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في اإلااثت مً  71ؤهم الؿماث الباعػة ل٩ى٦بىا ألاعى هي ؤن مُاه البداع و اإلادُُاث حُٛي خىالي  مً

غ له ؤعزو  مؿُده. وحؿخٛل هظه اإلاؿاخت مً اإلاُاه ٦مهضع مً مهاصع الغػ١ ُٞدهل منها ٖلى ٚضاثه وجٞى

ٗاال في نى ت  صوعا مازغا ٞو ٘ الخًاعة ؤلاوؿاهُت و ج٣ضمها وؾاثل الى٣ل و الخجاعة. و ل٣ض لٗبذ الخجاعة البدٍغ

مىظ وكإة الخًاعاث ألاولى ٖلى امخضاص ال٣غون، خُذ جُىعث زضمت الى٣ل البدغي جُىعا هاثال لم ًسو 

 الؿًٟ وخضها ٦إهم وخضة ا٢خهاصًت، بل قمل ٖىانغ الى٣ل البدغي ٧اٞت.

لُه حك٩ل اإلاىاوئ ؤهمُت ا٢خهاصًت ٦بري، باإلياٞت بلى ؤجها حؿاٖض ٖلى جىمُ ت اإلاىا٤َ التي جُل ٖو

ت صوعا اؾتراججُا هاما في ه٣ل هظه الخجاعة  ٖليها وجخٟاٖل م٘ الخضماث الضازلُت للضولت. وجلٗب اإلاىاوئ الخجاٍع

غ الخضماث اإلاُىاثُت للخىا٦ب م٘  بلى الخاعج ٖبر اإلاىاوئ اإلاسخلٟت، وهي الجهت الغؾمُت اإلاؿاولت ًٖ جٍُى

 دغي.الخُىعاث الٗاإلاُت في مجا٫ الى٣ل الب

ت بلى بىاء مىاوئ مخ٩املت مخسههت ومخمحزة طاث ٦ٟاءة مخىا٦بت للمخٛحراث  تهضٝ هُئت اإلاىاوئ البدٍغ

اٖلُت بجباٖا  ومخى٢ٟت ٖلى اإلاىاوئ اإلاىاٞؿت '٦ما حؿعى ؤًًا لخ٣ضًم زضماث مُىاثُت مخ٩املت ب٨ٟاءة ٞو

غ ألامً والؿالمت جلبُت الخخُاحاث الٗمالء وصٖ ني م٘ الخٟاّ ٖلى إلحغاءاث حكُٛلُت جٞى ما لال٢خهاص الَى

 .البِئت الُبُُٗت'

الى٣ل البدغي التي  مً ناصعاجه وواعصاجه ٖلى زضماث ٌٗخمض الا٢خهاص الجؼاثغي في ه٣ل حؼء ٦بحر 

ج٣ضمها الضو٫ اإلاخ٣ضمت ا٢خهاصًا في ال٨ثحر مً الخاالث هجض ؤن ج٩لٟت الى٣ل البدغي ٢ض جهل بلى في اإلااثت مً 

٠ وجهضًغ مىخجاتها بلى ألاؾىا١  10حك٩ل ٢ُضا ٖلى ٢ضعة ا٢خهاصًاث الضو٫ الىامُت فيزمً الؿلٗت مما  جهٍغ

الخاعحُت بجاهب وحىص بضاثل نىاُٖت التي جيخجها الضو٫ اإلاخ٣ضمت ا٢خهاصًا مما ٠ًًٗ مً ٢ضعتها ٖلى 

اؾخحراص الؿل٘  اإلاىاٞؿت الخاعحُت وبالخالي ي٠ٗ خهُلتها مً ؤلاًغاصاث والخإزحر ال٨ٗس ي ٖلى م٣ضعتها مً

 الغؤؾمالُت الالػمت لٗملُت الخىمُت.

 :ؤلاشكالُت العامت 

ت مً صوع في جىمُت الا٢خهاص  بن ازخُاعها لهظا اإلاىيٕى لم ًإحي بمدل الهضٞت بل إلاا جلٗبه اإلاىاوئ الخجاٍع

ني وللمداٞٓت ٖلى هظا الضوع ٣ٞض لٗب الى٣ل البدغي صوع ٦بحر في بوٗاف الا٢خهاص والدؿائ٫  اإلاُغوح الَى

ُت الخالُت: ني' ومً هظا الدؿائ٫ جهاٙ ألاؾئلت الٟٖغ  هى 'ما هى صوع اإلاىاوئ في جىمُت الا٢خهاص الَى

 ؟ الخجاعة الخاعحُتما مٟهىم  -

 ؟الخجاعة الخاعحُتما هي اًجابُاث وؾلبُاث  -

 .ما هو واقع التجارة الخارجية الجزائرية في ظل تحرير التجارة الخارجية؟ -

 اإلاُىاء في جىمُت الا٢خهاص؟ما هى صوع  -
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 :فسطُاث الدزاطت 

 :لإلحابت ٖلى الدؿائالث اإلاُغوخت، وإلاٗالجت اإلاىيٕى بهٟت ص٣ُ٢ت جم نُاٚت الٟغيُاث الخالُت

٩٦ل ال٣ُاٖاث مً مكا٧ل ٦ثحرة ؤبغػها اٖخماصها ٖلى مىاوئ ٢ضًمت طاث  الخجاعة الخاعحُتٗاوي ح -

 الخجاعة الخاعحُت و التي ؤزغث ؾلبا ٖلى ويُٗت ؾيئ وعصيء، ٢لت اإلاٗضاث والخجهحزاث حؿُحر

 ثغي االجؼ 

اصة ٦ٟاءة الدكُٛل وجس٠ُٟ ج٩لٟت الى٣ل ججاعة الخاعحُت اّصي ج - ت بلى ٍػ  في اإلاىاوئ البدٍغ

غ الى٣ل و الاهخاج الخاعحُتًاصي اؾخسضام الخجاعة  -  في مجا٫ الى٣ل البدغي الى جٍُى

 :دوافع اخخُاز اإلاىطىع 

 في جسهو الخجاعة الضولُت  اإلاُىاء له وػن هام

 ًترؤؽ اإلايكاث الا٢خهاصًت الهامت بىالًت مؿخٛاهم ألجها والًت ؾاخلُت

ت بدغا  له صوع مهم ألهه ٌٗخبر عثت الجؼاثغ بًٟله وؿخدىط ٖلى وؿبت ٖالُت مً اإلاباصالث الخجاٍع

 :ؤهمُت الدزاطت 

مُىاء و الجؼاثغ بخضي هظه ؤي صولت ٢ض جمل٪ قٍغِ ؾاخلي حُٗي ؤهمُت بالٛت للى٣ل البدغي ولل

غ لضحها صعاؾاث في مجا٫ اإلاىاوئ والى٣ل البدغي  الخجاعة ؤ٦ثر مً زماهحن باإلااثت مً حجم  الضو٫ ًجب ؤن جخٞى

٘ مً م٩اهخه ، الٗاإلاُت ًخم ه٣لها بدغا  ٢ض حؿاهم الضعاؾت ٖلى حصجُ٘ الُغ١ التي جىمي اإلاُىاء وجٞغ

 :ؤهداف الدزاطت 

ت مسخل٠ اإلاٟاهُم  - اثمٗٞغ  خى٫ الى٣ل البدغي و الخاٍو

 جىيُذ صوع اإلاُىاء جىمُت الا٢خهاص  -

ت -  الخٗٝغ ٖلى خغ٦ت الهاصعاث والىاعصاث ٖبر مسخل٠ اإلاىاوئ الجؼاثٍغ

غ ووا٢٘ الخجاعة الخاعحُت في الجؼاثغ، والىي٘ البُئي وؾُاؾاث خماًخه - في  لخُغ١ بلى مؿاع جدٍغ

 .الجؼاثغ وؤهم اإلاٗاًحر البُئُت

 .اإلاخبٗت الهًمامها بلى اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة، والاو٩ٗاؾاث اإلادخملت مً الاهًمامؤهم الخُىاث  -

 :مىهج الدزاطت 

ألهه ًخم وي٘ ٞغيُاث جخمدىع يمً  الاؾخيباَُت لضعاؾاث الاؾخ٣غاثُت الاؾخيباَُتجىضعج الضعاؾت يمً ا

ت مً  الدؿائالث ومً زال٫ الضعاؾت ًخم بزباث صخت الٟغيُاث ؤو  بق٩الُت عثِؿُت جخٟٕغ ٖنها مجمٖى
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اؾخ٣غاجي ألهه ًخم بؾ٣اٍ الضعاؾت ٖلى مُىاء مؿخٛاهم وحٗمُم الضعاؾت ٖلى باقي اإلاىاوئ ؤي الاهُال١  زُئها

 مً الجؼء وحٗمُمه ٖلى ال٩ل

 لدزاطت:صعىباث ا 

ه٣و  باللٛت الٗغبُت"نٗىبت الخهى٫ ٖلى اإلاغاح٘ اإلاخٗل٣ت باإلاىيٕى زانت باللٛت الٗغبُت "زانت 

ت  الضعاؾاث والبدىر خى٫ اإلاىاوئ الجؼاثٍغ

 :خطت الدزاطت 

ت في جىمُت الا٢خهاص الجؼاثغي وحكمل زالر ٞهى٫  جدىاو٫ الضعاؾت مىيٕى صوع اإلاىاوئ الجؼاثٍغ

ان خُث ًدىاو٫ الٟهل ألاو٫  التجارة الثاوي الٟهل ؤما  عموميات حول املوانئ البحريةعثِؿُت ٞهالن هٍٓغ
 ٢خهاصؤما الٟهل الخُب٣ُي ُٞٗالج صوع مُىاء مؿخٗاهم في جىمُت الا، اخلارجية وسياستها

 



 

 

 

 الفصل ألاول 

ت ودوزها في  اإلاىاوئ الخجاٍز

 جىمُت الاكخصاد
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 :جمهُد

ت هامت جُل بها ٖلى البدغ ألابٌُ  اإلاخىؾِ والظي ًخىؾِ زالر ٢اعاث جمخل٪ الجؼاثغ هاٞظة بدٍغ

ِ الؿاخلي مىاوئ لها جإزحر ٦بحر ٖلى الا٢خهاص الجؼاثغي ٞال بض مً الاهُال١ مً اإلاباصت  وجخىػٕ ٖلى هظا الكٍغ

 ألاؾاؾُت خى٫ اإلاىاوئ ألجها هاٞظة جُل بها ٖلى الٗالم الخاعجي.

ت ؤهمُت وصوع اإلاُىاء ؾِخم الخُغ١ بليها في هظا الٟهل ول٨ً ٢بل طل٪ ًخم قغح اإلاُىاء وؤهم  وإلاٗٞغ

اث٠ التي ٣ًىم بها.  الْى

٠ اإلاُىاء، الثاوي  اإلابدث ألاو٫ ٖمىمُاث خى٫ اإلاُىاء الخجاعي هدىاو٫ ُٞه ؤعبٗت مُالب: ألاو٫ حٍٗغ

 اء.ؤهىإ اإلاُىاء، الثالث وؾاثل اإلاُىاء وؤزحرا وزهاثو اإلاُى

اث٠ اإلاُىاء ؤما  اإلابدث الثاوي جُغ٢ىا ُٞه ؤًًا بلى ؤعبٗت مُالب: ألاو٫ ؤهمُت وصوع اإلاُىاء، والثاوي ْو

ت.  الثالث زضماث اإلاُىاء والغاب٘ خغ٦ت الهاصعاث والىاعصاث ٖبر اإلاىاوئ الجؼاثٍغ
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 اإلابحث ألاول: عمىمُاث حىل اإلاُىاء

ف اإلاُىاء الخ  جازي اإلاطلب ألاول: حعٍس

سُت إلاهُلر اإلاُىاء جغح٘ بلى ال٩لمت الالجُيُت وحٗني مضزل ؤو بىابت وهي هاٞظة جُل بها   ألانى٫ الخاٍع

 الضولت ٖلى الٗالم الخاعجي.

ف اإلاُىاء:  هى ه٣ُت مً ؾاخل البدغ ٣ً٘ ٖلى خاٞت اإلادُُاث ؤو ألاجهاع ؤو البداع. جظهب بلُه  حعٍس

ٜ خمىلتها ٦ما ٩ً ىن مهُإ ومجهؼ الؾخ٣با٫ الؿًٟ وبًىائها وجإمحن حمُ٘ ٖملُاث الؿًٟ لصخً ؤو لخَٟغ

ً ٖبر جل٪ الؿًٟ. ت والهُض البدغي والجزهت. وهىا٥ ؤًًا مىاوئ الهخ٣ا٫ اإلاؿاٍٞغ  الخجاعة البدٍغ

مهاصع اإلاىاوئ مخ٩ىهت مً ج٣ضًم زضماث وعؾىم حباثُت ومٟهىم اإلاُىاء هى مٟهىم خ٩ىمي بلى حاهب  

ني ٖامت والجهىي زانت .وجخٗضص زهاثهه باليؿبت للدك٨ُالث الا٢خهاصًت ؤهمُت وكاَه في الا٢خه اص الَى

ٓهغ في الخ٣ٟضاث الكاطة واإلاخٗضصة الخضزالث.  ٍو

ىُت  مىما اخخ٩ا٥ اإلاُىاء بالبىازغ لِـ هى صاثغة ازخهام ؾلُاث اإلاُىاء بل ًسو ؤ٦ثر الؿُاؾت الَى ٖو

اليؿبت لهظه الؿلُت خُث حؿخُُ٘ الخهٝغ ؾلٟا ٖىض ومسخل٠ الٗمالء الا٢خهاصًحن وهظا ألازحر مؿخ٣ل ب

 1خضور ؤي زُإ في الٟٗالُت ليكاٍ اإلاُىاء.

 اإلاطلب الثاوي: ؤهىاع اإلاىاوئ

ت مً ؤهم الضٖاثم التي ج٣ىم ٖليها نىاٖت الى٣ل البدغي هٓغا لضوعها الهام في  حٗض  اإلاىاوئ البدٍغ

ت  ٣ا الزخالٝ اإلاىاوئ البدٍغ ت الالػمت لٗمل الؿًٟ، وجخٗضص جل٪ الدؿهُالث وجدىٕى ٞو ج٣ضًم الدؿهُالث البدٍغ

اث٠ اإلاؿىضة لها.  مً خُث َبُٗتها الجٛغاُٞت و٦ظل٪ مً خُث الْى

 اإلاىاوئ مً حُث طبُعتها الجغسافُت: ؤهىاع -ؤ

ت بدؿب َبٗتها الجٛغاُٞت بلى:   خُث ًم٨ىىا ج٣ؿُم اإلاىاوئ البدٍغ

 مىاوئ طبُعُت: -1

ت صون الخاحت بلى بحغاء حٗضًالث ونىاٖت ٦بحرة،   ما٫ اإلاالخت البدٍغ وحٗٝغ باإلاىاوئ التي جهلر أٖل

الؿىاخل وج٣ام جل٪ اإلاىاوئ ٖلى قىاَئ البداع ؤو خُث جسً٘ في وحىصها للٗىامل الُبُُٗت التي جخٗغى لها 

 مهباث ألاجهاع. و٢ض جخىاٞغ الخماًت بىاؾُت الجؼع و الكٗب اإلاغحاهُت.

                                                           
1
 413ال٣اهىن البدغي الجؼاثغي: م  - 
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 مىاوئ شبه طبُعُت: -2

خُلب ٢ُامها في ؤخض اإلاىا٢٘ الؿاخلُت اإلاسخاعة يغوعة بٖضاص بٌٗ ؤلاوكاءاث والخجهحزاث بإٖما٫   ٍو

ت. وحٗض ألاجهاع م ً هظه اإلاىاوئ.اإلاالخت البدٍغ  ً ؤًٞل اإلاىا٢٘ التي ًخم ٞيها ج٩ٍى

 اإلاىاوئ الصىاعُت: -3

خُلب ب٢امت مثل هظه اإلاىاوئ جىاٞغ الخىاحؼ الهىاُٖت لخدضًض اإلاىا٢٘ اإلاالثمت التي ًخم ازخُاعها   ٍو

ت.  إل٢امت اإلاُىاء الهىاعي وتهُئخه لخإصًت زضماث اإلاالخت البدٍغ

 مً حُث طبُعت الىظائف والخدماث التي جلدمها: ؤهىاع اإلاىاوي -ب

 وفي هظا الهضص جخٗضص اإلاىاوئ بحن:

ت: -1  اإلاىاوئ الخجاٍز

ً، وحؿىض بليها مهمت ج٣ضًم زضماث الخدغ٥   وهي مجهؼة بالدؿهُالث الالػمت لٗملُاث اإلاىاػلت والخسٍؼ

ٜ جل ت، و مً زم ج٣ىم بمهمت شخً وجَٟغ ٪ الؿًٟ، وجؼوٍضها بداحاتها مً اإلاالحي والخجاعي للؿًٟ الخجاٍع

 الى٢ىص واإلاىاص الٛظاثُت.

 مىاوئ الىفط: -2

غه بلى   وجدخىي ٖلى قب٨ت ضخمت مً ؤهابِب ه٣ل البترو٫ مً خ٣ى٫ ا٦دكاٞه ؤو مٗامل ج٨ٍغ

ألاعنٟت. ٦ما ٢ض ج٣ىم بمهمت ضخ البترو٫ بلى ها٢الث الىِٟ مباقغة مما ًخُلب جؼوٍضها بمدُاث الطخ 

 الالػمت.

 ىاوئ الخدماث:م -3

وجسضم ٖملُت الخدغ٥ اإلاالحي البدغي بك٩ل مباقغ وجًمً جإمُىه مً زال٫ ج٣ضًم زضماث  

.ٜ ُٟتها ؤٖما٫ الصخً والخَٟغ  الهُاهت الالػمت للؿًٟ وال ًضزل في هُا١ ْو

ً ؤو اإلاظخىدعاث: -4  مىاوئ الخخٍص

ت بحن الضو٫ التي حك٩ل ؤَغاٝ ٖملُت   الخباص٫ الخجاعي الضولي، خُث وج٣ىم بمهمت الىؾاَت الخجاٍع

ً ؤهىإ مُٗىت مً البًاج٘ زم حُٗض جهضًغها بلى مىا٤َ الُلب ٖليها في ألاؾىا١  جسخو بخجمُ٘ وجسٍؼ

 الٗاإلاُت.
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 مىاوئ بظائع الصب الجاف: -5

٣هض ببًاج٘ الهب الجاٝ زام الخضًض، الٟدم، البى٦ؿِذ، الخبىب، الٟىؾٟاث، وجخمحز هظه   ٍو

الطخمت. ولظل٪ ًخُلب ه٣لها بدغا إلاىانٟاث مُٗىت في اإلاىاوئ التي ًخم مً زاللها ٖملُت  البًاج٘ بدمىلتها

الى٣ل، ؾىاء مً خُث ازخُاع مى٢٘ اإلاُىاء ؤو الخجهحزاث الالػم جىاٞغها في جل٪ اإلاىاوئ. مثل يغوعة مؿاخاث 

ً البًاج٘ الجاٞت و٦ظل٪ بصزا٫ هٓام م٨ُىت جضاو٫ البًاج٘ وجخطر ؤهمُت جىاٞغ مثل  ٦بحرة باإلاُىاء لدكٍى

ىا ؤن خىالي  مً بحمالي الخجاعة اإلاى٣ىلت بدغا ًخمثل في ججاعة بًاج٘ الهب  ℅ 40هظه اإلاىاوئ بطا ما ٖٞغ

 1983ملُىن ًَ ٖام  1921الجاٞت. ٦ما حكحر ؤلاخهاءاث بلى جغاوح الخمىلت اإلاى٣ىلت مً جل٪ البًاج٘ بحن 

 .1993ملُىن ًَ ٖام  2615بلى 

 ترول:مىاوئ الب -6

وجسخو بٗملُاث ه٣ل البترو٫ مً زال٫ مدُاث الخضاو٫. ؤما في البداع اإلاٟخىخت ؤو اإلاىاوئ ٞخخُلب  

م٤ مىاؾب لل٣ىىاث اإلاالخُت اإلااصًت بلى ميكأث الخضاو٫ م٘ مغاٖاة جىاحضها  هظه اإلاىاوئ مؿاخاث واؾٗت ٖو

ت ؤو جسهُو خىى آمً وزام للبترو ٫ في م٩ان مىٗؼ٫ ًٖ ب٣ُت ؤعنٟت بُٗضا ًٖ حؿهُالث اإلاُىاء الخجاٍع

 اإلاُىاء.

 مىاوئ الصُد: -7

٣ا لخباًً الىػن اليؿبي ليكاٍ الهُض، ٣ٞض ًخم   وجسضم وكاٍ الهُض وجسخل٠ مؿاختها وؤهمُتها ٞو

جسهُو مُىاء بإ٦مله لخضمت هظا اليكاٍ وطل٪ في الضو٫ الؿاخلُت التي جمل٪ ٢ُاٖا ضخما لٗملُاث 

٢ض ًخم اؾخٛال٫ حؼء مً اإلاُىاء لخضمت وكاٍ الهُض في الضو٫ التي جىسٌٟ ٞيها ؤهمُت  الهُض البدغي. ؤو 

ت ٦ثحرة الٗضص.  هظا اليكاٍ ؤو جل٪ التي ال جمل٪ مىاوئ بدٍغ

 ًخطر مما ؾب٤ ؤن:

ت وهى ما ًاصي بضوعه ٖلى ازخالٝ الدؿهُالث اإلاالخُت  - اث٠ واإلاهام التي جاصحها اإلاىاوئ البدٍغ ؤن ازخالٝ الْى

 وؤهىإ الؿًٟ التي حؿخ٣لها ًٞال ًٖ جباًً الخجهحزاث التي جخُلبها ٧ل مُىاء ٖلى خضه.

ُٟت مالخُت مُٗىت ال ًىٟي بم٩اهُت هٟـ اإلاُىاء  - بخإصًت  -في بٌٗ ألاخُان–ؤن جسهو ٧ل مُىاء في جإصًت ْو

ُٟت.٣ٞض ٣ًضم اإلاُىاء زضماث ه٣ل البًاج٘ اإلاهضعة واإلاؿخىعصة م٘ ٢ُامه في هٟـ الى٢ذ بمهام  ؤ٦ثر مً ْو

ً البًاج٘ و٦ظل٪ زضماث ه٣ل الغ٧اب. ٜ وجسٍؼ  الصخً والخَٟغ
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 1اإلاطلب الثالث: مكىهاث ووطائل اإلاُىاء

 مكىهاجه: -1

غ  جخ٩ىن ألامال٥ الٗمىمُت اإلاُىاثُت  ت وجٍُى مً بُاهاث ؤؾاؾُت ٞى٢ُت وملخ٣اث لهالر اإلاالخت البدٍغ

 اإلاىاوئ. وحكمل البُاهاث ألاؾاؾُت ما ًلي:

ل وبعقاص الؿًٟ اإلاخ٩ىهت مً اإلاىاعاث واإلاٗالم وؤًت وؾُلت ؤزغي  - اإلامغاث اإلااثُت وؤحهؼة الدكَى

 مُلىبت لًمان وجدغ٥ الؿًٟ وؤمً اإلاالخت.

نٟت الؿضوص، الدجغ، ٧اؾغاث ألامىاج، واإلاؿاخاث اإلااثُت اإلاُٛاة، ألاخىاى مباوي خماًت اإلاُىاء: ألاع  -

 وبغ٧اث اإلاىاوئ.

 ألاعنٟت وخىاحؼ اإلاغافئ وألاعنٟت الٗامت. -

 ألاحهؼة الالػمت لبىاء الؿًٟ وجهلُدها )ألاخىاى الجاٞت، ؤخىاى حغ الؿًٟ، الخبا٫(. -

ث الثابخت ؤو اإلاخدغ٦ت وألاصواث الالػمت للٗملُاث وحكمل البُاهاث ٞى١ اإلاُىاثُت مجمل اإلايكأث والخجهحزا

 آلاجُت:

 عؾى الؿًٟ والاجهاالث الالؾل٨ُت. -

 بع٧اب وبهؼا٫ الؿًٟ. -

ٜ الؿًٟ. -  شخً وجَٟغ

نها ووػجها وحؿلُمها. - لها وجسٍؼ  اؾخالم البًاج٘ وجدٍى

 جؼوٍض الؿًٟ باإلاُاه الٗظبت والُا٢ت ال٨هغباثُت. -

 بػالت ٚاػ الؿًٟ. -

٤ والخلىر. -  جهلُذ الؿًٟ وم٩اٞدت الخٍغ

 الهُض البدغي والجزهت. -

 وحكمل ؤًًا م٩ىهاث اإلاُىاء:

ت. -  الؿُىح البدٍغ

 الؿُىح الترابُت واإلاؿاخاث اإلاُٛاة الالػمت لٗبىع البًاج٘ وبًضاٖها. -

 اإلادُاث والؿ٨٪ الخضًضًت. -

                                                           
1
 - Code maritine, 1

er
edtion, 2003, p.p : 422-425. 
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 ؤؾىا١ ألاؾما٥. -

 

 1وطائل اإلاُىاء -2

 وهي مؿاخاث واؾٗت بٗكغاث اله٨خاعاث جًم ألاعنٟت وؾُذ مُٛى وآزغ ٚحر مُٛى. الخىض:

ً اإلاىاص ال٣ابلت لاللتهاب، مغ٦ؼ  اإلاظطحاث: وجًم مؿخىصٖاث للبًاج٘، مغآب للبًاج٘ الخُغة، مغ٦ؼ لخسٍؼ

 مًاص للخلىر.

اث. وطائل خاصت: ً، الؿُاعاث، مدُت الخاٍو ت لى٣ل اإلاؿاٍٞغ  مدُت بدٍغ

ت حؿخٗمل  الخجهحزاث: ضٍو وجخمثل في الغاٞٗاث، الؿاللم، ال٣اَغاث، اإلاطخاث، ألاهابِب، مٗضاث آلُت ٍو

 إلاىاولت البًاج٘.

 و٧لما ػاصث ٦ٟاءة اإلاُىاء ػاص اؾخٗماله لىؾاثل ؤ٦ثر وؤخضر.

 2اإلاطلب السابع: خصائص اإلاُىاء

غها في اإلاُىاء والتي م ً زاللها ًم٨ً الخ٨م ًخُغ١ اإلاُلب الخالي بلى قغح الخهاثو الىاحب جٞى

 ٖلُه بإهه مُىاء طو ٦ٟاءة:

 كفاءة اإلاُىاء: -1

اصة ال٨ثاٞت الغؤؾمالُت للؿًٟ  اصة ٦ٟاءة اإلاُىاء ٌٗني ج٣لُل ٞترة صوعان الؿُٟىت باإلاُىاء طل٪ بن ٍػ ٍػ

اصة ٦ٟاءة اإلاىاوئ جىهب بهٟت عثِؿُت ٖلى البًاج٘ الجاٞت الٗامت ألن الب ًاج٘ جاصي بلى قضة الخاحت وبلى ٍػ

الهب حؿُُغ ٖليها مىٓماث ضخمت ٢اصعة ٖلى جسُُِ حمُ٘ وؾاثل ه٣ل البًاج٘ بما ًًمً ال٨ٟاءة في 

 ٖملُاث جضاولها وه٣لها.

ها  ؤما باليؿبت للبًاج٘ الٗامت ٞةن ي٠ٗ ٦ٟاءة اإلاىاوئ جاصي بلى جدمُل ججاعة الٗالم في مجمٖى

بت مً الؿى١ ٢ىة جىا جٗل اإلاىخجاث ال٣ٍغ ٞؿُت ؤ٦بر للمىخجاث البضًلت البُٗضة ًٖ الؿى١ ج٩ال٠ُ ػاثضة ٍو

م ؤن هظه ألازحرة ؤ٢ل ج٩لٟت وعٚم ؤن ج٩ال٠ُ الى٣ل ٖبر البداع ؤعزو مً ج٩ال٠ُ الى٣ل بالؿ٨٪  ٚع

                                                           
1
 - Leala Mohammed bentounes : la continuasation, master en science économique, spécialité : commerce en logistique euro méditerranéenne, 

faculté de droit et des science commerciale, université de Mostaganem, 2010-2011, pp : 98-100 
2
 ، م م 2000الخاٞٔ: بصاعة وحكُٛل اإلاىاوئ، مُبٗت ؤلاقٗإ الٟىُت، مهغ،  ٖلي ٖبض هللا مهُٟى ٖبض - 

39-41. 
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اصة ٖضص الؿًٟ  اصي ٖامل ه٣و ال٨ٟاءة للمىاوئ بلى ٍػ الخضًضًت ؤو ؾُاعاث الى٣ل ؤو الى٣ل الجىي، ٍو

اصة ٦ٟ اصة بهخاحُت الؿًٟ وبلى ه٣و ٖضص الؿًٟ في الٗالم.اإلاؿخسضمت وبال٨ٗـ جاصي ٍػ  اءة اإلاُىاء بلى ٍػ

 ؤهم الظماث واإلاالمح اإلاطلىب جىفسها في اإلاىاوئ الخدًثت: -2

ت  جىاٞغ قب٨ت ه٣ل صازلُت مخ٩املت م٘ مداوع الى٣ل مدلُا ب٢لُمُا مً زال٫ قب٩اث الُغ١ البًر

 ال٨ٟاءة:والؿ٨٪ الخضًضًت ٖلى ؤن ج٩ىن ٖلى صعحت ٖالُت مً 

 جىاٞغ مىٓىمت اإلاٗلىماث اإلاخُىعة والتي حٗخبر اإلادغ٥ الغثِس ي إلاىٓىمت الى٣ل الضولي اإلاخٗضص الىؾاثل. -

 جلبُت اخخُاحاث وجى٢ٗاث مؿخسضمي اإلاُىاء ب٨ٟاءة ٖالُت. -

 جىاٞغ ؤوكُت ال٣ُمت اإلاًاٖٟت والخضماث اللىحِؿدُت. -

ت في ؤصاء الخضماث وبخ٩لٟت ا٢خهاصًت. -  الؿٖغ

 مخطلباث الشسكاث اإلاالحُت العاإلاُت مً اإلاىاوئ: -3

ت ؤ٢ل ما ًم٨ً بط ؤن  ب الكغ٧اث اإلاالخُت في ؤن ج٩ىن الى٢ذ الظي ج٣خًُه ؾٟنها باإلاىاوئ البدٍغ جٚغ

هظا الى٢ذ باليؿبت لها هى الى٢ذ ٚحر مىخج والؿُٟىت ٖىض صزىلها اإلاُىاء جخ٨بض مهاٍع٠ َاثلت جخمثل في 

ٜ وعؾىم هٓاٞت...الخعؾىم صزى٫ وعؾىم بعقاص   وعؾىم ٢ُغ وعؾىم عؾىها ومهاٍع٠ شخً وجَٟغ

وبالخالي ٞةطا لم ٨ًً ؤلاًغاص هاجج ًٖ الخٗامل م٘ هظا اإلاُىاء مبرعا لترصص ٖلُه ٞمً ألاًٞل بلٛاء 

الخٗامل مٗه وؤلاًغاص ًيخج مً ٢ُمت الىىلىن و٦مُاث البًاج٘ ٩ٞلما اعجٟٗذ ٢ُمت الىىلىن و٢ُمت البًاج٘ 

 ًغاص وال٨ٗـ صخُذ.ًؼاص ؤلا 

غ اإلاىاوئ مؿخ٣بال اإلاخُلباث الخالُت:  وجخُل٘ الكغ٧اث اإلاالخُت الٗمال٢ت بلى ؤن جٞى

 ؾاٖت. 21ال ج٣ل ؾاٖاث الٗمل الهاُٞت في الُىم  -

ًٟل ؤن ج٩ىن  6و  ٩ً4ىن ٖضص ألاعنٟت اإلاخاخت باإلادُت ما بحن  -  ؤعنٟت. 8ؤعنٟت ٍو

بُٗ - غ الاؾخ٣غاع ج٩ىن ْغوٝ الٗمل باإلاُىاء ٖاصًت َو ُت ؤًام الاحاػاث ؤلا٢لُمُت والٗاإلاُت م٘ جٞى

 الؿُاس ي وألامني.

بضؤ حكُٛل الؿُٟىت بمجغص ونىلها وؤن ج٩ىن ٧اٞت بحغاءاث اإلاٛاصعة حاهؼة بمجغص اهتهاء الدكُٛل  -

 م٘ الؿُٟىت.

يُت ال ج٣ل ًٖ  -  ؤل٠ متر مغب٘. 600جىاٞغ مؿاخاث جسٍؼ
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٘ وهي التي ٦ما ؤن هىا٥ مخُلباث ؤزغي زانت باإلا ىاوئ اإلادىعٍت والتي ٩ًىن صوعان الؿًٟ ٞيها ؾَغ

 ٖاصة جسخاعها الكغ٧اث الٗاإلاُت للمالخت للترصص ٖليها.

 

 اإلابحث الثاوي: جلُُم اإلاُىاء الخجازي 

 اإلاطلب ألاول: ؤهمُت اإلاُىاء الخجازي في الخىمُت الاكخصادًت

 1ؤهمُت اإلاُىاء -1

 مجا٫ الى٣ل والا٢خهاص مً زال٫ صٖمه لها بٗضة ؤصواع. ًدٓى اإلاُىاء بإهمُت بالٛت زانت في 

مً حجم الخجاعة الضولُت الٗاإلاُت ًخم ه٣لها بدغا واإلاُىاء ًمثل خل٣ت  ℅ 80في الى٢ذ الخالي ؤ٦ثر مً  -

ت في ؾلؿلت الى٣ل البدغي.  خٍُى

مىٟظ عثِس ي للخجاعة الضازلُت ٦ما له صوع خُىي في الىمى الا٢خهاصي ؾىاء للضو٫ اإلاخ٣ضمت ؤو  ٌٗخبر  -

الضو٫ الىامُت. ٞالضو٫ اإلاخ٣ضمت ٌٗمل لها بىابت ٦بىابت الؾخحراص اإلاىاص الخام )الخكب، اإلاٗاصن، 

ًاج٘ ؤؾاؾُت الخام، البترو٫( ؤما في الضو٫ الىامُت بضون مىاوئ ال حؿخُُ٘ ؤن حؿخىعص مىخجاث وب

 لؿض خاحُتها و٦ظل٪ جهضًغ مىاص زام لخهىلها ٖلى الٗملت الهٗبت.

ؤنبدذ بصاعة اإلاىاوئ ٖلما ًضعؽ في اإلاٗاهض والجامٗاث خُث ؤيُٟذ بصاعاث حضًضة للمىاوئ مثل  -

٘ ٦ٟاءة اإلاُىاء. حرها مً ؤلاصاعاث التي حؿاهم في ٞع ت ٚو  ٚضاعة اللىحؿدُاث واإلاىاعص البكٍغ

 الخاٞؼ لضزى٫ الؿى١ الٗاإلاُت وحُٗي الٟغنت اإلاباقغة لخباص٫ الخجاعة بضون وؾُاء. اإلاىاوئ ج٣ضم -

 2جطىز دوز اإلاُىاء مً مسكص للىلل بلى كاعدة لىحِظدُت -2

إ  ً حٛحر صوع اإلاُىاء. ٞلم ٌٗض وكاَه م٣خهغا ٖلى خضوص اإلاٞغ اٖخباعا مً حؿُٗىاث ال٣غن الٗكٍغ

ه وبهما امخض هظا اليكاٍ في ٧ل اإلاى٣ُت اإلادُُت باإلاُىاء والظي ٌٗخبر والظي في خض طاجه واإلاى٣ُت اإلاجاوعة ل

ه٣ُت البضء في ؾلؿلت الى٣ل وجضع هظه ألاوكُت الجضًضة ٖلى بٌٗ اإلاىاوئ ؤ٦ثر مً زلث بًغاص اإلاُىاء. ول٣ض 

جُا في الخمؿِىا ث جُىعث الٗضًض مً اإلاىاوئ الخ٣لُضًت )التي ٧اهذ في اإلااض ي مجغص مغا٦ؼ ه٣ل( جضٍع

ت ونىاُٖت ج٠ًُ في بٌٗ الخاالث ٢ُمت بياُٞت ٦بحرة بلى البًاج٘ التي  والؿخِىاث بلى مغا٦ؼ زضماث ججاٍع

ذ هظه الٗملُت زال٫ ) ( الٗكغ ؾىىاث ألازحرة في بٌٗ اإلاىاوئ الخىاٞؿُت. ٣ًضع وؿبت 10جخضاولها، وحؿاٖع

غوؿا واًُالُا ٖلى الخىالي بـ الكغ٧اء الغثِؿُحن للجؼاثغ في البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ال ؾُما اؾبا  97.25هُا ٞو

                                                           
1
 .10-2ٖلي ٖبض هللا، مهُٟى ٖبض الخاٞٔ: اإلاغح٘ الؿاب٤، م م  - 

2
 .190-186، م م 2000ؤًمً الىدغاوي: لىحُبؿدُاث الخجاعة الضولُت، صاع ال٨ٟغ الجامعي، مهغ، - 
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وجتراوح مضة الاهخٓاع خؿب ماؾؿت مُىاء  ℅ 43.64ؤي ما ٌٗاص٫ مجمٕى  ℅ 5.57و  ℅ 12.10و  ℅

 ًىما. 11.16بلى  0.3ًىما في خحن ج٣ضع مضة الخى٠٢ بالغن٠ُ مً  16.1بلى  0الجؼاثغ مً 

ت الجيؿُت ٞخمثل الجؼاثغ   بازغة مً ؤنل  24مً هظه الخغ٦ت بـ  ℅ 11وبسهىم الخغ٦ت البدٍغ

 1.℅ 7.3بازغة  16وباهما  8.7بازغة  19بازغة(، ومالُا بـ  21) ℅ 9.6زم جليها بىازغ ابدُٗىا بيؿبت  219

 اإلاطلب الثاوي: وظائف اإلاُىاء

 وظُفت الخبادل الخجازي: .1

ٟخذ  وحىص ض مً حجم الخجاعة الضولُت ٍو مىاوئ طاث ٦ٟاءة ٖالُت في ألاصاء وحؿهُالث في الخضماث ًٍؼ

ض مً ال٣ضعة الخىاٞؿُت للهاصعاث  ض مً الخ٩لٟت ٦ما ؤجها جٍؼ مىاٞظ مباقغة لألؾىا١ الٗاإلاُت بضون وؾُاء. جٍؼ

الٟغنت باؾخحراص اخخُاحاتها مً باإلياٞت بلى ؤن وحىص هظه الدؿهُالث جدؿً مً مغ٦ؼ الضولت خُث جدُذ لها 

ت. لى الىدى آلازغ جهضع مىخجاتها بلى ؤوؿب ألاؾىا١ الخجاٍع  الضو٫ اإلاهضعة ٖو

 وظُفت الىلل: .2

اإلاُىاء ًمثل خل٣ت الىنل بحن البدغ وألاعى ألهه ًغبِ بحن وؾاثل الى٣ل البدغي )الؿًٟ( والى٣ل  

 البري.

 وظُفت العمالت:  .3

غ ٞغم ٖمل ٦ثحرة ف ي مسخل٠ ألاوكُت وحؿاٖض ٖلى زل٤ ٧ىاصع عثِؿُت في مجا٫ ؤلاصاعة اإلاىاوئ جٞى

غها اإلاىاوئ حٗخمض ٖلى هٕى اإلاُىاء  غم الٗمل التي جٞى غ نىاٖت اإلاىاوئ ٞو والكٛل. ًم٨ً الاؾخٟاصة منها في جٍُى

 وهٕى اليكاٍ الظي ٣ًىم به.

 الىظُفت الصىاعُت: .4

ت ج٣ىم ٖلى بٌٗ مٗٓم اإلاىاوئ آلان ج٣ىم بالخهيُ٘ ؤو بمٗنى آزغ ؤنب دذ ٦إي ماؾؿت ججاٍع

ت ؤو التي حٗخمض ٖلى اإلاىاص الخام التي حؿخىعص مً الخاعج مثا٫ نىاٖت  الهىاٖاث طاث الُبُٗت الخهضًٍغ

 الخضًض والهلب، نىاٖت الؿًٟ.

 الىظُفت اإلاالُت: .5

                                                           
1
ت، حامٗت مؿخٛاهم، وُٗمي خ٨ُمت: صوع اإلاىاوئ  -  ت في الخباص٫ الخجاعي، لِؿاوـ ٖلىم ا٢خهاصًت إلاض جسهو ججاعة صولُت، ٢ؿم الدؿُحر والٗلىم الخجاٍع الجؼاثٍغ

 .16، م 2011-2012
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٤ الخهى٫ ٖلى الغؾىم  اإلاىاوئ حٗض مً ؤهم اإلاهاصع للخهى٫ ٖلى الٗملت الهٗبت وطل٪ ًٖ ٍَغ

التي جدهل ٖليها مً الؿًٟ والغؾىم الجمغ٦ُت التي ًخم جدهُلها مً البًاج٘ الىاعصة ومً هاخُت ؤزغي 

 الٗملت التي ًى٣ٟها َا٢م الؿًٟ والغ٧اب.

 

 

 الىظُفت الظُاطُت: .6

صوعها في جضُٖم الاؾخ٣ال٫ الا٢خهاصي والؿُاس ي للضولت ٞمثال الضولت التي جخمخ٘ بمىاٞظ  للمىاوئ 

مباقغة ٖلى الٗالم الخاعجي صون ؤي يٍٛى لى٢ٕى ججاعتها الخاعحُت جدذ ؾُُغة ؤي صولت مجاوعة في خالت 

 الًٍٛى التي جماعؾها صولت الٗبىع حؿخُُ٘ جد٤ُ٣ طاتها واؾخ٣اللها الا٢خهاصي.

 الثالث: خدماث اإلاُىاء اإلاطلب

٣ًىم اإلاُىاء بخ٣ضًم ل٩ل مً الؿًٟ، البًاج٘، باإلياٞت بلى زضماث ؤزغي مسخلٟت وؤهم زضماث 

التي ٣ًضمها اإلاُىاء للؿًٟ جخمثل في ال٣ُغ، ؤلاعقاص، ؤما ؤهم زضماث اإلا٣ضمت البًاج٘ جخمثل في الصخً، 

ً وبالخالي ٌكغح مًمىن هظه الخضماث. ٜ ، الخسٍؼ  الخَٟغ

 الخدماث اإلاخعللت بالظفً .1

جىحُه الؿُٟىت مً اإلاغس ى بلى الغن٠ُ: في بٌٗ الخاالث الخانت ٢ض ال ًخم مباقغة جىحُه الؿُٟىت 

ذ مً ؾلُت اإلاُىاء  بلى الغن٠ُ ٞخب٣ى في خالت اهخٓاع ٖلى مؿخىي مى٣ُت اإلاغس ى ختى جدهل ٖلى جهٍغ

 1لخدهل ٖلى م٩ان في الغن٠ُ.

ال٣ُغ: ٖملُت ٣ًهض بها سخب الؿُٟىت بىاؾُت ٢اَغاث وهي حؿاٖض في ٖملُت الترا٧ي ٖلى 

خىلى طل٪ ؾلُت اإلاُىاء ؤو قغ٧اث مخسههت في طل٪ جضزل في بٖضاص  الغن٠ُ والخغوج مً الغن٠ُ ٍو

 زضماث ال٣ُغ:

 الٗملُاث التي جخُلب سخب الؿُٟىت ؤو صٞٗها. -

 لؿُٟىت.مىاوعاث ؤلاعؾاء والاهخ٣ا٫ ؤو ببداع ا -

 اإلاغا٢بت ؤو اإلاؿاٖضة في جىُٟظ مىاوعاث ؤزغي للمالخت بالؿُٟىت. -

                                                           
1

 -  rida mohammed ben tounesse : op cit , P94. 
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ًبضؤ ٣ٖض ال٣ُغ بمجغص ونى٫ الؿُٟىت ال٣اَغة بلى حىاع الؿُٟىت اإلا٣ُىعة بما ُٞه ال٨ٟاًت لل٣ُام 

ت وج٩ىن جدذ الىٟىط اإلاباقغ لخغ٧اث الؿُٟىت والىاحب ٢ُغها.  خاال بٗملُاث ال٣ُغ الًغوٍع

يخهي ٣ٖض ال ٣ُغ ٖىض اهتهاء آزغ ٖملُاث ال٣ُغ النهاثُت وابخٗاص الؿُٟىت ال٣اَغة ب٨ٟاًت ًٖ ٍو

 الؿُٟىت التي حغث ٖملُت ال٣ُغ ٖليها وال حٗىص باقي جدذ الىٟىط اإلاباقغ لخغ٧اث هظه ألازحرة.

 

 

 

  Le Pelotageؤلازشاد: 

اإلاغزو لهم مً ٢بل الضولت ل٣ُاصة  \اإلاؿاٖضة التي ج٣ضم بلى الغبان مً ٢بل مؿخسضمي اإلاىاوئ هى 

 الؿًٟ ٖىض الضزى٫ والخغوج بلى اإلاىاوئ ؤو اإلاُاه الضازلُت.

٘ بقاعة الىضاء للمغقض وؤن  - ا بٞغ ت جضزل في اإلاى٣ُت التي ٞيها ؤلاعقاص بحباٍع جلتزم ٧ل ؾُٟىت ججاٍع

ىض الخغوج مً اإلاى٣ُت اإلاظ٧ىعة ًجب بٖالم ال٨ُٟٟت اإلادضصة لأل  هٓمت الضازلُت إلادُاث ؤلاعقاص ٖو

 اإلادُت بظل٪

يخهي ٖىض ونى٫ الؿُٟىت   - ًبضؤ ؤلاعقاص اٖخباعا مً ونى٫ وج٣ضًم اإلاغقض هٟؿه في خضوص اإلادُت ٍو

 بلى م٩ان الىنى٫ ؤو بالغؾى ؤو الغن٠ُ ؤو خضوص اإلادُت.

م٨ً لهظا ألازحر حٗضًلها.ًلتزم اإلاغقض بمجغص نٗىصه ٖلى الؿٟ -  ً بخ٣ضًمه زُت عؾى الؿُٟىت ٍو

 الؿًٟ التي حٟٗى مً ؤلاعقاص: -

 ًَ. 100الؿًٟ الكغاُٖت بدمىلت ؤ٢ل مً  -1

الؿًٟ طاث الضٞ٘ آلالي واإلاسهو ٣ِٞ لخدؿحن ونُاهت ومغا٢بت اإلاىاوئ ومضازلها ٧ال٣اَغاث  -2

اث.  والىا٢الث والجاٞع

 ؾًٟ اإلاىاعاث والٗالماث. -3

٣ضم ؤوال زضماجه بلى الؿُٟىت التي هي في زُغ  ًجب ٖلى اإلاغقض ؤن ًخدلى ًٖ ٧ل زضمت ؤزغي ٍو

 ختى ولى لم ًإحي صوعها وطل٪ ٖىضما ًخإ٦ض مً الخُغ اإلادض١ بالؿُٟىت ؤو ٖىضما ًسبر بظل٪.
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٩ًىن عبان الؿُٟىت الخايٗت لإلعقاص ملؼم بضٞ٘ عؾىم ؤلاعقاص ختى ولى لم جدهل هظه الؿُٟىت 

 1ضماث اإلاغقض.ٖلى ز

  Le lamanageبزشاد: 

 2ه٣هض حبه بعقاص الؿُٟىت ؤزىاء ٢ُمها بٗملُت ال٣ُغ بلى م٩اجها اإلاىاؾب في الغن٠ُ.

هى ؤن ألاعقاص ًخم الخدًحر له ٖىض  (Le lamanageوبعقاص ) (Le Pelotage)والٟغ١ بحن ؤلاعقاص 

كٝغ ٖليها اإلاغقض وبٌٗ اإلاؿاٖضًً ) خم سخبها  ( ًخمPا٢تراب الؿُٟىت َو جى٠ُ٢ مدغ٧اث الؿُٟىت ٍو

ىض ا٢ترابها مً الغن٠ُ ًخم بعقاص ) ( الظي ٩ًىن م٣ترها بال٣ُغ Lبىاؾُت ال٣اَغاث وهىا جبضؤ ٖملُت ال٣ُغ ٖو

 ؤي ًخمان في و٢ذ مكتر٥ ٨ٖـ ؤلاعقاص ًخم ؤوال زم اإلاغاخل اإلاخب٣ُت.

 الخدماث اإلاخعللت بالبظائع .2

ً باإلياٞت بلى  ٜ والخسٍؼ جخمثل ؤهمُت الخضماث اإلاخٗل٣ت بالبًاج٘ والتي ٣ًضمها اإلاُىاء في الصخً والخَٟغ

 زضماث مؿاٖضة.

غ: -  الشخً والخفَس

جدضص ٢ىاٖض وقغوٍ وهٕى الٗملُاث الخانت باإلاىاوئ بمىحب هٓام اإلاُىاء الظي ًهضع ًٖ الىػٍغ 

ت. ت الخجاٍع  اإلا٩ل٠ بالبدٍغ

٣ت ابغام هظا ال٣ٗض  جخم زضماث الصخً ٜ في اإلاىاوئ بمىحب ٖٟض ٦خابي وجدضص ٍَغ والخَٟغ

ٜ في اإلاُىاء  والخىيُداث التي ًجب ؤن جضعج ُٞه بمىحب هٓام اإلاُىاء. ًم٨ً ان ًخًمً ٣ٖض الصخً والخَٟغ

غاٝ اإلادلُت وال ٩ًىن لها جإزحر ؾل ُت ؤن ال ج٩ىن مسالٟت لل٣اهىن وألٖا ت قٍغ بي قغوٍ ًخ٤ٟ ٖليها ب٩ل خٍغ

ً باإلاىاوئ واإلادضصة في هٓام اإلاُىاء.  ٖلى ٖملُاث اإلاىاوئ ؤو خ٣ى١ اإلاغج٣ٟحن )ؤصخاب خ٤ الاؾخٗما٫( آلازٍغ

ٜ والى٣ل  باؾخٗما٫ الؼواع١  بطا ؤنابذ ألايغاع والخؿاثغ البًاج٘ زال٫ ٖملُاث الصخً والخَٟغ

ت ؤزغي ٌؿخُُ٘ ٖامل ٜ جدضًض  الهٛحرة لى٣ل البًاج٘ ؤو اؾخٗما٫ وؾاثل ؤزغي بدٍغ الصخً والخَٟغ

ٜ مؿاوال ًٖ  مؿاولُخه خؿب ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بمؿاولُت الىا٢ل البدغي وال ٩ًىن ٖامل الصخً والخَٟغ

الخؿاثغ وألايغاع التي جلخ٤ بالبًاج٘ ؤو الؿُٟىت ؤو وؾُلت ؤزغي للى٣ل بال بطا زبذ مؿب٣ا زُإ ٖامل 

.ٜ  الصخً والخَٟغ

 

                                                           
1

 - Code maritime, op cit, pp 413-416. 
2
 .124-123، م م  2000بصاعة وحكُٛل اإلاىاوئ، مُبٗت ؤلاقٗإ الٟىُت، مهغ،  ٖلي ٖبض هللا، مهُٟى ٖبض الخاٞٔ: - 
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- :ً  1الخخٍص

حن عثِؿُحن هما:ًى٣ؿم الُلب ٖلى حؿهُال  ً في اإلاُىاء بلى هٖى  ث الخسٍؼ

ً ٢هحر ألاحل: وهى زام بالبًاج٘ التي ج٣ط ي و٢ذ ٢هحر في اإلاُىاء. -  الخسٍؼ

ل ألاحل: ًخم للبًاج٘ التي ج٣ط ي بٌٗ الى٢ذ في اإلاُىاء ألؾباب مسخلٟت وهظا الىٕى  - ً ٍَى الخسٍؼ

ً ج٣ضم في اإلاُىاء بدؿهُالث في ؤحؼاء مسخلٟت مً ا  لغن٠ُ ألن اخخُاحاتها مسخلٟت.مً الخسٍؼ

ت وؾهىلت في ٧ل ألاو٢اث ؤما باليؿبت للبًاج٘  ً بؿٖغ ٞمثال البًاج٘ الٗابغة جمغ ٖلى ٖملُت الخسٍؼ

ل في اإلاُىاء ٞةجها جسؼن وجىٓم في اإلاساػن لٗضة ؤؾابُ٘ وقهىع.  التي جدٓى بى٢ذ ٍَى

ب مً ً ٢هحر ألاحل( في م٩ان ٢ٍغ الغن٠ُ وطل٪ لخ٣لُل مؿاٞت  وجسؼن البًاج٘ الٗابغة )الخسٍؼ

٤ الغن٠ُ ؤو بُٗضا ًٖ  ل ألاحل ٞخسؼن البًاج٘ بُٗضا ًٖ ٍَغ ً ٍَى الى٣ل أل٢ل ما ًم٨ً بِىما في الخسٍؼ

 مغ٦ؼ ألاوكُت التي ٖلى الغن٠ُ )بال٣غب مً وؾاثل الى٣ل البري(.

 

 2خدماث مخخلفت .3

 ي ٣ًضمها اإلاُىاء منها:باإلياٞت بلى الخضماث اإلاخٗل٣ت بالؿًٟ والبًاج٘ ٞهىا٥ زضماث ؤزغ 

 3ؤمً اإلاىاوئ: - ؤ

يمان ؾالمت الخجهحزاث واإلايكأث وؤٖما٫ مؿاخاث اإلااء الخابٗت ألمال٥ الٗمىمُت اإلاُىاثُت  -

 اإلاداٞٓت ٖلى مى٣ُت الخىؾ٘.

ت للمىاوئ. -  الخىُٓم ال٣اهىوي لخغ٦ت اإلاالخت في خضوص البدٍغ

 جإمحن هٓاٞت وصخت مؿاخت اإلااء والؿُىح الترابُت. -

 الخىُٓم ال٣اهىوي لضزى٫ ألاشخام ومغوع وجى٠٢ الؿُاعاث والٗباعاث صازل خهً اإلاُىاء. -

حرها مً  - ؾً بحغاءاث الى٢اًت والًمان ٖلى ؤؾاب خىاصر الٗمل اإلاغجبُت بٗملُت اإلاىاوبت ٚو

 الخضماث اإلاُىاثُت.

 جدضًض قغوٍ بًضإ وج٨ضٌـ وخغ٦ت البًاج٘. -

٘  ؾً بحغاءاث وقغوٍ مىاولت وه٣ل وجسٍؼً - اإلاىاص الخُغة الٗابغة للمىاوئ بما ًخُاب٤ م٘ الدكَغ

 اإلاٗمى٫ به.

                                                           
1
 .04اإلاغح٘ االؿاب٤، م  - 

2
ت في الخباص٫ الخجاعي، لِؿاوـ ا٢خهاص ٫ م ص، جسهو ججاعة صولُت، ٢ؿم الدؿحر،/ حامٗت مؿخٛاهم،  -   .14، م 2011-2010وُٗمي خ٨ُمت: صو اإلاىاوئ الخجاٍع

3
  - Code maritime, op cit, pp 432-433  . 
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ىض الا٢خًاء م٩اٞدت آزاعها وجدضًض م٣اًِـ  - ال٣ًاء ٖلى ؤؾباب اقخٗا٫ اإلاىخجاث البترولُت ٖو

 الغمي في مؿاخاث اإلااء.

٤ الخىُٓم. -  ًدضص الخىُٓم الٗام لالؾخٛال٫ وا٫؟ؤمً ًٖ ٍَغ

 اطخغالل اإلاىاوئ: - ب

 جُب٤ُ ال٣ىاٖض الخانت بـ:ه٣هض به 

 قغوٍ جسهُو اإلاىا٤َ اإلاُىاثُت واؾخٛاللها. -

 قغوٍ حؿُحر اإلاىا٤َ الخاعحت ًٖ اإلاىاوئ واإلاىا٤َ اإلاسههت للهُض البدغي والجزهت. -

ٛها. - ٜ الؿًٟ وجَٟغ  ٦ُُٟاث وقغوٍ ٖبىع الغ٧اب والبًاج٘ وقغوٍ شخً وجَٟغ

لها. - ٛها وبًضاٖها وجدٍى  قغوٍ شخً البًاج٘ وجَٟغ

 ىاٖض حؿُحر اإلايكأث اإلاخسههت.٢ -

 ٦ُُٟاث اؾخٛال٫ آلاالث واإلايكأث اإلاُىاثُت. -

 

 1خدماث مظاعدة: - ج

 زضماث هٕؼ ؤو بػالت ألاوؾار مً الؿًٟ. -

 جُهحر ؤما٦ً الغن٠ُ. -

 وػن البًاج٘. -

ً الؿًٟ. -  جإححر ال٣اَغاث ؤو الؼواع١ مً ؤحل جمٍى

ملُاث به٣اط في مُىاء البدغ. -  ه٣ل ؤلاؾٗاٞاث الُبُت ٖو

 طسق جحظحن خدماث اإلاُىاء .4

 جسٌُٟ عؾى وؤحىع زضماث اإلاُىاء لخ٩ىن ٢اصعة ٖلى اإلاىاٞؿت مىاوئ الضو٫ اإلاجاوعة. -

 جدضًث ٢ىاٖض وحٗلُماث اإلاىاوئ لخىا٦ب الخُىعاث التي جدضر في نىاٖت الى٣ل البدغي. -

دثماع في جسٌُٟ ؤحىع ألاعاض ي واإلاؿخىصٖاث في اإلاىاوئ بما ٌؿاهم في حصجُ٘ ال٣ُإ الخام الؾ -

 اإلاىاوئ.

اث الىاعصة ووي٘ بحغاءاث زانت بكإن الؿل٘ ال٣ابلت للخل٠، وهظا  - جدؿحن َغ١ جٟخِل الخاٍو

 لخجىِب اإلاىعصًً الخؿاثغ اإلاغجبُت بخل٠ البًاج٘ الىاعصة.

ضم ب٢ٟا٫ بىاباث اإلاُىاء بٗض ٞترة الضوام الغؾمي. -  جمضًض ؾاٖاث ٖمل اإلاىاوئ ٖو

                                                           
1
 .15اإلاغح٘ الؿاب٤: م  - 
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 1ى البًاج٘.حؿهُل ؤلاحغاءاث اإلاٟغويت ٖل -

ت  2اإلاطلب السابع: حسكت الصادزاث والىازداث عبر اإلاىاوئ الجصائٍس

 حسكت الصادزاث: -1

ذ خغ٦ت الهاصعاث جدؿىا ؾىاء مً خُث ٦مُت اإلاىاص اإلاصخىهت التي جٓهغ مضي الخُىع  ٖٞغ

ت مً حاهب الصخً الظي ٌٗخمض ٖلى الُض اإلااهغة واؾخٗما٫ آلاالث  هظا مً حهت، الخانل في اإلاىاوئ الجؼاثٍغ

ت في الؿىىاث اإلاايُت،  و٦ظل٪ جىٕى اإلاىاص اإلاصخىهت الظي ًبحن الخبرة اإلا٨دؿبت مً َٝغ اإلاىاوئ الجؼاثٍغ

ً والى٣ل والصخً بط جخُلب مغوهت ٖالُت وهظا ما خ٣٣خه الخبرة اإلادهل ٖليها بًٟل  ؾىاء مً زال٫ الخسٍؼ

 ألاوعو مخىؾُت. اليكاٍ الخانل في ٢ُإ الى٣ل وزانت مىظ جُٟٗل الكغا٦ت

والتي  2007-2006والجضو٫ الخالي ًبحن بخهاثُاث ًٖ الهاصعاث في الجؼاثغ زال٫ الٟترة اإلامخضة مً 

ت واهسٟاى في ٦مُت مىاص  اصة في ٦مُت اإلاىاص الىُُٟت وبٌٗ اإلاىخجاث ٧األؾمضة واإلاىاص ال٨ُماٍو جمحزث بٍؼ

 البىاء واإلاىاص الخضًضًت.

 -الصادزاث–لبظائع : حسكت ا (I-01) الجدول زكم

 اإلاىخجاث

 

 

 

 الؿىت

مىخجاث 

ٞالخُت، 

مىاص 

 ٚظاثُت

و٢ىص، 

مٗاصن 

 نلبت

مىخجاث 

 هُُٟت

مٗاصن، 

مىاص 

 خضًضًت

مٗاصن، 

مىاص 

 البىاء

ؤؾمضة، 

مىاص 

 ٦ُمُاثُت

بًاج٘ 

 مسخلٟت
 اإلاجمٕى

2006 65757 - 96119735 961180 186470 1576738 1063422 99973302 

2007 46055 - 96942040 729047 134399 1800194 1186623 100838358 

 0.87 11.59 14.17 -27.92 -15.24 0.8 - -29.96 الخُٛحر

 اإلاصدز/ بحصائُاث اإلاىكع السئِس ي لىشازة الىلل

                                                           
1
 .58، م 2012-2011خماوي آما٫: صوع ٢ُإ الى٣ل البدغي في جىمُت الخجاعة الخاعحُت، صعاؾت خالت مُىاء مؿخٛاهم، جسهو ججاعة ولىحؿدُ٪ ؤوعومخىؾُي،  - 

2
 .114-111ج٩ُىع اإلاٗتز باهلل: م م  - 
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 حسكت الىازداث: -2

ت جُىع ملخّى ؾىاء مً خُث هىُٖت البًاج٘ ؤو  حٗٝغ خغ٦ت الىاعصاث التي جهل اإلاىاوئ الجؼاثٍغ

ذ البًاج٘ مً مىخجاث ٞالخُت ومىاص ٚظاثُت. ومىاص مٗضهُت ومىخجاث هُُٟت ومىاص  مً زال٫ ٦مُاتها. ٞخىٖى

ض٫ هظا الخىٕى في اؾخ٣با٫ هظه  خضًضًت ؤؾمضة ومىاص ٦ُمُاثُت بياٞت بلى بٌٗ البًاج٘ اإلاسخلٟت. ٍو

ً، وهظا ألامغ عاح٘ بالخهىم بلى اليكاٍ  ٜ والخسٍؼ البًاج٘ ٖلى ا٦دؿاب زبرة واؾٗت في مجا٫ الخَٟغ

ت في الؿىىاث اإلاايُت وال ٣ًخهغ الخُىع اإلالخّى ٖلى الخىٕى في  خه مسخل٠ اإلاىاوئ الجؼاثٍغ الىاؾ٘ الظي ٖٞغ

 لجضو٫: البًاج٘ بل ٦ظل٪ ًمثل اإلاىاص الكيئ الظي جىضخه ؤع٢ام ا

 -الىازداث–: حسكت البظائع (I-02)الجدول زكم 

 اإلاىخجاث

 

 

 

 الؿىت

مىخجاث 

ٞالخُت، 

مىاص 

 ٚظاثُت

و٢ىص، 

مٗاصن 

 نلبت

مىخجاث 

 هُُٟت

مٗاصن، 

مىاص 

 خضًضًت

مٗاصن، 

مىاص 

 البىاء

ؤؾمضة، 

مىاص 

 ٦ُمُاثُت

بًاج٘ 

 مسخلٟت
 اإلاجمٕى

2006 10979434 906824 4611672 41453.5 513737 806552 50414998 27005032 

2007 11378620 963497 5705588 40150994 622846 781917 6023632 29491194 

 9.21 19.48 -3.05 21.24 -3.14 23.72 6.25 3.64 الخُٛحر

 بحصائُاث اإلاىكع السئِس ي لىشازة الىلل اإلاصدز:

 1جىشَع الخسكت حظب اإلاىاوئ -3

م مً الخمُحز الىاضر بحن مسخل٠  الىخاثج اإلادهل ٖليها باليؿبت ل٩ل مُىاء. بال ؤن ألامغ الظي بالٚغ

ت التي حٗٝغ ٧لها وكاٍ  اصاث اليؿبُت والخُىعاث الخانلت في ٧ل اإلاىاوئ الجؼاثٍغ ٌكض الاهدباه هى الٍؼ

وجُىعاث زانت في خغ٦ت الؿل٘ زاعج اإلادغو٢اث. ألامغ الظي ًىضر مضي الخدؿً الخانل في الخضماث 

ت زانت في الٟترة اإلامخضة مً اإلا٣ضمت مً َٝغ  والتي جتزامً م٘ الٟترة التي  2010بلى  2002اإلاىاوئ الجؼاثٍغ

ت وهظا ما جىضخه ؤع٢ام الجضو٫ ع٢م  ٞٗلذ ٞيها الكغا٦ت ألاوعو  :03حؼاثٍغ

                                                           
1
 .119-118اهلل: اإلاغح٘ الؿاب٤، م م ج٩ُىع اإلاٗتز ب - 
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 : جىشَع الخسكت حظب اإلاىاوئ(I-03)الجدول زكم 

 اإلاىاوئ
اليظبت  الخسكت ؤلاحمالُت

℅ 

اليظبت  اإلاحسوكاث الخسكت خازج

 اإلاجمىع الصادزاث الىازداث اإلاجمىع الصادزاث الىازداث ℅

الجصائس 

 دلع
9249355 2015604 11264959 8.64 6705542 764821 7470363 26.99 

 18.37 5085580 2182013 2903567 4.27 5561251 2436545 3124706 عىابت

آزشٍى 

 بطُىة
1005460 66047536 67052996 51.45 22012 58878 80890 0.29 

 20.46 5663005 128990 5534015 11.37 14815731 8508572 6307159 بجاًت

 4.87 1348139 131344 1216795 1.05 1362939 131344 1231595 حىجً

 2.60 720446 85684 634762 0.55 720446 85684 634762 الغصواث

 3.10 859171 8351 850820 0.66 865804 8351 857453 مظخغاهم

 13.81 3822812 245778 3577034 3.04 3958236 266432 3691804 وهسان

 7.96 2203617 136026 2067591 18.64 24299289 211833857 3115432 طكُكدة

 1.55 427901 154433 273468 0.33 427901 154433 273468 جيع

 100 27681924 3896318 23785606 100 130329552 100838358 29491194 اإلاجمىع

 اإلاصدز: بحصائُاث اإلاىكع السئِس ي لىشازة الىلل

ًالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ؤن جىػَ٘ الخغ٦ت بحن اإلاىاوئ في الجؼاثغ مخٟاوث خُث جسخل٠ وؿبت طل٪  

الهاصعاث  إلاجمٕى ℅ 51.45مً مُىاء بلى آزغ ٞمثال ٌؿخدىط ٧ل مً مُىاجي بُُىة وآعػٍى ٖلى وؿبت 

با ٖضص اإلاىاوئ اإلاخىاحض بالٛغب  ℅ 0.33والىاعصاث ومُىاء جيـ بـ  ؤما الخىػَ٘ ٖلى مضي الؿاخل هالخٔ ج٣ٍغ

الجؼاثغي مدؿاوي م٘ ٖضصها في الكغ١ وهظا ًض٫ ٖلى جىاؾ٤ في جىػَ٘ ٖضص اإلاىاوئ ل٨ً هىا٥ يِٛ ٖلى 

 مىاوئ ٖلى خؿاب مىاوئ ؤزغي.



ت وصوعها في جىمُت الا٢خهاص      الٟهل ألاو٫                             اإلاىاوئ الخجاٍع
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 :خالصت الفصل

التي جم الخُغ١ بليها في هظا الٟهل ٞةن اإلاُىاء هى م٩ان جظهب بلُه الؿًٟ مً زال٫ الٗىانغ 

ٜ شخىتها ؤو خمىلتها وج٩ىن ٞيها ؤعنٟت ومغاس ي.  لصخً ؤو جَٟغ

ا في ٖملُت الىمى الا٢خهاصي خُث ٌؿاٖض ٖلى زل٤ مىانب قٛل  واإلاُىاء ًلٗب صوعا هاما وخٍُى

 ومىعص للخهى٫ ٖلى الٗملت الهٗبت.

اإلاُىاء في ؤهه ٌٗخبر مىٟظ عثِس ي للخجاعة الضازلُت، ٣ًضم الخاٞؼ لضزى٫ الؿى١ الٗاإلاُت وجخمثل ؤهمُت 

 وحُٗي الٟغنت لخباص٫ الخجاعة صون وؾُاء.

ت  ُٟت طاث َاب٘ ججاعي بط ؤنبدذ ٖباعة ًٖ ميكأث ججاٍع ل٣ض ؤنبذ ًىٓغ بلى اإلاىاوئ الُىم بإجها ْو

 قإجها قإن اإلايكأث الهىاُٖت ألازغي.





 

 

 

 الفصل الثاني

 وسياستها التجارة الخارجية
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  جمهُد

 في ؤبدار اإلا٨ٍٟغً
ً
 ؤؾاؾُا

ً
الا٢خهاصًحن ألاواثل، خُث جىاولتها  ق٩لذ الخجاعة الخاعحُت مدىعا

اث بالُغح اث الخجاعة  مسخل٠ الىٍٓغ والخدلُل، وال جؼا٫ حكٛل ٨ٞغ الباخثحن وؤصخاب ال٣غاع، وجداو٫ هٍٓغ

الخجاعة الخاعحُت، و٦ظا جدلُل اإلا٩اؾب اإلاخى٢ٗت مً الخباص٫  الخاعحُت جدلُل ألاؾـ التي ج٣ىم ٖليها ٢ُام

اث ض الخضر الا٢خهاصي، وطل٪ الخجاعي، خُث ج٣ىم الىٍٓغ بٗؼ٫ اإلاخٛحراث ال٣لُلت التي جازغ في ٖملُت  بخجٍغ

 .الخباص٫ ختى ًخم٨ً اإلا٨ٟغ مً الخيبا وجٟؿحره

٤ ازخالٝ الخ٩ال٠ُ اإلاُل٣ت والخ٩ال٠ُ  اث ال٨الؾ٨ُُت ٢ُام الخجاعة الخاعحُت ًٖ ٍَغ ٞؿغث الىٍٓغ

اث اليؿبُت للخسهو الىُى٦الؾ٨ُُت ٣ٞض خاولذ جٟؿحر ٢ُام الخجاعة  وج٣ؿُم الٗمل بحن الضو٫، ؤما الىٍٓغ

 مً ازخالٝ ؤؾٗاع
ً
الؿل٘ اإلاغجبِ بازخالٝ ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج باليؿبت لٗىامل ؤلاهخاج، وم٘  الخاعحُت اهُال٢ا

 للخُىع 
ً
الظي قهضجه الخجاعة الخاعحُت، بًٟل  جُىع الا٢خهاص الٗالمي بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت هٓغا

ت، الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي ٘ الخىاحؼ وال٣ُىص ٖلى اإلاباصالث الخجاٍع ْهغث ؤؾالُب  الخانل والجهىص الغامُت بلى ٞع

ت الىُى٦الؾ٨ُُت والتي  خضًثت مٟؿغة ل٣ُام الخجاعة الخاعحُت، وطل٪ لؿض الى٣اثو اإلاىحىصة في الىٍٓغ

ت الٗلمُت ا عجؼث ًٖ ل٩املت، ول٨ً ًم٨ً جٟؿحر بٌٗ الخاالث، بال ؤن مداوالتهم ال جغقى بلى مؿخىي الىٍٓغ

 مً
ً
 هاما

ً
اث الخجاعة الخاعحُت في ألاؾـ  ؤن جٟؿغ حؼءا الخض٣ٞاث الؿلُٗت بحن الضو٫. بك٩ل ٖام جبدث هٍٓغ

اإلا٩اؾب التي جد٣٣ها الضو٫ اإلاخاحغة م٘ بًٗها البٌٗ، وحجم  التي ج٣ىم ٖليها الخجاعة بحن الضو٫، و٦ظا

 .ٞيها بحن الضو٫ اإلا٩اؾب والؿل٘ والخضماث التي جخم اإلاخاحغة 
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 اإلابحث ألاول: ماهُت الخجازة الخازحُت وؤطباب كُامها

ت ل٩ل البلضان ؾىاء اإلاخ٣ضمت ؤو الىامُت ٖلى خض ؾىاء،  حٗخبر الخجاعة الخاعحُت مً ال٣ُاٖاث الخٍُى

ٗض الخباص٫ الخجاعي بحن الضو٫  خ٣ُ٣ت ال  ٞالخجاعة الخاعحُت جغبِ بحن الضو٫ واإلاجخمٗاث ببًٗها البٌٗ، َو

ًخهىع الٗالم مً ٚحره الُىم، ٞال ًم٨ً لضولت ما ؤن حؿخ٣ل با٢خهاصها ًٖ ب٣ُت الٗالم، ٦ما ًم٨ً اٖخباعها 

بهخاحها واؾخحراص خاحُاتها مً ٞاثٌ بهخاج  الجؿغ الظي ًغبِ بحن الضو٫ وحؿمذ لها بخهٍغ٠ الٟاثٌ مً

 .الضو٫ ألازغي 

 مُتهااإلاطلب ألاول: مفهىم الخجازة الخازحُت وؤه

ت ٧ل  حٗخبر الخجاعة الخاعحُت طاث ؤهمُت بالٛت في صٞ٘ عجلت الخىمُت الا٢خهاصًت، والنهىى بها ؤولٍى

الضو٫، ؾىاء اإلاخ٣ضمت والىامُت ٖلى خض ؾىاء، مً زال٫ هظا اإلاُلب هبحن مٟهىم الخجاعة الخاعحُت والٟغ١ 

 .ُت في جد٤ُ٣ الخىمُتبُنها وبحن الخجاعة الضازلُت، و٦ظا جبُان ؤهمُت الخجاعة الخاعح

I. ٟىم الخجاعة الخاعحُتهم 

 :حٗضصث الهُٜ لخٍٗغ٠ الخجاعة الخاعحُت بىاًء ٖلى الهضٝ مً صعاؾتها، ومً ؤهم الخٗاٍع٠ هظ٦غ

ذ سُا  ٖٞغ جمثل " ؤهم نىع الٗال٢اث الا٢خهاصًت التي ًجغي بم٣خًاها جباص٫ الؿل٘ والخضماث في  بإجهاجاٍع

سُت اإلاخمثلت  1ق٩ل ناصعاث وواعصاث ". اإلاالخٔ مً زال٫ الخٍٗغ٠ هى ا٢خهاعه ٖلى جىيُذ الٗال٢اث الخاٍع

 
ً
اع الٗام إلاٟهىم الخجاعة بالجاهب الا٢خهاصي مخجاهال  .م٩ىهاث الخجاعة الخاعحُت، خُث ع٦ؼ ٖلى ؤلَا

ذ مً  الخجاعة الخاعحُت ؤًًا بإجها "ٖملُت اهخ٣ا٫ الؿل٘ والخضماث بحن الضو٫ والتي جىٓم ٦ما ٖٞغ

ت مً غاٝ  زال٫ مجمٖى الؿُاؾاث وال٣ىاهحن وألاهٓمت التي ح٣ٗض بحن الضو٫ بهضٝ جد٤ُ٣ اإلاىاٞ٘ اإلاخباصلت أَل

" ًبحن الخٍٗغ٠ م٩ىهاث الهاصعاث والىاعصاث بدُث حكمل الؿل٘ والخضماث النهاثُت، بياٞت بلى  2الخجاعة

 .ٞ٘ اإلاسخلٟت مً الخجاعة الخاعحُتمضزالث ؤلاهخاج، ٦ما ًىضر الهضٝ الغثِس ي مً زال٫ جد٤ُ٣ اإلاىا

ت الضولُت في نىعها الثالزت  ؤما الخٍٗغ٠ ألاقمل للخجاعة الخاعحُت هى ؤجها جمثل "اإلاٗامالث الخجاٍع

اإلاخمثلت في اهخ٣ا٫ الؿل٘ والخضماث، وألاٞغاص، وعئوؽ ألامىا٫، جيكإ بحن ؤٞغاص ٣ًُمىن في وخضاث ؾُاؾُت 

م٨ً جهي٠ُ  3ٓماث ا٢خهاصًت ج٣ًُ وخضاث ؾُاؾُت مسخلٟتمسخلٟت، ؤو بحن خ٩ىماث ؤو بحن مى ". ٍو

ت التي جخًمنها الخجاعة الخاعحُت ٦ما ًلي  4:اله٣ٟاث الخجاٍع

                                                           
1
 13، م2002خؿام، ٖلي صاوص وآزغون: ا٢خهاصًاث الخجاعة الخاعحُت، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت، ٖمان،   

2
 09، م2015ُا اهللا، ٖلي الؼبىن، الخجاعة الخاعحُت، صاع الُاػوعي لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ٖ  

3
 11، م2006الجمُل: الخجاعة الضولُت، مغ٦ؼ ال٨خاب ألا٧اصًمي، ٖمان،  حما٫، حىٍضان  
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حكمل الؿل٘ الاؾتهال٦ُت والؿل٘ ؤلاهخاحُت واإلاىاص ألاولُت والؿل٘ هه٠  :جباص٫ الؿل٘ اإلااصًت -

 .اإلاهىٗت والؿل٘ الىؾُُُت

ُت والؿُاخُت  :جباص٫ الخضماث - التي جخًمً زضماث الى٣ل، والخإمحن والصخً، والخضماث اإلاهٞغ

حرها  .ٚو

ل،  :جباص٫ الى٣ىص - غاى الاؾدثماع ؾىاء ٖلى اإلاضي ال٣هحر ؤو الٍُى حكمل خغ٦ت عئوؽ ألامىا٫ أٚل

 ٦ما حكمل ال٣غوى الضولُت.

كمل اهخ٣ا٫ الُض الٗاملت مً :جباص٫ ٖىهغ الٗمل -  .بلض بلى آزغ، باإلياٞت بلى الهجغة َو

غاى  ٠ ؤهه ؤصزل جباص٫ الى٣ىص واإلاخمثلت في خغ٦ت عئوؽ ألامىا٫ أٚل اإلاالخٔ مً زال٫ الخٍٗغ

 . الاؾخمثاع

٦ما حٗخبر الخجاعة الخاعحُت "ؤخض ٞغوٕ ٖلم الا٢خهاص الظي ًسخو بضعاؾت اإلاٗامالث الا٢خهاصًت 

ت الضولُت، اإلاخمثلت في خغ٦ت الؿل٘ والخض  ًٖ الؿُاؾاث الخجاٍع
ً
ماث وعئوؽ ألامىا٫، وهجغة ألاٞغاص، ًٞال

 .1"التي جُب٣ها ٧ل صولت مً صو٫ الٗالم للخإزحر ٖلى هظه الٓاهغة

ت في ق٩ل اهخ٣ا٫ الؿل٘ والخضماث  ًم٨ً ال٣ى٫ بإن الخجاعة الخاعحُت هي جل٪ اإلاٗامالث الخجاٍع

ت اإلاُب٣ت مً َٝغ وعئوؽ ألامىا٫ وألاٞغاص بحن مسخل٠ الضو٫ وألا٢الُ م، و٦ظا مسخل٠ الؿُاؾاث الخجاٍع

 .٧ل صولت

II. الٟغ١ بحن الخجاعة الضازلُت والخاعحُت 

خماص اإلاخباص٫  م مً ؤن ٧ل مً الخجاعة الخاعحُت والخجاعة الضازلُت ج٣ىمان ٖلى ؤؾاؽ الٖا ٖلى الٚغ

غاٝ التي ًخم بُنها الخباص٫، بال ؤهه هىا٥ ازخالٝ بُنهما. خُث ًٟغ١  الا٢خهاصًىن بحن الخجاعة  بحن ألَا

 :2الضازلُت والخجاعة الخاعحُت مً زال٫

ٌٗخ٣ض ال٨الؾ٨ُُىن ؤن ٖىامل ؤلاهخاج ٢ض جيخ٣ل  :الاخخالف في كدزة عىامل ؤلاهخاج على الاهخلال .1

 .الضولت الىاخضة، في خحن ًهٗب خضور طل٪ ٖبر الخضوص الؿُاؾُت للضولت بؿهىلت وؿبُت صازل

لى طل٪ ٞةن ازخالٝ ىاقالاخخالف في طبُعت ألاط .2  ٦بحر ألازغ في الخجاعة الخاعحُت، ٖو
ً
: حٗخبر الؿى١ ٖامال

 في وكاَاث الخجاعة الخاعحُت، وطل٪ لألؾباب الخالُت ألاؾىا١ بحن
ً
ا  ٢ٍى

ً
 :الضو٫ ًازغ جإزحرا

 .الازخالٝ في َبُٗت اإلاؿتهل٨حن اإلاخىاحضًً في ؤؾىا١ مسخلٟت -

                                                           
1
 18، م2016ٞىػي، ٖبض الغػا١: بؾتراجُجُاث الخجاعة الخاعحُت، ػمؼم هاقغون ومىػٖىن، ٖمان،   

2
 21-18، م2010مدمض، صًاب: الخجاعة الضولُت في ٖهغ الٗىإلات، صاع اإلانهل اللبىاوي، بحروث،   
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 .الازخالٝ في مؿخىي الضزل -

٣ت الاهٟا١ الازخالٝ في -  .ٍَغ

 .الازخالٝ في الٗاصاث والخ٣الُض الؿاثضة في اإلاجخم٘ -

ت والظُاطُت .3 التي جٟهل ألاؾىا١ ًٖ بًٗها  :الاخخالف في مجمىعت الخىاحص الطبُعُت والاداٍز

 .البٌٗ

ٞاإلاىخج الظي ٌٗمل في ْل ؾى١ مدلُت طاث مغوهت َلب مُٗىت، ًدب٘  :الاخخالف في طبُعت اإلاىافظت .4

بُٗت هظا الؿى١  ُتؾُاؾت بهخاح ٣ُت جخ٤ٟ َو  .وحؿٍى

ًخمثل الازخالٝ الغثِس ي بحن الخجاعة الضازلُت والخاعحُت في  :الاخخالف في الىحداث الىلدًت واإلاصسفُت .5

ىُت في الخجاعة الضازلُت، وفي اؾخسضام ٖمالث مسخلٟت في الخجاعة الخاعحُت،  اؾخسضام الٗملت الَى

ُت ؾىاء باليؿبت لٗملُت ؤلانضاع ؤو باليؿبت لٗملُت الىصاج٘ ومىذ  وهىا٥ ؤًًا ازخالٝ في الىٓم اإلاهٞغ

 .الاثخمان

ج٣ىم الخجاعة الضازلُت بحن ؤٞغاص ووخضاث لهم خضوص ؾُاؾُت  :اخخالف وجباًً الىحداث الظُاطُت .6

سًٗىن ل٣اهىن  ت واخضة، في خحن ؤن الخجاعة الخاعحُت ج٣ىم بحن  واخضة، ٍو صازلي واخض ولىٓم ججاٍع

 اث جيخمي بلى صو٫ مسخلٟت.ؤٞغاص ووخض

ل٩ل صولت ؾُاؾتها الا٢خهاصًت اإلاخبٗت  :الاخخالفاث في الظُاطاث الاكخصادًت والجزاعاث الىطىُت .7

ىُت. والخ٩ىماث والهاصٞت بلى جد٤ُ٣ بٌٗ ٖاصة ال حُٗي ٖىامل الغبذ والخؿاعة الىاججت  ألاهضاٝ الَى

 .ًٖ الخجاعة الضازلُت هٟـ الاهخمام لخل٪ الىاججت ًٖ الخجاعة الخاعحُت

 ًٖ ٢ُىص اللٛت والٗاصاث اإلاسخلٟت التي جسخل٠ مً صولت ألزغي في خالت الخجاعة الخاعحُت 
ً
هظا ًٞال

 .1ٖلى ٨ٖـ الخجاعة الضازلُت

III. ؤهمُت الخجاعة الخاعحُت 

ٗخبر مؿخىي الخجاعة الخاعحُت للخج اعة الخاعحُت صوع ٦بحر ٖلى مؿخىي الا٢خهاص اإلادلي والضولي، َو

 للىمى الا٢خهاصي ٞيها، والظي ًى٨ٗـ ٖلى مسخل٠ الىىاحي الاحخماُٖت والٗلمُت والؿُاؾُت في الضولت. 
ً
ماقغا

ٗخبر الهضٝ ألاؾاس ي للخجاعة الخاعحُت هى جباص٫ الؿل٘ والخضماث بحن الض و٫، وطل٪ بؿبب الىضعة لخل٪ َو

ترجب ٖنها ٞىاثض جى٨ٗـ بضوعها ٖلى مسخل٠ الجىاهب الاحخماُٖت والؿُاؾُت  الؿل٘ في الضو٫ اإلاؿخىعصة، ٍو

حر ما ًلي:  في اإلاجخمٗاث، ولٗل ؤبغػها ًخلخو في ٢ضعتها ٖلى بًجاص ؤو جٞى

                                                           
1
ت، ًمان، ُُٖت ب    09، م2008هان٠ وهكام، مدمض ٖماعة: مباصت الا٢خهاص الضولي، اإلا٨خب الجامعي الخضًث، ؤلاؾ٨ىضٍع
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٪ وجىمُت ألامىا٫ وػٍاصة عئوؽ ألامىا - ٫ التي جيخج مً زال٫ الٗمل الخجاعة الخاعحُت حٗمل ٖلى جدٍغ

  .الخجاعي الخاعجي

 في الخهى٫ ٖلى الٗمالث ألاحىبُت الغثِؿُت ؤو الىاصعة منها، مما  -
ً
 ؤؾاؾُا

ً
حٗض الخجاعة الخاعحُت مهضعا

الؿُىلت الى٣ضًت التي حٗض مً مغج٨ؼاث الٗملُاث الا٢خهاصًت زهىنا ٖملُاث  ٌٗؼػ ٢ضعة الضولت مً

ل والاؾدثماع  .الخمٍى

غ وجىمُت ألاوكُت الا٢خهاصًت ؾىاء منها ؤلاهخاحُت ؤم الاؾتهال٦ُت ؤم حٗمل   - الخجاعة الخاعحُت ٖلى جٍُى

ت في جل٪ اإلاهاصع الا٢خهاصًت الىاججت ًٖ  خم طل٪ مً زال٫ جُٟٗل الخغ٦ت الخجاٍع الخضماجُت، ٍو

 .ٖملُاث الخهضًغ ؤو اؾخحراصها

٘ ًىجم ًٖ الخجاعة الخاعحُت مً الهاصعاث ٖاثض مالي ًم - لي للمكاَع ٨ً اؾخسضامه ٦مهضع جمٍى

ت، ؤو الخضماث التي  .جدخاحها الضولت ما ٌؿمى باإلهٟا١ الجاعي  الخىمٍى

جداو٫ الضو٫ مً زال٫ الخجاعة الخاعحُت بًجاص هٕى مً الخىاػن في ويٗها الا٢خهاصي، ٞال ق٪ ؤن  -

 بطا 
ً
٧اهذ جل٪ الىاعصاث جىمى الهاصعاث بطا ػاصث ٞةجها حٗمل ٖلى بخضار جىاػن م٘ الىاعصاث زهىنا

 .وبك٩ل مًُغص

اث مً زال٫ ما ًترجب  - ٦ما ؤن الخجاعة الخاعحُت اإلاخىاػهت حٗمل ٖلى بخضار الخىاػن في محزان اإلاضٖٞى

ضم الخىاػن بطا جىاػهذ  ٖلى الضولت مً مخُلباث، وما جد٣٣ه مً بًغاصاث حٗمل ٖلى جسٌُٟ العجؼ ٖو

 .م٘ الهاصعاث

مُت مً اإلاخُلباث ألاؾاؾُت للخىمُت الا٢خهاصًت، مثل عئوؽ ألامىا٫ جإمحن اخخُاحاث الضو٫ الىا -

والخ٨ىىلىحُا، ومهاصع الٗمالث ألاحىبُت وؤلاصاعة الخضًثت، التي حؿاٖض ٖلى جيكُِ ال٣ُاٖاث 

ني  1.الا٢خهاصًت اإلاسخلٟت في الا٢خهاص الَى

اصي ومضي جىاٞغ جسخل٠ ؤهمُت الخجاعة الخاعحُت مً صولت ألزغي خؿب مؿخىي ج٣ضمها الا٢خه

ٖىانغ ؤلاهخاج لضحها، خُث جىسٌٟ ؤهمُت الخجاعة الخاعحُت في الضو٫ ٦بحرة الدجم طاث ؤلام٩اهُاث الطخمت 

اهُت ؤٞغاصها مً زال٫ تهجخم٨ً مً بهخاج الجاهب ألا٦بر مً اخخُاحا جهاأل ٘ مؿخىي ٞع ، ول٨ً ًم٨نها ٞع
ً
ا مدلُا

لى ال٨ٗـ مً طل٪ ٚحرها مً الخهى٫ ٖلى ٦مُت ؤ٦بر مً الؿل٘ التي ًيخجها  . ٖو
ً
الضو٫ بخ٩لٟت ؤ٢ل وؿبُا

مدضوص مً الؿل٘ والخضماث،  جؼصاص ؤهمُتها في الضو٫ نٛحرة الدجم، لظل٪ ٞهي جخسهو في بهخاج ٖضص

الخجاعة  وحٗخمض ٖلى الخاعج في اؾخحراص الجاهب ألا٦بر مً الؿل٘ والخضماث التي جدخاحها، ٦ما جسخل٠ ؤهمُت

ت التي جُب٣ها ججاه الٗالم الخاعجيلىٟـ الضولت مً ٞ  .2ترة ػمىُت ألزغي خؿب الؿُاؾت الخجاٍع

                                                           
1
اث الجامُٗت، الجؼاثغ، ٞ    ، م2017ُُمت، خاجي: اإلاضزل بلى الخجاعة الخاعحُت، صًىان اإلاُبٖى

2
 17ُٖا اهللا ٖلي الؼبىن، الخجاعة الخاعحُت، مغح٘ ؾاب٤، م  
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بغػث الخجاعة الخاعحُت ٦دل إلاك٩لت عجؼ الضو٫ ًٖ ال٣ُام بمٟغصها بخد٤ُ٣ الا٦خٟاء الظاحي مً 

٢ضعتها ٖلى بهخاج هظه الؿل٘، بما ألؾباب حٗىص لُبُٗت الؿل٘ ؤو ٖضم جىاٞغ عئوؽ  الؿل٘ والخضماث لٗضم

 .1بٌٗ الضو٫ إلهخاحها بخ٩لٟت ؤ٢ل ألامىا٫ ؤو الخ٨ىىلىحُا، ؤو ؤلاصاعة الخضًثت لضي

 

 اإلاطلب الثاوي: ؤطباب وؤهداف كُام الخجازة الخازجي

I.  ؤؾباب ٢ُام الخجاعة الخاعحُت 

ًغح٘ جٟؿحر ؤؾباب ٢ُام الخجاعة الخاعحُت بلى الؿبب الغثِس ي اإلاخمثل في حظوع اإلاك٩لت الا٢خهاصًت، 

 باالؾخسضاماث اإلاسخلٟت لها في بقبإ الخاحاث ؤلاوؿاهُت وطل٪ 
ً
بؿبب مدضوصًت اإلاىاعص الا٢خهاصًت ٢ُاؾا

 اإلاخجضصة واإلاتزاًضة بلى حاهب الاؾخٛال٫ ألامثل للمىاعص اإلاىحىصة. بياٞت بلى ؤؾباب ؤزغي ؤهمها في آلاحي:

ا ًيخج ٖىه ٖضم ٢ضعة الضولت ٖضم الخىػَ٘ اإلاخ٩افئ لٗىانغ ؤلاهخاج بحن صو٫ الٗالم اإلاسخلٟت، مم -

 ٖلى جد٤ُ٣ الا٦خٟاء الظاحي مً الؿل٘ اإلاىخجت مدلُا؛

جٟاوث ج٩ال٠ُ وؤؾٗاع ٖىامل ؤلاهخاج وألاؾٗاع اإلادلُت ل٩ل صولت مما ًاصي بلى اهسٟاى ج٩ال٠ُ  -

 ؤلاهخاج للؿلٗت في صولت ما، م٣اعهت باعجٟإ هظه الخ٩ال٠ُ إلهخاج هٟـ الؿلٗت في صولت ؤزغي؛

٣ه -  الٟاثٌ في ؤلاهخاج اإلادلي، مما ًخُلب البدث ًٖ ؤؾىا١ زاعحُت لدؿٍى

 ٖلى الضزل اإلاد٤٣ مً الخجاعة الخاعحُت -
ً
ني، اٖخماصا اصة الضزل الَى  .الؿعي بلى ٍػ

 .ازخالٝ اإلاُى٫ وؤلاطوا١ الىاججت ًٖ الخًُٟل الىىعي للؿلٗت طاث اإلاىانٟاث الٗاإلاُت  -

إلاخمثلت في جد٤ُ٣ الىٟىط الؿُاس ي مً زال٫ الىضعة اليؿبُت ألاؾباب الاؾتراجُجُت والؿُاؾُت ا -

 
ً
 .للؿلٗت اإلاىخجت واإلاخاحغة بها ٖاإلاُا

ازخالٝ مؿخىي الخ٨ىىلىحُا اإلاؿخسضمت في ؤلاهخاج مً صولت ألزغي، مما ًيخج ٖىه جٟاوث   -

الا٢خهاصًت، وؤًًا ازخالٝ مُى٫ وبطوا١ اإلاؿتهل٨حن وجًُٟلهم  الاؾخسضام ألامثل للمىاعص

 1.لبٌٗ الؿل٘ والخضماث صون ٚحرها

الخسهو الضولي في بهخاج الؿل٘ التي جخمخ٘ في بهخاحها بمحزة وؿبُت، واؾدبضالها بؿل٘ ؤزغي مً  -

بهخاج الضو٫ ألازغي والتي جخمخ٘ ٞيها جل٪ الضو٫ بمحزة بهخاحها، وهظا الخسهو ًىجم ٖىه بوكاء 

ىعاث الدجم ال٨بحرةاإلاكغوٖاث ال٨بحرة مما ًاصي بلى ج٣لُل الخ٩لٟت هدُ  2.جت ٞو

II. ؤهضاٝ الخجاعة الخاعحُت 

                                                           
1
ت، الؿُض، مدمض ؤخم   تي: ا٢خهاصًاث الخجاعة الخاعحُت، ماؾؿت عئٍت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ؤلاؾ٨ىضٍع  09، م2009ض الؿٍغ

2
ؼ، ٖبض الغخمان ؾلُمان: الخباص٫ الخجاعي     42، م2004ألاؾـ، الٗىإلات والخجاعة الال٨تروهُت، صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، -ٖبض الٍٗؼ
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 :1ًم٨ً ببغاػ ألاهضاٝ التي حؿعى بلى جد٣ُ٣ها الخجاعة الخاعحُت في آلاحي

ني مما ًى٨ٗـ  - اصة الىاجج الَى الاؾخٟاصة ال٣هىي مً ٞاثٌ ؤلاهخاج، بط الخهضًغ ًاصي بلى ٍػ

ت وألاؾاؾُت، والٗ حر الؿل٘ الًغوٍع ٨ـ صخُذ. بط ؤن ي٠ٗ الخهضًغ ٖلى وي٘ الٗمالت، وجٞى

ني وجسٌُٟ مؿاهمت الضولت وػٍاصة البُالت وجضهىع اإلاؿخىي  ًاصي بلى زؿاعة في الىاجج الَى

 .اإلاِٗص ي لألٞغاص

ت التي ال ًم٨ً بهخاحها مدلُا لؿبب ما، ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ ًم٨ً اؾخحراص   - اؾخحراص الؿل٘ الًغوٍع

ت الالػمت لبىاء  غ هظا اإلاهى٘ الٗضًض مً آلاالث واإلاٗضاث الًغوٍع مهى٘ وؿُج، بط ًم٨ً ؤن ًٞى

 .ٞغم الٗمل، وبالخالي اإلاؿاهمت في ٖملُت الخىمُت

-   
ً
بخال٫ الىاعصاث، وهظا ًخى٠٢ ٖلى ٖىهغ الخ٩لٟت، ٞةطا ٧اهذ الؿل٘ ًم٨ً بهخاحها مدلُا

ت وعؤؾمالُت ومكا٧ل  في بخ٩ال٠ُ م٣ٗىلت، ٞةن مثل هظا ؤلاهخاج ًم٨ً ؤن ٌؿبب مكا٧ل بصاٍع

ت، وبالخالي ًم٨ً مً ال٣ُام   ؤهه ٌؿاٖض ٖلى جغوٍج الؿُاؾت الخجاٍع
َّ
، بال

ً
ال٣ضعاث الٟىُت ؤًًا

 .بٗملُاث الخهضًغ اإلاهمت

 .ه٣ل الخ٨ىىلىحُا والخ٣ىُت لبىاء وبٖاصة ه٩ُلت البنى الخدخُت للضولت  -

امُت للٗبىع آلامً، الاؾخٟاصة مً ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث باٖخباعها الؿبُل الىخُض ؤمام الضو٫ الى  -

 .وج٤ًُِ الٟجىة ال٣اثمت بحن البلضان اإلاخ٣ضمت والبلضان الىامُت

-   ً اث للضو٫، وهٓم ؤؾٗاع الهٝغ ٞيها ومٗالجت الازخالٝ في مىاٍػ ً اإلاضٖٞى صعاؾت مىاٍػ

اث  .اإلاضٖٞى

ت اإلاخبٗت مً ٢بل جل٪ الضو٫ في مجا٫ الخجاعة الخاعحُت ٦ؿُاؾت  صعاؾت  - الؿُاؾاث الخجاٍع

حر طل٪ ت ٚو  .الخماًت ؤو الخٍغ

 .صعاؾت الٗال٢اث الضولُت في بَاع الخ٨خالث الضولُت وؾماتها اإلامحزة  -

 

 

 

 

 

                                                           
1
 11، م2008ة الخاعحُت، م٨خبت اإلاجخم٘ الٗغبي لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ضاء، مدمض الهىم: الخجاع ه  
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 اإلاطلب الثالث: الخخصص الدولي وكُام الخجازة الخازحُت

 ٖلى مبضؤ الخسهو الضولي، خُث جخسهو ٧ل صولت في بهخاج ؾلٗت ؤو  ٣ًىم
ً
الخباص٫ ؤؾاؾا

 
ً
ت مُٗىت مً الؿل٘ وجدباصلها م٘ ٚحرها مً الضو٫، وجغجبِ ْاهغة الخسهو بالخجاعة الخاعحُت اعجباَا مجمٖى

 
ً
 .وز٣ُا

I. ؤهمُت الخسهو الضولي 

  جىحض ٖال٢ت جباصلُت بحن الخجاعة الخاعحُت والخسهو الضولي،
ً
خُث جغجبِ الخجاعة الخاعحُت اعجباَا

 بٓاهغة الخسهو وج٣ؿُم الٗمل ٖلى اإلاؿخىي الضولي، ٞلىال ٢ُام الخجاعة الخاعحُت إلاا جسههذ 
ً
وز٣ُا

ض ًٖ خاحُاتها، ومً هاخُت ؤزغي لىال وحىص الخسهو  بٌٗ الضو٫ في بهخاج الؿل٘ والخضماث ب٨مُاث جٍؼ

 .لخضماث اإلاسخلٟت، وإلاا ٢امذ الخجاعة الخاعحُتألهخجذ ٧ل صولت ما ًلؼمها مً الؿل٘ وا

مً الخ٣اث٤ اإلاؿلم ؤجها ؤهه مهما ج٨ً َبُٗت الىٓم الؿُاؾُت للضو٫، ٞةجها ال حؿخُُ٘ اجبإ ؾُاؾت 

حؿخُُ٘ ؤن حِٗل في مٗؼ٫ ًٖ الضو٫ ألازغي، بط ؤن الضو٫ ال حؿخُُ٘ ؤن جيخج ٧ل ما  الا٦خٟاء الظاحي ألجها ال

وزضماث، وبهما ٣ًخط ي ألامغ ؤن جخسهو في بهخاج جل٪ الؿل٘ التي جاهلها ْغوٞها جدخاج بلُه مً ؾل٘ 

الُبُُٗت والا٢خهاصًت إلهخاحها بخ٩ال٠ُ ؤ٢ل وب٨ٟاءة ؤٖلى، زم جباص٫ الٟاثٌ منها بمىخجاث صو٫ ؤزغي ال 

ل٠ُ حؿخُُ٘ ؤن جيخجها هي صازل خضوصها، ؤو ًم٨ً ؤن جيخجها ول٨ً ب٨مُاث ؤ٢ل مً خاحُاتها ؤو بخ٩ا

 .مغجٟٗت

الخسهو ألاؾاؽ الظي ج٣ىم ٖلُه الخجاعة الخاعحُت، وبمٗنى آزغ ٞةن ْاهغة الخسهو  ٌٗخبر 

ت الخسهو   لىٍٓغ
ً
٣ا  بٓاهغة الخجاعة الخاعحُت. ٞٞى

ً
 وز٣ُا

ً
وج٣ؿُم الٗمل بحن الضو٫ اإلاسخلٟت جغجبِ اعجباَا

ض بالخالي التي هاصي بها آصم ؾمُث ٞةن الٟغص بطا جسهو في ؤصاء ٖمل واخض وؤج٣ىه ٞؿترجٟ٘ صعحت م هاعجه وجٍؼ

اصي  بهخاحُخه وعٞاهُت الٟغص، خُث صٖا آصم ؾمُث وؤجبإ اإلاضعؾت ال٨الؾ٨ُُت بٗضه بلى ألازظ بها، ٍو

الخسهو بُبُٗت الخا٫ بلى ٢ُام الخباص٫ بحن ألاٞغاص، والخسهو الضولي ٣ًىم ٖلى اإلابضب هٟؿه، ٞةطا ٧ان 

اهُخه، ٞ ٘ مً مؿخىي ٞع ٞغ لماطا ال جخسهو صو٫ في بهخاج ؤهىإ مُٗىت مً الٟغص ٌؿخُٟض مً جسههه ٍو

 1.الؿل٘، زم ج٣ىم بمباصلت ما ًٌُٟ ًٖ خاحاتها بؿل٘ ؤزغي مً صو٫ ؤزغي 

II. الٗىامل اإلاازغة في ٢ُام الخسهو الضولي 

                                                           
1
تي: مغح٘ ؾاب٤، م    12الؿُض، مدمض ؤخمض الؿٍغ
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ت مً الٗىامل وؤهمها ما ًلي  :1ًغح٘ الخسهو الضولي بلى مجمٖى

صولت ما بلى ؤن جخسهو في بهخاج بٌٗ ٢ض جاصي الٓغوٝ الُبُُٗت الؿاثضة في  :الٓغوٝ الُبُُٗت .1

 .اليكاٍ الؼعاعي ؤو الهىاعي اإلاىاص ألاولُت ؤو في

غة في الضولت  :الخٟاوث في ٖغى الٗمل وعؤؽ اإلاا٫ .2  بُبُٗت ٖىانغ ؤلاهخاج اإلاخٞى
ً
ٌٗخبر هظا الٗامل مغجبُا

غ ب٨ثاٞت، خُث ج٣ىم الضو٫ بالخسهو في بهخاج الؿل٘ التي ٌؿخسضم في بهخاحها الٗىهغ  ؤلاهخاجي اإلاخٞى

 .ب٨ثاٞت

ًغجبِ هظا الٗامل بمضي احؿإ الؿى١ للؿلٗت اإلاىخجت، و٦ظل٪ بخ٩لٟت ؤلاهخاج، خُث ؤن  :ج٩ال٠ُ الى٣ل .3

 .٢غب ؤلاهخاج مً مىا٢٘ الصخً ًسٌٟ ج٩لٟت ؤلاهخاج للؿلٗت وبالخالي ًسٌٟ ٞاجىعة الهاصعاث

ؿب٤ في اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا الجضًضة جهبذ في اإلا٣هىص هى ؤن الضولت لها ال :جىاٞغ الخ٨ىىلىحُا الخضًثت .4

 وي٘ ٌؿمذ بةهخاج ؾل٘ وزضماث مغجٟٗت ال٨ٟاءة

 طُاطاث الخجازة الخازحُتاإلابحث الثاوي: 

اث اإلاٟؿغة ل٣ُام الخجاعة الخاعحُت، والتي ؤًضث مبضؤ الخجاعة  جم الخُغ١ بلى ؤهم ألاصبُاث والىٍٓغ

م طل٪ ٞةن الخ٩ىماث والضو٫ جخضزل في  الخغة بحن الضو٫، خُث ٌٗىص بمىاٞ٘ ٖلى حمُ٘ الضو٫ اإلاخاحغة، ٚع

ت اإلاخبٗت مً ٢بل الخ ٩ىماث مً ؤحل جىُٓم الخجاعة بهضٝ ج٣ُُضها، خُث جسخل٠ الؿُاؾاث الخجاٍع

حن مً  ت، ٩ٞل صولت لها ؤهضاٞها الا٢خهاصًت التي حؿعى بلى جد٣ُ٣ها، مما ؤصي بلى وحىص هٖى الٗال٢اث الخجاٍع

ت ًم٨ً ؤن ج٣ىم ؤي صولت ؤو خ٩ىمت بةجبإ بخضاها في مجا٫ جىُٓم الخجاعة الخاعحُت: ألاولى  الؿُاؾاث الخجاٍع

وفي مجا٫ الخجاعة ٞةن اإلا٣ىلت حٗني ٖضم ٞغى ؤي ٢ُىص مً Laisser Faire Policy " ؾُاؾت اجغ٦ه خغا"هي 

غى ال٣ُىص  قإجها بٖا٢ت، ؤو ٖضم حصجُ٘ الخباص٫ الازخُاعي للؿل٘ والخضماث ٞةن الخ٩ىمت ج٣ىم باجسةط ٞو

ُل٤ ٖلى هظا الىي٘ في خالت ٖضم وحىص ججاعة صولُت  لتي جاصي بلى جسٌُٟ ؤو مى٘ ٢ُام الخجاعة الخاعحُت ٍو

 .خٟاء الظاحي اإلادلي وجمثل خالت ٖؼلتباال٦

 ؤن جدب٘ صولت ما ؤي الؿُاؾخحن، ول٨ً التر٦حز ًىهب ٖلى 
ً
ال جتر٦ؼ اإلاىا٢كاث خى٫ ما بطا ٧ان واحبا

ت وؾُاؾت الخماًت ٞةن  ؤي الاججاهحن حؿحر ُٞه الضولت، وألن ٧ل الضو٫ ج٣٘ في مى٢٘ ما بحن ؾُاؾت الخٍغ

 التي جضٞ٘ الضولت في اججاه ؤي مً الؿُاؾخحن. التر٦حز ؾِىهب ٖلى جدضًض الؿُاؾاث
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ت  اإلاطلب ألاول: ؤدواث الظُاطاث الخجاٍز

ت   للىٓام الا٢خهاصي الؿاثض، ُٞم٨ً الخمُحز بحن ألاصواث الؿٍٗغ
ً
ت جبٗا جخٗضص ؤصواث الؿُاؾت الخجاٍع

جإزظ بىٓام ا٢خهاصًاث وألاصواث ال٨مُت وألاصواث الخىُٓمُت، وجل٪ الىؾاثل جمحز في الىا٢٘ الضو٫ التي 

 الؿى١.

I. ت  ألاصواث الؿٍٗغ

٤ الخإزحر في ؤزمان  ًم٨ً الخمُحز في قإن هظه ألاصواث والتي جازغ في جُاع الخباص٫ الضولي ًٖ ٍَغ

غا١، جسٌُٟ ؾٗغ الهٝغ اهاث، ؤلٚا  .الىاعصاث والهاصعاث بحن ٧ل مً الغؾىم الجمغ٦ُت، ؤلٖا

ت،  :السطىم الجمسكُت .1  مً ؤقهغ وؤهم ؤصواث الؿُاؾاث الخجاٍع
ً
سُا حٗخبر الغؾىم الجمغ٦ُت جاٍع

بت الجمغ٦ُت بمثابت عؾم في نىعة مبلٜ  والتي حؿخسضم ٖاصة لخد٤ُ٣ ؤهضاٞها، وجمثل الًٍغ

مٗحن ًٟغى ٖلى الؿلٗت و٢ذ ٖبىعها خضوص الضولت، وجٟغى هظه الًغاثب لخد٤ُ٣ ؤٚغاى 

ت والخ٣لُل مً مخٗضصة. وهي الىؾُلت الخ٣لُضًت  اإلاًٟلت لخُب٤ُ ؾُاؾت الخماًت الخجاٍع

الىاعصاث، ؤما الغؾىم ٖلى الهاصعاث ٞهي هاصعة وؿبُا. ٟٞي بٌٗ الضو٫ ًخم ٞغى الًغاثب ؤو 

الغؾىم الجمغ٦ُت بٛغى جد٤ُ٣ بًغاصاث حمغ٦ُت، ٦ما ٢ض جلجإ بٌٗ الضو٫ بلى ٞغى الغؾىم 

ىُتالجمغ٦ُت لخماًت نىاٖاتها الىاقئت وبٛغى خما  .1ًت الٗمالت الَى

ًم٨ً للغؾىم الجمغ٦ُت ان جٟغى ٣٦ُمت زابخت ؤو ٦يؿبت، خُث ٧اهذ مٗٓم الغؾىم في ال٣غن 

٤ ٖضم الاٞهاح الخ٣ُ٣ي   ًٖ ٍَغ
ً
الخاؾ٘ ٖكغ مً الىٕى الثابذ، وطل٪ لهٗىبت جالفي مثل هظ الغؾىم، مثال

ً ٧ا ن الىمِ الؿاثض هى الخدى٫ هدى ًٖ ٢ُم الؿل٘ وطل٪ باإلٞهاح ًٖ ٢ُم ؤ٢ل، وفي ال٣غن الٗكٍغ

 2.الغؾىم اليؿبُت، ل٩ىجها جهاٖضًت وال جخإزغ بالخطخم

ت الىهىم اإلاخًمىت ل٩اٞت الغؾىم الجمغ٦ُت الؿاثضة في و٢ذ مٗحن بؾم  ًُل٤ ٖلى مجمٖى

ٟت الجمغ٦ُت، وهي ٖباعة ًٖ ٢اثمت ؤو حضو٫ جًٗه الضولت ًخًمً الغؾىم الجمغ٦ُت بإهىاٖها اإلاسخلٟت  الخٍٗغ

م٨ً الخٟغ٢ت بحن ؤهىإ ٦ثحرة مً  التي جٟغى ٖلى مسخل٠ الؿل٘ الضازلت في الخجاعة الخاعحُت للبلض. ٍو

 ألؾـ مسخلٟت، ٞدؿب ؤؾاؽ اخدؿاب الغؾىم الجم
ً
 :3غ٦ُت هٟغ١ بحن زالزت ؤهىإالغؾىم الجمغ٦ُت َب٣ا
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وهى عؾم اؾخحراص ًخسظ ٢ُمت ه٣ضًت زابخت ٖلى الىخضة الُٗيُت الىاخضة بٌٛ  :السطىم الىىعُت -

ُت بؿهىلت،  بُت ؤن ج٣ىم بخدهُل الغؾىم الىٖى الىٓغ ًٖ ؾٗغها، وحؿخُُ٘ الؿلُاث الًٍغ

ت ٖضص الىخضاث الُٗيُت للىاعصاث ولِـ بلى ٢ُمتها، وم٘ طل٪  وطل٪ ألجها جدخاج ٣ِٞ بلى مٗٞغ

ٞةن الغؾم الىىعي له صوع ؤؾاس ي ٦إصاة للخماًت باليؿبت للمىخجحن اإلادلُحن، ألن ٢ُمخه الخماثُت 

 م٘ ؾٗغ الىاعصاث
ً
 .جسخل٠ ٨ٖؿُا

ت زابخت مً ال٣ُمت الى٣ضًت لىخضة واخضة  :السطىم اللُمُت  - ٟغى ٦يؿبت مئٍى
ُ
وهي الغؾىم التي ج

جض ؤن الغؾىم ال٣ُمُت جم٨ً اإلاىخجحن اإلادلُحن مً الخٛلب ٖلى مً الؿلٗت اإلاؿخىعصة، ولظل٪ ه

ٟت ال٣ُمُت  ُت ؤزىاء الخطخم، وم٘ ؤن الخٍٗغ ٟت الىٖى ٣ٞضان ال٣ُمت الخماثُت التي جسلٟها الخٍٗغ

جداٞٔ ٖلى خماًت اإلاىخجحن اإلادلُحن ٧لما ػاصث ألاؾٗاع، ٞةن هىا٥ نٗىبت جٓهغ م٘ هظه ألاصاة 

 ُت(.الجمغ٦ُت )الغؾىم ال٣ُم

ُت، خُث  :السطىم اإلاسكبت - حٗخبر الغؾىم اإلاغ٦بت زلُِ مً الغؾىم ال٣ُمُت والغؾىم الىٖى

 ًًاٝ بلى عؾم
ً
ُا  هٖى

ً
 .٢ُمي جخًمً عؾما

 :1ؤما مً خُث الهضٝ ُٞم٨ً الخمُحز بحن الغؾىم اإلاالُت والغؾىم الخماثُت

ٟغى بٛغى جد٤ُ٣ بًغاص لخؼاهت الضولت وهي :السطىم اإلاالُت -
ُ
 .الغؾىم التي ج

ني مً اإلاىاٞؿت ألاحىبُت :السطىم الخمائُت -  وهي الغؾىم التي جٟغى بهضٝ خماًت ؤلاهخاج الَى

ت، وهي بحغاء مالي جخسظه ؤلاعاهاث )بعاهاث الخصدًس(:  .2 اهاث ؤخض ؤصواث الؿُاؾت الخجاٍع حٗخبر ؤلٖا

اصة ما ج٣هض الضولت مً الخ٩لٟت ال٩ الضولت بٛغى جسٌُٟ لُت لإلهخاج في مكغوٕ ؤو نىاٖت مُٗىت، ٖو

ًهٗب ٖليها الهمىص في الؿى١ الخىاٞس ي ؤمام مىخجاث  هظه ؤلاحغاءاث جضُٖم مىخجاث مكغوٖاتها التي

حن2 .اإلاكغوٖاث ألاحىبُت طاث اإلاحزة اليؿبُت  :2 وجى٣ؿم مً خُث جُب٣ُها بلى هٖى

 .جمىذ بلى٩اٞت ال٣ُاٖاث ؤلاهخاحُت وهي التي :بعاهاث على هطاق واطع -

 .وهي التي جُب٤ ٖلى نىاٖت ؤو مكغوٕ :بعاهاث على هطاق طُم -

٘ مبلٜ مٗحن مً الى٣ىص ًدضص ٖلى ؤؾاؽ ٢ُمي ؤو  اهت مباقغة، وجخمثل في ٞع ًم٨ً ؤن ج٩ىن ؤلٖا

اهاث هىعي، ؤو ٚحر مباقغة، وجخمثل في مىذ اإلاكغوٕ بٌٗ الامخُاػاث لخضُٖم مغ٦ؼه اإلاالي،  ٣لل مً ؤهمُت ؤلٖا ٍو

ًُت ٖلى صزى٫ الؿل٘ اإلاضٖمت ألعاييها  .ما جٟغيه الضو٫ ألازغي مً عؾىم بياُٞت حٗٝغ بالغؾىم الخٍٗى
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 ٖلى ال٨مُت  :السكابت على الصسف .3
ً
٣ًهض بىٓام الغ٢ابت ٖلى الهٝغ ؤن جً٘ الضولت ٢ُىصا

بىن في اإلادضوصة مً الى٣ض ألاحىبي بحن ٖاعيُه )مً ًمل٩ىن الٗمالث(، و  َالبُه )مً ًٚغ

لب الٗمالث مً زال٫ مىاٞظ مُٗىت، وطل٪  الخهى٫ ٖلُه(، بدُث جلؼم ٦ال الُاثٟخحن بٗغى َو

 في خضوص ال٨مُت اإلاٗغويت مً 
ً
بت في ج٣لُل الُلب ٖلى الى٣ض ألاحىبي بدُث ٩ًىن مدهىعا ٚع

ت صا1هظا الى٣ض  لهظا اإلاٗنى بًجاص هُئت ؤو ؾلُت مغ٦ٍؼ
ً
٣ا زل الضولت ج٣ىم . ًخُلب ألامغ ٞو

 ل٣ىاٖض 
ً
٣ا بالهٝغ ألاحىبي، بدُث ٌٗهض بلى هظه الجهت وخضها جىػَ٘ ٧اٞت الهٝغ ألاحىبي ٞو

لُه ٞةن ؤهم ما ًمحز هٓام الغ٢ابت ٖلى الهٝغ هى وحىص اخخ٩اع عؾمي للهٝغ  وهٓم زانت، ٖو

ب٤ هظا الىٕى مً و 
ُ
ؾاثل الغ٢ابت ألاحىبي، وجخى٠٢ صعحت الغ٢ابت ٖلى صعحت هظا الاخخ٩اع. و٢ض َ

ت الخجاعة في الثالزِىاث مً ال٣غن اإلااض ي، زم ؤنبذ مً ألامىع اإلاٗخاصة في جىُٓم  ٖلى خٍغ

الٗال٢اث الا٢خهاصًت الضولُت بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت، وجإزظ بىٓام الغ٢ابت ٖلى الهٝغ 

 .2مٗٓم صو٫ الٗالم

حغاءاث بهضٝ الؿُُغة ٖلى تهضٝ الضو٫ مً زال٫ جُب٤ُ هظا الىٓام بلى جد٤ُ٣ حملت مً ؤلا 

، منها  :3ٖملُاث الهٝغ

 .بحباع اإلا٣ُمحن في الضولت ٖلى بُ٘ ما ًمخل٩ىهه مً ه٣ض ؤحىبي بلى بصاعة الى٣ض -

ىُت  -  .زُغ جهضًغ وبؾخحراص الٗملت الَى

 .زُغ جهضًغ الؿل٘ نٛحرة الدجم طاث ال٣ُمت اإلاغجٟٗت ٧اإلاجىهغاث واإلاٗاصن الىِٟؿت  -

له بلى ه٣ض ؤحىبيجدضًض ٢ُمت ما ٌؿمذ   - ً بلى الخاعج بخدٍى  .للمؿاٍٞغ

 .ب٢امت ع٢ابت قضًضة ٖلى ٖملُاث الخجاعة الخاعحُت  -

 ججمُض خ٣ى٢ى ٚحر اإلا٣ُمحن بها )هٓام الخؿاباث اإلاجمضة(.  -

اث بحن الضو٫ اإلاُب٣ت لىٓام الغ٢ابت ٖلى الى٣ض ح٣ٗض اجٟا٢ُاث الضٞ٘ لخدضًض  ت اإلاضٖٞى ولدؿٍى

ت لخيكُِ الخباص٫ بُنها.  اصة ج٩ىن م٣ترهت باجٟا٢ُاث ججاٍع اث بحن بلضًً ٖو ت اإلاضٖٞى ٣ت التي ًخم بها حؿٍى الٍُغ

ت اث ومىه ٌٗخبر هٓام الغ٢ابت ٖلى الهٝغ مً ؤهم الىؾاثل اإلاؿخسضمت لدؿٍى  .العجؼ في محزان اإلاضٖٞى

غا١ .4 ت للخمُحز بحن  :ؤلٚا غا١ ؤخض الىؾاثل التي جدبٗها الضولت ؤو اإلاكغوٖاث الاخخ٩اٍع ٌٗخبر ؤلٚا

ألاؾٗاع الؿاثضة في الضازل، وجل٪ الؿاثضة في الخاعج، خُث ج٩ىن هظه ألازحرة مىسًٟت ًٖ 
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حرها مً ا  بليها ه٣ٟاث الى٣ل ٚو
ً
لى٣ٟاث اإلاغجبُت باهخ٣ا٫ الؿلٗت الؿٗغ الضازلي للؿلٗت مًاٞا

ىُت بلى ألاؾىا١ ألاحىبُت. خُث ًم٨ً الخمُحز مً خُث مضي اؾخمغاعه بحن زالزت  مً الؿى١ الَى

غا١ الضاثم اإلاغجبِ  غا١ الٗاعى والظي ًٟؿغ بٓغوٝ اؾخثىاثُت َاعثت، وؤلٚا ؤهىإ مىه: ؤلٚا

ىُت الظ كتٍر لىجاح بؿُاؾت صاثمت حؿدىض بلى وحىص اخخ٩اع في الؿى١ الَى ي ًخمخ٘ بالخماًت َو

غا١ اهٟها٫ ألاؾىا١ ًٖ بًٗها البٌٗ، وهى ما ًجٗل مً الؿهل ٖلى اإلادخ٨غ ؤن  ؾُاؾت ؤلٚا

ًمحز مً خُث الؿٗغ الظي ًٟغيه ٖلى مسخل٠ ألاؾىا١ ٧لٌّ بدؿب مغوهخه وزانت بدؿب 

في الؿى١ طو اإلاغوهت مغوهت الُلب الؿاثضة به، ٟٞي الؿى١ طو اإلاغوهت ال٣لُلت ًبُ٘ بثمً مغجٟ٘ و

لى ًبُ٘ بثمً مىسٌٟ غا١ قغوَا مُٗىت، هي:4 .ألٖا  ومً هىا ًٟترى ألازظ بىٓام ؤلٚا

غا١ بهخاحا حؿُُغ ٖلُه الاخخ٩اعاث الهىاُٖت الطخمت، ؤي ًٟترى ويٗا  - ًٟترى هٓام ؤلٚا

ا بحن اإلاىخجحن للؿلٗت ً ٢ض ٣ًل ٞبٛحر هظا الاخخ٩اع ال ًم٨ً بُ٘ الؿلٗت في الخاعج بثم .اخخ٩اٍع

 .ًٖ ه٣ٟت بهخاحها

غا١ ام٩اهُت البُ٘ في الؿى١ الضازلي بثمً ًد٤٣ ؤ٢ص ى عبذ، مما ًخُلب بلى   - ٦ما ًٟترى ؤلٚا

حاهب الىي٘ الاخخ٩اعي، ٞغى الغؾىم الجمغ٦ُت الكضًضة ٖلى الاؾخحراص، ٖلى هدى ًمى٘ 

٘ ؤزمان الؿل٘ اإلادلُت ًىحض زالر ؤهىإ مً  ٞغ  :1وهي، غا٢ُتالؿُاؾاث ؤلٚاالاؾخحراص ٍو

 بت في الخسلو مً ٞاثٌ ؤلاهخاج لؿٗلت  :ؤلاغساق العازض وهظا الىٕى ًٓهغ بٓغوٝ َاعثت مثل الٚغ

مُٗىت في آزغ مىؾم مً اإلاىاؾم بدُث حٗغى في ألاؾىا١ الخاعحُت بإؾٗاع مىسًٟت، و٦ظل٪ زُإ 

ىُحن في ج٣ضًغهم لىُا١ الؿى١ الضازلُت وايُغاعهم بلى الخسلو مً ٞاثٌ ؤلاهخاج في  إلاىخجحن الَى

ٗها  .الخاعج، ختى ال ًًُغون بلى زٌٟ ؤؾٗاعهم في الضازل زم الٗمل بٗض طل٪ ٖلى ٞع

 يخهي بخد٤ُ٣ هظا الٛغى مثا٫ طل٪ جسٌُٟ  :ؤلاغساق كصحر ألاحل وحهضٝ بما لخد٤ُ٣ ٚغى معي ٍو

غا١ ٢هحر ألاحل بإهه ٢ض ٩ًىن ٖ خمحز ؤلٚا لى هُا١ ما٢ذ ألؾٗاع البُ٘ ب٣هض ٞخذ ؾى١ ؤحىبُت، ٍو

ٌ ما ؤنابه  ًدمل اإلاٛغ١ زؿاعة ٦بحرة ول٨ىه ٣ًبل جدملها ختى ًخد٤٣ ٚغيه زم ٌٗىص مداوال حٍٗى

 .مً زؿاعة

 وهى ٖباعة ًٖ ؾُاؾت صاثمت ال ًم٨ً بُبُٗت الخا٫ ؤن ج٣ىم ٖلى اؾاؽ جدمل  :ؤلاغساق الدائم

ىُت، والاخخ٩اع  غا١ الضاثم وحىص اخخ٩اع في الؿى١ الَى ٌٗخمض ٖلى وحىص خماًت زؿاثغ ًٟترى ؤلٚا

 ًدب٣ى بها ٖلى زُغ اإلاىاٞؿت ألاحىبُت ٧الخىاحؼ الجمغ٦ُت.
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ُت مً ؤحل يبِ الىي٘ اإلاالي  :جخفُع كُمت العملت اإلاحلُت .5 ج٣ىم بٌٗ الضو٫ باجبإ ؾُاؾاث مهٞغ

ترجب ٖلى هظا الاحغاء ما  ىُت، ٍو والا٢خهاصي ٞيها ومً هظه الؿُاؾاث، هجض ؾُاؾت زٌٟ الٗملت الَى

 :1ًلي

 .حصجُ٘ الهاصعاث اإلادلُت العجٟإ ؾٗغها في الخاعج ٖىض ج٣ُُمها بالٗملت الخاعحُت -

جسٌُٟ الىاعصاث ألن ٖملُت الاؾخحراص جخُلب ال٨ثحر مً الٗملت م٣اعهت م٘ ٖملُت الاؾخحراص الامغ   -

 .الظي ًد٤٣ زؿاعة ؤو ؤعباخا ٚحر ا٢خهاصًت مما ًاصي بلى ج٣لُل الىاعصاث مً الخاعج

اصة الهاصعاث وج٣لُل الىاعصاثج٣لُل   -  .العجؼ في اإلاحزان الخجاعي بؿبب ٍػ

 :2لخد٤ُ٣ هظه ألاهضاٝ جدخاج ٖملُت جسٌُٟ الٗملت بلى ٖضص مً الكغوٍ، منها

حصجُ٘ الهاصعاث وجسٌُٟ الىاعصاث وبظل٪ ًم٨ً ؾض العجؼ في اإلاحزان الخجاعي، ٦ما ًم٨ً  -

اصة  .ناصعاتها ؤًًا ٖالج ألاؾٗاع الضازلت للؿل٘ اإلاغاص ٍػ

 .ٖضم جسٌُٟ ألاؾٗاع الضازلُت للؿل٘ اإلاغاص الخ٣لُل مً اؾخحراصاها  -

ؤن ٩ًىن الُلب ٖلى ٧ل مً الهاصعاث والىاعصاث مغها وؿبُا، وبال ٞلً ٩ًىن هىا٥ ؤزغ واضر   -

ىُت  .مً ؾُاؾت جسٟي الٗملت اإلادلُت ؤو الَى

 جسٌُٟ البلض ألاو٫ ل٣ُمت ٖملخه.ؤن ال ج٩ىن البالص الاحىبُت ٢ض زًٟذ ٢ُمت ٖملتها ازغ   -

II. اللُىد الكمُت  

ت  ت جىحض ؤصواث وؤؾالُب ٦مُت، ٦إصاث في الؿُاؾت الخجاٍع باإلياٞت بلى ألاصواث ؤو الىؾاثل الؿٍٗغ

لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ ا٢خهاصًت، مً زال٫ جُب٤ُ ٧ل ؤؾلىب مً هظه ألاؾالُب، ومً ؤهم الىؾاثل اإلاؿخسضمت في 

 :ؤو اإلاى٘ وهٓام الخهو وهٓام جغازُو الاؾخحراصهظا الىُا١، هجض هٓام الخٓغ 

اإلا٣هىص بالخٓغ ؤو اإلاى٘ ؤن الضولت جدٓغ الخٗامل الخجاعي م٘ الخاعج، ومً هىا  :الخظس ؤو اإلاىع .1

ىضثظ ٢ض  ًدبحن ؤن الخٓغ ٢ض ٣ً٘ ٖلى الىاعصاث ٣ِٞ ؤو ٖلى الهاصعاث ٣ِٞ ؤو ٖلى ٧ليهما، ٖو

لى حمُ٘ ا لبلضان، و٢ض ٩ًىن حؼثُا ٖلى بٌٗ الؿل٘ ؤو ٖلى ٩ًىن الخٓغ ٖلى حمُ٘ الؿل٘ ٖو

 ٖلى الخجاعة الخاعحُت
ً
ان مً الخٓغ، هما1 .بٌٗ البلضان، وهى ٌٗخبر زُغا  :خُث هجض هٖى

ض ؤن ج٨ٟي  :الخظس الكلي - هى ؤن جمى٘ الضولت ٧ل جباص٫ ججاعي بُنها وبحن الخاعج، ؤي ؤن الضو٫ جٍغ

. ٞالضولت جداو٫ ان حِٗل بما لضحها مً مىاعص هٟؿها بىٟؿها، بمٗني ؾُاؾت الا٦خٟاء الظاحي
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بهخاحُت، وحٗؼ٫ هٟؿها ًٖ ب٣ُت صو٫ الٗالم، وهضٞها مً وعاء طل٪ جد٤ُ٣ الاؾخ٣ال٫ 

 .الا٢خهاصي ًٖ الٗالم

ؤن الضولت جمى٘ الخباص٫ الخجاعي باليؿبت لبٌٗ الضو٫ ؤو بٌٗ الؿل٘. ٦ثحرا ما  :الخظس الجصئي  -

اًا الضو٫ اإلاٗاصًت، ٦ما جدب٘ هظه الؿُاؾت في ؤو٢اث ال خغوب. بط هجض الضو٫ جمى٘ الخٗامل م٘ ٖع

٧امال ٖلى 
ً
جدٓغ جهضًغ ؾل٘ مُٗىت حٗخبرها ؤؾاؾُت ال٢خهاص الخغوب. و٢ض جٟغى الضو٫ خهاعا

 .بلض مٗحن، ٞخدٓغ الاؾخحراص مىه والخهضًغ الُه

حن هما  ُما ٖضا خالت الخغوب ههاصٝ الخٓغ الجؼجي ٖاصة في خالخحن ؤزٍغ خالت الخٓغ ألؾباب ٞو

 .صخُت والخٓغ ألؾباب مالُت

 ؤ٢ص ى لل٨مُت ؤو لل٣ُمت التي ًم٨ً  :هظام الخصص .2
ً
٣ًهض بىٓام الخهو ؤن جً٘ الضولت خضا

اؾخحراصها مً ؾلٗت مُٗىت زال٫ مضة مدضوصة، و٢ض اهدكغ هٓام الخهو ٣ٖب ال٨ؿاص ال٨بحر في 

ت الخجاعة الخاعحُت،  وطل٪ بلى حاهب الًغاثب الجمغ٦ُت، و٢ض ٧اهذ ؤواثل الثالزِىاث ٣٦ُض ٖلى خٍغ

ٞغوؿا ؤو٫ مً ٢امذ باؾخسضام هظا ؤلاحغاء لخماًت مىخجيها مً زُغ الؿٗغ الجض مىسٌٟ لل٣مذ 

ألاؾترالي، زم جبٗتها في طل٪ الضو٫ ألازغي، بال ؤن هٓام الخهو بضؤث ؤهمُخه جدىا٢و في الى٢ذ 

ٗخبر هٓام الخهو ؤ٦ثر ٦ٟاءة مً هٓا م الغؾىم الجمغ٦ُت وزانت في خاالث الؿل٘ طاث الخايغ، َو

 .1اإلاغوهت ال٣لُلت

ًثحر جىػَ٘ الخهو ٖضة مكا٧ل ؤهمها ٦ُُٟت جىػَ٘ هظه الخهو بحن الضو٫ اإلاسخلٟت زم ٦ُُٟت 

ٗاب ألازظ بهظا الىٓام ما ًخًمىه مً جضزل بصاعي ٦مي في الٗال٢اث  ىُحن، َو جىػَٗها بحن اإلاؿخىعصًً الَى

غ الخجاعة الخاعحُت بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت بلى الا٢خهاصًت،  حرها اججهذ حهىص جدٍغ وبؿبب جل٪ الُٗىب ٚو

خماص ٖلى هظا الىٓام، ٖلى ؤهه ال مٟغ مً اللجىء بلى هٓام الخهو في بٌٗ الٓغوٝ  الخض مً الٖا

 .2الاؾخثىاثُت
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ت والخماًت ت بحن الخٍس  اإلاطلب الثاوي: الظُاطاث الخجاٍز

، وبإهضاٝ مسخلٟت ومخىا٢ًت في ٦ثحر مً بن 
ً
 وؾُاؾُا

ً
وحىص صو٫ مؿخ٣لت ًٖ بًٗها ا٢خهاصًا

ألاخُان، ًجٗل ٧ل بلض ٌؿعى بلى جد٤ُ٣ مهالخه ختى ولى ٖلى خؿاب مهالر الضو٫ ألازغي. لظا ازخلٟذ 

ىُت، وجغاوخذ الؿُاؾاث الخجا ت الؿُاؾاث اإلاخبٗت مً َٝغ ٧ل صولت خؿب ما ج٣خًُه مهالخها الَى ٍع

ً، خُث صاٞ٘ ٧ل َٝغ ًٖ  ً واإلاىٍٓغ غ والخماًت، و٢ض ؤصي هظا الازخالٝ بلى حضا٫ بحن اإلا٨ٍٟغ بحن الخدٍغ

 .آعاثه وؤ٩ٞاعه بجملت مً الدجج

خي  ت مىظ بضاًت ٖهغ النهًت ألاوعبُت وختى الان ج٨ك٠ جىاوب جاٍع بن مخابٗت الؿُاؾاث الخجاٍع

ت. ٟٞي ال٣غهحن الؿا ت وؤ٩ٞاع لؿُاؾاث الخماًت والخٍغ صؽ ٖكغ والؿاب٘ ٖكغ ٖىضما ؾاصث الثىعة الخجاٍع

غى ال٣ُىص ٖلى ججاعة الاؾخحراص وعبِ الهاصعاث بخدى٫  حن حغي الخإ٦ُض ٖلى ؾُاؾاث الخماًت ٞو الخجاٍع

اؾاس ي للمىاص اإلاؿخىعصة، و٧ل طل٪ بما ًمى٘ حؿغب زغواث البلضان اإلاكاع٦ت في الخجاعة الخاعحُت وزانت مً 

 .واإلاٗاصن الىِٟؿت بلى الخاعج الظهب والًٟت

ت الا٢خهاصًت في  ت وب٩ل ٢ُىصها الؿاب٣ت، بغػث صٖىاث الخٍغ و٦غص ٞٗل لؿُاؾاث الخماًت الخجاٍع

حن ألاوازغ و٧ان في م٣ضمتهم  ومً زم اهدكغث ؤ٩ٞاع الُبُُٗحن  W.Pettyالٗال٢اث الضولُت مً ٢بل الخجاٍع

 .1ؾبُل الخباص٫ الخجاعي الضازلي والخاعجي ٖلى خض ؾىاء الظًً َالبى بةلٛاء ٧اٞت ال٣ُىص واإلادضصاث في

I.  ت الخجاعة الخاعحُت  ؾُاؾت خٍغ

غ الخجاعة الخاعحُت، ألن في طل٪ مهلخت  ل٣ض ٧اهذ آعاء اإلاضعؾت الُبُُٗت ؤو٫ مً هاصث بخدٍغ

 للم٣ىلت 
ً
٣ا ٩اعصو، وطل٪ ٞو للجمُ٘، وجإ٦ض هظا اإلابضؤ ٖلى ًض عواص اإلاضعؾت ال٨الؾ٨ُُت آصم ؾمُث وصاُٞض ٍع

ت ؤن الخباص٫ اإلاؿخىي الضولي. خُث ؤ٦ضوا مً  ٖلى صٖه ٌٗمل صٖه ًمغ""الكهحرة آلصم ؾمُث  الىاخُت الىٍٓغ

ت الخجاعة ٦إؾاؽ لٗمل الؿى١ ٖلى  الخغ ٌك٩ل ؤخؿً ويُٗت باليؿبت للضو٫، ٞال٨ٟغ ال٨الؾ٩ُي آمً بدٍغ

حن اإلادلي والضولي، وهظا ما جضٖمه وجا٦ضه اجٟا٢ُاث مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت، ومً ٢بل الاجٟا٢ُت  اإلاؿخٍى

ٟت الجمغ٦ُت ،  .و٦ظا بغامج ؤلانالح لهىضو١ الى٣ض الضولي، والبى٪ الٗالميGATTالٗامت للخجاعة والخٍٗغ

ت .1 ت الخجاٍز ت في  :مفهىم طُاطت الخٍس ت الخجاٍع ًم٨ً ط٦غ بٌٗ الخٗاٍع٠ التي جىاولذ ؾُاؾت الخٍغ

 :آلاحي

ت بػاء جض٤ٞ الؿل٘ والخضماث ٖبر الخضوص  حٗٝغ ت ٖلى ؤجها "ب٢غاع هٕى مً الخٍغ ت الخجاٍع ؾُاؾت الخٍغ
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ج٩ىن الخجاعة الخاعحُت زالُت مً ال٣ُىص وال٣ٗباث، بط ال ًجىػ ٞغى ٢ُىص ح٤ُٗ  ولت ختىالؿُاؾُت للض

 الىاعصاث ٖلى خض ؾىاء." جض٤ٞ الؿل٘ والخضماث باليؿبت للهاصعاث ؤو

ًخًمً هظا اإلاٟهىم الخ٣لُل مً الخضزل الخ٩ىمي في الخجاعة الخاعحُت بلى ؤصوى خض مم٨ً، ؤو ختى 

 با
ً
ضو مى٘ هظا الخضزل مىٗا  ألن الخجاعة بحن الكٗىب خ٤ َبُعي وحض بىحىص ؤلاوؿان، لظل٪ ًىٓغ مٍا

ً
جا

ت بلى الخجاعة الخاعحُت هٟـ هٓغتهم بلى الخجاعة الضازلُت، ٞهي مٓهغ مً مٓاهغ حٗاون  ت الخجاٍع ؾُاؾت الخٍغ

 .1ؤلاوؿان م٘ ؤزُه ؤلاوؿان بٌٛ الىٓغ ًٖ الخضوص الجٛغاُٞت والؿُاؾُت التي جٟهل بُنهما

ت الخجاعة الخاعحُت "بإجها الؿُاؾت التي جدبٗها الضو٫ والخ٩ىماث ٖىضما ال ٦م ا حٗٝغ ؾُاؾت خٍغ

ٟاث الجمغ٦ُت والخهو والىؾاثل الازغي  جخضزل في الخجاعة بحن  ."2الضو٫ مً زال٫ الخٍٗغ

ت ت الخجٍغ ٠ الؿاب٣ت وؿخيخج ؤن ؾُاؾت اخٍغ جغج٨ؼ ٖلى يغوعة بػالت ٧ل ال٣ٗباث  مً زال٫ الخٗاٍع

 .ٖلى جض٤ٞ الؿل٘ ٖبر الخضوص ؾىاء ٧اهذ ناصعاث ؤم واعصاث ؤو ال٣ُىص اإلاٟغويت

غ الخجاعي ؤزبع ؤشكال ًم٨ً الخمُحز بحن   :مً الخدٍغ

س مً حاهب واحد  -  .خُث ج٣ىم الضولت بمٟغصها بةػالت الخىاحؼ وال٣ُىص الخماثُت :الخحٍس

س الثىائي  -  .ا الخاعحُت°الخٟاوى بحن صولخحن ٖلى جسٌُٟ الخماًت باليؿبت لخجاع ًخم :الخحٍس

س ؤلاكلُمي - غ جغجِباث الخجاعة ؤلا٢لُمُت ُٞما بُنهم،  :الخحٍس ت مً الضو٫ بخٍُى ج٣ىم ُٞه مجمٖى

ًاء ٖلى مؼاًا في الخباص٫ الخجاعي   .بدُث جدهل الضو٫ ألٖا

س مخعدد ألاطساف  - غ الخجاعة ٖلى مؿخى  :الخحٍس ي الٗالم مً زال٫ اجٟا٢ُاث مٟخىخت ًخم جدٍغ

 .الهًمام الضو٫ بليها

ت الا٢خهاصًت، وؤًضث الؿُاؾت 1873بلى  1842حٗخبر الٟترة مً  ٞترة عواج وجضُٖم إلاظهب الخٍغ

ت الخجاعة، ؾىاًء في الضازل ؤو الخاعج واٖخىا١ ال٨ثحر مظهب آصم ؾمُث  الا٢خهاصًت في جل٪ اإلاغخلت مبضؤ خٍغ

ت الخجاعة الخاعحُتاإلاىاصي بًغوعة   .خٍغ

واٖخبر ؤههاع هظا اإلاظهب ؤن الخ٣ؿُم الضولي لإلهخاج هى اإلابضؤ ألاؾاس ي في الٗال٢اث الا٢خهاصًت بحن 

ت الخجاعة اؾخٛال٫ الضو٫ الىامُت في مجا٫ الخهيُ٘ لهالر الضو٫ اإلاخ٣ضمت آهظا٥  .3الضو٫، و٢ض هخج ًٖ خٍغ

                                                           
1
ت،    ت لليكغ والخىػَ٘، ؤلاؾ٨ىضٍع ت والخُب٤ُ، اإلا٨خبت الٗهٍغ  73، م2007عيا، ٖبض الؿالم: الٗال٢اث الا٢خهاصًت الضولُت بحن الىٍٓغ

2
ت، ٖاص٫، ؤخمض خكِل     293، 2005ومجضي مدمىص قهاب: الٗال٢اث الا٢خهاصًت الضولُت، صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع

3
 75الؿُض مخىلي، ٖبض ال٣اصع: مغح٘ ؾاب٤، م  
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ت .2 ت الخجاٍع ت الخجاعة م٘ ًضٖم ؤههاع خٍغ: حجج مظهب الخٍغ ت الخجاعة مظهبهمّ  باعجباٍ خٍغ

اصة الىمى الا٢خهاصي، ولٗل وحىص ؾببُت بحن مضي الاهٟخاح الخجاعي م٘ حٗاْم الىمى  ٍػ

 في ٞترة الدؿُٗىاث مً ال٣غن اإلااض ي، 
ً
ا  وقُٖى

ً
بُت اهدكاعا الا٢خهاصي مً ؤ٦ثر الضعاؾاث الخجٍغ

غ وهظه الضعاؾاث حاءث لخا٦ض الٗال٢ت ؤلاًجابُت بح ن اإلا٨ؿب الا٢خهاصي لالهٟخاح والخدٍغ

ت ٖلى ٖضة حجج مً ؤهمها1الخجاعي  ت الخجاٍع  :. ٌؿدىض ؤههاع مظهب الخٍغ

ت الخجاعة ؤن الخباص٫ الخجاعي الخغ  :مىاٞ٘ الخسهو وج٣ؿُم الٗمل الضولي - ًا٦ض ؤههاع خٍغ

، التي حؿاٖض ٖلى الضو٫ اإلاسخلٟت ًاصي بلى احؿإ هُا١ ألاؾىا١ الٗاإلاُت الىاؾ٘ بحن الٗضًض مً

ؤؾاؽ ازخالٝ الى٣ٟاث اليؿبُت والٓغوٝ  الخسهو وج٣ؿُم الٗمل الضولي اإلابني ٖلى

سُت للؿل٘ اإلاىاؾبت لإلهخاج. ٞخسهو بلض مٗحن في بهخاج ؾلٗت طاث ه٣ٟاث  الُبُُٗت والخاٍع

وؿبُت مىسًٟت ٌٗني ؤن اإلاىاعص الا٢خهاصًت ٢ض اؾخسضمذ في ؤخؿً وحه مم٨ً لها في صازل 

نيالا  .٢2خهاص الَى

اهُت  :مىافع اإلاىافظت - ض الٞغ مىار اإلاىاٞؿت ٌؿاٖض ٖلى الاعجٟإ إلاؿخىي ؤلاهخاحُت، ٦ظل٪ جٍؼ

ُاث  باجه وبإخؿً الىٖى الا٢خهاصًت للمؿتهل٪ ألن له الٟغنت الزخُاع الؿل٘ التي حكب٘ ٚع

مما  وبإعزو ألاؾٗاع، ٞالخباص٫ الخغ ٌؿمذ ألي صولت الخهى٫ ٖلى مىخجاث ب٨مُاث ؤ٦بر 

ت بلى جىاٞـ  ت الخجاٍع حؿخُُ٘ بهخاحها بىٟؿها مً هاخُت مؿخىي ؤلاهخاحُت، وجاصي الخٍغ

اصة الىاجج وزٌٟ الى٣ٟت  بلى ٍػ
ً
ٗالُت ؾُٗا  ٞو

ً
 3.اإلاىخجحن في اؾخسضام بهخاج ؤ٦ثر جُىعا

ت حشجع الخلدم الفني  - ت بلى جىاٞـ الضو٫ في بهخاج الؿل٘، مما ًاصي بلى  :الخٍس جاصي الخٍغ

جدؿحن وؾاثل ؤلاهخاج وحصجُ٘ الخ٣ضم الٟني، وبالخالي ًًمً الٗالم حىصة اإلاىخجاث وبإؾٗاع 

ؿخُٟض اإلاؿتهل٪ في النهاًت مً اإلاىاٞؿت ال٣اثمت بحن  غ بهخاحه َو ؤ٢ل، ٦ما ٌٗمل اإلاىخج ٖلى جٍُى

خاح اهخ٣ا٫ الخ٨ىىلىحُا صون ٖىاث٤، ٞحرج٣ي اله٩ُل الهىاعي بها.  اإلاىخجحن، ٍو

حٗخبر هظه الدجت مً بحن ؤخضر الدجج الا٢خهاصًت  : ادي بلى طُاطت بفلاز العالمالخماًت ج -

ت، وؤؾاؽ ؾُاؾت ٖضم ب٣ٞاع الٛحر ؤن الغؾىم الجمغ٦ُت جضٖى  ت الخجاٍع ض ؾُاؾت الخٍغ التي جٍا

بلى بيٗاٝ الخجاعة بىحه ٖام، ٞالخ٣لُل مً الىاعصاث ًيخهي ٖاصة بى٣و الهاصعاث، وبما ؤن 

بال وؾُلت لخباص٫ الؿل٘ والخضماث، ٞلً حؿخُُ٘ الضو٫ ؤن جهضع الٟاثٌ مً الخجاعة ما هي 

 .3بهخاحها، صون ؤن حؿخىعص ٞاثٌ الٗالم الخاعجي

 

                                                           
1
 63م  ؾاب٤، زىطعي، مغح٘ ِٖس ى،  

2
يب،    276م  ؾاب٤، مغح٘ :هللا ٖىى خؿحن ٍػ

3
 . :عيا، ٖبض الؿالم: مغح٘ ؾاب٤، م.م  
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II.  ؾُاؾت خماًت الخجاعة الخاعحُت 

بت الضو٫ في جد٤ُ٣ مهالخها ٖلى خؿاب صو٫ ؤزغي، هى الظي صٞ٘ ببٌٗ الضو٫ بلى اٖخماص  ٚع

اث خماًت الخجاعة الخاعحُت في هٟـ ؾُاؾت ج٣ُُض الخجاعة الخاعحُت  بضعحت ؤو بإزغي، ٣ٞض ْهغث هٍٓغ

ت الخجاعة، وؤنبذ مً ؤهم ألامىع اإلاٗغوٞت في مجا٫ الخجاعة الخاعحُت هى  اث خٍغ الى٢ذ التي ْهغث ُٞه هٍٓغ

 .٢ُام مٗٓم الضو٫ بالؿُُغة ٖلى ا٢خهاصها وبزًاٖها لغ٢ابتها

ت -1 ت ٖلى ؤجها  " جل٪ الؿُاؾت التي ٣ًهض بؿُا :مفهىم طُاطت الخماًت الخجاٍز ؾت الخماًت الخجاٍع

ىُت مً  ٗاث وال٣ىاٖض الهاصٞت بلى خماًت الهىاٖت والؿى١ الَى جُب٤ وجىٟظ مً زال٫ الدكَغ

اإلاىاٞؿت ألاحىبُت، و٢ض جخم جل٪ الؿُاؾاث الخ٣لُضًت في ق٩ل ٞغى يغاثب حمغ٦ُت للخض مً 

صزىلها مً زال٫ ما ٌٗٝغ بىٓام الخهو ؤو  صزى٫ ؾل٘ ؤحىبُت خُث جغجٟ٘ ؤؾٗاعها، ؤو ج٣ىحن

٣ٖض الاجٟا٢ُاث الضولُت لخدضًض حجم وؤهىإ الؿل٘ اإلاؿمىح بضزىلها، ٦ما ٢ض جإزظ الخماًت ق٩ل 

ج٣ضًم صٖم ؤو بٖاهاث بلى اإلاىخجحن اإلادلُحن لدصجُ٘ الؿلٗت اإلادلُت ٖلى اإلاىاٞؿت ألاحىبُت، ٦ما ؤن 

ت وجىُٓمُت وبُئُت  ا م٘ ب٣ُت صو٫ °ٖضًضة حؿخسضمها الضو٫ للخد٨م في ججاعهىا٥ ؤؾالُب بصاٍع

 1الٗالم."

فها ًم٨ً  ؤًًا ٖلى " ؤجها الاحغاءاث والاؾالُب التي ًم٨ً مً زاللها الخض مً اإلاىاٞؿت حعٍس

٤ ٞغى عؾىم حمغ٦ُت، ؤو مسخل٠ ال٣ُىص  الاحىبُت ب٣هض خماًت ؾلٗها ؤو ؾى٢ها اإلادلُت، وطل٪ ًٖ ٍَغ

 ."ص...( ؤو الخىُٓمُت والٟىُت مما ًاصي بلى ج٣لُل حجم الىاعصاثال٨مُت )خهو الاؾخحرا

ؤًًا بإجها " هٓام ا٢خهاصي ٌٗمل ٖلى خماًت الخجاعة والهىاٖت مً زُغ اإلاىاٞؿت الاحىبُت حعسف 

 2وطل٪ بًٟل الخضابحر والاحغاءاث التي جخسظها الخ٩ىمت."

ف ًم٨ً  ت مً ال٣ىاهحن ؾُاؾت خماًت الخجاعة الخاعحُت ٖلى ؤجها جبني حعٍس الضولت إلاجمٖى

ٗاث واجسةط الاحغاءاث اإلاىٟظة لها ب٣هض خماًت ؾلٗها ؤو ؾى٢ها اإلادلُت يض اإلاىاٞؿت ألاحىبُت، وطل٪  والدكَغ

غ الخماًت لألوكُت اإلادلُت مً  ت الخجاعة بةجبإ ؤؾالُب خماثُت زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت مما ًٞى بخ٣ُُض خٍغ

 .مىاٞؿت اإلاىخجاث ألاحىبُت

ت حجج -2 ٌؿدىض ؤههاع الخماًت بلى حجج بًٗها ا٢خهاصي وبًٗها ٚحر  :مرهب الخماًت الخجاٍز

خباعاث الا٢خهاصًت البدخت لِـ اإلاُٗاع الىخُض التي حؿترقض به الخ٩ىماث في  ا٢خهاصي، طل٪ ؤن الٖا

                                                           
1
 Jean, Luc Dgut :Réussir la dissertation d’économie , Publié par Studyrama, paris , 2003 , P :129 

2
يب، خؿحن ٖىى اهللا: مغح٘ ؾاب٤، م    . :ٍػ
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 بصخت م
ً
غها مً ال٣ُىص. ؤما الدجج ٚحر الا٢خهاصًت حٗتٝر ؤنال ا ج٣ُُض الخجاعة الخاعحُت ؤو جدٍغ

خباعاث  اهُت اإلااصًت، بط جخضازل الٖا ت، ول٨نها جا٦ض بىحىص ؤهضاٝ ؤزغي ٚحر الٞغ ًىاصي به ؤههاع الخٍغ

الؿُاؾُت واٖخباعاث ألامً في حك٨ُل ؾُاؾت الضولت في هظا اإلاجا٫، ومً بحن هظه الدجج ٦ٟالت 

اًت الاحخماُٖت لبٌٗ الٟئاث التي ًخى٠٢ ٖليها الاؾخ٣غاع الؿُاس ي والاحخم اعي للضولت، ٦دماًت الٖغ

وكاٍ الؼعاٖت يض اإلاىاٞؿت ألاحىبُت، وخماًت الهىاٖت بهضٝ صٖم ؤلاهخاج الخغبي واإلاىخجاث 

 .1الاؾتراجُجُت لخإمحن ٢ضعة الضولت الضٞاُٖت

 :: جخلخو ؤهم الدجج ٚحر الا٢خهاصًت لخماًت الخجاعة ُٞما ًليالدجج غحر الاكخصادًت -2-1

 لٟغى ال٣ُىص ٖلى الخجاعة الخاعحُت، ٞدتى  :الدفاع وألامً -
ً
 وجإزحرا

ً
وهي مً الدجج ألا٦ثر عواحا

ُت هظا الهضٝ للخغوج ًٖ مبضؤ  آصم ؾمُث ؤبى اللُبرالُت في ال٨ٟغ الا٢خهاصي اٖتٝر بكٖغ

ت الخجاعة ٖىضما ٦خب ٣ًى٫  ٩ٞل البلضان مٗغيت لخُغ  ."الدفاع ؤكثر ؤهمُت مً الثروة" خٍغ

 الخغب، و٢ض حكٗغ ال
ً
ضولت ؤن ؤمنها مٗغى للخُغ، لظا ٞهي حٗمل ٖلى بٖضاص هٟؿها بٖضاصا

 بدماًت بٌٗ الهىاٖاث التي جغاها بؾتراجُجُت لب٣ائها وصًمىمتها
ً
 .حُضا

غ الخجاعة الخاعحُت والاهٟخاح اإلاٍٟغ  :اإلاحافظت على الطابع الىطني وججىب الخبعُت - ًاصي جدٍغ

ىُت باأل  ؾىا١ ألاحىبُت، وبطا لم ٨ًً للضولت ٢ضعاث بهخاحُت، ٖلى الخاعج بلى اعجباٍ الؿى١ الَى

ومحزاث وؿبُت جدؿً اؾخٛاللها ج٣ٟض الضولت اؾخ٣اللُتها في جىُٓم ا٢خهاصها وجد٤ُ٣ ؤهضاٞها 

ني  ابٗها الَى ىُت، وختى جخجىب هظه الخبُٗت للخاعج وجداٞٔ ٖلى ؾُاصتها الا٢خهاصًت َو الَى

ان م ت. ٞؿٖغ هبذ جُب٤ ؾُاؾت الخماًت الخجاٍع اث بلى مضًىهُت ٍو ا ًخدى٫ عجؼ محزان اإلاضٖٞى

سً٘ بالخالي  ني، ٍو الا٢خهاص الخاعجي الضاثً في مغ٦ؼ ٢ىة لٟغى قغوَه ٖلى الا٢خهاص الَى

لكغوٍ اإلااؾؿاث الضولُت مثل البى٪ الٗالمي ونىضو١ الى٣ض الضولي، بل ٢ض جمخض زُىعة ألامغ 

 ىاء ا٢خهاصها.ؤًًا بلى الضو٫ التي حٗخمض ٖلى الهاصعاث في ب

ىن  :حماًت اللطاع الصزاعي - مثل اإلاؼاٖع  ٍو
ً
 هاما

ً
ًمثل ال٣ُإ الؼعاعي في ٦ثحر مً البلضان ٢ُاٖا

ىُت  َب٣ت احخماُٖت مهمت، وجغ٥ ال٣ُإ الؼعاعي للمىاٞؿت ألاحىبُت ٢ض ٣ًط ي ٖلى الؼعاٖت الَى

حن، ٞدماًت ال٣ُإ الؼعاعي جمثل خماًت لهظه الُ ب٣ت الاحخماُٖت مما ًًغ بُب٣ت اإلاؼاٖع

 .2للخٟاّ ٖلى الاؾخ٣غاع الاحخماعي صازل الضولت

                                                           
1
مٗت الجضًضة، صعاؾت في الا٢خهاص الضولي مً مىٓىع ا٢خهاصًاث الؿى١ والخدغع الا٢خهاصي، صاع الجا-مهُٟى، عقضي قُدت: اإلاٗامالث الا٢خهاصًت الضولُت   

ت،   68، م1994ؤلاؾ٨ىضٍع
2
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٣ُضجه،  :الدًً وألاخالق - ٣ٞض ج٩ىن ججاعة بٌٗ الؿل٘ والخضماث مىاُٞت ألزال٢ُاث اإلاجخم٘ ٖو

 .ٞخمى٘ مثل هظه الخجاعة، ٦خجاعة الخمىع واإلاسضعاث في البلضان ؤلاؾالمُت

ضو الخماًت والتي جم باإلياٞت للدجج ٚح :الدجج الاكخصادًت للخماًت -2-2 ر الا٢خهاصًت التي ؾا٢ها مٍا

 مً الدجج الا٢خهاصًت، وهي حجج لِؿذ مً ؤؾاؽ هٓغي وخُض، بل 
ً
الخُغ١ لها، ٣ٞض ؾا٢ى ٖضصا

 :جخٗل٤ بجىاهب مسخلٟت، هظ٦غ منها

سها بلى ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ في ؤوعبا  :حماًت الصىاعت الىاشئت - غح٘ جاٍع حٗخبر مً ؤهم الدجج، ٍو

٩ا وما ػالذ حؿخسضم في صو٫ الٗالم الثالث، خُث جخلخو هظه الدجت في ؤهه ًجب خماًت  وؤمٍغ

٤ ٞغى الغؾىم الجمغ٦ُت، وطل٪ ل٩ي ٨ًخمل همىها وحؿخُُ٘  الهىاٖت الىاقئت ٞيها ًٖ ٍَغ

الهمىص في وحه مىاٞؿت الهىاٖت ألاحىبُت البالٛت، وال ق٪ ؤن الخاحت بلى خماًت الهىاٖاث 

، ٞالهىاٖاث الىاقئت في الىاقئت إلهماء اله
ً
ىاٖت في الضو٫ الىامُت جٟى١ الخاحت بليها ؾاب٣ا

الضو٫ الىامُت ال حٗاوي مً مىاٞؿت نىاٖاث ؾب٣تها في مُضان الخ٣ضم الٟني ٞدؿب، ول٨نها 

م  ت التي جدبٗها جل٪ الهىاٖاث وجداعبها في ٧اٞت ألاؾىا١، ٚع جىاحه ؤًًا الؿُاؾاث الاخخ٩اٍع

اث لهظه الدجت وؤهمها نٗىبت ازخُاع الهىاٖاث التي جتهُإ بدؿب طل٪ ٞةن هىا٥ اهخ٣اص

 .َبُٗتها لل٣ضعة ٖلى الهمىص مؿخ٣بال ؤمام اإلاىاٞؿت الخاعحُت

الخماًت حصج٘ الُلب اإلادلي ٖلى  :معالجت البطالت والاطخفادة مً العمالت السخُصت  -

اصة ٦ٟاًخه ؤلاهخاحُت، مما ٌؿاٖ ىُت مما ًاصي بلى ٍػ ض ٖلى ججىب زُغ البُالت اإلاىخجاث الَى

 حضًضة
ً
مً الهىاٖاث التي  وػٍاصة ٞغم الاؾدثماع اإلاغبذ في الضازل، وؾخسل٤ الخماًت ؤهىاٖا

ض مً الٗمالت، ٞسال٫ ؤػماث البُالت ٢ض ٣ًترح ج٣ُُض الىاعصاث وحصجُ٘ ألاوكُت  حؿخسضم اإلاٍؼ

 لٟغى البضًلت لها الؾدُٗاب ال٣ىي الٗاَلت، وحٗخبر حجت الٗمالت الغزُهت 
ً
ا ؤ٦ثر الدجج قُٖى

ضو هظه الدجت ٌؿخُٗىىن بالٟجىة بحن ألاحىع الؿاثضة في الضو٫ إل٢امت حجخحن  الخماًت، ومٍا

٧ل منهما له مًمىن زُحر، وعٚم ؤن هظه الدجت ًم٨ً ؤن ج٩ىن م٣ىٗت بال ؤن هىا٥ حىاهب 

ي ؤال جخىؾ٘ في ي٠ٗ ٦ثحرة لهظه الخالت، وبن ٧ان بجبإ ؾُاؾت الخماًت ٖلى جل٪ الهىعة ًيبغ

 .1اه٣لب ؤزغها لإليغاع بمؿخىي الٗمالت والدكُٛل ٞيها حمُٗا ٧اٞت الضو٫ وبال

ت ًاصي بلى جسهو ٧ل صولت هامُت في جحلُم الاطخلساز الاكخصادي:  - بن بجبإ ؾُاؾت الخٍغ

بهخاج ٖضص مدضوص مً اإلاىخجاث ألاولُت الغثِؿُت، والتي ًازغ في بهخاحها ؤو ؤؾٗاعها بٌٗ 

الٓغوٝ الُبُُٗت ؤو  الٗىامل التي ال حؿخُُ٘ الضو٫ الىامُت ؤن حؿُُغ ٖليها )الخ٣لباث في
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 إلادضوصًت هظه اإلاىاص ٞةجه
ً
 ا جمثل وؿبت ٦بحرة مً الىاججالخ٣لباث في الُلب الٗالمي(. وهٓغا

، ال٣ىمي، ومىه ٞةن الخ٣لب في ؤؾٗاعها ؤو بهخاحها ٌٗض ؾبب الخ٣لب اإلاؿخمغ في الىاجج ال٣ىمي

 .1ولظل٪ جًٟل الضو٫ الىامُت ؾُاؾت الخماًت

٢ض ٩ًىن الهضٝ مً وعاء ؾُاؾت الخماًت  :احخراب زئوض ألامىال ألاحىبُت لالطدثماز اإلاباشس -

هى حظب عئوؽ ألامىا٫ ألاحىبُت ب٣هض الاؾدثماع اإلاباقغ، وطل٪ لخجىب ٖبء الغؾىم الجمغ٦ُت 

ىُت ٌٗخمض ٢ُامها ٖلى عؤؽ اإلاٟغويت، وه٨ظا ٌؿخسضم بحغاء الخماًت ب٣هض حصج ُ٘ نىاٖت َو

اصة ؤلاهٟا١ ال٨لي والدكُٛل. ٦ما ٌؿمذ عؤؽ اإلاا٫  اصة الضزل ومىه ٍػ ما٫ ؤحىبي، ِٞؿمذ طل٪ بٍؼ

 وعٞ٘ ٦ٟاءجه، ول٨ً ٌٗاب ٖلى هظه الدجت ؤهه ًم٨ً 
ً
غ ٞىىن ؤلاهخاج مدلُا ألاحىبي بخٍُى

لٟاثٌ الا٢خهاصي اإلاخىلض ًٖ جل٪ لؿُاؾت حظب الاؾدثماعاث. ألاحىبُت حؿغب حاهب هام مً ا

الاؾدثماعاث بلى الخاعج في ق٩ل ٞىاثض لل٣غوى. ومىه ٞةن هجاح ؾُاؾت الخماًت مً ؤحل حظب 

 عؤؽ اإلاا٫ ًخى٠٢ ٖلى يىابِ جل٪ الؿُاؾت وجىحيهها مً حاهب الضو٫ اإلاخل٣ُت لغؤؽ اإلاا٫

ًٖ مى٘ اإلاٛاالة في حؿغب إلخ٩ام صوعه وجدضًض مؿاعه في حهىص ؤلاهماء الا٢خهاصي بها، ًٞال 

 .2ألاعباح بلى الخاعج

حٗمض بٌٗ الكغ٧اث ألاحىبُت اإلادخ٨غة ٖلى بُ٘ مىخجاتها في ألاؾىا١  :مىاحهت طُاطت ؤلاغساق -

ألاحىبُت بإؾٗاع ؤ٢ل مً ألاؾٗاع التي جبُ٘ بها في ؾى١ الضولت ألام، وطل٪ بٛغى ال٣ًاء ٖلى 

ألاحىبُت ؤو بٛغى الغبذ، وفي هظه الخالت ًم٨ً للضولت الهىاٖاث اإلادلُت اإلاىاٞؿت لها بالضو٫ 

غا١ اإلاٟخٗلت بٟغى عؾم حمغ٧ي ٖلى الىاعصاث مً الكغ٦ت  الىامُت ؤن جىاحه ؾُاؾت ؤلٚا

 .ألاحىبُت ٌؿاوي الٟغ١ بحن ؾٗغ البُ٘ في الؿى١ اإلادلي وؾٗغ البُ٘ في الؿى١ ألام

جدؿحن مٗضالث الخباص٫ الضولُت في  مً ؤهم صواٞ٘ الخماًت هى  :جحظحن معدل الخبادل الدولي -

نالر الضولت التي جٟغى الخماًت، ألن ٞغى عؾىم حمغ٦ُت ًاصي بلى جدؿحن قغوٍ الخباص٫ 

اهُتها الا٢خهاصًت، وطل٪  الضولي لهالر الضولت التي ٞغيذ الغؾىم الجمغ٦ُت ومً زم جدؿحن ٞع

 .3بٟغى ٖضم بجبإ الضولت ألازغي ؾُاؾت اإلاٗاملت باإلاثل

ت ؤجها جسٌٟ مً حجم الىاعصاث ومً زم وطعُت اإلاحزان الخجازي جحظحن  - : ًغي الخماًت الخجاٍع

اع الضولي، ٞةن زٌٟ عجؼ لضولت ما هى بال اعجٟإ  جدؿحن اإلاحزان الجاعي لهالخها ول٨ً في ؤلَا

اع ٖلُىا جمُحز  لضولت ؤزغي مما ٢ض ًىلض مماعؾت اهخ٣امُت للضو٫ اإلاخًغعة، ول٨ً في هٟـ هظا الَا
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هىا٥ صوال ٦بحرة الدجم ٢ض جازغ ٖلى ؤؾٗاع الؿل٘ مً زال٫ مغوهت الُلب والٗغى وختى ان  ؤن

اؾخىحب بٌٗ الضو٫ ٞغى ٢ُىص ٖلى الخجاعة الخاعحُت، ٖلى ٨ٖـ مً صعحت جإزحر الضو٫ 

 .1الهٛحرة

ت ؤو الخماًت   اإلاطلب الثالث: العىامل اإلاحددة  هحى الخٍس

غ،  ت هدى الخماًت ؤو الخدٍغ هىا٥ ٖىامل ٖضًضة جدضص الخىحهاث الاؾتراجُجُت للؿُاؾاث الخجاٍع

والىا٢٘ الٗملي لهظه اإلاظاهب، ٌكحر بلى ؤهه لِـ هىا٥ صو٫ جدب٘ بهغاخت مظهبا صون آزغ، اهما هجض ؤن 

ت والخ جا بحن اإلاظهبحن )الخٍغ ت الخاعحُت مٍؼ ماًت(، ول٨ً بإؾلىب مٗٓم الضو٫ جدب٘ في ؾُاؾتها الخجاٍع

ت ؤو  مضعوؽ ومىٓم ًسضم في النهاًت جىحهاث الضو٫. ومً بحن الٗىامل التي جد٨م في ازخُاع ؾُاؾت الخٍغ

 :2الخماًت، هظ٦غ ما ًلي

ًخدضص الىٓام الا٢خهاصي الؿاثض في ؤي بلض  :الىظام الاكخصادي الظائد وفلظفت الدولت الظُادًت -

الٗام والخام مً خُث مل٨ُت وؾاثل ؤلاهخاج و/ؤو اصاعتها وطل٪  بالٗال٢ت ؤو باليؿبت بحن ال٣ُاٖحن

ً عؤؽ اإلاا٫  ني، حكُٛل ال٣ىي الٗاملت، وج٩ٍى خماص ٖلى ماقغاث الا٢خهاص ال٨لي )الضزل الَى بااٖل

الثابذ ....بلخ(، وجغجبِ جغ٦ُبت الىٓام الا٢خهاصي واؾخمغاعه بالٟلؿٟت الؿُاصًت التي ج٣ىص الضولت 

لُه  ٞةن الىٓام الا٢خهاصي الظي ًغجبِ مهحره بالٟلؿٟت الؿُاؾُت للضولت هى الظي ًدضص اإلاٗىُت، ٖو

ت ؤو الخ٣ُُض ت بحن الخٍغ  .الخىحهاث الاؾتراجُجُت للؿُاؾاث الخجاٍع

ان الجهاػ ؤلاهخاجي في بلض  :مسوهت الجهاش ؤلاهخاجي واللدزاث الخىافظُت الراجُت على اإلابادزة والابخكاز -

ت والخ٨ىىلىحُت ًم٨ً ؤن ًهى٠ خؿب اؾخجابخه لخٛحراث الُلب في ما وب٩اٞت م٩ىهاجه  البكٍغ

اث ؤو مٗضالث مخباًىت مً اإلاغوهت، والتي جخدضص بضعحت جض٤ٞ الؿل٘  ألاؾىا١ اإلادلُت والضولُت بلى مؿخٍى

والخضماث واإلاىاعص واإلاٗلىماث ُٞما بحن ؤحؼاء الا٢خهاص ويمً ٖال٢اجه اله٩ُلُت، ٩ٞلما اعجٟٗذ صعحت 

ا الخض٤ٞ اػصاصث مغوهت الجهاػ ؤلاهخاجي، وباإلا٣ابل ٧لما جغا٦مذ اإلاسؼوهاث في مجاالث مخٟغ٢ت وقبه هظ

لُه ٞةن الا٢خهاصًاث اإلاخ٣ضمت التي جخمخ٘ بمغوهت  مىٗؼلت ًٖ بًٗها اػصاصث حمىص الجهاػ ؤلاهخاجي، ٖو

غ خغ٧اث الؿل٘  والخضماث واإلاىاعص واإلاٗلىماث ٖالُت في ؤحهؼتها ؤلاهخاحُت حٗمل في اَاع اؾتراجُجي لخدٍغ

ٟاث الجمغ٦ُت. وباإلا٣ابل ٞةن الا٢خهاصًاث الىامُت  ت وال٣ُىص ال٨مُت والخٍٗغ مً ٧اٞت اإلادضصاث الاصاٍع

 
ً
غ الخباص٫ الضولي، وؤجها حٗمل صاثما التي حٗاوي مً حمىص ؤحهؼتها ؤلاهخاحُت ٞةجها قضًضة الخظع مً جدٍغ
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ٟاءاث الجمغ٦ُت، وهىا ٧لما ػاص ٖلى صٖم الهىاٖاث اإلادلُت مً زال٫  اصة ٢ىاثم اؾخثىاثُت مً الٖا ٍػ

 .عجؼ اإلاحزاهُت الٗامت وجغا٦مذ الضًىن الخاعحُت ٞةن البلضان الىامُت جخمؿ٪ ؤ٦ثر بؿُاؾاث الخماًت

جبرػ خؿاؾُت ا٢خهاص مدلي ججاه دزحت حظاطُت الاكخصاد اإلاحلي ججاه حغُحراث اللطاع الخازجي:  -

ر في ال٣ُإ الخاعجي هدُجت الهضماج هامص ي لهظا الا٢خهاص، الظي ٌٗاوي مً الخُٛحراث التي جدض

الدكىه اله٨ُلي بمغ٦ؼ ؤو بمغا٦ؼ مُٗىت في الا٢خهاص الٗالمي، وحٗخمض صعحت هظه الخؿاؾُت ٖلى 

ت واإلاٗلىماث في ٧ل مً  ألاهمُت اليؿبُت لخغ٧اث الؿل٘ والخضماث وعئوؽ الامىا٫ واإلاىاعص البكٍغ

الدكُٛل والضزل وألاؾٗاع، وهىا ٧لما اعجٟٗذ صعحت الخؿاؾُت اػصاصث مساٝو ناوعي الاؾدثماع و 

ت غ الخٗامالث الخجاٍع  .ال٣غاع مً الاهٟخاح ألا٦ثر ٖلى الا٢خهاص الضولي ومً جدٍغ

ـ الكٟاُٞت في جطىز اإلاعلىماث ومدي اهدشازها:   - ٘ في ج٨َغ ؤؾهم جُىع اإلاٗلىماث واهدكاعها الؿَغ

لى امخضاص اإلاٗامالث الا٢خه ُىب هظه الخٗامالث ٖو اصًت الضولُت، وهظا ما ٦ك٠ ٦ثحرا ًٖ مؼاًا ٖو

ؾاٖاث الُىم، خُث ًم٨ً مخابٗت ج٣لباث ألاؾٗاع وال٨مُاث وألاهىإ إلاسخل٠ الٗغوى اإلاخىاٞؿت 

 .وج٣ضًغ حٛحراث الُلب الٗالمي والخيبا باالججاهاث اإلاؿخ٣بلُت

اهسًٟذ مساَغ الخجاعة الخاعحُت، وبالخالي ناع الخىحه في ْل هظا الخُىع اعجٟٗذ خاالث الخإ٦ض ٞ

 لضي ٧اٞت البلضان، ولهظه الٓاهغة جإزحر مؼصوج ٞمً هاخُت 
ً
 م٣ىٗا

ً
غ الخباص٫ ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ؤمغا هدى جدٍغ

اص ً بلى جإ٦ُض ؤؾالُب ووؾاثل الخماًت، ومً هاخُت ؤزغي جدٟؼ البلضان اإلا٣لضة ٖلى ٍػ ة جضٞ٘ البلضان اإلابخ٨ٍغ

ت ؤو الاهٟخاح ألا٦ثر ٖلى الا٢خهاص الٗالمي  .جبني ؾُاؾت الخٍغ

ٟاث الجمغ٦ُت ألاطس الخىظُمُت للعالكاث الدولُت:  - ومً زم  GATTبن الاجٟا٢ُت الٗامت للخجاعة والخٍٗغ

غ الخجاعي مً زال٫ اإلاٟاوياث  WTOاإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة  ٢ض ؤؾهمخا في صٖم ؾُاؾت الخدٍغ

 ًٖ اإلاٟاوياث الثىاثُت ومباخثاث ألاعو٢ت اإلاٛل٣ت مً خُث 
ً
غاٝ، التي ازخلٟذ جماما اإلاخٗضصة ألَا

ًاء، و٦ظا اإلااؾؿت اإلابيُت  الؿماح ب٨ك٠ ألاوعا١ ٖلى َاولت الخىاع وؤمام ؤهٓاع ممثلي الضو٫ ألٖا

ُٗت  ٖلى ٖلى ؤنى٫ حكَغ
ً
غاٝ وبىاءا ، خُث ؤن هىا٥ جىُٓماث جىلضث مً اإلاٟاوياث اإلاخٗضصة ألَا

ُٗت اإلاٗخمضة في البلضان  ٢ىاٖض ومباصت وجغجِباث جمذ اإلاهاص٢ت ٖليها عؾمُا مً ٢بل الؿلُاث الدكَغ

ًاء  1.ألٖا
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سها  اإلابحث الثالث: دوز اإلاىاوئ في جىمُت الخجازة الخازحُت و طسق جطٍى

الخٔ في مىاوئ جلٗب اإلاىاوئ  صوعا عثِؿُا في جىمُت ا٢خهاص الضو٫, و جىمُت الخجاعة الخاعحُت بها، ٍو

غ مغا٣ٞها  ت مً الخٗضًالث وجٍُى الضو٫ الىامُت ؤجها جىاحه حملت مً الخدضًاث، ٦ما ؤن ٖليها بحغاء مجمٖى

 .لخىمُت ججاعتها الخاعحُت

 دوز اإلاىاوئ في جىمُت الخجازة الخازحُت: مطلب ألاول 

ترجب ٖلى هظا الضوع  للمىاوئ طاث ال٨ٟاءة الٗالُت وألاصاء اإلاخمحز صوع وكِ في الخىمُت الا٢خهاصًت، ٍو

 :بٌٗ الاًجابُاث التي ًم٨ً جلخُهها ُٞما ًلي

 .حؿاٖض ٖلى صٖم وجإ٦ُض الاؾخ٣ال٫ الا٢خهاصي والؿُاس ي للضولت -

 زٌٟ ج٩ال٠ُ الىاعصاث و الؿل٘ الاؾتهال٦ُت واإلاىاص الخام  -

ض -  .مً ال٣ضعة الخىاٞؿُت لهاصعاث الضولت جٍؼ

ت(.  - غ و جىمُت اإلاىا٤َ اإلاجاوعة للمُىاء )ػعاُٖت، نىاُٖت، ججاٍع  جٍُى

ل بغامج الخىمُت  -  .حٗخبر مىعص و مهضع للخهى٫ ٖلى الٗملت الهٗبت الالػمت لخدٍى

 .حصجُ٘ ٢ُام بٌٗ الهىاٖاث , و حصجُ٘ ٢ُام ججاعاث حضًضة  -

٤ جدهُل الغؾىم الجمغ٦ُتمىعص مً مىاص الخؼاهت الٗ  -  .امت ًٖ ٍَغ

حر ٞغم الٗمل  -  .٢ُإ لالؾدثماع البكغي و جٞى

ً ٧ىاصع ٞىُت في ٢ُاٖاث ؤلاصاعة والدكُٛل  -  .اإلاؿاهمت في ج٩ٍى

-   ً ٢ُام ؤوكُت مخٗضصة جسضم ٢ُإ الى٣ل البدغي مثل: الخى٦ُالث اإلاالخُت، قغ٦ت الخامحن، جمٍى

ً، ه٣ل ...  ...الخالؿًٟ، بنالح الؿًٟ، جسٍؼ

ًخطر مما ؾب٤ ألاهمُت البالٛت للمىاوئ وصوعها في جىمُت الخجاعة الخاعحُت للضو٫ وجىمُت 

 .1ا٢خهاصًاتها
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 اإلاطلب الثاوي: الخحدًاث التي جىاحه اإلاىاوئ

ُٟت طاث َاب٘ ججاعي، بطا ؤنبدذ ٖباعة ًٖ ميكأث  ل٣ض ؤنبذ ًىٓغ بلى اإلاىاوئ الُىم بان لها ْو

جها قان اإلايكأث الهىاُٖت ألازغي، وهٓغا ألن الخجاعة والى٣ل الٗاإلاحن هما حؼء مً ؾى١ قضًضة 
ْ
ت قا ججاٍع

 .ت الضولُتاإلاىاٞؿت، ٞة ّ ن حمُ٘ اإلاىاوئ بال اؾخثىاء جىحض في الخٍُى ألاولى للمىاٞؿ

اث في حمُ٘ ؤهداء الٗالم ؾٝى حؿخ٣بل ؤٖضاص متزاًضة مً  ن مىاوئ الخاٍو
ْ
وحكحر الخى٢ٗاث ؤ

اث لها هخاثج اًجابُت ٦بحرة ٖلى الا٢خهاص والخجاعة  ت بالخاٍو اث، خُث وحض ؤن خغ٦ت الخجاعة البدٍغ الخاٍو

ت الضولُت  .البدٍغ

اث م٣اعهت بىؾاثل ال  ى٣ل الخ٣لُضًت ألازغي )البًاج٘ الٗامت(.و٢ض بغػث ؤهمُت الى٣ل بالخاٍو

اث، الامغ الظي حٗل اإلاىاوئ حؿعى بلى  ٦ما حكحر بلى طل٪ مٗضالث الىمى الٗالُت للى٣ل بالخاٍو

اث ال٣اثمت  غ و جىؾٗت مدُاث الخاٍو اث، ؤو ج٣ىم بخٍُى اؾخدضار مدُاث حضًضة مخسههت إلاىاولت الخاٍو

 .بها

 :و٫ ماػالذ جىاحه بٌٗ الخدضًاث ؤهمهاوججضع ؤلاقاعة بلى ؤن مىاوئ بٌٗ الض

 .الاعجٟإ اليؿبي في عؾىم وؤحىع زضماث اإلاىاوئ -

ٖضم ٢ضعة ٢ىاٖض وحٗلُماث اإلاىاوئ ٖلى مىا٦بت الخُىعاث التي خضزذ في نىاٖت الى٣ل البدغي والظي  -

غ إلاىا٦بت جل٪ الخٛحراث  .ًجٗلها بداحت ماؾت بلى الخدضًث و الخٍُى

اعجٟإ ؤحىع ألاعاض ي واإلاؿخىصٖاث في اإلاىاوئ و التي جدض مً ؤٖما٫ اليكاَاث اإلاغجبُت بإٖما٫   -

 .الاؾخحراص والخهضًغ . وج٣لل مً ٞغم اؾخٛال٫ َا٢اث اإلاىاوئ

اث الىاعصة للمىاوئ لٗملُاث الخٟخِل والتي ٢ض جاصي في بٌٗ ألاخُان بلى جل٠ اإلاىخج   - زًٕى الخاٍو

 .اإلاؿخىعص بضازلها

ت ٦إجها بًاج٘ مؿخىعصةم  - اث الٟاٚع  .ٗامالث الخاٍو

خم بٚال١ بىاباث   - اهسٟاى ٖضص ؾاٖاث الدكُٛل، خُث ؤن ٖمل الجماع٥ م٣ُض بؿاٖاث مدضصة، ٍو

ُاص  .اإلاُىاء حؼثُا ؤو ٧لُا بٗض ٞترة الضوام الغؾمي وزال٫ ُٖل ألاؾبٕى و ألٖا

ذاعجٟإ حجم ال٣ُىص اإلاٟغويت ٖلى البًاج٘ اإلاؿاٞت و التر   -  .اهٍؼ

 .َى٫ بحغاءاث ٞسر ع٧اب الؿًٟ والظي ٌؿخٛغ١ ٖضة ؾاٖاث -

ُت ب اإلاىاوئ  -  .ٖضم ٦ٟاًت مسخبراث الجىصة والىٖى
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لخجاوػ هظه الخدضًاث ًجب ٖلى الضو٫ الىامُت ٖلى جدؿحن زضماتها، و هظا ما ؾيخُغ١ بلُه في 

 .1الٗىهغ اإلاىالي

  :اإلاطلب الثالث: طسق جحظحن خدماث اإلاىاوئ

 :الٗمل ٖلى جدؿحن زضماث اإلاىاوئ مً زال٫ ال٣ُام بما ًليًيبغي 

 .اإلاجاوعة جسٌُٟ عؾىم و ؤحىع زضماث اإلاىاوئ لخ٩ىن ٢اصعة ٖلى مىاٞؿت مىاوئ الضو٫  -

جدضًث ٢ىاٖض وحٗلُماث اإلاىاوئ لخىا٦ب الخُىعاث التي جدضر في نىاٖت الى٣ل البدغي، خُث   -

غ ٖمل اإلاىاوئ  .ؤن طل٪ ٌٗخبر ٖامل مهم في جٍُى

جسٌُٟ ؤحىع ألاعاض ي واإلاؿخىصٖاث في اإلاىاوئ بما ٌؿاهم في حصجُ٘ ال٣ُإ الخام لالؾدثماع  -

في اإلاىاوئ، والظي ؾٝى ًى٨ٗـ بًجابا ٖلى ؤٖما٫ اليكاَاث اإلاغجبُت بإٖما٫ الاؾخحراص 

ٗٓم الاؾخٟاصة مً َا٢اث اإلاىاوئ بالك٩ل ألامثل  .والخهضًغ َو

اث الىاعصة  - ن الؿل٘ ال٣ابلت للخل٠  جدؿحن َغ١ جٟخِل الخاٍو
ْ
ووي٘ بحغاءاث زانت بكا

 .لخجىِب اإلاىعصًً الخؿاثغ اإلاغجبُت بخل٠ البًاج٘ الىاعصة

ضم مٗاملتها ٖلى اجها بًاج٘  - ت ٖو اث الٟاٚع يغوعة حؿهُل بحغاءاث الخٟخِل ٖلى الخاٍو

 .مؿخىعصة

ضم ب٢ٟا٫ بىاباث اإلاُىاء بٗض ٞترة الضوام الغؾمي، وزال٫ ُٖل  - جمضًض ؾاٖاث ٖمل اإلاىاوئ ٖو

ُاص  .ألاؾبٕى وألٖا

ُت باإلاىاوئ لخ٩ىن ٢اصعة ٖلى اؾدُٗاب الدجم ال٨بحر  - اصة مسخبراث الجىصة والىٖى يغوعة ٍػ

 .للىاعصاث

ذ -  .2حؿهُل ؤلاحغاءاث اإلاٟغويت ٖلى بًاج٘ اإلاؿاٞت و التراهٍؼ

 

 

 

 

 

                                                           
1
ت، م  بالىف   ت، صعاؾت خالت مُىاء الالط٢ُت، ؤلاؾ٨ىضٍع  112ؾلُمان ؤؾٗض، الاججاهاث الخضًثت في بصاعة اإلاىاوئ البدٍغ

2
ت، م   ، ؤلاؾ٨ىضٍع غي خؿً مدمض، ؤزغ ؤلاصاعة اللىحؿدُت في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت للمىاوئ، ميكإة اإلاٗاٝع ضان ٍػ  135ٍػ



 ة الخاعحُت وؾُاؾتهاالخجاع   الثاوي الٟهل 

51 

 

 :طبل زفع كفاءة اإلاىاوئ و جىمُت الصادزاث مطلب السابع:

 :طبل زفع كفاءة اإلاىاوئ .1

حل جىمُت ٦ٟاءة اإلاىاوئ بالضو٫ الىامُت، وبالخالي جىمُت ججاعتها 
ْ
ت مً الخٗضًالث مً ا ًجب بحغاء مجمٖى

 :1الخاعحُت و التي جخمثل ُٞما ًلي

-  ً ٘ ٦ٟاءة اإلاىاوئ والخضماث اإلا٣ضمت للؿًٟ ال٣اصمت واإلاٛاصعة ٧الخضماث اإلاالخُت والخمٍى ٞع

ذ و بٖاصة الخهضًغ  . بالى٢ىص واإلاُاه لجظب زضماث التراهٍؼ

اصة مٗضالث ؤلاهخاحُت وبصزا٫ زضماث  - ٤ ٍػ اصة ؤلاًغاصاث اإلادهل ٖليها ًٖ ٍَغ  ٍػ

 .حضًضة والخىؾ٘ في الخضماث ال٣اثمت

ؾدثماعاث الجضًضة في اإلاىاوئ والتي جخمثل في جدضًث اإلاٗضاث و الخجهحزاث وبصزا٫ ضخ الا   -

مٗضاث وججهحزاث حضًضة وحٗم٤ُ ألاعنٟت، وطل٪ الؾخ٣با٫ الجبل الخضًث مً الؿًٟ وما 

 .ًخى٢٘ مً بهخاحُت مً الؿًٟ الٗمال٢ت زال٫ الؿىىاث ال٣اصمت

بوكاء مىاوئ حضًضة ؤو ججضًض اإلاىاوئ جضُٖم ألاوكُت اإلا٨ملت لهىاٖت الى٣ل البدغي مثل  -

هه اإلاؿاهمت في جسٌُٟ ج٩ال٠ُ ه٣ل 
ْ
ال٣اثمت ٖلى هدى ًخالءم وخغ٦ت الخجاعة الخاعحُت، مً قا

 .الهاصعاث والتي جخمثل في ٚغاماث الخإزحر لتي جخدملها الضولت هدُجت لخُُٗل الؿًٟ في إلاىاوئ

ًىما  12اء مً مىاوئ الضو٫ الىامُت خىالي مُى75ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫: بلٜ مخىؾِ ؤًام الخُٗل في 

صوالع في  4000، وبطا اٞتريىا ؤن ج٩لٟت جإزحر الؿُٟىت الىاخضة في ؤخض هظه اإلاىاوئ جبلٜ 1997وطل٪ ؾىت 

هظه الضو٫ في ق٩ل ٚغاماث الخإزحر  الُىم الىاخض، ُٞم٨ً جهىع مضي ضخامت الخؿاثغ الُىمُت التي جخ٨بضها

ا في جل٪ اإلاىاوئ 75ًىم في 12صوالع في  4000صوالع ) ملُىن  3.6والتي جهل بلى  مُىاء( ٦ما جبلٜ جل٪ الخؿاثغ ؾىٍى

 . ملُاع صوالع 3.1

 جىمُت الصادزاث:  .2

٤ ما ًلي ىُت في اإلاىاوئ ًٖ ٍَغ  :ًخم جىمُت الهاصعاث الهىاُٖت الَى

ض مً الخٍُى اإلاالخُت  جسٌُٟ ؤحىع الصخً و ج٣ضًم زضماث حُضة ومِؿغة - الؾخ٣ُاب اإلاٍؼ

 .الجضًضة، وػٍاصة ؤٖضاص الؿًٟ باإلاىاوئ

                                                           
1
ب في ا   ضي مدمض ؤخمض، ؤهمُت الخضٍع تالؿٍى ٘ ٦ٟاءة ألاصاء، ؤلاؾ٨ىضٍع  140، مإلاىاوئ وجإزحره ٖلى ٞع
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٘ مٗضالث ألاصاء لٗملُاث اإلاىاولت باؾخسضام ؤخضر آلاالث واإلاٗضاث واؾخدضار قب٨ت مخ٩املت  - ٞع

غ زضماث ممخاػة  مً ألاهٓمت آلالُت الخضًثت التي جغبِ ال٣ُاٖاث الٗاملت وطاث الٗال٢ت، مما ًٞى

 .ءاث مِؿغة وبخ٩لٟت مىاٞؿتوبةحغا

مالثمت الالتزاماث الخٗا٢ضًت إلاخُلباث الغخلت اإلا٣بلت زانت ُٞما ًخٗل٤ بإصاء حمُ٘ الخجهحزاث   -

واإلاٗضاث ومُاب٣تها للمىانٟاث اإلادضصة بال٣ٗض بما ٨ًٟل لها مؿخىي ؤصاء مخمحز زال٫ ؾىىاث 

 .ال٣ٗض

خسههت التي جم بؾىاص ال٣ٗىص بليها للخٍُى الاعج٣اء بمؿخىي الخضماث التي ج٣ضمها الكغ٧اث اإلا  -

اإلاالخُت بٗض صعاؾت وا٢ُٗت لألؾىا١ الٗاإلاُت واإلاىاوئ الخاعحُت اإلادُُت بها بما ج٣ضمه هظه الخٍُى 

الٗاإلاُت الؾخ٣ُاب هظه الخٍُى وطل٪ بخ٣ضم الخضماث ألاًٞل، والبّض ؤن جدىاؾب م٘ ألاهضاٝ 

٤ بنضاع ٦خِباث ووكغاث اإلاغحىة مً جيكُِ اإلاىاوئ م٘ جُٟٗل صوعه ا صازلُا وزاعحُا. وطل٪ ًٖ ٍَغ

ومجالث حكُٛل، بياٞت بلى جسهُو مىا٢٘ ٖلى الاهترهذ و وكغها ٖلى اإلاؿخُٟضًً مً زضماث 

 .اإلاىاوئ

حر ٞغم ٖمل حضًضة لألًضي الٗاملت  -  .جٞى

محن وؤلا   -
ْ
ؾ٩ان ٞخذ آٞا١ حضًضة لخىمُت ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت ألازغي ٧البىى٥ والى٣ل والخا

 .والخضماث اإلاؿاهضة و الاجهاالث و ٚحرها

وبالىٓغ بلى َبُٗت الٗمل في اإلاىاوئ ًخطر ؤن اللىاثذ اإلاىٓمت لٗملُاث الدكُٛل مخٗضصة هٓغا لخٗضص 

الجهاث الخ٩ىمُت الٗاملت باإلاُىاء والتي لها جإزحر ٖلى ؤؾالُب الٗمل وؤلاحغاءاث اإلاخبٗت في اإلاىاوئ، وجبٗا لظل٪ 

غ ؤهٓمتها حىبا بلى حىب م٘ اإلاىاوئ بهضٝ حظب الخجاعة واوؿُاب  ٞةهه ًيبغي ؤن حؿهم جل٪ الجهاث في جٍُى

 .البًاج٘ و الؿًٟ باإلاىاوئ

ت .3  :وشاطاث اإلاىاوئ الجصائٍس

 ت ًخدضص صوع الخجاعة الخاعحُت الهام في الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت مً زال٫  :اإلابادالث الخجاٍز

ل و الٗمالث ألاحىبُت والٗامل اإلايكِ للٗال٢اث الا٢خهاصًت م٘ الٗالم ٧ىهه اإلاهضع الغثِـ للضز

ت. ت باإلاىاوئ الجؼاثٍغ  الخاعجي ٖلى حجم اإلاباصالث الخجاٍع
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ت طىت ( II-01حدول زكم ) ت باإلاىاوئ الجصائٍس  )الىحدة ملُىن طً( 2018اإلابادالث الخجاٍز

 اإلاجمىع اليظبت الصادزاث اليظبت الىازداث اإلاُىاء

 67.04 98.51 66.04 1.49 1.00 ؤزشٍى

 27.29 87.20 21.18 12.80 3.11 طكُكدة

 14.80 57.43 8.5 42.57 6.30 بجاًت

 11.24 17.94 2.00 82.21 9.24 الجصائس 

 5.55 43.78 2.43 56.22 3.12 عىابت 

 3.95 6.58 0.26 93.42 3.69 وهسان 

 1.36 9.56 0.13 90.44 1.23 حُجل

 0.93 8.60 0.08 91.40 0.85 مظخغاهم

 0 11.27 0.08 88.73 0.63 الغصواث

 0.42 35.71 0.15 64.29 0.27 جيع

 130,29 77,40 100,85 22,60 29,44 اإلاجمىع

 الضلُل ؤلاخهاجي2018 وػاعة الى٣ل  :اإلاصدز

ت اإلاٗخمضة ٖلى الى٣ل البدغي بٗضم الخىاػن بحن الىاعصاث  اإلالُىن ًَ( /29)جخمحز اإلاباصالث الخجاٍع

مً حجم ناصعاث الجؼاثغ، وحؿخإزغ  96ملُىن/ًَ والتي ج٣خهغ ٖلى اإلادغو٢اث التي جمثل 101والهاصعاث 

 بها اإلاىاوئ الىُُٟت اإلاخسههت ) ؤعػٍى، ؾ٨ُ٨ضة، بجاًت(.

 80ؤما باقي اإلاىاوئ ٞهي مىاوئ اؾخحراصًت بالضعحت ألاولى، بط جمثل الىاعصاث وؿبا مغجٟٗت جتراوح بحن 

باإلائت مً مجمل مباصالتها، وجمثل اإلاىاص الٛظاثُت واإلاىخىحاث الٟالخُت ما ٣ًاعب هه٠ حجم  93إلائت وبا

باإلااثت(، ؤما باليؿبت للب٣ُت ٞهي ٖباعة ًٖ مىاص مهىٗت ؤو هه٠ مهىٗت )مىخىحاث  45.72الىاعصاث)

 مٗضهُت، ٖخاص، آالث، مىخىحاث بترولُت(.

ؤلاهخاحُت، ومً حهت زاهُت بلى الازخال٫ في ه٩ُل الا٢خهاص وهظا ٌكحر مً حهت بلى ٢هىع ال٣اٖضة 

ني الظي ٌٗخمض ٖلى ٢ُإ بهخاج جهضًغي واخض. وهى اإلادغو٢اث م٘ ٧ل ما ًترجب ٖلى طل٪ مً هخاثج  الَى

ت جخمثل في صو٫ ؤوعوبا بك٩ل زام , ٞان  جى٨ٗـ ٖلى ج٩لٟت الى٣ل البدغي، واٖخباعا مً ؤن الىحهت الخهضًٍغ

ني.اوٗضام الخ٩ا  ٞا الظي ًمحز اإلاباصالث قما٫ حىىب، ًدى٫ صون جدؿحن مغصوصًت ألاؾُى٫ البدغي الَى
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 جىفحر مىاصب شغل: 

ت  غ اإلاىاوئ الجؼاثٍغ ؤل٠ مىهب ٖمل مباقغ ًمثل الٗما٫ اإلاىٟظًً وهظا باليؿبت إلاجمٕى 14جٞى

ؿخإزغ مُىاء الجؼاثغ الظي ٌٗخبر ؤهم اإلاىاوئ لىخضه بـــ  ت، َو ٠ ألاًضي  8اإلاىاوئ الجؼاثٍغ ؤالٝ مىهب قٛل وجْى

٣ت ليكاٍ الى٣ل البدغي ؤصخاب الؿًٟ، الٗاملىن باإلا ساػن الٗاملت التي حؿخ٣ُبها اإلاىاوئ في ؤوكُت اإلاٞغ

 .واإلاؿخىصٖاث وم٩اجب الٗبىع، ٖما٫ ألاعنٟت الخاملىن و٦ظا الٗاملحن بةصاعة اإلاُىاء

ت لبىاء الؿًٟ، ٞال جىحض ًض ٖاملت في هظا اإلاجا٫. وبطا ٧اهذ  واٖخباعا لٗضم وحىص وعقاث بدٍغ

اث٠ وز٣ُت في الاعجباٍ بيكاٍ اإلاُىاء هٟؿه اث٠،بال ؤجها ْو ، ؤي بذجم اإلاىاوئ ؤ٢ُابا جدغم ٖلى زل٤ ْو

غ ؾىي ٖضصا مدضوصا  و٢ُمت اإلاباصالث التي ٣ًىم بها، ٞاإلاىاوئ البترولُت مثال: ؤعػٍى، ؾ٨ُ٨ضة، بجاًت، ال جٞى

 .مً مىانب الٗمل

ت بالؿىاخل حٗل منها  ومما ًالخٔ باليؿبت إلاضن اإلاىاوئ، ؤن جغ٦ؼ الىخضاث الهىاُٖت الجؼاثٍغ

ت خ٣ُ٣ُت، و٦غؽ بالخالي ال٣ُبُت  الؿاخلُت اإلاىعوزت ًٖ ٖهض الاؾخٗماع، بال ؤن الضولت لم حٗمل ؤ٢ُاب جىمٍى

غ الؿُاخت في هظه اإلاضن الؿاخلُت  "ؾُاخت الكىاَئ" ولم جىلي ألاهمُت لهظا ال٣ُإ الظي ٖاوى  ٖلى جٍُى

 مً ؤلاهما٫ والظي ٌك٩ل مهضعا زال٢ا إلاىانب الكٛل.

 ت  :مشاكل اإلاىاوئ الجصائٍس

إلاىاوئ الىُُٟت وهي مىاوئ مخسههت ال جسضم بال ٢ُاٖا مدضصا مً ا٢خهاصا ع٦ؼث الجؼاثغ اؾدثماعاتها في ا

ت ٞب٣ُذ حك٩ى مً جإزغ ٦بحر وحٗاوي مً مكا٧ل ٖضة  .الضولت، ؤما با١ اإلاىاوئ الخجاٍع

ت ٢ضًمت مً الجُل ألاو٫، وهي بالخالي ال جمثل :مىاوئ مً الجُل ألاول  -  اإلاىاوئ الجؼاثٍغ

 ٜ  ؾىي ه٣اٍ اه٣ُإ بالخمىلت جيخهي ٖىضها خمىلت اإلاىاص اإلاٗضة للصخً ؤو الخَٟغ

ت صون و ل٣ض ا٦خٟذ الؿلُاث الٗمىمُت في الجؼاثغ , بدؿُحر هظا ؤلاعر الظي ٌٗىص بلى الٟترة الاؾخٗماٍع

ٍبت مً بصزا٫ ؤي حٗضًالث ٖليها ؤو ٖلى بيُتها التي جخ٩ىن مً ؤخىاى نٛحرة و ي٣ُت وؾ٣اث٠ ومساػن ٢غ 

بًٗها، وؤعنٟت جٟهل بُنها خىاحؼ ي٣ُت، وبطا لم ج٨ً هظه اإلاىانٟاث جُغح ؤًت مكا٧ل في اإلااض ي 

٣ت شخً البًاج٘ ابؿِ ٞةجها الُىم لم حٗض جخماش ى  ٍغ باليؿبت لخضمت اإلاباصلت ٖىضما ٧اهذ الؿًٟ ؤنٛغ َو

 .1ل البدغي واإلاخُلباث اإلاؿخجضة و الىاحمت ًٖ الخُىع ال٨بحر الظي قهضه مجا٫ الى٣

                                                           
1
 ٖاص٫ مدمض، صوع اإلاىاوئ في ج٣لُو مٗض٫ البُالت في الجؼاثغ، ؤَغوخت ص٦خىعاه جسهو ججاعة صولُت، حامٗت  
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ت  ٞالؿًٟ ؤنبدذ ؤ٦بر وبمىانٟاث ٖاإلاُت مدضصة، وهظا ما خخم ٖلى اإلاخٗاملحن م٘ اإلاىاوئ الجؼاثٍغ

كغ ؤالٝ ًَ وػن ز٣ُل. وهي بالخالي  2000باإلااثت منها جتراوح خمىلتها بحن 60اؾخسضام الؿًٟ الهٛحرة  ٖو

ً الجؼاثغ  ٍحن مً الٟغم التي ج٣ضمها مىاوئ الصخً ؾًٟ ٚحر ا٢خهاصًت، بط ؤجها جدى٫ صون اؾخٟاصة اإلاهضٍع

 .خُث جٟغى ٖليها ؤؾٗاع شخً مغجٟٗت

ؤما باليؿبت للٗم٤ الىٓغي , ٞاهه ًخ٣لو باؾخمغاع بؿبب ج٨ضؽ الُي والغما٫ هدُجت لٗضم الخُهحر و 

ؾىت، مما ًازغ ٖلى ٖملُت عؾى الؿًٟ بها. و٢ض جًُغ الؿًٟ ال٨بحرة الخمىلت بلى ؤن جدى٫ 20ال٨سر مىظ 

 .حهتها هدى مىاوئ ؤزغي، خُث جٟٙغ حؼءا مً خمىلتها لخس٠ُٟ الىػن ٢بل ؤن حٗىص بلى اإلاُىاء ألانليو 

 وحٗاوي اإلاىاوئ مً حهت ؤزغي مً ه٣و في آلالُاث :هلص في الخجهحزاث وآلالُاث -

غ ٖلى عاٞٗت طاجُت الخغ٦ت ٢ىتها   .300ًَالث٣ُلت، ومُىاء الجؼاثغ هى الىخُض الظي ًخٞى

اثغ جهى٠ يمً ا٦بر الضو٫ اإلاؿخىعصة للخبىب، الخامؿت ٖاإلاُا، ٞان مُىاء الجؼاثغ وم٘ ؤن الجؼ 

ٗخبر ٚحر ٧افي و هظا مما  30الٗانمت هى الىخُض الظي ٌكمل ٖلى ا٦بر مغ٦ؼ زام بالخبىب  ؤل٠ ًَ َو

ٟغى مً حهت  ؤزغي ًًُغ مً حهت الؿًٟ ها٢الث الخبىب بلى الاهخٓاع إلاضة جخٗضي اإلا٣اًِـ اإلاٗمى٫ بها ٍو

 .ٖلى اإلا٩لٟحن بالى٣ل حٗبئت الخبىب في ؤ٦ُاؽ و هي ٖملُت م٩لٟت

ًَ م٘ اؾخٗما٫ وؾاثل ج٣لُضًت في  3000ؤما مُىاء وهغان ٞان ؾٗت نىمٗت الخبىب ال جخجاوػ 

ً  .ٖملُت الخسٍؼ

ت ٞاثًا في ٖضص الٗما٫، مما ٣ًخط ي :ازجفاع في عدد العمال -  وحٗٝغ اإلاىاوئ الجؼاثٍغ

اث٠ ؤزغي ؤو مىدهم الخ٣اٖض اإلاؿب٤ ؤو صٞ٘ اجساط بحغاءاث  ل حؼء منهم ْو جغمي بلى جدٍى

٤ الىمى حؿخٟدل ٞيها البُالت ًاث لهم، وجب٣ى هظه اإلاك٩لت قاث٨ت باليؿبت لضولت في ٍَغ  .1حٍٗى
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 الفصلخالصت 

ت للخجاعة الخاعحُت، خُث حٗبر الخجاعة الخاعحُت  ت وال٨ٍٟغ ًٖ جىاو٫ هظا الٟهل الجىاهب الىٍٓغ

ؿدىض ٢ُامها بلى ْاهغة الخسهو في  جباص٫ الؿل٘ والخضماث في ق٩ل ناصعاث وواعصاث بحن صو٫ الٗالم، َو

ؤلاهخاج وج٣ؿُم الٗمل الضولي، و٢ض ؤصي هظا الاعجباٍ بحن الخسهو الضولي والخجاعة الخاعحُت بلى صعاؾت هظه 

 .ٖلى اإلاؿخىي الضوليألازحرة ٖلى ؤجها ْاهغة جسهو في ؤلاهخاج ؤو ْاهغة ج٣ؿُم الٗمل 

خي ٣ٞض خاولذ جىيُذ مىاٞ٘  ٤ حؿلؿلها الخاٍع اث اإلاٟؿغة ل٣ُام الخجاعة بحن الضو٫ ٞو ؤما الىٍٓغ

ت  غ الخجاعي، وجبضؤ٧ل هٍٓغ  ٖلى مبضؤ اإلاحزة اليؿبُت واٖخماصها ٖلى ٞغيُاث جىاصي بالخدٍغ
ً
الخسهو اٖخماصا

 مً اإلاضعؾ
ً
اث الؿاب٣ت، اهُال٢ا ت والتي هاصث بًغوعة ج٣ُُض الخجاعة، والتي مً خُث اهتهذ الىٍٓغ ت الخجاٍع

جغي ؤن الثروة ج٣اؽ بما جمخل٨ه الضولت مً مٗاصن هِٟؿت مثل الظهب والًٟت وهى ما اهخ٣ضث ٖلُه، ٞٓهغث 

 إلابضؤ آصم ؾمُث "صٖه ٌٗمل صٖه ًمغ"، 
ً
٣ا غ الخجاعة الخاعحُت ٞو ت ال٨الؾ٨ُُت التي هاصث بًغوعة جدٍغ الىٍٓغ

ً، بال خُث ٞؿغث ٖم لُت ٢ُام الخباص٫ الخجاعي بلى ازخالٝ الخ٩ال٠ُ اإلاُل٣ت ؤو اليؿبُت ٖبر مسخل٠ اإلا٨ٍٟغ

ت الىُى٦الؾ٨ُُت ب٣ُاصة ه٨ُكغ  -ؤن ٢هىعها في جٟؿحر ؤؾباب ازخالٝ الى٣ٟاث اليؿبُت عجل بٓهىع الىٍٓغ

غة ؤو هضعة اإلاىاعص  الا٢خهاصًت. وم٘ الخ٣ضم ؤولحن والتي ؤعحٗذ ؾبب ازخالٝ الى٣ٟاث اليؿبُت بلى مضي ٞو

ضم ججاوـ الضو٫ مً خُث صعحت الخىمُت ؤصي بلى ْهىع  الخ٣ني وصعحت ح٣ٗض الؿل٘ وازخالٝ ألاطوا١ ٖو

ت الخباص٫   بىٍٓغ
ً
ت الخ٨ىىلىحُت وزخاما ت لُىضع والىٍٓغ ؤؾالُب حضًضة في جٟؿحر الىا٢٘ اإلاٗاف، ؤهمها هٍٓغ

ت ت م٨ملت للىٍٓغ اث اإلاضعوؾت  الالمخ٩افئ، خُث حٗخبر ٧ل هٍٓغ ت مً الىٍٓغ الؿاب٣ت، خُث لم حؿخُ٘ ؤي هٍٓغ

ت ال٣اثمت بحن الضو٫   .وي٘ جٟؿحر ٖلمي ٧امل لخل٪ الٗال٢اث الخجاٍع

 





 

 

 

 ثالثالفصل ال

في جىمُت دوز مُىاء مظخغاهم 

 الاكخصاد الجصائسي 
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 :جمهُد

ت التي ج٣٘ في الٛغب الجؼاثغي مُىاء مؿخٛاهم الظي ٌٗخبر ؤخض الىؾاثل اإلاهمت في  مً اإلاىاوئ الجؼاثٍغ

ت ٦ٛحره مً اإلاىاوئ ألازغي في الجؼاثغ. ٪ اإلاباصالث الخجاٍع  جدٍغ

ت، ٞاإلابدث ألاو٫ ٌُٗي والٟهل الخالي  ًبحن زهاثو هظا اإلاُىاء وصوعه في جىمُت اإلاباصالث الخجاٍع

ج٣ضًم للمُىاء مً خُث اليكإة وطل٪ في اإلاُلب ألاو٫، زم هيخ٣ل بلى ط٦غ الهُا٧ل الٟى٢ُت والخدخُت اإلا٩ىهت  

ت إلاُىاء مؿخٛاهم للمُىاء وهظا في اإلاُلب الثاوي، ؤما اإلاُلب الثالث ٞىدىاو٫ ُٞه صعاؾت الخغ٦ت الخج اٍع

ت جضاو٫ البًاٖت باإلاُىاء، وهظا ما ٌكغخه اإلاُلب ألاو٫ واإلاُلب الثاوي والثالث  ولضعاؾتها ال بض مً مٗٞغ

 ٣ُٞضمان صعاؾت خغ٦ت البًاج٘ والؿًٟ صازل اإلاُىاء.

اصالث ؤما اإلابدث الثالث ٞحر٦ؼ ٖلى ج٣ُُم مُىاء مؿخٛاهم. اإلاُلب ألاو٫ ًىضر امخُاػاث اإلاُىاء واإلاب

ً ؤما اإلاُلب الثاوي ٞهىة ًبحن م٣ُٗاث اإلاُىاء واو٩ٗاؾاتها  ت الضازلُت ٖلى مؿخىي والًاث الَى الخجاٍع

٘ اإلاُىاء اإلاؿخ٣بلُت.  الؿلبُت وهسخم اإلابدث الثالث بمُلب ًٓهغ لىا مكاَع
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 اإلابحث ألاول: جلدًم مُىاء مظخغاهم

 اإلاُىائُتاإلاطلب ألاول: وشإة اإلاُىاء واإلااطظت 

 وشإة اإلاُىاء .1

 ًمخّض بحن الغؤؽ البدغي لهالمىضع والغؤؽ البدغي لخغوبت اؾخسضمه  -
ً
ا خاّصا ٧ان زلُجا صخٍغ

م بـ "مغس ى الٛىاثم". ومً هىا 1833ال٣غانىت ال٢دؿام الٛىاثم، ُؾّمي مُىاء مؿخٛاهم ُٞما ٢بل 

 ؾّمُذ اإلاضًىت "مؿخٛاهم". 

متر بدلى٫ ؾىت  325متر لُهل امخضاصه بلى  80ء بُى٫ م، ؤوص ئ ؤّو٫ عن٠ُ للمُىا1848في ؾىت  -

 م.  1881

م وبٗض زالر ؾىىاث مً طل٪ ؤٖلً ٖىه مكغوٖا طا 1882اهُل٤ ؤّو٫ مكغوٕ لتهُئت اإلاُىاء في ؾىت  -

 مىٟٗت ٖامت .

 م اهتهذ بمُالص ؤّو٫ خىى للمُىاء 1904م و 1890جلذ طل٪ ؤٖما٫ تهُئت ضخمت بحن  -

م، جّم بوكاء الخىى الثاوي بغن٠ُ 1941لجىىبُت الٛغبُت للمُىاء ؾىت بٗض بىاء ٧اؾغة ألامىاج ا -

 م.1959م وبضاًت 1955متر ُٞما بحن جهاًت  430َىله 

غ اإلاُىاء بما ًخماش ى م٘ مخُلباث اإلاى٣ُت خُث ؤنبذ ٌك٩ل  الُىم حؼء مىظ طل٪ الخحن ًخم جٍُى

 ال٨بري التي الهىاٖاث مً باليؿبت للٗضًض يغوعي  وهى في اإلاى٣ُت بالى٣ل الخانت الخدخُت مً البيُت ؤؾاؾُا

 اؾخدضازا ٌصج٘ ؤهه الضولُت بط الخجاعة في حكاع٥

 اإلاىكع الجغسافي للمُىاء .2

قماال و زُي َى٫     ° 56و° ٣ً35٘ مُىاء مؿخٛاهم في الجهت الكغ٢ُت لخلُج ؤعػٍى بحن زُي ٖغى 

  قغ٢ا .° 05و° 00

 وشإة ماطظت مُىاء مظخغاهم .3

ت و زضماث الهُض البدغي، وحكٝغ ٖلى  ٣ًّضم مُىاء حن مً الخضماث: الخضماث الخجاٍع مؿخٛاهم هٖى

، ؤوكإث   EPE/ EPM/ Spaحؿُحره ماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم وهي ماؾؿت ٖمىمُت ا٢خهاصًت، قغ٦ت طاث ؤؾهم

ش  287 -82في بَاع بنالح الىٓام اإلاُىاجي الجؼاثغي بم٣خط ى اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م   ؤوث 14الهاصع بخاٍع

 م .1982

مبر  ،وعزذ ماؾؿت اإلاُىاء م، الخضماث والخجهحزاث الخانت بالضًىان 1982ابخضاء مً قهغ هٞى

ني للمىاوئ اإلاىدّل  ت ؤًًا  (ONP)/الَى
ّ
ٜ اإلاىدل ىُت للصخً والخَٟغ و٦ظل٪ جل٪ الخانت بالكغ٦ت الَى



 مُىاء مؿخٛاهم في جىمُت الا٢خهاص الجؼاثغي صوع                            ثالثالٟهل ال

 61 

(SONAMA) ىُت للمالخت  ، ٦ما ؤؾىضث بليها مً حهت ؤزغي مهام ال٣ُغ اإلاى٧ىلت ُٞما ٢بُل للكغ٦ت الَى

(CNAN)  :ا بما ًلي  ٞإنبذ صوعها مىَى

 حؿُحر ؤمال٥ الضولت اإلاُىاثُت وؤلاوكاءاث الخانت واؾخٛال٫ وجىمُت اإلاُىاء.  -

ٜ، ال٣ُغ وؤلاعؾاء. -  اخخ٩اع زضماث الصخً والخَٟغ

٣ها هدى الاؾخ٣اللُت ٖلى ٚغاع اإلااؾؿاث 1989ُٟٞغي  29في  م ق٣ّذ ماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم ٍَغ

لها بمىحب ٣ٖض مىز٤ مً قغ٦ت ٖمىمُت طاث  التي ٦كٟذ ًٖ اؾخ٣غاع في ويُٗتها اإلاالُت، خُث جم جدٍى

لخُاػة صج جدذ ا 25.000.000َاب٘ احخماعي بلى قغ٦ت ٖمىمُت ا٢خهاصًت، قغ٦ت طاث ؤؾهم عؤؽ مالها 

 B.88.01، جدمل للسجل الخجاعي ع٢م SOGEPORTSال٩املت لكغ٦ت حؿُحر مؿاهماث الضولت "اإلاىاوئ" 

ش  04-88و  03-88و  01-88وجسً٘ لل٣اهىهحن الخجاعي واإلاضوي َب٣ا ألخ٩ام ال٣ىاهحن  حاهٟي   12الهاصعة بخاٍع

ب٣ا للمغ  1988 ش  101-88ؾىم واإلاخًمىت للىهىم الخىُٓمُت الؾخ٣اللُت اإلااؾؿاث َو  12الهاصع بخاٍع

ش  119 -88م واإلاغؾىم 1988حاهٟي  ش  177-88م واإلاغؾىم  1988ماي  16الهاصع بخاٍع  28الهاصع بخاٍع

 م.1988ؾبخمبر 

 اإلاطلب الثاوي: الهُاكل الخحخُت والفىكُت إلاُىاء مظخغاهم

 الهُكل الخحخُت والفىكُت .1

 م. 1830: بُى٫ كاطسة ألامىاج 

 م٤ 100قمالي ٚغبي بٗغى  ُىاء:اإلادخل البحسي للم  م .12م ٖو

 ألاحىاض:  

م٤ ًتراوح بحن  14:  بمؿاخت ماثُت ج٣ضع بـ الخىض ألاول  -  06م )ًدخىي ٖلى  8,17م و  6,77ه٨خاع ٖو

 مدُاث عؾى

م٤ ًتراوح بحن  16:   بمؿاخت  ماثُت ج٣ضع بـ  الخىض الثاوي - م )ًدخىي ٖلى  8,22م و  6,95ه٨خاع  ٖو

 مدُاث عؾى( 04

ي ًهل بلى  10:  جدىي ألازصفت -
ّ
 متر زُي م٣ؿمت ٦ما ًلي: 296 1مدُاث عؾى بُى٫ ٦ل

 (0متر زُي )اإلادُت   117  السصُف الشمالي الشسقي: -

 (3و  2، 1متر زُي )اإلادُت  412زصُف اإلاغسب:  -

 (2و  1متر زُي )اإلادُت الجضًضة  217 السصُف الجدًد: -

 ( 5 و 4متر زُي ) اإلادُت  270 زصُف الاطخلالل: -

 (7و  6متر زُي ) اإلادُت  280 السصُف الجىىبي الغسبي:    -
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- :ً  طاث الاؾخسضام الخجاعي. 2م 430 44بمؿاخت ٧لُت ج٣ضع بـ   ؤزطُت الخخٍص

 ؾُاعة. 000 6و٢ضعة اؾدُٗاب جهل بلى  2م 000 60بمؿاخت  مسآب الظُازاث: -

اث - ا. 000 15و٢ضعة مٗالجت  2م 000 15: بمؿاخت مسآب الخاٍو ت ؾىٍى  خاٍو

٠ 2م 950 8مسؼن بمؿاخت  16ٖضصها  اإلاخاشن: -  للخضماث الخجاعي. 2م 950 5، جْى

ت إلاحطاث السطى .2 ت والخجاٍز  حدول الخصائص البحٍس

ت إلاحطاث السطى(III-01)الجدول زكم  ت والخجاٍز  : الخصائص البحٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاصدز: وزائم ماطظت مُىاء مظخغاهم

 

 

 طول محطات الرسو محطات الرسو األحواض أسماء األرصفة

 )متر(

عمق محطات 

 الرسو

 )متر(

 التخصص

 الرصيف الشمالي الشرقي

ل
ألو

 ا
ض

حو
 ال

Y 

O 

80 

117 

4.50 

6.77 

 سفن خدمة المرافئ

 زفت + بضائع مختلفة

 رصيف المغرب

1 

2 

3 

139 

139 

134 

7.62 

7.62 

7.62 

  سكر أصهب + بضائع مختلفة

  بضائع مختلفة

 بضائع مختلفة

 رصيف االستقالل

4 

5 
X 

135 

135 

80 

7.62 

8.17 

5.00 

  حبوب + بضائع مختلفة

  حبوب + بضائع مختلفة

خدمة المرافئ سفن  

 الرصيف الجديد

ي
ثان

 ال
ض

حو
 ال

NP 1 

NP 2 

108 

109 

7.98 

7.18 

  سفن األداء + بضائع مختلفة

 بضائع مختلفة

 سفن األداء NP 69 6.20 رصيف سفن اإلداء

 الرصيف الجنوبي الغربي
6 

7 

140 

140 

6.95 

8.22 

  خمر غير موّضب + بضائع مختلفة

 بضائع مختلفة

 En Activité 430 رصيف الصيد
4.50 

 
 سفن الصيد
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 اإلايشأث اإلاخخصصت .3

 وحداث اطخلبال وعبىز الصفذ -

 NAFTAL  : وهي مجهؼة  2م 2524ٖلى الغن٠ُ الكمالي الكغقي ٖلى مؿاخت  1929ؤوكئذ في ؾىت

ُت )ؤخىاى( طاث ؾٗت بحمالُت ج٣ضع بـ  ًَ. 4200بثالر ؤٖو

 حجم الصفذ اإلاظخىزد (III-02)الجدول زكم 

 2011 2010 2009 2008 2007 الظىت

حجم الصفذ اإلاظخىزد 

 بالطً
6633 27765 13259 3544 14694 

 ماطظت مُىاء مظخغاهماإلاصدز: بحصائُاث 

 Sarl Bitumes Ouest ٦ً مً  6306حجما م٣ضاعه  2011خ٣٣ذ ِٞؿىت  2008: بضؤ وكاَها في حىان

ذ، اثحن )خىيحن( طاث ؾٗت بحمالُت ج٣ضع بـ  الٞى  ًَ. 000 5مجهؼة بٖى

 Sarl HA. C.E مً  4199حجما م٣ضاعه  2011، خ٣٣ذ في ؾىت 2009: بضؤ وكاَها في ؾبخمبر ًَ

اثحن )خىيحن( طاث ؾٗت بحمالُت ج٣ ذ. مجهؼة بٖى  ًَ. 000 5ضع بـ الٞؼ

 وحداث بطخلبال وعبىز الخبىب -

 UCA O.A.I.C :  وهي مجّهؼة  ًَ، 000 30، ؾٗتها  2م 4640ٖلى مؿاخت  1986ؤوكئذ ؾىت

 ًَ مً الخبىب/ؾاٖت ل٩ل منهما. 300بمطخخحن مخدغ٦خحن بمٗض٫ ضّخ 

 الدجم الكلي للخبىب (III-03)الجدول زكم 

 2011 2010 2009 2008 2007 الظىت

 432279 124100 167277 338572 172975 الكلي بالطًحجم 

 ماطظت مُىاء مظخغاهماإلاصدز: بحصائُاث 

 Spa Comptoir du Maghreb لُت ما م٣ضاعه  20111، خ٣٣ذ في ؾىت 2011: بضؤ وكاَها في حٍى

 .ًَ  18000ًَ مً الخبىب. مجهؼ بثالزت نىام٘ طاث ؾٗت بحمالُت ج٣ضع بـ   15193

 وعبىز الظكس ألاحمسوحداث اطخلبال  -

Spa SORASUCRE (Groupe Ouest Import)  مً الؿ٨غ ٚحر  000 16: ؾٗت اؾخ٣با٫ ج٣ضع بـ ًَ

ا.ٌكاع بلى ؤن وكاٍ هظه اإلايكإة مخى٠٢ مىظ ؾىت  000 150اإلاىيب و٢ضعة الٗبىع جهل بلى   .2006ًَ ؾىٍى
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ُحر والخىػَ٘ الٛظاجي مً َٝغ قغ٦ت الدؿ 2م 5697ٖلى مؿاخت  1971ؤوكئذ ؾىت  صىمعت الظكس:

SOGEDIA .غ الؿ٨غ  ؤنبدذ حؿمى ُٞما بٗض قغ٦ت ج٨ٍغ

 اإلاطلب الثالث: الخصائص الهامت للمُىاء

 دوز وؤهداف اإلاُىاء .1

 له صوع ٦بحر في ٖملُت الىمى الا٢خهاصي للضو٫ الىامُت زانت الجؼاثغ حٗخمض ٖلى ججاعتها بدغا . -

 صٖم الاؾخ٣ال٫ الا٢خهاصي والؿُاس ي للضولت. -

 ٌٗخبر اإلاُىاء مىعص للخهى٫ ٖلى الٗملت الهٗبت. -

 زل٤ ٞغم الٗمل. -

 جىمُت الاؾدثماع البكغي. -

ُت، الخماًت والؿٗغ. -  جإمحن ؤخؿً الٓغوٝ لٗبىع البًاج٘ مً خُث اإلاّضة الؼمىُت، الىٖى

ً طاث ٦ٟاءة ٖالُت(.     -  ج٣ضًم حؿهُالث خ٣ُ٣ُت )وؾاثل ٖبىع ومٗالجت وجسٍؼ

 خماماث اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن.  ٧ىن آلاطان الهاُٚت اله -

 ممحزاث وخصائص اإلاُىاء .2

 مى٢٘ حُى بؾتراجُجي هام -

غة َغ١ مىانالث هدى مى٣ُت زلُٟت جخإل٠ مً  -  والًت 12ٞو

ت اإلاىخٓمت -  مدُاث عؾى مخسههت لؿًٟ ألاصاء لخإمحن الخٍُى البدٍغ

ذ. -  بوكاءاث مخسههت إلاٗالجت ها٢الث الخبىب، الؿ٨غ، الخمىع وها٢الث الٞؼ

حر مُٛاة. - ً مُٛاة ٚو  ٢ضعاث جسٍؼ

 خماًت حُضة للبًاج٘ -

ىُت( - ٤ ألاعض ي واإلاؿاخلت الَى  جىٕى َغ١ حؿلُم البًاج٘ )الؿ٨ت الخضًضًت، الٍُغ

٤ َمىح اإلاخٗاملحن ؤلا٢خهاصًحن -  بنى ٞى٢ُت وججهحزاث ٞو

-  ٜ اون ومضعبىن ٖلى ٖملُاث الصخً والخَٟغ ُّ ما٫ مه  بَاعاث ٖو

 ؤًام   7ؤًام/ 7ؾا و  24/ؾا 24ؾاٖاث ٖمل مخىانلت:  -

غ .3  الدظهُالث اإلاُىائُت ووطائل السفع، الشخً والخفَس

 مً بحن ؤهم الدؿهُالث التي ٣ًضمها مُىاء مؿخٛاهم هجض:

ىه لـ  بزشاد الظفً : -  ٢ُاصة اإلاُىاء بثالزت ؾًٟ ٢ُاصة و َػْوَعقي بعؾاء.  24ؾا /  24جاّمِ
ُ
ت   ؾا مضًٍغ
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ت كطس الظفً : - ٣ُغ الؿًٟ الخجاٍع
ُ
 خهان. 700 1طاث ٢ىة  ISSER 2لُال و جهاعا باؾخسضام ٢اَغة  ج

ٜ مخٗضصة منها:  ٦ما ًمخل٪ اإلاُىاء وؾاثل شخً وجَٟغ

1- Grue TEREX / DEMAG  250 Tonnes  AC 

2- Grues LIEBHERR 50 Tonnes LTM 50-3-1 

2- Grues TEREX / DEMAG 50 Tonnes AC -1 

6- Super stackers 45 Tonnes PPM 

2- Grues électriques ENCC 8/15 Tonnes 

1- Pelle rétrochargeuse KOMATSU 

2- Pelle rétrochargeuse CASE 

54- Chariots élévateurs de 1,5 à 32 Tonnes 

1- Tracteur Ro/Ro  35 Tonnes SISU 

2- Tracteur Ro/Ro  45 Tonnes FERRARI 

1- Pompe à grains VIGAN     140 Tonnes/H 

1- Pompe à grains NEUERO 180 Tonnes/H 
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ت إلاُىاء مظخغاهم  اإلابحث الثاوي: دزاطت الخسكت الخجاٍز

 اإلاطلب ألاول: دزاطت حسكت البظائع باإلاُىاء

 جحلُل ججازة البظائع والخجازة بحظب عائالث اإلاىاد -1

 ججازة البظائع والخجازة بحظب عائالث اإلاىاد (III-04)الجدول زكم 

 ؤلاحمالي الدجم
حجم 

 الصادزاث

حجم   

 الىازداث
 عائالث اإلاىاد

 اإلاىاص الٟالخُــت   087 327 - 087 327

 اإلاىاص الٛظاثُــت   122 5 29 151 5

 اإلاىاص الخضًضًــت   545 70 - 545 70

 مٗاصن ومىاص البىاء   555 209 270 3 826 212

 مىاص بترولُــت   544 63 - 544 63

ــت   634 11 575 7 210 19  مىاص ٦ُماٍو

 ؤؾمــضة   807 45 - 807 45

 ن٣ٟاث زانـت   189 294 578 12 767 306

 اإلاجمىع 027484 1 452 23 936 050 1

 اإلاصدز: بحصائُاث ماطظت مُىاء مظخغاهم

هىا٥ جىٕى في اإلاىاص اإلاهضعة واإلاؿخىعصة وهي حكمل مىاص ٞالخُت، ٚظاثُت خضًضًت...الخ و٢ض بلٜ 

ًَ حؿخدىط اإلاىاص الٟالخُت ٖلى ؤ٦بر ٦مُت في الىاعصاث  1027484الىاعصاث مً هظه الؿل٘  مجمٕى

 واله٣ٟاث الخانت في الهاصعاث.
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 بروز البطاطا -2

 ججازة بروز البطاطا (III-05)الجدول زكم 

 الؿىت ٖضص الؿًٟ حجم الىاعصاث )ًَ(

87429 47 2002 

58788 30 2003 

54923 32 2004 

42479 23 2005 

71256 30 2006 

54295 25 2007 

83063 34 2008 

96 791 37 2009 

96 314 36 2010 

100 342 37 2011 

127 745 44 2012 

 اإلاصدز: بحصائُاث ماطظت مُىاء مظخغاهم

 ججازة الظُازاث -3

 ججازة الظُازاث 

 ججازة الظُازاث (III-06)الجدول زكم 

 الؿىت  2009 2010 2011 2012

 ٖضص ها٢الث الؿُاعاث 54 199 194 269

 ٖضص الىخضاث اإلاخدغ٦ت 437 17 359 56 662 63 081 150

 اإلاصدز: بحصائُاث ماطظت مُىاء مظخغاهم

مَّ بنهاًت 
َ
اصة  269وخضة مخدغ٦ت ٖلى متن  081 150، اؾخحراص 2012ج  86419ؾُٟىت ها٢لت للؿُاعاث ؤي بٍؼ

ت.   وخضة م٣اعهت بالؿىت الٟاَع
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 دزاطت حسكت الظفً باإلاُىاء اإلاطلب الثاوي:

ضصها ومضة  ت ٖو ت ؤهىإ الؿًٟ اإلاؿاهمت في الخغ٦ت الخجاٍع لضعاؾت خغ٦ت الؿًٟ ال بض مً مٗٞغ

 م٩ىثها في اإلاغس ى الن له جإزحر ٖلى ؤصاء اإلاُىاء. واإلاُلب الخالي ًخٗغى لهظه اإلاٗلىماث

 عدد وؤهىاع الظفً .1

 2011-2007عدد الظفً خالل الفترة:"  (III-07) الجدول زكم

 الؿىت  2008 2009 2010 2011 2012

 ٖضص الؿًٟ 348 419 548 511 533

 اإلاصدز: بحصائُاث ماطظت مُىاء مظخغاهم

ت التي عؾذ زال٫ ؾىت  ؾُٟىت في م٣ابل  533م في مُىاء مؿخٛاهم  2012بلٜ ٖضص الؿًٟ الخجاٍع

اصة الخباص٫ الخجاعي في هظه الؿىت. ٦ما هالخٔ جىٕى  511عؾى  ت. وهظا هٓغا لٍؼ ؾُٟىت زال٫ الؿىت الٟاَع

 للؿًٟ )صزى٫/زغوج( وهى ما ًبِىه الجضو٫ الخالي:

 2012-2010ؤهىاع الظفً الداخلت للمُىاء في الفترة  (III-08) الجدول زكم

 -دخىل –عدد الظفً  -دخىل –ؤهىاع الظفً 

 204 ها٢الث البًاج٘

 13 ها٢الث  الخبىب

 37 ها٢الث  اإلاٗاصن

ذ  4 ها٢الث  الٞؼ

 114 ها٢الث  طاث الخجاعة الا٣ُٞت

 140 ها٢الث  الؿُاعاث

 6 ها٢الث  ؤزغي 

 اإلاصدز: بحصائُاث ماطظت مُىاء مظخغاهم
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 دخىل الظفُىت ومكىثها في اإلاُىاء .2

 اإلاكىر في اإلاُىاء (III-09)الجدول زكم 

 الؿىت  2011 2012

 (rade)اإلاغس ى  ًىم  1,29 ًىم  1,64 

إ ًىم  1,33 ًىم  2,36   (quai)  اإلاٞغ

 اإلاصدز: بحصائُاث ماطظت مُىاء مظخغاهم

ت في اإلاُىاء، وهظا عاح٘ ؤؾاؾا بلى حٗمُم  سجل جدؿً ملخّى في مخىؾِ م٩ىر الؿًٟ الخجاٍع

ٜ. اؾخٗما٫ هٓام الى٣ل  ٘ ٖملُاث الصخً والخَٟغ اث ٢ض ٩ًىن ؾبب عثِس ي في الٗمل اللُلي وحؿَغ بالخاٍو

ٜ وج٣لُل م٩ىر الؿًٟ باإلاُىاء ًى٨ٗـ ٖلى ؤصاء اإلاُىاء ؤي ٧لما ٧اهذ مضة  ٘ ٖملُت الصخً والخَٟغ حؿَغ

ٜ ؤو شخً الؿُٟىت في ؤ٢ل و٢ذ مم٨ً لتر٥ اإلاجا٫ لؿًٟ  اإلا٩ىر ؤ٢ل ٧ان ؤًٞل للمُىاء خُث ًخم جَٟغ

ت جضاو٫ البًاج٘ وبا ض ؾٖغ ٗت ووكُُت.ؤزغي وبالخالي جٍؼ ت جضوع في خل٣ت ؾَغ  لخالي ج٩ىن الخغ٦ت الخجاٍع

اث .3  ججازة الخاٍو

اث بمُىاء مؿخٛاهم:  الجضو٫ الخالي ًبحن ججاعة الخاٍو

اث (III-10)الجدول زكم   ججازة الخاٍو

 الؿىت  2009 2010 2011 2012

اث )مٗاصلت  067 3 995 3 208 6 448 4  ٢ضم( 20ٖضص الخاٍو

 الخمىلت الخام 543 20 872 28 646 40 049 28

 بحصائُاث ماطظت مُىاء مظخغاهماإلاصدز: 

اث في جؼاًض م٘ جؼاًض الخمىلت الخام في الٟترة اإلامخضة مً ؾىت  ًالخٔ مً الجضو٫ ؤن ٖضص الخاٍو

هالخٔ ؤن ٖضص  2008وهظا ماقغ اًجابي ٖلى ج٣لُل مضة م٩ىر الؿًٟ باإلاُىاء. ٞم٣اعهت بؿىت  2008-2012

اث جًا٠ٖ با وهظا ًض٫ ٖلى ؾعي اإلاُىاء للخ٣لُل مً ٦مضة اإلا٩ىر ٢ضع اإلاؿخُإ. الخاٍو  زالر مغاث ج٣ٍغ
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 اإلاطلب الثالث: حجم الخبادل الخجازي حظب اإلاىاطم الجغسافُت في العالم وؤهم اإلاخعاملحن الاكخصادًحن

ت مسخلٟت، واإلابدث الخالي ًدىاو٫  ًخٗامل مُىاء مؿخٛاهم م٘ ٖضة مىاوئ ٖاإلاُت يمً زٍُى ججاٍع

زهاثو هظا الخباص٫ اهُال٢ا مً اإلاىا٤َ الجٛغاُٞت التي ًخم الخٗامل مٗها، ووؿبت الخباص٫ في طل٪ زم 

سخم اإلابدث بمُلب ًلخو ؤهم مكا٧ل مُىاء مؿخٛاهم  زهاثو الخباص٫ الخجاعي الضازلي ؤي في الجؼاثغ، ٍو

ٗه اإلاؿخ٣بلُت.  ومكاَع

 2018بلى ؾىت  2015الٟترة اإلامخضة مً ؾىت 
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 حجم الخبادل الخجازي حظب اإلاىاطم الجغسافُت في العالم (III-11)الجدول زكم 

Zones géographiques Part % 

Cabotage National ( entre les Ports Algériens) ىُت  - اإلاؿاخلت الَى

Pays Arabes 

 

Pays de l'U.M.A. بلضان ؤلاجداص اإلاٛاعبي الٗغبي 

Pays Arabes hors l'U.M.A. 

12% 

 

 

 

Afrique - 

Pays de l'Union Européen 62% 

Pays Européens hors U.E 11% 

Amérique du Nord 3% 

Amérique du Sud 3% 

Asie 9% 

Amérique Centrale - 

Océanie - 

Autres - 

Total 100 

 بحصائُاث ماطظت مُىاء مظخغاهماإلاصدز: 

ٓهغ جىػَ٘ خغ٦ت البًاج٘ خؿب اإلاى٣ُت الجٛغاُٞت حجًما ٦بحًرا مً ججاعة الىاعصاث م٘ الضو٫  ًُ

٪( ، وهي جخإل٠ ؤؾاًؾا مً الخبىب )ٞغوؿا( والٟىا٦ه والبُاَـ )هىلىضا والضهماع٥ وبؾباهُا 73ألاوعوبُت )
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غوؿا( وػٞذ ال٣اع ) بًُالُا وبؾباهُا( وؤهابِب وخضًض )جغ٦ُا وبًُالُا وبؾباهُا والُىهان( ومغوع ا لضخغحت ٞو

ُيُا ، جغ٦ُا  .(ججاعة الؿُاعاث )ؾُاعاث ، قاخىاث ، ؤجىبِؿاث .....( )بؾباهُا ، ٞغوؿا ، ؾلٞى

ذ 12في اإلاغجبت الثاهُت جإحي الضو٫ الٗغبُت بيؿبت  ٪ مً خغ٦ت البًاج٘ وجخ٩ىن بك٩ل عثِس ي مً الباٍع

ًخم جهضًغه بلى اإلاٛغب وؾىعٍا  وألاؾمىذ ألابٌُ وال٩لى٨غ ألابٌُ الظيمً بؾخحراص مً اإلاٛغب،  وال٩اولحن

 وجىوـ ولُبُا

 2018حجم الخبادل الخجازي حظب اإلاىاطم الجغسافُت في العالم طىت  (III-12)الجدول زكم 

Zones géographiques Réalisation 2008 Part % 

Cabotage National 2.088 * - 

Pays Arabes 

 

Pays de l'U.M.A. 

Pays Arabes hors l'U.M.A. 

195.751 

 

152.142 

43.609 

19 

 

15 

4 

Afrique - - 

Pays de l'Union Européen 654.307 63 

Pays Européens hors U.E 123.511 12 

Amérique du Nord 27.716 3 

Amérique du Sud 25.226 2 

Asie 7.707 1 

Amérique Centrale 522 - 

Océanie - - 

Autres - - 

Total 1.036.829 100 

 بحصائُاث ماطظت مُىاء مظخغاهماإلاصدز: 
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ٓهغ جىػَ٘ خغ٦ت البًاج٘ خؿب اإلاى٣ُت الجٛغاُٞت حجًما ٦بحًرا مً ججاعة الىاعصاث م٘ الضو٫   ًُ

غوؿا( وألاؾمىذ75ألاوعوبُت ) في ؤ٦ُاؽ  ٪( ، وهي جخإل٠ ؤؾاًؾا مً الخبىب )ٞغوؿا( والبُاَـ )هىلىضا ٞو

 ٦بحرة )بلج٩ُا وؤإلااهُا( ، مىاؾحر وخضًض )اًُالُا واؾباهُا وبلج٩ُا وجغ٦ُا( ومىخجاث مسخلٟت )بلج٩ُا واإلااهُا(.

ذ 19في اإلاغجبت الثاهُت جإحي الضو٫ الٗغبُت بيؿبت  ٪ مً خغ٦ت البًاج٘ وجخ٩ىن بك٩ل عثِس ي مً الباٍع

 اإلاصخىن بلى اإلاٛغب وؾىعٍا ولُبُا. وال٩اولحن مً اإلاٛغب ، وألاؾمىذ الغماصي وألابٌُ

 اإلابحث الثالث: جلُُم مُىاء مظخغاهم

 اإلاطلب ألاول: امخُاشاث مُىاء مظخغاهم

٤ الؿ٨ت الخضًضًت مؿخٛاهم  غ بم٩اهُت  –الخضًضًت ًٖ ٍَغ اإلادمضًت )مدُت الٟغػ( ٦ما ؤهه ًٞى

ٞالخُت بحن وهغان، ؤعػٍى والجؼاثغ الىنل بالكب٨ت الخضًضًت م٘ والًت بىحىص مُىاء مؿخٛاهم في مى٣ُت 

الٗانمت، ٞهى ٌٗخبر مً حهت مىٟظا َبُُٗا لٗضة والًاث: مؿخٛاهم، قل٠، ٚلحزان، مٗؿ٨غ، جُاعث، 

ىاٍ،  جِؿمؿُلذ، ؾُٗضة، .....، ومً حهت ؤزغي ٌٗخبر ملخ٣ى ألهم الُغ١ اإلااصًت بلى الجىىب الجؼاثغي )ألٚا

 ٚغصاًت، بكاع، ٖحن الهٟغاء، ....(.

٪ ٞةن مُىاء مؿخٛاهم ٣ً٘ في مدىع جخ٣اَ٘ ُٞه ؤهم قب٩اث اإلاىانالث )َغ١ مٗبضة وؾ٨٪ ٦ظل

ت ٞهى  ٘ الهىاُٖت والخجاٍع ا لخىمُت اإلاكاَع اها خٍُى ً والتي حٗخبر قٍغ خضًضًت( مً وبلى مسخل٠ مىا٤َ الَى

الخلُٟت مىنى٫ بكب٨ت الؿ٨٪ جُاعث صون اإلاغوع باإلادمضًت بما ًًٗه في اجها٫ مباقغ م٘ مى٣ُخه 

)الجىىب والجىىب الٛغبي للجؼاثغ بلى ٚاًت جمجراؾذ( وهظا مً ؤحل ه٣ل مسخل٠ الؿل٘ والخجهحزاث اإلاىحهت 

ىُت وألاحىبُت اإلاخسههت في الخى٣ُب ًٖ البترو٫ التي جيكِ في الجىىب الجؼاثغي.  بلى الكغ٧اث الَى

٤ بُى٫ ومً الامخُاػاث ألازغي التي  جمحز مُىاء مؿخٛاهم هي وحىص قب٨ت َ متر زُي صازل  885 4ٍغ

غب وحىىب الجؼاثغ وهظا صون اإلاغوع بىؾِ مضًىت مؿخٛاهم. ىُت لكغ١ ٚو  اإلاُىاء جغبُه مباقغة بالُغ١ الَى

اإلاى٢٘ الجُى بؾتراجُجي إلاُىاء مؿخٛاهم والكب٨ت الُغ٢ُت التي جغبُه م٘ مى٣ُخه الخلُٟت اإلاخ٩ىهت مً 

ان مً ؤهم  12 ٗضَّ ٌُ غ إلاؿخٗملُه ؤخؿً ما ٣ًضمه اإلا والًت  ُىاء إلاخٗاملُه الا٢خهاصًحن مً امخُاػاث ٦ما ؤهه ًٞى

 الخضماث بإ٢ل ٧لٟت.

ٜ،  ألاصاء الجُض واإلاخىانل للخضماث اإلاُىاثُت مً خُث ؤلاهخاحُت، اإلاغصوصًت، مٗضالث الصخً والخَٟغ

ُغ ازخُاع مُىاء مؿخٛاهم مً ٢بل ٖضص ٦بحر مً  ّؿِ
َ
ٟ ًُ ٢َِهغ مضة اإلا٩ىر في اإلاُىاء واإلاداٞٓت الجُضة للبًاج٘ 

 اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن ومجهؼي الؿًٟ مً مسخل٠ الجيؿُاث.  
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 ظلبُتاإلاطلب الثاوي: معُلاث اإلاُىاء واوعكاطاجه ال

 م. 8,22مدضوصًت ٖم٤ ألاعنٟت بـ   -

- .ً  ٖضم ٦ٟاًت  َى٫ ألاعنٟت ومؿاخت الٗبىع والخسٍؼ

٤ اإلاسهو إلاٗالجت اإلاىاص الخُحرة )مسجل في اإلاسُِ الخىمىي  -  ( 2014 -2010ُٚاب مغؤب الخٍغ

منها مً زاعج  43ػوع١ نُض خُث  157مك٩ل التزاوج بحن اليكاٍ الخجاعي والهُض البدغي )  -

( وهظا ًدلُّ ٖىض 10( مدُاث بعؾاء مً حملت ٖكغة )04ت( مما ؤصي  بلى حُُٗل ؤعبٗت )الىالً

 الاؾخالم النهاجي إلاُىاء الهُض والاؾخجمام لهالمىضع بجمُ٘ مغا٣ٞه.

 

 ما هي الاوعكاطاث الظلبُت؟

- ٜ   .َى٫ اإلا٩ىر اإلااّصي ؤخُاها بلى مهل بياُٞت للصخً والخَٟغ

ٟاث شخً )جس٠ُٟ خمىلت الؿًٟ الطخمت في  -  (surcoûtsاإلاىاوئ ألازغي مما ًاصي بلى حٍٗغ

  .بياُٞت

ٟاث بياُٞت للصخً والى٣ل.  - ً مؿاولت ٖلى جىلُض حٍٗغ  نٗىباث ٖلى مؿخىي الخسٍؼ

ت وؤوكُت الهُض البدغي.   -  ازخىا١ مُىاجي هاحم ًٖ التزاوج بحن ألاوكُت الخجاٍع

ع اإلاظخلبلُت للمُىاء  اإلاطلب الثالث: اإلاشاَز

  بوشاء الخىض الثالثمشسوع 

مً ؤحل مىاحهت مٗى٢اث اإلاُىاء مً حهت وهٓغا للىمى اإلادؿإع للخباص٫ الخجاعي ٖلى مؿخىي اإلاُىاء 

غه بةوكاء الخىى الثالث وا٢ٗا خخمُا مً ؤحل مىاحهت العجؼ  مً حهت ؤزغي، ؤنبدذ جىمُت اإلاُىاء وجٍُى

ب.  اإلاخى٢٘ لل٣ضعاث اإلاُىاثُت في اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ

 ا ًلي:ما اإلاكغوٕ بٌؿمذ هظ

ا  900ججاعة البًاج٘ اإلاسخلٟت: ؤ٦ثر مً  -  ؤل٠ ًَ ؾىٍى

ا -  ججاعة الخبىب: ؤ٦ثر مً ملُىن ًَ ؾىٍى

اث: خىالي  - ا 400ججاعة الخاٍو ت ؾىٍى  ؤل٠ خاٍو

ا  600ججاعة الىخضاث اإلاخدغ٦ت:  -  ؤل٠ وخضة ؾىٍى

ً وهظا في ؤ٣ٖاب بوكاء مدُت - ً: ٖضصا مهما مً اإلاؿاٍٞغ ً. ججاعة اإلاؿاٍٞغ ت للمؿاٍٞغ  بدٍغ

حر اإلاباقغة. حر ٖضص مهم مً مىانب الكٛل اإلاباقغة ٚو  ٦ما ؾِؿمذ هظا اإلاكغوٕ بخٞى
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 :ت  مشسوع محطت بحٍس

ت  ً مً ؤهم اوكٛاالث اإلاُىاء و٦ظا الؿلُاث اإلادلُت واإلاغ٦ٍؼ ت للمؿاٍٞغ ؤنبذ بوكاء مدُت بدٍغ

. ذ ٖضة ل٣اءاث وصعاؾاث جىاولذ هظا اإلاىيٕى  خُث ؤحٍغ

ت  2004ؤهجؼث ؤو٫ صعاؾت للمكغوٕ في ؾىت  والتي زلهذ  LEMم مً َٝغ مسخبر الضعاؾاث البدٍغ

ت ً ؤبضث اهخمامها بٟخذ زٍُى  بلى بم٩اهُت ججؿُض ٨ٞغة اإلادُت البدٍغ ٖضة قغ٧اث ه٣ل بدغي للمؿاٍٞغ

ت بحن مُىاء مؿخٛاهم وحىىب بؾباهُا و)ؤو( حىىب ٞغوؿا.  بدٍغ

كٕغ في بهجاػه ٞىع جغخُ ُِ  نالمىضع وؾُضي لخًغ.  :ل ٢ىاعب الهُض البدغي هدى مُىاجي الهُضوؾ

  :م  هى مغ٦ؼ لٗبىع اإلاىاص الخُحرة ٌؿمذ بمٗالجت:مشسوع مسآب الخٍس

 اإلاىاص الؿاثلت ال٣ابلت لاللتهاب  -

 اإلاىاص الهلبت ال٣ابلت لاللتهاب  -

 اإلاىاص اإلادِغ٢ت )اإلالِهبت(  -

 اإلاىاص الؿاّمت -

 اإلاىاص اإلاظًبت )آلا٧لت( -

 اص زُحرة ؤزغي مى  -

 (télésurveillance VTMISاإلاساكبت عً بعد ) -

ت ٦ما ٌؿاٖض ٖلى جباص٫ اإلاٗلىماث اإلاغ٢مت و  هى وي٘ هٓام مخ٩امل إلاغا٢بت وجإمحن الخغ٦ت البدٍغ

٤ مغا٢بتها ًٖ بٗض.   خماًت مضازل اإلاُىاء واإلايكأث واإلاىا٤َ الخؿاؾت ًٖ ٍَغ
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 :خالصت الفصل

٘ ضخمت ٌؿخيخج مً هظا  ٤ و٢ض ٖٝغ ؤٖما٫ تهُئت ومكاَع ش ٍٖغ الٟهل ؤن مُىاء مؿخٛاهم له جاٍع

والػالذ بلى ًىمىا هظا ًخ٩ىن مً هُا٧ل جدخُت ٧اإلاضزل، خاحؼ ألامىاج، ألاخىاى،...ومً هُا٧ل ٞى٢ُت 

 ٧اإلاىاعاث واإلاساػن،...الخ

خمحز بٗضة زهاثو جدىٕى مً ؤوكُت وزضماث ٦ما له ؤهضاٝ و ٣ًىم بٗضة مه ام. وجضوع ٖلى ٍو

ُت  خم صعاؾت هظه الخغ٦ت بدؿب هٖى ت م٩ىهت مً خغ٦ت البًاج٘ والؿًٟ ٍو مؿخىي اإلاُىاء خغ٦ت ججاٍع

ضصها، مضة م٩ىثها  البًاج٘ وحجمها وبدؿب ؾىىاث الخباص٫. ؤما الؿًٟ ُٞخم الخٗٝغ ٖلى ؤهىإ الؿًٟ ٖو

اء مهامه ٖلى ؤجم وحه، ؤهمها َى٫ مضة باإلاُىاء وون٠ خالتها.وعٚم طل٪ ٞهىا٥ ٖىاث٤ جدى٫ صون ؤصاء اإلاُى

اإلا٩ىر باإلاُىاء الظي ؾببه ه٣و في بٌٗ الهُا٧ل ٧األعنٟت، اإلاساػن، واإلااؾؿت اإلاُىاثُت جداو٫ وي٘ زُِ 

٘ ٢ُض الاهجاػ إلا٩اٞدت هظه اإلاكا٧ل ومداولت الضٞ٘ باإلاُىاء بلى مؿخىي ؤًٞل.  ومكاَع





 

 

 

 العامت الخاجمت



 الخاجمت الٗامت



77 

 

ًغجبِ ٢ُإ الى٣ل البدغي بخجاعة الؿل٘ والبًاج٘ مىظ ال٣ضم اعجباَا وز٣ُا، وطل٪ ًغح٘ بلى ما ًخمخ٘ 

ىان مً البًاج٘ زال٫  به مً ٖغى الخهاثو الجُض والتي ًخمثل ؤهماه في اإلا٣ضعة الٗالُت ٖلى آالٝ ألَا

بط جهل ج٣ضًغاث مؿاهمت  الغخلت الىاخضة وبظا٥ جخىػٕ الخ٩ال٠ُ ٖلى ٖضص ٦بحر مً الىخضاث اإلاى٣ىلت

ؤو ؤ٦ثر ٦ما ٌٗض وكاَا جىػَٗا هٓغا لضوعه ألاؾاس ي في  ℅ 80الى٣ل البدغي في ججاعة البًاج٘ بلى خىالي 

اإلاُا.  ٖملُت الخباص٫ والخىػَ٘ مدلُا وب٢لُما ٖو

ولخد٤ُ٣ الىخاثج اإلاغحىة مً ب٢امت نىاٖت الى٣ل البدغي جسخل٠ الضو٫ الىامُت مً خُث اهتهاحها 

ت جبٗا لٓغوٞه ٦ما ؤجها جىاحه بٌٗ الى٣اثو والخدضًاث في مىاهئها ٞهي بداحت بلى الٗمل للؿ ُاؾاث البدٍغ

اصة  ٘ ٦ٟاءة اإلاغا٤ٞ وجدؿحن الخضماث اإلا٣ضمت للؿًٟ ال٣اصمت واإلاٛاصعة بياٞت بلى الٗمل ٖلى ٍػ ٖلى ٞع

اصة اإلاٗضالث ؤلاهخاحُت وبصزا٫ زضماث حضً ٤ ٍػ ضة والخىؾ٘ في الخضماث ال٣اثمت ؤلاًغاصاث اإلادهلت ًٖ ٍَغ

حرها مً الغؾىم. ٘ ٚو ٘ ؤحىع الصخً والٞغ  بضال مً ٞع

٤ جدضًث ٢ىاٖض  و٦ظل٪ ؤًًا ًجب الٗمل بجض مً ؤحل ججاوػ الخدضًاث وال٣ٗباث ًٖ ٍَغ

اث  وحٗلُماث اإلاُىاء إلاىا٦بت الخُىعاث وجمضًض ؾاٖاث ٖمل اإلاىاوئ وحؿهُل بحغاءاث الخٟخِل ٖلى الخاٍو

ت ىُت في اإلاىاوئ. الٟاٚع ضم مٗاملتها ٖلى ؤهه بًاج٘ مؿخىعصة وجىمُت الهاصعاث الهىاُٖت الَى  ٖو

وبالىٓغ بلى َبُٗت الٗمل في اإلاىاوئ ًخطر ؤن اللىاثذ اإلاىٓمت لٗملُاث الدكُٛل مخٗضصة هٓغا لخٗضص 

وجبٗا لظل٪ ٞةهه ًيبغي ؤن الجهاث الخ٩ىمُت الٗاملت باإلاُىاء والتي لها جإزحر مباقغ ٖلى ؤؾالُب الٗمل باإلاىاوئ 

غ ؤهٓمتها حىبا بلى حىب م٘ اإلاىاوئ بهضٝ حظب الخجاعة واوؿاب البًاج٘ والؿًٟ  تهخم لظل٪ الجهاث في جٍُى

 باإلاىاوئ.

 مىاكشت الفسطُاث

ت بهٟت قبه ٧لُت ٖلى الهاصعاث مً الىِٟ والتي  : الٟغيُت ألاولى - ت الجؼاثٍغ حٗخمض اإلاباصالث الخجاٍع

ت اإلاخبٗت في بَاع جغ٢ُت  ،حُُٛت الىاعصاث في حؿخٛل ؤؾاؾا وهٓغا بلى عجؼ الؿُاؾُت الجؼاثٍغ
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ت وما جلٗبه مً صوع بالىٓغ بلى وؿبت  ،اإلادغو٢اث الهاصعاث مً ٚحر ت الجؼاثٍغ ٞان اإلاىاوئ الخجاٍع

ت ت وجغ٢ُتها بلى مؿخىي  اإلاباصالث الخجاٍع التي جى٣لها ال جؼا٫ ٖاحؼة ًٖ جيكُِ الخجاعة الجؼاثٍغ

٘ البيُت الؿلُٗت واإلاىا٤َ الجٛغاُٞت التي حٗمل  ُا٢اث واإلاىاعص اإلاخاختال وزانت ُٞما ًخٗل٤ بدىَى

 بها. وهضا ما ًثبذ صخت

بلى ؾلؿلت مً الٗملُاث وجسً٘ هظه  الخجاعة الخاعحُتمً زال٫ جدى٫ ألاوكُت  الٟغيُت الثاهُت -

حر هاثل في الخ٩لٟت النهاثُت  الٗملُاث بلى الؿُُغة ال٩املت لترقُض الى٣ٟاث للخهى٫ في النهاًت ٖلى جٞى

للمىخىج وطل٪ بالؿُُغة ٖلى الخ٩ال٠ُ مً زال٫ يبُها وجغقُضها في حمُ٘ اإلاغاخل بضاًت مً 

تهل٪ ؤي ال٣ُام بجمُ٘ ألاوكُت مهاصع اإلاىاص ألاولُت لٛاًت ونىلها بلى اإلاؿت الغثِؿُت  الخجاٍع

لُه ٞخُب٤ُ ال٣ىاٖض  مً  الخجاعة الخاعحُتواإلاؿاٖضة لخسلو مً الٟا٢ض اإلااصي والؼمني والبكغي، ٖو

قإهه اجمام ٖملُت ؤلاهخاج والخىػَ٘ بإ٢ل ج٩لٟت وؤ٢هغ و٢ذ مم٨ً، ٞاإلاىخىج الظي ًُب٤ ٖىض بهخاحه 

حر بةم الخجاعة الخاعحُتال٣ىاٖض   مً ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج م٘ جد٤ُ٣ حىصة ٖالُت في ؤلاهخاج % ٩50اهه جٞى

غ بصاعة اإلاىاوئ، وطل٪ في ْل جُب٤ُ  الخجاعة الخاعحُتبن  الٟغيُت الثالث - ؤصاة مهمت في جٍُى

ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في بصاعة اإلاىاوئ جىسٌٟ ج٩ال٠ُ ج٣ضًم الخضمت مما جى٨ٗـ بًجابُا ٖلى 

جٗلها ؤ٦ثر  حر الى٢ذ  ألاؾٗاع ٍو خم حؿهُل وجبؿُِ ؤلاحغاءاث الخٗا٢ضًت مً زال٫ جٞى جىاٞؿُت، ٍو

 .الالػم لخضاو٫ وجباص٫ اإلاؿدىضاث
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اث الجامُٗت، الجؼاثغ، ٞ -  2017ُُمت، خاجي: اإلاضزل بلى الخجاعة الخاعحُت، صًىان اإلاُبٖى

 2016هاقغون ومىػٖىن، ٖمان، ٞىػي، ٖبض الغػا١: بؾتراجُجُاث الخجاعة الخاعحُت، ػمؼم  -

 2010مدمض، صًاب: الخجاعة الضولُت في ٖهغ الٗىإلات، صاع اإلانهل اللبىاوي، بحروث،  -



 ٢اثمت اإلاغاح٘



78 

 

ت - ني، الهاصي مٟخاح، صوع الىعي البُئي في ألامان اإلانهي لضي الٗاملحن باإلاىاوئ، ؤلاؾ٨ىضٍع  اإلاٚغ

خهاص الضولي مً مىٓىع صعاؾت في الا٢-مهُٟى، عقضي قُدت: اإلاٗامالث الا٢خهاصًت الضولُت  -

ت،   1994ا٢خهاصًاث الؿى١ والخدغع الا٢خهاصي، صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع

 2008ضاء، مدمض الهىم: الخجاعة الخاعحُت، م٨خبت اإلاجخم٘ الٗغبي لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ه -
 

  :السطائل والاطسوحاث الجامعُت 
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 اإلالخص

ت ٌٗض  ٘ التي ًجب ٖاإلاىاوئ الخجاٍع ؾدثماع ُٞه والٗىاًت الجُضة بهظا ؤلا ى الضو٫ لمً اهم اإلاكاَع

خُث ٌؿاهم هظا ال٣ُإ في جُىع الضولت  ٢خهاص،ه مً م٩اهت في الخجاعة الخاعحُت وؤلالال٣ُإ إلاا ًدخ

٤ جغقُض هٟا٢اتها وجسٌُٟ ج٩ال٠ُ الى٣ل وػٍاصة ؤلا  اصة ًٖ ٍَغ ث ال عباح ومٗضألا ؾدثماع ُٞه ًىلض ٍػ

  . الىمى في ٢ُإ الخجاعة الخاعحُت

 ٢ُإ هى الٗلمُت الىاخُت مً الٗاإلاُت الؿى١  بخُىعاث جإزغا ؤلا٢خهاصًت اإلاداوع  ألا٦ثر مً بن

 ع٦حزة اإلاىاوئ حٗخبر بط الضولُت لإل٢خهاصاث باليؿبت هام ب٢خهاصي ٢ُإ ٌٗخبر الظي الخاعحُت الخجاعة

 ؤن وبما الخاعحُت الخجاعة واليكاٍ الىمى في ٌؿاهم الظي ال٣ىمي، ؤلا٢خهاص ٖاحها ًغج٨ؼ ؤؾاؾُت

 اللىحؿدُت بالخُىعاث مباقغة بهىعة ًخإزغ ٞةهه الخاعحُت، الخجاعة مىٓىمت مً حؼءا حٗخبر اإلاىاوئ

 اإلاىاوئ. ٖلى ؾُُغة التي الخضًثت

ت، الخجاعة الخاعحُت، اإلاىاوئ : كلماث اإلافخاحُت ت، اللىحؿدُ٪اإلاىاوئ البدٍغ  الخجاٍع

Résume 

Les ports commerciaux sont parmi les projets les plus importants dans lesquels les 

pays doivent investir et prendre soin de ce secteur en raison de sa position dans le commerce 

extérieur et l'économie extérieure. 

L'un des axes économiques les plus touchés par les développements du marché 

mondial d'un point de vue scientifique est le secteur du commerce extérieur, qui est un 

secteur économique important pour les économies internationales, car les ports sont un 

pilier fondamental sur lequel repose l'économie nationale, qui contribue à la croissance et à 

l'activité du commerce extérieur, et puisque les ports font partie du système de commerce 

extérieur, il est directement affecté par les développements logistiques récents qui contrôlent 

les ports. 

Mots Clé : Ports maritimes, commerce extérieur, ports de commerce, logistique 

 


