن، سٌف بوزاهر (11
-2010تلمسان  بلماٌد بكر أبً جامعة العلوم االلتصادٌة، فً ماجستٌر مذكرة ،-الجزائر حالة

 105،ص 2011
 للٌونسكو، اعالمٌة منشورات المستدامة، التنمٌة أجل من التعلٌم (12
 العربً المعهد التنمٌة، جسر مجلة العربٌة، األلطار فً المستدامة والتنمٌة النفط طاهر، جمٌل (13

 04 ص ، 1997 الكوٌت، للتخطٌط،
 ، 2006 الجامعً، المكتب اإلسكندرٌة، اإلنسان، وحموق التنمٌة إبراهٌم، الموجود عبد الحسن (14

 221 ص
 63 ص ذكره، سبك مرجع هللا، عبد حسٌن (15
 1 ص ، 2003 مصر، والتوزٌع، للنشر العربٌة النهضة دار ،"العربً البترول"هللا، عبد حسٌن (16
 العزٌز عبد الملن مكتبة المعرفة، أحوال العربً، العالم فً الثمافٌة التنمٌة محمود، حواس (17

 75 :ص ، 2001 الرٌاض، العامة،
 الجامعٌة، الدار المعاصرة، العولمة ظل فً المستدامة والتنمٌة البٌئة إدارة لاسم، مصطفى خالد (18

 32 ص ، 2006 اإلسكندرٌة،
 للنشر الٌمظة مكتبة اإلٌزو، لشهادة التأهٌل متطلبات تاٌه، أبو ناٌف سلطان محمود، كاظم خضٌر (19

 51 ص ، 2001 عمان، والتوزٌع،
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("، 0202-0222الجزائر) فً المالٌة السٌاسة على النفط أسعار تملبات أثر" هللا، سعد داود (21
 34،ص 2011-2010جامعة الجزائر، االلتصادي، التحلٌل فً ماجستٌر مذكرة

 2000 الماهرة، الثمافٌة، لالستثمارات الدولٌة الدار المستدامة، التنمٌة مبادئ موسثٌت، دوجالس (21
 72 :ص ،
 64 ص سابك، مرجع موسثٌت، دوجالس (22
 مداخلة وتحدٌات، عوائك العربً الوطن فً المستدامة التنمٌة صالحً، وسلمى عروب رتبٌة (23

 07 06 المدٌة الجامعً المركز المستدامة، والتنمٌة /البٌئة  التصاد حول الوطنً الملتمى فً ألمٌت
 07 ص ، 2006 جوان

 09 :ص السابك، المرجع صالحً، وسلمى عروب رتبٌة (24
 حول الوطنً الملتمى فً ألمٌت مداخلة المستدامة، والتنمٌة البٌئٌة المسألة براهمً، زرزور (25

 10، ص 2006،جوان  2006/2007المدٌة، المركز لجامعً، المستدامة، والتنمٌة البٌئة التصاد
 مجلة االلتصادي، اإلنعاش برنامج خالل من زئر ا الج فً المستدامة التنمٌة كرٌم، زرمان (26

 205،ص2010جوان  السابع، العدد إدارٌة، و التصادٌة أبحاث
 فً ماجستٌر مذكرة ،تمٌٌمٌة دراسة  الجزائر، فً المستدامة التنمٌة إشكالٌة ٌاسمٌنة، زرنوح (27

 178،ص177ص ، 2006 الجزائر، جامعة االلتصادٌة، العلوم
 لبنان، والنشر، للطباعة العربٌة النهضة دار ،"واإلنتاج الموارد جغرافٌة" منٌمة، حسٌن سارة (28

 3 ص ، 1992
 166 ص ، 1999 طرابلس، المفتوحة، الجامعة ،"النفط التصادٌات"رسن، الحسن عبد سالم (29

 180،ص
 مذكرة ،"الجزائري االلتصاد على وأثره البترول ألسعار التارٌخً التطور"روٌجح، السعٌد (31

 3، ص 2013-2012مرباح ورللة، لاصدي جامعة االلتصادٌة، العلوم فً ماجستٌر
 المستدامة التنمٌة متطلبات والبٌئة، للتجارة الراهن التفصٌل شلٌحً، إٌمان األمٌر، عبد السعٌد (31

 للمؤسسة، البٌئً التأهٌل ومتطلبات الجزائر فً التنمٌة المستدامة أفاق حول األول الوطنً الملتمى
  03 ص ، 2010 مارس الجازئر، التسٌٌر، وعلوم االلتصادٌة العلوم كلٌة

 ص ، 1997جدة، والتوزٌع، للنشر زهران دار " النفطٌة الموارد"الخولً، أحمد فتحً سٌد (32
102 ، 

 واألهداف للمفاهٌم دراسة اإلسالمً، االلتصاد فً البدٌل التنموي المنهج صالحً، صالح (33
 الماهرة، والتوزٌع، للنشر الفجر دار ،1 ط والسٌاسات والمؤسسات، لألركان وتحلٌل واألولوٌات

 88 ص ، 2006
 التنمٌة :حول األول الوطنً الملتمى البدٌلة، واالستراتٌجٌات المحلٌة التنمٌة مفهوم فالحً، صالح (34

 بوعرٌرٌج، برج الجامعً -15، 08 ص ، 2008المركز  :وافاق والع الجزائر، فً المحلٌة
 الجزائر،

 275ص 2003الماهرة، شمس، عٌن مكتبة ،”البترول تسوٌك“ ،عفٌفً دمحم صدٌك (35

 65 ص ذكره، سبك مرجع عفٌفً، دمحم صدٌك (36
 الجزائري والسٌاسات االلتصاد على النفط أسعار انخفاض "تداعٌاتمرغٌت  الحمٌد عبد (37

 01الجزائر،ص/جٌجل االلتصادٌة، جامعة العلوم كلٌةالصدمة"،  مع للتكٌف الالزمة

 الجزائري والسٌاسات االلتصاد على النفط أسعار انخفاض "تداعٌاتمرغٌت  الحمٌد عبد (38
 02،ص01الجزائر،ص/جٌجل االلتصادٌة، جامعة العلوم كلٌةالصدمة"،  مع للتكٌف الالزمة

 الجزائري والسٌاسات االلتصاد على النفط أسعار انخفاض "تداعٌاتمرغٌت  الحمٌد عبد (39
 05،ص04الجزائر،ص/جٌجل االلتصادٌة، جامعة العلوم كلٌةالصدمة"،  مع للتكٌف الالزمة
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 والتوزٌع، للنشر العلمٌة الٌازوري دار ،"والغاز النفط محاسبة" الراوي، مطلن الخالك عبد (41
 . 312،ص311،ص1،2011 ط األردن،

 الجامعٌة، المطبوعات دٌوان ،"تطورها وآفاق حاضرها ماضٌها، األوبن"أحمد، سٌد المادر عبد (41
 13 ص ، 1982 الجزائر،

 20 ص سابك، مرجع زلط، أبو أحمد جدة ما غنٌم، دمحم عثمان (42
 وأدوات تخطٌطها وأسالٌب فلسفتها المستدامة التنمٌة زنط، أبو أحمد ماجدة غنٌم، دمحم عثمان (43

 20ص ، 2007 .عمان، والتوزٌع، للنشر الصفاء دار لٌاسها،
 07،ص05ص السابك، المرجع صالحً، وسلمى عروب (44
 من الجزائر فً المستدام االلتصادي النمو تحمٌك فً البترولٌة الجباٌة دور" مختار، عصمانً (45

 المستدامة، والتنمٌة أعمال إدارة فً ماجستٌر مذكرة -( 0202_2001 ) التنموٌة" البرامج خالل
 6ص 2014_0132  سطٌف، جامعة

 والتنمٌة البٌئة التصاد :حول الوطنً الملتمى المستدامة، البشرٌة التنمٌة حمٌدوش، على (46
 09ص ،/ 2009/06/07 . الجزائر، بالمدٌة، الجامعً المركز المستدامة،

 الجامعٌة، الدار ،"إستراتجٌة لراءة الطالة وبدائل البترولٌة الشركات إدارة"النجار، فرٌد (47
 51ص ، 2006 اإلسكندرٌة،

 للنشر دجلة دار المستدامة، التنمٌة وإثراء البٌئٌة للمشاكل االلتصادٌة األبعاد حوامدة، حسٌن مالن (48
 231،ص 2014 األردن، األولى، الطبعة والتوزٌع،

 206 ص ذكره، سبك مرجع الدوري، أحمد دمحم (49
 الجزائر، الجامعٌة، المطبوعات دٌوان ،"البترولً االلتصاد فً محاضرات" الدوٌري، أحمد دمحم (51

 1 ص ، 1983
 المعرفة دار ،المأمول(" و الوالع بٌن الطالة )مصادر الطالة جغرافٌة“ الزولً، خمٌس دمحم (51

 74،ص 73 ص ، 2001 اإلسكندرٌة، الجامعٌة،
 75،ص1،2003 ط عمان، والتوزٌع، للنشر المٌسرة دار ،”العولمة مأزق“ طالة، دمحم (52

 ص ، 2006 اإلسكندرٌة، األولى، الطبعة األمٌن، دار والتنمٌة، البٌئً االلتصاد البدٌع، عبد دمحم (53
216 
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