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 مقدمة 

خذت حيزا واسعا من أهم املواضيع اليت أيعية حمل صراع القوى الكربى يف العامل ومن باملوارد الطلطاملا كانت     
ىل غاية يومنا هذا إلظهور الفكر االقتصادي  وىلالدراسات من طرف املفكرين االقتصاديني منذ البداايت األ

 دونكنة من استغالل املورد الطبيعي قصى منفعة ممأحتقيق خالهلا ساليب اليت ميكن من مثل األأحماولني تقدمي 
على املوارد الطبيعية فقط بل  ليوم مل يعد يقتصر على مدى توافرها غىن الدول ا.فه خلطر النضوب املبكر تعرض

 قدرهتا على استغالل هذه املوارد بكفاءة .مدى على كذلك 

ك املشكلة ر ساس نشوء علم االقتصاد  وحمأخرية اليت كانت هذه األيزال يواجه ندرة املوارد  ، الفالعامل كان و      
االقتصادي على   وكرب معدالت للنمأالتسارع الدويل حنو حتقيق  هذه األخريةاالقتصادية  ،وما زاد من خطورة 

ىل يومنا إ اليترض الواقع يف الكثري من الدول ،أن كان هذا النمو غري مرتجم على إو  هذه املوارد  حساب رصيد
 أن  ر خطورة هو م،وما يزيد األ دىن مظاهر املساواة والعدل يف توزيع مداخيل هذا النموأىل إهذا ال تزال تفتقر 

هذه احلقيقة معروفة  ن كانتإفراد وزايدة حاجاهتم و األعدد قل بكثري من معدل منو أتنمو مبعدل حاليا هذه املوارد 
 ازدادت تفاقما . ةاملشكل ن  أإال منذ القدر ،

هم حمددات هذا أوالنمو االقتصادي ابعتبارها من عادة ما تكون هناك عالقة طردية ما بني املوارد الطبيعية و       
حيث ميكن أن يكون توافر املوارد الطبيعية ،ذلك ال ينطبق  على كل الدول الغنية ابملوارد الطبيعية   أن   الخري ،إاأل

والسبب طبعا راجع هم عوامل اخفاقها االقتصادي ،أن مل يشكل إيف الدولة نقمة على النمو االقتصادي  وهذا 
اخنفاض   االقتصادية اليت الحظت أن   حيث هناك العديد من الدراساتوء استغالل هذه الدول ملواردها ،ىل سإ

يف الدول اليت هلا وفرة يف املوارد الطبيعية وغالبا ما تكون اقتصادايت هذه الدول يكون معدل النمو االقتصادي 
كثر ميال وتوجها حنو الريع على خالف الدول الفقرية من املوارد الطبيعية واليت متكنت من حتقيق معدالت منو أ

 اقتصاد منتج ومنافس .مرتفعة  وبناء 

صبحت مناذج غري متوازنة وغري مستدامة ،كان هدفها الرئيسي أخمتلف النماذج التنموية  ن  إونظرا لذلك ف     
كانت هذه النماذج حمل انتقاد   لكالبيئي ،لذاالجتماعي و مهال للجانبني فقط حتقيق معدالت منو مرتفعة مع ا

مية  ومل يعد املفهوم  التقليدي بعاد جديدة يف عملية التنأصبح مؤخرا  الرتكيز على أو العديد من االقتصاديني ،
االجتماعية ، بعاد االقتصاديةالتوافق بني األوذج تنموي جديد حيقق االنسجام و صبح يتطلب وضع منأمما ،صاحلا 

تنمية املستدامة ،حيث طلق على هذا النموذج مصطلح الوقد ا   يتصف هذا النموذج ابالستدامة ،البيئية حىتو 
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ول تقرير عن حالة البيئة  من قبل االحتاد الدويل حلفظ أم حني مت اصدار 1951ىل سنة إوىل ترجع بداايته األ
خرى ليوثق مصطلح أالبيئة  لتليها مبادرات واءمة بني االقتصاد و جل  املأالبيئة  ،وقد مت اعتباره مبادرة مهمة من 

مت حتديد مفهوم واضح  ودقيق له م ،و 1978سنة  "مستقبلنا املشرتك"ول مرة يف تقرير التنمية املستدامة  رمسيا وأل
خرية هذه األوار لتحقيق التنمية املستدامة ،احل ةخرى شهدت مشاركة دولية واسعة لتوسيع دائر ألتليها مؤمترات ،

 املستقبل .و جيال احلاضر قاعدة املوارد الطبيعية لصاحل أ هم مبادئها احملافظة علىأاليت كانت من 

يف التطور  دورمن  اسرتاتيجية يف االقتصاد الدويل ملا لههم املوارد الطبيعة اليت هلا مكانة أويعترب النفط من      
قطاب اقتصادية منافسة أومع منو االقتصاد العاملي ونشوء اعي وخاصة يف الدول املنتجة له ،االجتماالقتصادي و 

مني أيف العامل لت رة على منابع النفطية منها السيطغاعدة الضعت له اسرتاتيجيات و  حيثأمهية النفط ،زادت 
له   كان  تنزاف اجلائر وغري العقالين ماساالمما جعل النفط حتت طائلة مثان ،أبرخص األليها وإاالمدادات النفطية 

املصدرة له من جهة أخرى.ليبقى ثر على البيئة  وعلى رصيد هذا املورد من جهة وعلى املسار التنموي للدول أ
عالوة على ذلك ظهور بدائل طاقوية جديدة .التحدايت البيئية رجح ما بني حتدايت النضوب و أمستقبل النفط يت

 .تفقده قيمته االقتصادية للنفط  قواي ان تكون منافسأهنا أوصديقة للبيئة واليت من ش

ساهم بشكل فعال يف تزويد االقتصاد تو يف العامل ،نتجة للنفط أهم الدول املوتعد الدول العربية النفطية من       
تصدر ي  خرى ما جعلهألنواع النفط اأاليت ميزته عن ابقي و ،ص اليت يتمتع هبا النفط العريب نظرا للخصائ العاملي 

ميثل مصدر الدخل الرئيسي للدول العربية النفط يزال ال استخداما يف العامل ،وكثر طلبا و قائمة املصادر الطاقوية األ
واليت لعبت دورا مهما يف املسار  لألسعار جئةنفطية ضخمة نتيجة القفزات املفا ا،وقد حققت عوائد املنتجة له 

حيث استطاعت الدول العربية النفطية االنطالق خبطى سريعة حنو الرفع من مستوايت التنمية وقد  التنموي العريب
االجتماعية وتطوير و واليت تضمنت بناء البىن التحتية االقتصادية ،نموية مهمة جدا ال يستهان هبا حققت اجنازات ت
ملموس الرفع من مستوايت التنمية  وحتقيق ر يف حتقيق معدالت منو معتربة  و ثأكان هلا   مما  خمتلف القطاعات

 . لأللفيةهداف االمنائية لبعض  األ

اليت كان هلا جعله عرضة جملموعة من الصدمات و  ارتباط االقتصاد العريب ابلنفطذلك ال ينفي حقيقة أن  ن  إو      
كثر من ذلك هناك العديد من التحدايت اليت تواجه الدول العربية النفطية أ.كبري على االستقرار االقتصادي   أتثري

جال آو أوهو يف نفس الوقت مهدد ابلنضوب  عاجال طماع الدولية  أليومنا هذا حمل ا ىلإفالنفط العريب ال يزال 
جمموعة من التحدايت  يف ظل وجود عدة بدائل طاقوية جديدة شهدت توجها دوليا ملموسا حنوها .فضال عن
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تغيري جذري يف حداث إجل أالبيئية ،مما يستدعي  ضرورة التحرك السريع للدول العربية النفطية  من التنموية  و 
 املستقبلية .جيال احلاضرة و ستغاللية للنفط  مبا خيدم مصاحل األاسرتاتيجياهتا اال

وغريها من العوامل لطاقة سواق اأتعاظم هذه التحدايت يف ظل التغريات السريعة اليت تشهدها وإن كان        
،فوضعت النفطية االقتصادية و  سياساهتاعادة النظر يف إحترك الدول العربية النفطية حنو من وترية  عر  س   االخرى

عادة إبني البعد االقتصادي ،االجتماعي و البيئي حماولة بذلك  بعاد تعددت ماأذات جمموعة من االسرتاتيجيات 
 . هيكلة  اقتصادايهتا وفق ضوابط التنمية املستدامة  

 أوال:اشكالية البحث 

 انطالقا مما تقدم ،تطرح اشكالية البحث على النحو التايل :    

واردها النفطية مبا خيدم التنمية مل مدى متكن الدول العربية النفطية من حتقيق االستغالل املستدامما     
   البيئية؟بعادها االقتصادية ،االجتماعية و املستدامة أب

 ويندرج ضمن هذا التساؤل احملوري التساؤالت الفرعية التايل :    

 ظل ندرة املوارد الطبيعية ونضوهبا؟ مهية التنمية املستدامة كنموذج تنموي بديل يفأما  .1
  ؟الدويل يف االقتصاد العريب و ىل مىت سوف يبقى النفط حمافظا على مكانته االسرتاتيجية إ .2
 يف الدول العربية النفطية ؟ التنمية املستدامةىل أي مدى ساهم النفط يف حتقيق إ .3
 النفط العريب وفق ضوابط التنمية املستدامة ؟ رتاتيجيات الكفيلة بضمان استغاللما االس .4

  اثنيا :فرضيات البحث

 : تني التاليالفرضيتني تستدعي معاجلة املوضوع طرح     

االيفاء  على قدرته من وقلل ذروته النفط بلوغ اقرتاب يف ساهم للنفط العقالين غري االستغالل .1
 ؛ الطاقة من التنموية ابالحتياجات

ول خطواهتا حنو حتقيق أوضعت الدول العربية النفطية جمموعة من االسرتاتيجيات ميكن اعتبارها  .2
 .االستغالل املستدام ملواردها النفطية 
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 :أمهية البحث  اثلثا

مما جعله حمل صراع يل يستمد هذا البحث أمهيته من أمهية النفط كمورد طبيعي اسرتاتيجي يف االقتصاد الدو       
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى  ،هذا الصراع قائما إىل يومنا هذا وال يزالما بني القوى االقتصادية الكربى دائم 

األمهية اليت أصبحت تكتسيها التنمية املستدامة يف الوقت احلايل ابعتبارها النموذج التنموي البديل الذي تسعى 
 واجهة حتدايته.مالنامية إىل حتقيق أهدافه و  مجيع الدول سواء املتقدمة أو

لذا تربز أمهية البحث لكونه يتطرق إىل الربط بني النفط والتنمية املستدامة ابعتبارمها متغريين اقتصاديني ال        
ا أمهية عن اآلخر ومها من قضااي الساعة اليت حظيت ابهتمام العديد من االقتصاديني وخصوصا يف يقل أحدمه

م ما اجنز يف شأنه من دراسات إال ان  ذلك مل ينقص من أمهيته كموضوع دراسة ،فالنفط ورغالدول النامية النفطية 
كما أن  التنمية املستدامة من املفاهيم احلديثة ،،فكل مرة جند أن موضوع النفط يف حاجة إىل املزيد من الدراسات 

يسعون إىل حتديد أدق إلطارها  اليت اليزال العديد من االقتصاديني وااليكولوجيني وغريهم من املفكرين والباحثني 
 اليت مير هبا عاملنا اليوم .املفاهيمي وسبل حتقيق أهدافها متاشيا مع التغريات االقتصادية والبيئية 

كما والنفط حيتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى اىل حتديد االطر املناسبة لتحقيق االستغالل املستدام له ،و       
ا  هو معروف ال يوجد هناك مناذج جيدة لبلدان عربية نفطية عن إدارة النفط وفق ضوابط التنمية املستدامة رغم أهن 

عترب منوذجا انجحا كالنرويج اليت تمن أكرب الدول املنتجة للنفط على املستوى العاملي على خالف الدول املتقدمة  
لنفطية  قد خطت خطوات معتربة حنو اليوم لدولة نفطية متطورة تنمواي وبيئيا ،وإن كان البعض من الدول العربية ا

حتقيق االستغالل املستدام للموارد النفطية واليت تستحق الوقوف عندها وايالئها القدر الكايف من التحليل والتقييم 
 لتحديد أهم اجيابياهتا وسلبياهتا مع استشراف خيارات استدامة النفط العريب .

 أهداف البحث : رابعا

واملوارد حنو حتقيق معدالت منو مرتفعة على حساب البيئة  السلبية للتسارع الدويلاثر هم اآلأالوقوف عند  .1
 ؛ةغري مستدام اذجمن الكوهنانتقاد العديد من االقتصاديني  من النماذج التنموية حمل تجعل واليتالطبيعية 

هذا  ورهم احملطات الرئيسية منذ ظهأالتحديد الدقيق لإلطار النظري للتنمية املستدامة مع عرض  .2
املستقبلية  جيال احلالية و مهيته يف احملافظة على املوارد الطبيعية الناضبة لصاحل األأىل يومنا هذا و إاملصطلح 

 ؛هم مبادئ هذا النموذجأره من اابعتب
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مع حماولة توقع ىل يومنا هذا إوىل مهية االسرتاتيجية للنفط يف االقتصاد الدويل منذ اكتشافاته األإبراز األ .3
لية لبعض ابالعتماد على خمتلف التوقعات املستقب سواق الطاقةأتطورات  نفط يف ظلملستقبل ال

 ؛ظمات الدولية ذات االختصاصنواملاالقتصاديني املعاصرين 
 العاملي؛العريب و التحديد الدقيق ألهم التحدايت اليت يواجهها النفط على املستوى  .4
جبوانبها االقتصادية  التنمية املستدامةحماولة قياس مدى متكن الدول العربية النفطية من حتقيق  .5

 ؛،االجتماعية ،البيئية واملؤسسية
ومدى  لنفطية الستغالل مواردها النفطيةسرتاتيجيات اليت وضعتها الدول العربية ااالهم أالوقوف عند  .6

جيية يف استغالل مواردها من التجربة النرو  ضوء الدروس املستفادةلى ع يتها يف حتقيق التنمية املستدامةفعال
هم اخليارات االسرتاتيجية البديلة اليت ميكن للدول العربية النفطية تطبيقها أمع حماولة لعرض  النفطية

 ؛لتحقيق االستغالل املستدام ملواردها النفطية 

 أسباب اختيار املوضوع خامسا :

جمموعة من العوامل اليت ميكن توضيحها يف ما يلي : إىليعود اختياران للموضوع   

البحث يف كيفية حتقيق االستغالل املستدام للموارد النفطية العربية من أهم القضااي الرئيسية غري  اعتبار .1
 القابلة للتأجيل اليت تستحق االهتمام الفوري واجلدي.

مة ،واسقاط هذا النموذج التنموي مبختلف والتعمق يف موضوع التنمية املستداالرغبة يف التوسع أكثر  .2
أبعاده ومؤشراته على االقتصادايت العربية النفطية خاصة يف ظل اهلزات املتتالية اليت تعرضت إليها أسواق 
النفط ،حماولني لفت االنتباه إىل أمهية التنمية املستدامة يف احملافظة على املوارد الطبيعية منها النفط لصاحل 

 ية واملستقبلية  . األجيال احلال

 الدراسات السابقة سادسا :

بشكل و هناك العديد من الدراسات ايت تناولت العالقة بني النفط و التنمية املستدامة ولكن من زوااي خمتلفة       
 ىل موضوع حبثنا نذكر ما يلي :إقرب أهم الدراسات اليت كانت أسطحي وغري معمق ،ومن 

 غاليدا الن ،بول ستيفنز و فيليكس بريستون ،ترشيد استخدام الثروة النفطية يف اخلليج :اجنازات -1

 .2013وحتدايت ،املعهد امللكي للشؤون الدولية ،
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اقتصر التقرير على الدول اخلليجية )االمارات العربية املتحدة ،اململكة العربية السعودية ،قطر ،الكويت     
ن ينجر عن االستهالك املفرط للطاقة ،وخصوصا بعدما أ،البحرين وسلطنة عمان( حمذرا هذه الدول عن ما ميكن 

ىل النفط امجايل ما تستهلكه دول افريقيا إ رئيسيال و اليت يعود مصدرها يف هذه الدول فاقت الطاقة املستهلكة
املخرجات االقتصادية املنتجة منها ،مما يهدد عملية قة املستهلكة و أبكملها ،من زايدة اتساع الفجوة بني الطا

االستدامة على عدة مستوايت ،على الرغم من اخلطط اليت وضعتها الدول الست من حتسني كفاءة البنية التحتية 
ن فعالية هذه أقطاع النقط وغريها ،إال  وإصالحسعار الطاقة أمستوى الكفاءة الصناعية ،اصالح  ،الرفع من

ىل غياب كل من احلوكمة ،الدعم السياسي وحوافز السوق إمرا بعيد املنال نظرا أاخلطط يف مجيع الدول املعنية تظل 
خرى ت وجتميعها وغريها من العوامل األداء ورصد البياانسعار الطاقة ، قصور التوعية ،ضعف قياس األأتدين ،
ن يرشد استغالل املوارد النفطية من خالل تبادل املعلومات وبناء القدرات أن التعاون اخلليجي  أنه من شأال إ،
سعار الطاقة ،نشر استخدام الطاقة املتجددة أتوحيد التطوير الطاقوي ،جمال البحث و  قامة مشاريع مشرتكة يفإ،

 يع املشرتكة اليت تفي ابلغرض.وغريها من املشار 

،املعهد العريب للتخطيط ار العربية :الفرص والتحدايت طقمجيل طاهر ،النفط والتنمية املستدمية يف األ-2
 .1997،ديسمرب 

ا املستدمية من تنميتهسار االقتصادي لألقطار العربية و تناولت هذه الدراسة حتليل و تقييم دور النفط يف امل      
حتليل لطبيعة قطاع النفط يف األقطار العربية من انحية اإلنتاج ،اإلطار النظري للتنمية املستدامة  التطرق إىلخالل 

العربية املنتجة  دراسة لدور النفط يف التنمية العربية من خالل حتليل أاثره على االقتصادايت، و االستهالك
فاق االقتصادايت العربية يف ضوء املتغريات احمللية آالقطاع و اليت ميكن أن تواجه هذا التحدايت و واملستهلكة له 

 الدولية .اإلقليمية و و 

مما يلقي على الدول رئيسي يف مسار التنمية العربية ،وقد توصل الباحث إىل أن النفط سيبقى له دور        
دات النفطية استغالال جيدا العربية تعظيم االستفادة من الفرص اليت يتيحها وجود النفط من خالل استغالل العائ

ابلتايل يعكس أثره ابعتباره مصدر انضب وغري متجدد و م فيه البحث عن مصادر دخل بديلة تيف الوقت الذي ي
 .على توفري تنمية مستدمية لألجيال القادمة
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3- Helge Ryggvik , The Norwegian oil experience :A toolbox for managing 

resources?  Centre for technology ,innovation and culture .2010. 

،فبعد اكتشاف  هلا للنفط تناولت الدراسة حتليل و تقييم السياسة النفطية النروجيية منذ االكتشافات االوىل     
النفط اجتهت النرويج إىل إقامة صناعة نفطية وطنية كفؤة  ويف نفس الوقت استطاعت احلفاظ على  دولة الرفاه 

ا على مواجهة كافة التحدايت املتعلقة ابألمن ،السالمة البيئية لتصبح بذلك اواة  ، كما أثبتت النرويج قدرهتسوامل
النرويج حمل االهتمام الدويل ،حيث أوضحت نتائج الدراسة أن النموذج النروجيي املثال الوحيد الناجح يف إدارة 

ساؤالت وأبرزها :هل الدول النفطية األخرى لديها ما يؤهلها املوارد النفطية ليختتم الباحث دراسته مبجموعة من الت
 للتعلم من التجربة النروجيية ؟

4- Jerlie Gingras , le rôle de l’abondance des ressources naturelles dans la 

croissance économique ; mémoire pour l’obtention de grade de maitre , 

université Laval , Octobre 1997 . 

يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إىل معرفة االليات اليت يتم من خالهلا الرفع من معدالت النمو    
االقتصادي يف الدول الغنية ابملوارد الطبيعية ،فهناك العديد من العوامل املؤثرة على النمو االقتصادي مثل املرض 

كن حتقيق معدالت إذا كانت هذه االليات مرفقة بسياسات حمكمة  من املماهلولندي ،االبتكار واملعرفة وغريها ،ف
،وقد أشار الباحث إىل أن املوارد الطبيعية هلا درور اجيايب يف النمو االقتصادي وذلك من خالل النمو املعتربة 

سية يف املسامهة يف احلصول على مدخالت العملية االنتاجية بتكلفة منخفضة وإنتاج منتجات أبسعار تناف
األسواق العاملية  مما يساهم يف ارتفاع الدخل القومي هذا من جهة ،ومن جهة أخرى تطرق الباحث إىل اجلانب 

، Gelb 1988،Duty 1990السليب لتوافر الدولة على املوارد الطبيعية مستدال بذلك بكل من دراسات 
Lane & Tornell1995 ا أتثري سليب على النمو االقتصادي ، واليت أوضحت أبن وفرة املوارد الطبيعية  هل

أوجدت عالقة سلبية بني وفرة املوارد  Sachs & Warner  1995وحىت الدراسة التجربية اليت قام هبا
الطبيعية والنمو االقتصادي  كما أن  سياسات احلصول على الريع للدول الغنية ابملوارد الطبيعية قائمة على 

رد .ومن أهم النتائج اليت توصل اليها الباحث أن وفرة املوارد الطبيعية يف دولة ما االستغالل غري األمثل هلذه املوا
ليس لديها أتثري سليب  على معدل منو االستهالك  ،وان ختصيص هذه املوارد هو الذي يؤثر على مستوايت 

عدل جتدد رصيد االستهالك ،ليستنتج الباحث كذلك أن من أهم املتغريات املؤثرة على معدل منو االستهالك م
املوارد الطبيعية ،لذا ال بد على الدولة من األخذ بعني االعتبار  معدل جتدد رصيد املوارد الطبيعية سواء من خالل 
جعل استخراج املوارد الطبيعية  يكون أكثر رحبية أو االستثمار يف البحث عن بدائل جديدة هلذه املوارد ،وال يتم 
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البحث والتطوير الذي من شأنه أن يؤدي إىل احلد من اآلاثر السلبية لتوافر ذلك إال من خالل االستثمار يف 
 املوارد الطبيعية كما ميكن للتكنولوجيا اجلديدة أن تؤخر نضوب هذه املوارد.

 منهج البحث سابعا :

خمتلف اخللفيات  وحتليل انطالقا من عرض الوصفي التحليلي  ع االعتماد على املنهجو استدعت دراسة املوض     
راء االقتصاديني املعاصرين آ ختلفودعم ذلك مبالنفط امة و التنمية املستد، تتعلق ابملوارد الطبيعية يتالنظرية ال

ىل إضافة إالتنمية املستدامة أببعادها الثالث ضرورة الربط بني استغالل النفط و وجبوا أاهليئات العاملية  الذين و 
قطاع النفط واقع وآفاق حتليل حماولني املتاحة حول موضوع الدراسة االحصائيات الرمسية البياانت و حتليل خمتلف 

ىل حتليل خمتلف االسرتاتيجيات اليت اعتمدهتا الدول العربية النفطية إ ،ابإلضافةالعريب على املستوى الدويل و 
املتكونة نفطية العربية اللدول امقتصرة دراستنا على عينة دها النفطية وفق ضوابط التنمية املستدامة ر الستغالل موا

ابعتبارها  الكويت وليبيا(العربية السعودية ،العراق ،قطر ،العربية املتحدة ،اجلزائر ،اململكة سبع دول )االمارات  من
املورد من هذا العاملي وتوافرها على احتياطات ضخمة نتجة للنفط على املستوى العريب و من أكرب الدول امل

ىل غاية إانطالقا من سنوات ماضية  كمراحل اترخيية هلا عالقة ابملوضوع ،حمددين االطار الزمين  االسرتاتيجي
 غلبية دراستنا  .أالسنوات األخرية و اليت سرتتكز عليها 

 هيكل البحث اثمنا :

ربعة ،أاخلامتة العامة و  ىل املقدمة العامةإضافة إجل معاجلة اشكالية البحث ،فقد تضمن البحث ،و أمن     
 :وهيفصول 

متضمنا ثالث مباحث طار تطور الفكر التنموي إاملوارد الطبيعية يف  ول و الذي متحور حولألالفصل ا      
سباب االهتمام بدراسة املوارد أأهم ىل اقتصاد املوارد الطبيعية بعرض إىل مدخل إرئيسية ،حيث تطرق األول منها 

غري املتجددة  ةطرق قياس املوارد الطبيعيى تناولت ندرة الوارد الطبيعية و النظرايت االقتصادية اليتاالقتصادية ،أهم 
من خالل املوارد الطبيعية و  ىل دراسة العالقة بني النمو االقتصاديإوكيفية ختصيصها .أما املبحث الثاين فقد تطرق 

ساسية حول النمو االقتصادي  ،توضيح الفرق بينه وبني التنمية االقتصادية وعالقته ابملوارد عرض أهم املفاهيم األ
ليتطرق املبحث على النمو االقتصادي .ىل نقمة إن تتحول املوارد الطبيعية من نعمة أكيف ميكن   إبيضاحالطبيعية 
ساسية حول من خالل عرض خمتلف املفاهيم األ التنمية املستدامةعالقة ما بني املوارد الطبيعية و ىل دراسة الإالثالث 

 طار ضوابط التنمية املستدامة .إبعادها ومؤشراهتا وكيفية استغالل املوارد الطبيعية يف ،أالتنمية املستدامة 
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،وقد تضمن  أمهية النفط كمورد طبيعي اسرتاتيجي يف االقتصاد الدويل تمحور حول فأما الفصل الثاين      
ىل إمهية االسرتاتيجية للنفط يف االقتصادي ابلتطرق األول ية ،حيث تناول املبحث األثالث مباحث رئيس
ما املبحث الثاين فتناول أساسيات الصناعة النفطية ،أمهيته يف القطاعات االقتصادية و أخصائص النفط ،

نتاج اإلمن خالل تقدير حجم االحتياطات ، ستهالك النفط عاملياإنتاج وااالحتياطات النفطية يف ظل تطور 
ليتناول املبحث الثالث  فطية يف ظل التوقعات املستقبلية سواق الناالستهالك يف العامل وعرض ألهم  تطورات األو 

االستغالل غري  اثرآصبح يواجهها االستثمار يف قطاع النفط ،أىل خمتلف الصعوابت اليت إمستقبل النفط ابلتطرق 
 طار محاية البيئة .إهم اسرتاتيجيات االستغالل العقالين للموارد النفطية يف أنفط و العقالين لل

ربية يف ضوء االجنازات احملققة مكانة النفط يف االقتصادايت العيف حني متحور الفصل الثالث حول       
نفط العريب االسرتاتيجية للمهية ول منها اهتم بتوضيح األاألوالذي تضمن ثالث مباحث رئيسية ،، التحدايتو 

جتارة هيكل قطاع النفط العريب و لنفط العريب وأبعاده ،ئص ااهم خصأىل إملي ابلتطرق االععلى املستوى احمللي و 
اليب توظيف االيرادات سأىل إوقد تطرق ما املبحث الثاين  فتناول مكانة النفط يف االقتصاد العريب أالنفط العريب ،

 هم املعوقات اليت تعيق عملية استدامة التنمية يف الدول العربية النفطيةأعلى استدامة التنمية و ثر النفط  النفطية  ،أ
طماع الدولية اليت تتضمن كل من األنفط العريب و ىل التحدايت املستقبلية اليت يواجهها الإليتطرق املبحث الثالث 

 قوية.التحدايت البيئية يف ظل تطور البدائل الطاالتحدايت التنموية و ،

يف ضوء التجربة  اسرتاتيجيات استغالل النفط العريب وخيارات استدامتهما الفصل الرابع فتمحور حول أ      
اسرتاتيجيات الدول العربية يف استغالل ىل إساسية ،تطرق أول مبحث أوقد تضمن ثالث مباحث ،النروجيية 

لرفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية  املستخدمة يف عمليات النفطاملوارد النفطية من خالل عرض أهم التقنيات احلديثة 
ىل إ،ليتطرق املبحث الثاين التنويع االقتصادي ن اسرتاتيجيات التنويع الطاقوي و محاية البيئة ،إضافة إىل كل مو 

ة عامة عن دارة املوارد النفطية ضمن توليفة التنمية املستدامة بعرض نظر إدراسة للنموذج النروجيي كنموذج أمثل يف 
االقتصاد النروجيي ،اسرتاتيجية استغالل النفط يف النرويج وأهم الدروس احملتملة االستفادة منها  للدول العربية 

الستغالل املوارد البديلة جمموعة من االسرتاتيجيات ما املبحث الثالث فقد تناول  ،أالنفطية من هذا النموذج 
عادة النظر يف إاليت تضمنت اخضاع النفط العتبارات التنمية املستدامة ،ة وفق ضوابط التنمية املستدامة و فطينال

خضر ابعتباره البديل التوجه حنو االستثمار يف االقتصاد األسياسات صناديق الثروة السيادية وترقية ادائها و 
 االسرتاتيجي إلعادة هيكلة االقتصادايت العربية النفطية وفق ضوابط التنمية املستدامة .
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 متهيد

املوارد االهتمام بدراسة صبح أحيث ، يف جمال االقتصاداسات هم الدر أتعد دراسة اقتصادايت املوارد من       
واحملافظة عليها مع املفاضلة بني استخداماهتا  مكانية تنميتهاإالبحث يف و  الطبيعية منها وابألخصاالقتصادية 

معظمها موارد طبيعية غري  ن  أوذلك خشية تعرضها للنضوب لكون ، يف الوقت احلايل ابلغا هتماماايلقى  البديلة
 .لألفراداملتعددة يف ظل االحتياجات املتزايدة و   متجددة

رفع واليت تساهم بشكل كبري يف   الرئيسية للنمو االقتصاديهم احملددات أطبيعية من لاملوارد ا ن  أفال شك       
يتوقف على مدى توفر  أصبحفتحقيق الرفاهية االقتصادية مستقبال ايت التنمية االقتصادية ،وحتسني مستو  معدالته

على املوارد   تتوافرال ينطبق على مجيع الدول اليت هذا ن  أ إال،مثل هلا الدولة على املوارد الطبيعية مع التخصيص األ
فهناك العديد من الدول الخفاق االقتصادي ،عوامل ا همأن يكون توافر املوارد الطبيعية من أفيمكن الطبيعية ،

 اليتعلى خالف بعض الدول  ىل يومنا هذا من حتقيق التنمية االقتصادية املنشودةإالغنية ابملوارد الطبيعية مل تتمكن 
 . افتقارها للموارد الطبيعيةصبحت يف مصاف الدول املتقدمة رغم أ

االستغالل املفرط  ىلإدى أمعدالت النمو  زايدةىل إالدول املتقدمة  وابألخصمجيع دول العامل  تسارع ن  أكما       
دية والبيئية منها زمات االقتصالك العديد من األحيث نتج عن ذ، والتدهور البيئيوغري العقالين للموارد الطبيعية 

البحث عن االقتصاديني الذين حاولوا  نواليت شغلت فكر العديد مزمة التلوث البيئي أمة الغذاء و ز أأزمة الطاقة ،
حيث جاء خرى ،أعلى البيئة من جهة  حيافظنتاجية هذه املوارد من جهة و إاستدامة  يضمن منوذج تنموي بديل

احلفاظ على قاعدة املوارد  يتطلب ضرورةوالذي مفهوم التنمية املستدامة كبديل موسع للمفاهيم التنموية السابقة 
خذ نتاج واالستهالك غري املستدامني مع األمناط اإلأتغيري وية و هداف التنمالطبيعية واستخدامها يف ما خيدم األ

 لذا سنركز يف هذا الفصل على العناصر التالية :شاركة يف املوارد الطبيعية ،امل يف جيال القادمةبعني االعتبار حق األ

  ؛ىل اقتصاد املوارد الطبيعيةإمدخل 
  ؛النمو االقتصاديو املوارد الطبيعية 
  املوارد الطبيعية والتنمية مستدامة. 
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 الطبيعية مدخل إىل اقتصاد املوارداملبحث األول :

 بعدما كانت تقتصر دراستها فقط منهتمام العديد من االقتصاديني ابلقد حظيت دراسة املوارد االقتصادية        
حد الفروع الرئيسية لعلم أحيث أصبح علم االقتصاد يهتم بدراستها ابعتبارها اجليولوجيا ،وم اجلغرافيا و قبل عل

يف وقد حاولت العديد من املدارس الفكرية تقدمي إطار نظري شامل يبحث القتصاد وهو االقتصاد التطبيقي ،ا
 والتخصيص األمثل هلا إمكانية تنميتها واحلفاظ عليها و املوارد الطبيعية منها  وابألخصندرة املوارد االقتصادية 

 .إلشباع حاجيات األفراد املتعددة واملتزايدة

  املوارد االقتصادية :ماهيتها وأسباب االهتمام بدراستها املطلب األول :

سهام كبري يف جعل  إجمموعة من العوامل اليت كان هلا زايدة االهتمام بدراسة املوارد االقتصادية كان نتاج  إن       
هذه الدراسات علما قائما بذاته ميد علم االقتصاد مبختلف املعلومات الضرورية لرسم السياسات االقتصادية 

 ووضع اخلطط التنموية املالئمة .

 املوارد االقتصادية ماهية  -1

ختصيص املوارد احملدودة  حد العلوم اليت هتتم بدراسة سلوك األفراد وذلك من انحية أميثل علم االقتصاد        
العلم الذي يدرس  :" هن  أعلى    Samuelsonحيث عرفه االقتصادي ة واملتزايدة ،لتلبية احتياجاهتم املتعدد

كيفية اختيار استعمال عناصر اإلنتاج احملدودة لغرض إنتاج السلع واخلدمات وتوزيعها على أفراد اجملتمع لغرض 
فعلم االقتصاد يعمل على توفري الطرق والوسائل اليت تسمح لألفراد تلبية حاجياهتم املتزايدة يف ظل ، 1االستهالك "

 حمدودية املوارد وندرهتا. 

أساس علم االقتصاد وحمرك املشكلة االقتصادية واليت يعود ظهورها إىل حماولة األفراد إشباع  وتشكل الندرة       
وانتشارا يف  حدهواملشكلة االقتصادية تكون أكثر لذي تزداد فيه حمدودية املوارد ،حاجاهتم غري احملدودة يف الوقت ا

  2النامية مقارنة ابلدول املتقدمة . الدول

                                                           
طرابلس ، ليبيا وىل ،أكادميية الدراسات العليا ،الطبعة األاملدخل إىل التفكري االقتصادي :املبادئ واالقتصاد اجلزئي نوري عبد السالم بريون، - 1
 .18، ص :2003،
 .170، ص :  2012األردن،،الطبعة األوىل ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ، اتريخ األفكار االقتصاديةعبد علي كاظم املعموري ،  - 2
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االجتماعية والتنظيم االجتماعي  ه :"العلم الذي يتضمن البحث يف العالقاتف االقتصاد كذلك أبن  عر  كما ي         
لذا يصنف االقتصاد  ، 1بني خمتلف حاجات األفراد املتباينة أبكرب كفاية ممكنة "جل توزيع املوارد االقتصادية أمن 

واليت تعترب كأحد  فروع العلوم االجتماعية الذي  يبحث يف سلوك الفرد يف ما خيص استغالل املوارد االقتصادية 
دولة من موارد ومدى ا لدى التقاس مب أصبحتاليت  األخرية،هذه من أهم حمددات مستوى الرفاهية االقتصادية 

 قدرهتا على استغالهلا استغالال أمثال .

 مفهوم املوارد االقتصادية -1-1

 . 2ه :"ما يستخدم يف إنتاج السلع واخلدمات اليت تشبع حاجات أفراد اجملتمع "ن  أف املورد عموما على عر  ي      
 التالية :ولكي يكتسب املورد املفهوم االقتصادي ال بد من توفر الشروط 

 ؛وابلتايل يتمتع ابلندرة النسبية مبعىن وجود طلب عليهيكون للمورد سعرا ، أن 
 يئ املورد لالستخدامهتلذا ال بد من توفري املعرفة الفنية اليت ل املورد يتطلب حتقيق املنفعة ،استغال. 

  اإلنتاجبدراسة عوامل  األمرهتم يف ابدئ فعلم االقتصاد ا  جزءا ال يتجزأ من علم االقتصاد ، متثل املواردف      
 املوارد  أهممن  األخرىالذي ميثل مبعناه الواسع البيئة الطبيعية واليت متثل هي  األرضوابخلصوص عامل 

 إىل ابإلضافةرد منها عوامل البيئة الطبيعية ،النشاط االقتصادي يعتمد بشكل كبري على املوا أن  كما االقتصادية  ،
 اإلنتاجتتعلق بكمية  علما قائما بذاته ميد علم االقتصاد مبختلف املعلومات اليت أصبحاملوارد االقتصادية دراسة  أن  

وهذا يساعد من املوارد، األقاليم إنتاجية وإمكانية دالتوزيع اجلغرايف للموار طات املؤكدة واحملتملة ،و االحتيااملمكنة ،
 . 3 وتنفيذ خططها وبراجمها التنموية  واالقتصادية املالئمة اإلنتاجيةالسياسات  رسمالدولة على 

عناصر اإلنتاج املتاحة اليت ميكنها أن تسهم يف تطوير اإلنتاج :" اف املوارد االقتصادية كذلك أبنَ عر  كما ت         
 4اخلدمات "هذه العناصر هي أساس طلب السلع و و ، البشرية واملاديةارد الطبيعية ،وتتضمن املو 

                                                           

 .20مرجع سبق ذكره ، ص :نوري عبد السالم بريون ، -1 
 .09، ص : 2007، مصر، ،اإلسكندرية ،  املكتب اجلامعي احلديث اقتصادايت موارد البيئةإميان عطية انصف و هشام حممد عمارة  ، -2 
الطبعة األوىل،دار اإلعصار العلمي ومكتبة اجملتمع العريب للنشر ، دراسات يف اجلغرافيا االقتصاديةحممود يوسف عقلة ،اهلادي مساعدة و جمد عبد أ -3 

 .109-108، ص ص : 2011والتوزيع ،عمان ،األردن ،
 .10: املرجع نفسه ، ص -4 
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فاملوارد االقتصادية متثل كل املوارد املدخالت .دية ،عوامل اإلنتاج و وال بد من التفرقة بني املوارد االقتصا      
من املوارد االقتصادية والذي  ءأما عوامل اإلنتاج فهي متثل جز للدخول يف االستغالل االقتصادي ،املتاحة واملعدة 

كل   أن  مبعىن  اإلنتاجيةواملدخالت تتمثل يف اجلزء املستخدم فعال يف العملية ، اإلنتاجيةفعال للعملية  إعدادهمت 
هي موارد اقتصادية بينما املوارد االقتصادية اليت مل يتم جتهيزها بعد عوامل إنتاج وكل عوامل اإلنتاج  املدخالت هي

اليت مل تستخدم فعال يف العملية  اإلنتاجعوامل  أن  كما ، نتاجإال تعد عوامل  اإلنتاجيةيف العملية  االستخدامه
ويف حالة إذا كانت حجم .وحجم املدخالت ال يتعدى حجم عوامل اإلنتاج ،ال تعد مدخالت  اإلنتاجية

عوامل  أن  كما ى وجود عوامل إنتاج غري مستغلة ،هذا يدل عل ن  إقل من حجم عوامل اإلنتاج فأاملدخالت 
قل من املوارد أ اإلنتاجكانت عوامل   إذاويف حالة ،ال يتعدى حجمها حجم املوارد االقتصادية  األخرىهي  اإلنتاج

وميكن التعبري عن ذلك من خالل ما اقتصادية مل يتم استغالهلا بعد ،وجود موارد  إىلهذا يشري  ن  إاالقتصادية ف
  :1 يلي

 حجم املوارد االقتصادية      ≥حجم عوامل اإلنتاج       ≥   حجم املدخالت

 االقتصادية املوارد  أنواع -1-2

الذي يبني ما بني معيار التوزيع اجلغرايف و لقد اختلفت املعايري اليت على أساسها تصنف املوارد االقتصادية      
الذي من خالله تصنف ار القابلية للتجدد واالستمرار و مدى انتشار املوارد االقتصادية من الناحية اجلغرافية ،ومعي

فيوضح إىل موارد ذات رصيد حمدود أما معيار األصل موارد متجددة وقابلة لالستمرار و املوارد االقتصادية إىل 
 ( يوضح أنواع املوارد االقتصادية حسب كل معيار .1.1مصدر هذه املوارد . والشكل رقم )

 

 

 

 

 
                                                           

 .بتصرف 11-10ص ص:،1984،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،بريوت،لبنان ، املوارد واقتصادايهتاعبد العزيز عجمية و حممود يونس ،حممد  -1 
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 ( : أنواع املوارد االقتصادية 1.1الشكل رقم )

 
 املصدر :من إعداد الباحثة

 ويف ما يلي سيتم توضيح أنواع املوارد االقتصادية وفقا للمعايري الثالث.     

    معيار التوزيع اجلغرايف -1-2-1

 :1وفقا هلذا املعيار تقسم املوارد االقتصادية إىل     

فرد أي وال جيد الكل مكان ،ملنتشرة بشكل واسع ويف  هي املوارد ا:موارد توزيعها اجلغرايف واسع -1-2-1-1
بدون  احلصول عليها  يتمو ، وغريها أشعة الشمساملوجود يف اهلواء ، األكسجنيمثل يف احلصول عليها ، صعوبة

 جهد وال مقابل .

إىل آخر إقليم وختتلف من هي موارد يكون توفرها متوسط ،: موارد توزيعها اجلغرايف متوسط  -1-2-1-2
 الصاحلة لالستغالل االقتصادي واملوجهة للنشاط الزراعي .ومثال على ذلك  األراضي ،

                                                           

 .بتصرف39،40ص ص : ، 2008عرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر،دار امل،الطبعة األوىل ، اجلغرافية االقتصاديةحممد مخيس الزوكة ، -1 

أنواع املوارد االقتصادية 

معيار األصل

املوارد االطبيعية 

املوارد البشرية

املوارد املصنعة 

معيار القدرة على التجدد 
واالستمرار 

موارد متجددة 

موارد غري متجددة

معيار التوزيع اجلغرايف 

موارد توزيعها جلغرايف
واسع

موارد توزيعها اجلغرايف 
متوسط

موارد توزيعها اجلغرايف
حمدود

موارد توزيعها اجلغرايف
حمدود جدا
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مثل املوارد  خرىأماكن معينة دون أهي املوارد املوجودة يف موارد توزيعها اجلغرايف حمدود : -1-2-1-3
 سعارها وفقا للعرض والطلب .أوتتحدد املعدنية كاحلديد ،القصدير والنفط ،

و يف مكان أحمدودة جدا  أماكنهي املوارد املتواجدة يف جدا :موارد توزيعها اجلغرايف حمدود  -1-2-1-4
حوايل  م1960منه سنة  أنتجتوهو معدن اندر جدا يتواجد فقط يف كندا حيث واحد فقط مثل معدن النيكل 

 العاملي . اإلنتاج% من 85

 معيار القدرة على التجديد واالستمرار 2-2-1-

 : 1املعيار إىلتنقسم املوارد االقتصادية وفقا هلذا     

تلقائيا وذلك لطبيعتها  إماهي املوارد غري القابلة للنفاذ حيث تتجدد ابستمرار : املوارد املتجددة -1-2-2-1
 املوارد احليوانية واملوارد النباتية ...اخل.اهلواء ،الرتبة ،كتنظيم اإلنسان عملية استغالهلا  أو ل

وهي املوارد القابلة للنفاذ والنضوب مع زايدة االستخدام لكنها غري املوارد غري املتجددة : -1-2-2-2
وإلسراف اإلنسان أثناء استخدامها لسد احتياجاهتا دون األخذ بعني االعتبار احتياجات متجددة وذلك لطبيعتها 

 .نفط الغاز الطبيعي والاقص ومن هذه املوارد جند الفحم ،وهذه املوارد ذات خمزون متنالقادمة ، األجيال

  معيار األصل3-2-1-

 :2إىلوفقا هلذا املعيار تقسم املوارد االقتصادية     

 وتكون لإلنسان دخل مباشر يف تكوينها وتوزيعهااليت ليس :وتتمثل يف املوارد  املوارد الطبيعية -1-2-3-1
 .هلا قيمة اقتصادية

  .غري عاملة  أوة سواء كانت عاملة القوى البشرية املتاح وتتمثل : املوارد البشرية -1-2-3-2

                                                           

 .بتصرف 41،42ص ص : ، مرجع سابق -1 
، ص  2007مصر،، الدار اجلامعية،اإلسكندرية، اقتصادايت املوارد والبيئةرمضان نعمة هللا وحممد امحد السرييت ،محد أمصطفى ، السيدة إبراهيم -2 

 .بتصرف 24-22ص :
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الطبيعة اإلنسان مع الطبيعة مثل املوارد  هذه املوارد تكون نتاج تفاعل: املوارد املصنعة -1-2-3-3
كذلك املنتجات الغذائية اليت يتم احلصول عليها ،سلع ومعدات  إىلبعد تصنيعها وحتويلها  األرضاملستخرجة من 

 الزراعية .بعد حتويل ومعاجلة املنتجات 

فمثال قد يكون املورد طبيعيا من حيث أصله ع بعضها البعض بل متكاملة ،هذه املعايري ليست متعارضة م إن      
وانضبا من حيث قدرته على التجدد وحمدودا من حيث توزيعه كما هو احلال ملورد النفط الذي يعتمد حتديد نوعه 

 على املعايري الثالث .

 أسباب االهتمام بدراسة املوارد االقتصادية -2

زايدة اهتمام الدول بدراسة املوارد االقتصادية ابعتبارها من العوامل اليت تسهم يف  األخريةشهدت السنوات     
 : ما يليواليت تتمثل فياالهتمام بدراسة املوارد االقتصادية  إىلومن العوامل اليت دفعت مستوى الرفاهية ،حتديد 

 نضوب املوارد االقتصادية  و تزايد احتماالت ندرة  -2-1

احلربني  أثناءتواجه معظم الدول مشكلة الندرة يف مواردها االقتصادية ،وقد أخذت هذه املسألة طابعا قواي       
معدل  إىل النضوب ابإلضافة إىل أن  العامليتني نتيجة زايدة تعرض احتياطي املوارد االقتصادية  خاصة الطبيعية منها 

 قل مقارنة مع معدل زايدة احلاجات .أمنو هذه املوارد أصبح 

حظيت ابهتمام العديد من االقتصاديني األوائل وتواصل  وقدفمشكلة نضوب املوارد معروفة منذ القدم ،      
تؤثر على خطر املشاكل اليت يواجهها علم االقتصاد فهي أاالهتمام هبذه املشكلة إىل يومنا هذا ابعتبارها من 

 خمتلف القطاعات االقتصادية وابلتايل على مستوى التنمية االقتصادية املراد بلوغها .

خماطر االستنزاف والتلوث يف تزايد  إىلمنها الطبيعية على وجه اخلصوص تعرض املوارد االقتصادية  كما أن       
حفورية يف تزايد ناجم احلديدية وموارد الطاقة األاملة عن استهالك املوارد املعدنية ،مستمر مثل مشاكل التلوث الناجت

التلوث الختاذ اإلجراءات اليت تؤدي رد ودراسة أسباب هذا االستنزاف و مستمر ،مما يستدعي االهتمام هبذه املوا
 1اإلقليمي أو العاملي .ة سواء كان على املستوى الوطين ،إىل احلد من هذه الظاهر 

 زايدة السكان وتعدد احلاجات  -2-2
                                                           

 .بتصرف 26-24ص ص:،2005اجلامعية ،اإلسكندرية،مصر، الدار ، أساسيات يف املوارد االقتصاديةعبد املطلب عبد احلميد وحممد شبانة ، –1 
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يف الوقت  جداتشري العديد من اإلحصائيات السكانية يف العامل إىل تزايد عدد السكان بشكل كبري وسريع      
وخصوصا املتخلفة منها تعاين من فالعديد من الدول يف معدل النمو ، االذي تشهد فيه املوارد االقتصادية تناقص
زايدة املداخيل وما عن  اليت ال تنتج فقطلسد احتياجات السكان املتزايدة و مشكلة عدم كفاية مواردها االقتصادية 

وهو زايدة السكان والذي يكون مبعدالت  آخرولكن كذلك هناك عامل تب عنه من زايدة يف االستهالك ،يرت 
االستهالك  إىلقدرا كبريا من املداخيل يتم توجيهه  أن  حيث ابلدول املتقدمة ، لنامية مقارنةكرب يف الدول اأ

مر يتطلب وهذا األلتلبية احلاجات املتزايدة  اإلنتاجالتوسع يف  إىللذا ال بد من ضرورة سعي الدول ، األساسي
 وارد االقتصادية .ابلضرورة االهتمام بدراسة امل

 التنمية االقتصادية  -2-3

تتطلب عملية التنمية االقتصادية حتديد املوارد االقتصادية املتاحة يف دولة معينة والعمل على استخدامها      
ل من حتقيق أهداف التنمية االقتصادية املنشودة عج   ا ي  بكفاءة ،فزايدة حجم املوارد االقتصادية وحسن استخدامه

لذا ال بد من الدول ية من حيث حجم املوارد املتاحة ،مالدول املتقدمة ختتلف عن الدول النا أن  ،وما هو مالحظ 
واألمثل والذي يضمن هلا وضع وتنفيذ  ءالنامية حتديد مواردها االقتصادية والشروع يف استخدامها ابلشكل الكف

 1هداف التنموية املنشودة.براجمها التنموية وحتقيق األ

 محاية املوارد واحملافظة عليها  -2-4

املوارد االقتصادية يف أي جمتمع أنا اندرة وحمدودة وهي ليست ملك جيل واحد فقط بل ملك ما تتميز به        
لكافة األجيال املتعاقبة ،إذ ال بد من استخدامها بشكل يضمن تلبية حاجات اجليل احلاضر دون تعريض قدرة 

ليها يتطلب حصرها حصرا كامال وشامال ومحاية املوارد واحملافظة عالقادمة لالستفادة منها للخطر ، األجيال
ختاذ كافة اإلجراءات اليت تضمن عدم اإلسراف يف استخدامها ، ا  اانت استغالهلا حاليا ومستقبال و وحتديد إمك

تسن بعض التشريعات اليت متنع يف الغاابت ،مصايد األمساك ، فعلى سبيل املثال هناك بعض الدول تتمثل مواردها
قطع الغاابت وصيد احليواانت يف مناطق وفرتات زمنية معينة حىت ال يكون هناك تبديد يف مواردها ونفس الشيء 
ابلنسبة للدول اليت تتوافر على املعادن فتحد من استخراجها وذلك للمحافظة عليها وضمان عدم استنفاذ قدرهتا 

                                                           

،الطبعة األوىل ،مؤسسة رؤاي للطباعة والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية،  املوارد االقتصادية )طبيعية ، بشرية ، غذائية وبيئية (حممد امحد السرييت،  -1 
 .بتصرف.17 -16،ص ص :  2011مصر ،
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وكان م ،1972توكوهلوم الذي انعقد سنة جمتمعة مثل مؤمتر س أوجراءات منفردة وقد تكون هذه اإل،اإلنتاجية 
 .يتها من االستخدام غري االقتصادياحملافظة على املوارد ومحاخماطر التلوث و  الغرض منه هو دراسة

  اثر احلروبآ  -2-5

فبالنسبة للموارد البشرية بشرية ، أوأاثر على املوارد االقتصادية سواء كانت طبيعية احلروب ختلف عدة  إن        
أما ابلنسبة للموارد غري البشرية يف الوفيات واملعطوبني ، ةتمثلتتسبب احلروب يف ضياع جزء من املوارد البشرية امل

مستوى  فاضاخنيؤدي إىل  مماتوجيهها لتلبية حاجات اجملتمع  استخدام جزء منها ألغراض حربية عوض فتتمثل يف
ا يؤدي إىل ضياع كبري من مم،الرفاهية االقتصادية للمجتمع وتوقف األنشطة االقتصادية بصفة جزئية أو كلية 

سوء توزيع املوارد بني الدول وما نتج عنه من تسابق بعض الدول حنو السيطرة عليها يف دول أخرى  كما أن  .املوارد
 1.املوارد على حساب األطراف األخرىقيق اكتفائها الذايت من نقسام العامل إىل تكتالت تسعى إىل حتأدى إىل ا  

 الثورات االقتصادية الصناعية   -2-6

حجم ونوعية املوارد االقتصادية ،نظرا للتحوالت اليت  ىات االقتصادية الصناعية وقع كبري علثور لقد كان لل       
 موارد اقتصادية مت اكتشافها املخرجات كذلك متثلت يفمتثلت يف املوارد االقتصادية  و  فاملدخالتعليها ، طرأت

البحث عنها االقتصادية وتطوير طرق  اردا كان ال بد من زايدة االهتمام بدراسة املو ذلتغيريات عليها ، وإضافة
 2واختاذ  كافة اإلجراءات والتدابري اليت تؤمن وجودها والسيطرة على مصادرها .

 قتصادي إلعادة ختصيص املوارد تدخل الدولة يف النشاط اال -2-7

 إىل ضرورة Pigou ecilA.Cو  A.Marshallلقد دعا العديد من االقتصاديني وعلى رأسهم       

 يلالقتصاد اليد اخلفية ةنظري تدخل الدولة يف االقتصاد وإعادة ختصيص املوارد خصوصا بعد فشل 
A.SMITH   من ذلك ظهرت النظرية الكنزية  أكثرتلقائي ،تم بشكل يعملية ختصيص املوارد  أن  واليت ترى

                                                           

، ص ص 2010رية للنشرة والتوزيع ، عمان ، ، الطبعة األوىل، دار املس اقتصادايت الوطن العريبمحد عارف العساف وحممود حسني الوادي ، أ–1 
 .بتصرف 65،66:
 .29عبد املطلب عبد احلميد ، مرجع سبق ذكره ، ص : –2 
  : اُنظر 

A.Cecil Pigou ,M.A , The economics of welfare , 4th ed , London: Macmillan , 1932.  
( https://archive.org/stream/economicsofwelfa00pigouoft#page/n5/mode/2up)   
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يفسده اقتصاد السوق من خالل القيام ابلعديد من  أنما ميكن  إلصالحبرهنت صحة تدخل الدولة اليت 
ق زايدة ينشطة اليت تعيد ختصيص املوارد ووضعها يف دائرة االستغالل لتحريك النشاط االقتصادي عن طر األ

لتايل تفعيل الدورة وابدعي زايدة الطلب على االستثمار ،االستهالك والذي يستالطلب الفعال أي الطلب على 
 .ن الركود االقتصادياخلروج ماالقتصادية و 

مام إذن فال مانع من تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي يف جمال ختصيص املوارد مما يتطلب زايدة االهت      
 الذي حيقق األهداف االقتصادية املنشودة . كفءالكيفية التوزيع بدراسة املوارد االقتصادية و 

 انتشار صناعة البدائل  -2-8

دعا ستقبل وتعدد احلاجات وتزايدها ،يف ظل ندرة املوارد االقتصادية وحمدوديتها مع احتمال نضوهبا يف امل        
املنافع وتشبع احلاجات االقتصاديون إىل ضرورة إقامة صناعات إلنتاج السلع البديلة أي السلع اليت حتقق نفس 

ومن األمثلة عن السلع البديلة جند املطاط الصناعي الذي أصبح كبديل نادرة واليت تعذر احلصول عليها ،للسلع ال
كذلك األلياف نتشرت صناعته يف كل من أملانيا ،الوالايت املتحدة األمريكية ،عن املطاط الطبيعي والذي ا

سلعة بديلة للمنتجات  البالستيك الذي يعتربو  احلرير والصوففس القطن ،السلعة اليت أصبحت تناالصناعية هذه 
وهذا ما يوضح انتشار صناعة البدائل بقوة واليت تتطلب بطبيعة احلال دراسة املوارد االقتصادية  بكمياهتا املعدنية ،

 إىل إلضافةاب.1العاملي اء على مستوى االقتصاد الوطين أوونوعيتها وتوزيعها اجلغرايف وخصائصها وهياكلها سو 
الطاقة ،أزمات  كأزماتزايدة االهتمام بدراسة املوارد االقتصادية مثل ظهور أزمات عاملية    إىل أدت أخرىعوامل 

 2للموارد االقتصادية املتاحة . األمثلالتلوث وكلها انجتة عن عدم االستغالل ،اقتصادية ،غذائية ،الية م

 

    الفكر االقتصاديطار تطور إندرة املوارد الطبيعية يف  املطلب الثاين :

                                                                                                                                                                                     

  ( اليد اخلفيةinvisible hand ( : ما بني العرض والطلب ، فمن خالل هذه  ويقصد هبا اليات السوق اليت تنظم االقتصاد من خالل املوازنة
كامل ، عدم االلية تنتظم االسعار وعمليات االنتاج والتوزيع ، وان  يتحقق جناح هذه النظرية من خالل شرطني اساسيني ومها ، املنافسة احلرة بشكل  

 تدخل الدولة يف االقتصاد.

 .29حلميد ، مرجع سبق ذكره ، ص : عبد املطلب عبد ا -1 
، الطبعة األوىل ، مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع ، الرايض، اململكة العربية السعودية  اقتصادايت املوارد الطبيعية والبيئةمحد بن حممد آل شيخ  ،أ -2 

 17،  ص : 2007، 
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 ابألخص الطبيعية منها ابعتبارها الركيزةبريا ابملوارد بصورها املختلفة و لقد أوىل االقتصاديون اهتماما ك      
 إال أن  ،لة نضوب املواردعن مشك املسئولني م هنياالقتصادي البعض أن   وقد اعتقد، االقتصاداألساسية يف 

االقتصاديني األوائل كان هلم أراء أخرى يف هذا اخلصوص ويعتربون من أوائل من تنبه إىل مشكلة نضوب املوارد 
 وخطورهتا .

 املفهوم االقتصادي للموارد الطبيعية  -1
من ة رد الطبيعياحيث يتم تعريف املو طبيعية خيتلف عن ابقي املفاهيم ،املفهوم االقتصادي للموارد ال إن        

املتواجدة يف الطبيعة واليت حتتوي على الثروة وميكن أن  املنح واألصولكل اهلبات ،:"االناحية االقتصادية على أن  
 1ثروة فعلية يف شكل سلع " إىلتتحول ابجملهود البشري من حمتوى الثروة 

والذي يتسم ابلندرة وحتقيق املنفعة يف الوسط الطبيعي ، :"خمزون املوارد املوجودة اف كذلك على أن  عر  كما ت         
 2االقتصادية من خالل اإلنتاج واالستهالك سواء كان يف حالته اخلام أو بعد املعاجلة "

 فاملوارد الطبيعية هي األخرى ال تعترب موارد اقتصادية إال إذا توفرت فيها الشروط التالية :        
 العرض والطلب  آلياتوجود السعر الذي يتحدد وفق وابلتايل ان على هذا املورد الطبيعي طلب ،إذا ك

 ؛والذي يعكس متتع املورد ابلندرة
 خمتلف احلاجات من السلع واخلدمات . إشباعحيقق هذا املورد منفعة اقتصادية من خالل  أن 

 :3 غري متجددا أويكون متجددا  أناملخزون من املوارد الطبيعية ميكن  أن   إىل اإلشارةوجتدر      

 وذلك تلقائيا ها القدرة على التجدد ابستمرار ،:وهي تلك املوارد اليت لدي املوارد الطبيعية املتجددة
 ...اخل . األمساكيم عملية استغالهلا مثل املياه ،من خالل تنظ اإلنسانلطبيعتها وبتدخل 

 شكل خمزون نائي غري قابل وهي املوارد الطبيعية اليت تكون قابلة للنفاذ يف : املوارد الطبيعية غري املتجددة
 .للتجدد مثل النفط الذي يعترب من املوارد الطبيعية غري املتجددة ،وهو قابل للنفاذ يف أي وقت

 خصائص املوارد الطبيعية  -2
                                                           

 .181، ص : 2008ر ،دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ،مص، اجلغرافيا االقتصادية :أسس وتطبيقات، حممد الفتحي بكري حممد  –1 
2 – L’Organisation Mondial de Commerce , Le commerce des ressources naturelles , 
rapport sur le commerce mondial , Genève, Suisse, 2010, P :46. 
3 –GILL Rotillon ,Economie des ressources naturelles , la découverte Paris , 2005 , 
Pp :09 ,16. 
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 : 1 من أهم اخلصائص اليت تتميز هبا املوارد الطبيعية جند    

  تنوع أشكال ووظائف املوارد الطبيعية -2-1

ته على حتويلها إىل وقدر  هبل يؤثر فيها من خالل جودتاملوارد الطبيعية  ال تنشأ عن النشاط البشري  إن         
 األرضجند املدخالت الطبيعية ) إنتاجهااملدخالت اليت تشارك يف من فمثال احملاصيل الزراعية سلع وخدمات ،

فالتنسيق بني املدخالت البشرية ( ، اجلهد العضلي...اخل،الري ، واملدخالت البشرية )وسائل النقلاملياه(
هناك بعض املوارد  ابإلضافة إىل أن  ملورد وزايدة قدرته على التجدد ،املدخالت الطبيعية هو مفيد للحفاظ على او 

 .حمللية من خالل التجارة اخلارجيةالطبيعية يتم تداوهلا يف األسواق سواء على مستوى األسواق الوطنية أو ا

 مراقبة خمزون املوارد الطبيعيةصعوبة قياس و  -2-2

القدرة على تتبع املخزوانت وبدء  أساستكون قائمة على  ةدارة املستدامة للمواد الطبيعياإل إن           
س املال الطبيعي بعني أال تؤخذ قيمة ر  األحيانويف كثري من ، واخلسائر األضراريف حالة وقوع التصحيحات 

ؤخذ مدى دورها يف النمو االقتصادي وقياس مدى تدهورها ونضوهبا ي  ه ال ن  أاالعتبار يف احملاسبة الوطنية أي مبعىن 
 ابإلضافةطويل ،ال مفر منه على املدى ال أمرونضوب خمزون املوارد الطبيعية من قبل صانعي القرار ،بعني االعتبار 

من  التأكد همصممة تصميما جيدا ميكن من خالل قتصاديةاحساابت يعية ليس هلا نظام املوارد الطب أن   إىل
املورد الطبيعي  ومعدل نضوب هذه ومعدل استنزافها فمن الصعب تقييم القيمة اليت ينتجها  خمزوانت هذه املوارد

صناعة  أداءاالقتصادية قد تعطي صورة مشوهة عن  اإلحصاءات أن  جل وضع التدابري الالزمة ،حىت أاملوارد من 
 .كما ونوعاحاجة حجم املوارد الطبيعة  لرصد  آليات إىلولذلك هناك حاجة مدخالهتا على املوارد الطبيعية ،تقوم 

 حول ندرة املوارد الطبيعيةالفكر االقتصادي تطور  -3

بندرة املوارد الطبيعية حماوال بذلك البحث عن كيفية ختصيص هذه  ن وال يزال الفكر االقتصادي يهتملقد كا    
ادية حيث كان للعديد من املدارس االقتصت األفراد املتعددة واملتزايدة ،املوارد احملدودة والنادرة إلشباع حاجيا

                                                           
1 -Organisation de Coopération et de Développement Economiques, Ressources naturelles 
et croissances pro-pauvre :enjeux économique et politique ,2009 ,  Pp :31-33. 
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املثلى للحفاظ دراستها وإعطاء احللول كالسيكية واملالتسيون اجلدد السبق يف يو النأمثال املدرسة الكالسيكية ،
 . الشأنيف هذا  املدارس االقتصادية أهم أراءنستعرض يف ما يلي سو عليها واستغالهلا ابلشكل األمثل،

  املدرسة الكالسيكية -3-1

وجون ستيوارت ميل   D.Recardo، دافيد ريكاردوR.Malthusيعرت كل من روبرت مالتيس        
J.S.Mill  مشكلة نفاذ املوارد  الذين تناولوا األوائلالقتصاديني وهم من ا،ة رواد املدرسة الكالسيكي  أهممن

 :1هؤالء االقتصاديني  أراءويف ما يلي عرض ابختصار كل من بشكل جاد ،

رز بأاقتصادي بريطاين ومن :Thomas Robert Malthusروبرت مالتيس توماس 1-1-3-
نته بني تزايد  قار مبنظريته نظرية السكان  من خاللوقد تناول مشكلة ندرة املوارد اقتصادي املدرسة الكالسيكية ،

ال يتزايدان بنفس املعدل  مان  أ هذا التزايد على حسبه مل يكن متوافقا حيث إال أن  ،واملوارد كل من عدد السكان 
عدد السكان يتزايد وفق متتالية  ن  أ أوضححيث ، 2كرب من معدل تزايد املواردأفعدد السكان يتزايد مبعدل 

حيث وق وبنسبة كبرية زايدة املوارد ،أي نسبة السكان تفمتتالية حسابية ، هندسية بينما املوارد تتزايد وفق
 املسئولةالزراعية ( وتدهورها يف ظل التزايد املستمر لعدد السكان هي  األراضيندرة املوارد ) أن  Malthusيرى

ينتج عنه يف ابدئ األمر شغل مناطق من املستمر فتزايد السكان ،يف القطاع الزراعي  عن قانون تناقص الغلة
 ابلكامل الزراعية األراضيشغل  إىلمع التزايد املستمر لعدد السكان وتنوع حاجاهتم  األمرليصل  اخلصبة األراضي

وهذا ما يتسبب يف ارتفاع  األرضكثافة ملورد   األكثرالزراعي يكون االستخدام  اإلنتاجوالسبيل الوحيد لزايدة 
 :وهذا ما هو موضح يف الشكل التايل. اإلنتاجتكاليف 

 

 

 

                                                           

 .43-39،ص ص : 1990،لبنان ،بريوت اجلامعية ، الدار ،  اقتصادايت املوارد الطبيعية والبشريةمحد رمضان ،أمحد مندور ،أ -1 
 .74ص :، 1995،الطبعة األوىل ،دار الشروق ،القاهرة ،مصر ، دليل الرجل العادي إىل اتريخ الفكر االقتصاديحازم الببالوي، -2 
    زايدة كميات اإلنتاج ، إال صر األخرى يؤدي إىل نازايدة عنصر متغري من عناصر اإلنتاج مع ثبات الع قانون تناقص الغلة لالقتصادي ينص على أن

 هذه األخرية تبدأ يف التناقص كلما مت زايدة وحدات أخرى من هذا  العنصر املتغري . أن  
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 Malthus(:منوذج 2.1الشكل رقم)
 
 

                                                                                          

                                                                                                       

 

 .41املصدر : امحد مندور ، امحد رمضان، مرجع سبق ذكره ، ص:

 واحملدودة :جل حتقيق التوازن بني عدد السكان وبني املوارد املتاحة أطريقتني من R.Malthus  ولقد وضع    

  واليت يتم من  وغريها تنظيم النسل، املتأخرمن الزواج يف العقبات الوقائية )السلبية ( :وتتمثل األوىلالطريقة
 خالهلا التقليل من نسبة الوالدات.

 األوبئة واألمراض واجملاعات ابية من ما ميكن حدوثه من حروب ،:وتتمثل يف العقبات االجي الطريقة الثانية
 .ن األفراد وتزيد من نسبة الوفياتحبياة الكثري م اليت تودي

يف ما خيص نظرية السكان كانت   R.Malthusأفكار  عترب العديد من املفكرين الالحقني أن  وقد ا        
  1تشاؤمية ومل تكن مرتبطة بدراسة تطبيقية أو إحصائية وإمنا كانت مبنية على أساس املالحظات البسيطة فقط

  :2ومن أهم االنتقادات اليت تعرض إليها جند

 لقد كان R.Malthus  نة واليت كانت من أوضاع بلدان معي قاالنطا  إليها معمما لنتائجه اليت توصل
 ؛السكان ،وجعلها قوانني حتكم مسار وحركة تعترب حاالت شاذة ال ميكن القياس عليها 

 ؛يزيد من كمية املوارد االقتصادية النادرة أن إبمكانهلعامل التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الذي  إغفاله 
  ما حدث  إال أن  رد يؤدي إىل ارتفاع عدد السكان ،زايدة إنتاج املوا وصحة بعض أفكاره من أن  عدم دقة

املوارد وحتسني املستوى املعيشي يف حني  إنتاج يف زايدةحيث كانت هناك  يف بعض الدول كان عكس ذلك متاما
 ؛سجل منو السكان معدالت سالبة

                                                           

 .74مرجع سبق ذكره ، ص :حازم الببالوي ، -1 
 343-342،مرجع سبق ذكره ص ص : عبد علي كاظم املعموري -2 

 

      التكلفة الحدية

 

 

 الناتج الكلي  
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  اقتصرت رؤيةR.Malthus   ه كذلك منتج يف ن  أللموارد إال جمرد مستهلك فقط  اإلنسان أن  عتبار على ا
  .العدد الكبري للسكان املنتجني يعترب من أهم معامل الثروة واعترب أن   A. Smithنفس الوقت وهذا ما أشار إليه 

 كل منعقب   D. Ricardo :لقد جاء  David Ricardoدافيد ريكاردو 2-1-3-

 Smith  A. وR.Malthus  ومعظم أفكاره كانت أكثر ،من حيث الرتتيب الزماين للمفكرين الكالسيك
 .1،لذلك يعتربه البعض املؤسس احلقيقي للمدرسة الكالسيكيةتعمقا مقارنة أبفكار ابقي املفكرين الكالسيك 

قانون تناقص الغلة  أمهيةحول  R.Malthusعن  D. Ricardoمل خيتلف االقتصادي االجنليزي     
على فقط يقتصر اهتمامه مل  أن   إال،نظريته اعتمدت على فكرة الندرة وحمدودية املنتجات الغذائية  ابعتبار أن  

 حيث ميز بني فئات من األراضي ، األراضيعلى نوعية  وإمنا R.Malthusالزراعية كما فعل  األراضيمساحة 
. كرب بسبب ندرهتاأجودة حتصل على ريع  أكثر ذات اليت تكون فاألرض، وأفضليتهاوذلك حسب درجة جودهتا 

جودة( وعند االستغالل الكامل هلذه  األكثر) األوىلمن الدرجة  األراضيويف حالة تزايد السكان تستخدم 
جودة  األكثر األرضكلما انتقلنا من   اإلنتاجوتتزايد تكاليف من الدرجة الثانية وهكذا ، األراضيتليها  األراضي

 قل جودة كما هو موضح يف الشكل التايل :أ أخرى إىل

 D. Ricardo(: منوذج 3.1الشكل رقم )

 

 

 

 

 .42امحد مندور ، امحد رمضان، مرجع سبق ذكره ، ص: املصدر :

                                                           

 .230-229،ص ص :مرجع سابق  -1 

 الحديةالتكلفة                                                         

 

 أراضي من    أراضي من    أراضي من                       

 الدرجة األولى  الدرجة الثانية   الدرجة الثالثة                    

          الناتج الكلي
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نتيجة التوسع يف استغالل  اإلنتاجالتكلفة احلدية يف ارتفاع مستمر مع زايدة  وما يالحظ من الشكل أن      
مما كانت عليه عند استغالل األراضي من الدرجة األوىل واليت تتميز خبصوبة عالية وجودة  جودة  األقل األراضي
 كبرية .

يتحدد ،يف نظريته عن الريع التفاضلي D. Ricardoقره أكما ، مستوى الريع أن   إىل اإلشارةوجيب      
فارتفاع  األرضمن حمددات السعر مع ثبات عرض  األخريهذا  أن  ابعتبار ى الطلب على املنتجات الزراعية ،مبستو 

 . األرضوابلتايل زايدة الفائض الذي حيصل عليه مالك  أسعارهاارتفاع  إىلالطلب على املنتجات الزراعية يؤدي 

كل من   ألفكارمعارضا  J.S.Mill ن: مل يكJohn Stewort Millارت ميل و جون ستي 3-1-3-
R.Malthus  وD.Ricardo   قل اقتناعا بقانون أه كان ن  أاألرض مورد حمدود إال  واليت ترتكز على أن

م التزايد املستمر من حدوث يف زايدة النمو االقتصادي رغم 19على ما شهده القرن  بناءوهذا تناقص الغلة ،
 فالتقدم التكنولوجي كان له وقع يف زايدة إنتاج احملاصيل الزراعية من خالل استخدام املخصباتلعدد السكان ،

كل هذه التغريات ،استخدام اآلالت ،واستخدام طرق حديثة للري والنقل الزراعية ،حتسني نوعية احلبوب ،
ابإلضافة إىل الثورة اليت شهدهتا وسائل النقل  واليت سهلت ،التكنولوجية سامهت يف زايدة إنتاج احملاصيل الزراعية 

بدورها عملية نقل السلع على املستوى الدويل وخفضت التكاليف ونشطت املبادالت التجارية بني الدول حيث مل 
اهتا من السلع بل يكفي زايدة منتجاهتا من سلع أخرى واستبداهلا مبا تريد يعد هناك ضرورة على أن ينتج احتياج

 من األغذية .

إنتاجية املورد ثر كبري يف حتسني ألوجي له التقدم التكنو  هو أن   J.Stewort Millإذن ما خلص إليه       
 واحملافظة عليه .

اد البارزين للمدرسة و يعترب من الر الذي  Adam Smithدم مسيث آيف ما خيص االقتصادي  أما      
 األممثروة  أناعترب فقد   م1976 سنةNotion Ressources   األممالكالسيكية ومؤلف كتاب ثروة 

الثروات واندى  وأسباباهتمامه يف البحث يف طبيعة  أوىلتكمن يف العمل على مجع الثروات واحلفاظ عليها ،وقد 

                                                           

   و الريع الفرقي  ووفقا لـأوالريع التفاضلي ،تية من مصادر طبيعية تأـاملداخيل املالريع هو عبار ة عنD. Ricardo   فهو يتعلق بدرجة خصوبة
الريع  ن  والعكس صحيح ،أي ارض ،من هذه األ املتأتيةداخيل ملكبرية كلما  ساهم ذلك يف ارتفاع ا  ةرض كلما تتمتع بدرجة خصوباأل ن  أرض ، أي ألا

 .رض و يتناقص على حسب درجة خصوبة األأالتفاضلي يتزايد 
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ورفض تدخل الدولة وغلب املصاحل الفردية على املصلحة العامة ومل يويل اهتماما كبريا ابملوارد الطبيعة  الرأمسالية إىل
 على البيئة وعالقتها ابلنمو االقتصادي . وأثرهاواستخداماهتا 

من مجع الثروات وتراكمها على حساب تدهور املوارد الطبيعية ونوعية البيئة ،وال ميكن للموارد  أمهيةلذا ال        
 1مثال من خالل اليد اخلفية وسيطرة املصاحل الفردية .أتستخدم استخداما  أنالطبيعة 

 املدرسة النيوكالسيكية2-3-

من بني االقتصاديني النيوكالسيك الذين أخذ مصطلح "الندرة"  Leon Walrasلقد كان االقتصادي         
وقد عرف الندرة على الطبيعية أصبحت مهددة ابلنفاذ ، ن املواردأب د االعتقادأن سابعد ، أفكارهمحيزا مهما من 

فحسب رأيه تعترب الندرة معدل التغيري يف املنفعة ،2تحققة من زايدة االستهالك " :" املشتقة من املنفعة امل اأن  
يشرتكان يف دور  يت الندرة واملنفعة ابعتبارمها ول الدمج بني كل من ظاهر اه حن  أالكلية نتيجة زايدة االستهالك كما 

 .أساسي وهو حتديد قيمة املورد 

منوذج "خالل منوذجه  يكون هناك توازن يف االقتصاد من أنكيف ميكن   Leon Walrasح وقد وض        
" الذي يبحث يف كيفية حتديد األسعار وختصيص املوارد لتحقيق التوازن يف مجيع walrasienالتوازن العام  

وابلتايل فهو يسمح بتحديد كل ملتبادلة بني األسواق املختلفة ،األسواق يف آن واحد أخذا بعني االعتبار التأثريات ا
االستهالك الفردي منها كما يسمح بتحديد املوارد من السلعة يف السوق و و املعروضة من الكميات املطلوبة 

من حتقيق التوازن يف كل سوق على  بدوحىت يتحقق التوازن بشكل عام ال، 3املتاحة على األنشطة اإلنتاجية "
الثالث حىت يكون هناك  األسواقس املال ( مث الدمج بني أحدى ) سوق املنتجات ،سوق اخلدمات وسوق ر 

ولتحقيق ذلك من الضروري أن يكون هناك سلوك رشيد يف استغالل املوارد سواء من طرف املنتج أو ،وازن عام ت
 املستهلك .

                                                           
1  -Abbé Bernardin Somé, la prise en compte de la dimension sociales dans l’exploitation 
des ressources naturelles et le developpemnt durable, février 2013 ,P :05 , sur  le site 
web :http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/documents/environnement/economie-
environnement.pdf  , le :05-11-2013 

 .115:حازم الببالوي ، مرجع سبق ذكره ،ص  -2 
اجمللد األول ،دار الشروق، القاهرة ،مصر ،  ،،موسوعة الشروق )عربية ،إسالمية وعاملية (  منوذج التوازن االقتصادي العامأمال العمري وآخرون ، -3 

 305ص :، 1994
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العام من خالل هو من دمج البعد البيئي يف منوذج التوازن  Harold Hotellingاالقتصادي ويعترب       
مستنبطة من مقالة االقتصادي  أفكارهوقد كانت  م1931سنة ة "اقتصادايت املوارد الناضبة "مقالته الشهري 

Lewis Cecil Gray   هتموا بدراسة املوارد الناضبة من خالل اأوائل االقتصاديني الذين الذي يعترب من
من فكرة مستمدة  اآلخرهو  أفكارهواليت كانت حتت عنوان "الريع حتت فرضية النضوب" دراسته اليت كانت

من خالل املورد الطبيعي  دراسة نضوب املوارد يف Grayوقد اعتمد االقتصادي  D.Ricardo الغلة لـ صتناق
لنظرية نضوب  األوىل األسسنائية حملتوايت املناجم من الفحم ليكون بذلك واضعا  أرقاما أعطىوقد الفحم ،
 املوارد .

كبرية يف علم االقتصاد   إضافاتيف موضوع اقتصاد املوارد الناضبة   H. Hotelling اتمإسهاتعترب  كما       
املنافسة الفائدة وسعر املورد )الفحم ( و  أسعارقام بدراسة العالقة بني كل من  Gray أفكار إىل فاإلضافة،
  1االحتكار ونضوب املورد .،

اليت تناولت املساواة   John Hartwickلالقتصادي  م1977سنة Hartwickقاعدة  إىل ابإلضافة      
الريع هو الفرق بني السعر والتكاليف احلدية للمورد ،  ن  أفهذه القاعدة تنص على احلاضر واملستقبل ، أجيالبني 

 إلنتاجالعوائد  إيراداتاستثمار  إعادةحيث جيب موارد انضبة ، أناتؤخذ بعني االعتبار على  أنواليت جيب 
ذا ما يسمى ابالستدامة وهاستخدام املوارد غري املتجددة ، ق معدلبديلة للموارد الناضبة مبعدل يوافمنتجات 
تدهور املوارد غري املتجددة وتغري يلعب دورا هاما للحد من  أنالتقدم التكنولوجي ميكن  أن  كما الضعيفة ،
 2.قل تلويثا للبيئة أقة ير اإلنتاج بطعمليات 

 

                                                           

  : انظر 
  Lewis Cecil Gray , Rent Under the Assumption of Exhaustibility , The Quarterly Journal 
of Economics , Volume  28, May 1914.( https://archive.org/stream/jstor-
1884984/1884984#page/n0/mode/2up ) 

ة لة تكريت للعلوم اإلداريجم، أسعار الفائدة وفكرة النضوب وتوجهات أسعار النفط اخلامامحد العبادي ، سلومحد حسني علي اهلييت ،عمار حممد أ-1 
 .150-145ص ص :، 2009،جامعة تكريت ،العراق ،  15العدد ، 03واالقتصادية ،اجمللد رقم 

2 - Jean-Marie Harribey , le capitalisme détruit la planète, le marché peut-il la protéger ?, 
séminaire d’études marxistes, 13Mai2001, P:01, sur  le site web : 
http://www.jourdan.ens.fr/levy/harribey.rtf    le :15-08-2013 
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 املالتسيون اجلدد  -3-3

املالتسيون اجلدد اليت نشرت يف منشور من  أفكارمن جديد من خالل  R.Malthus أفكارعادت        
 Meadows" زتقرير ميدو أو كما يسمى حتت عنوان "حدود النمو "  م1972طرف اندي روما سنة 

report "* ،دي واملوارد الطبيعية ثر النمو السكاين السريع على كل من النمو االقتصاأ تقريرحيث تناول هذا ال
  أشاراخنفاض النمو االقتصادي ،كما ندرة املوارد الطبيعية و  إىلفالنمو السكاين السريع سيؤدي حتما احملدودة ،

 أزمات يوجدعن ندرة املوارد  .وفعال من األزمات الناجتة األزماتالعديد من سيشهد  االقتصاد أن   إىلكذلك 
 انطلقوقد  .م 1991 سنة الزنكو م 1985سنة ،الفضة والزئبق  م1981سنة م ،الذهب 1975 سنة النفط

 :1هذا التقرير من افرتاضني أساسيني ومها

  ؛ل عدم إمكانية اكتشاف حقول جديدةاقرتاب نضوب املوارد النفطية مع احتماحمدودية املوارد الطبيعية و 
 التقليل من حدة التلوث لن يكون بفعل مبادرات اإلنسان بل يكون نتيجة  ن  إو ط التلوث ابلسكان ،اارتب

 مؤثرات أخرى.  

كانت جد ا مبنية على أفكار مالتوسية ،،ابعتبار أن   النتائج اليت توصل إليها هذا التقرير ن  إكالعادة فو       
م مع الرتاجع الكبري ملعدالت النمو 2100حيث تنبأت ابنيار العامل وسيكون ذلك كأقصى تقدير سنة متشائمة ،

ظة على مصداقيتها النتائج اليت توصل إليها هذا التقرير مل تستطع احملاف إال أن  قتصادي وندرة املوارد الطاقوية ،اال
م 1970فاالحتيطات العاملية من املوارد الطاقوية شهدت ارتفاعا كبريا حاليا مما كانت عليه سنة لفرتة طويلة ،

هذا ال يعين  الدول ،إال  أن  )سنة إعداد التقرير ( ،ابإلضافة إىل زايدة معدالت النمو االقتصادي يف الكثري من 
ه مل خيطأ يف حتديد خطأ يف تقدير سنة احلدوث إال أن  أفرمبا قد يكون  قد ، هذا التقرير  عدم صحة ما توصل إليه

 رب بكثري مما جاء به هذا التقرير.   أقاملصري الذي ينتظر كوكب األرض والذي رمبا سوف يكون 

                                                           

 على املزيد من مضمون التقرير انظر :لالطالع * 
Donella H. Meadows ، Dennis L. Meadows ، Jorgen Randers & William W. Behrens III , 
Limits to Growth, Universe books , New York,USA , 1972  
(http://collections.dartmouth.edu/published-derivatives/meadows/pdf/meadows_ltg-001.pdf ) 

، سبتمرب   10، العدد (اجلزائر )جامعة قسنطينة ، جملة الباحث االجتماعي،  النظرية السكانية و انعكاساهتا على االقتصاد واجملتمعزهري طافر ، -1 
 .84-80ص ص :،  2010
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قل استقرارا من الناحية االيكولوجية وأكثر عرضة أأكثر تلواث و ضا ابلسكان ،اكتضا فالعامل اليوم أصبح أكثر      
 John Kenneth االقتصادي الكندي األمريكي  العديد من االقتصاديني أمثال لالضطراب حىت أن  

Galbraith  واالقتصادي االجنليزيEzra.j.Michan  قد شككوا يف قدرة الكوكب على حتمل األزمات
الناجتة عن السعي احلثيث وراء حتقيق النمو االقتصادي املستمر ،ويف اآلونة األخرية اتسع نطاق االهتمام بنضوب 

ابعتبارها النباتية وتغري املناخ احليوانية و  اهلواء واملاء وانقراض بعض األنواعتلوث الرتبة ، املوارد الطبيعية ابإلضافة إىل
  .النظم االيكولوجية مل تعد قادرة على دعم النمو االقتصادي ن  من الظواهر اليت توحي أب

والذي كان  م1968الذي نشر سنة ،هو اآلخر يف مقاله   Garrett Hardenاالقتصادي   أشاركما      
ن األخطار اليت تنجم عن تزايد عدد السكا إىل ،The trageday of the commors" " حتت عنوان

 إىل،حيث توصل  R.Malthusنظرية السكان لـ  من أفكار بذلك  منطلقا مستقبال على حد سواء ،حاليا و 
هو نتيجة مباشرة للتزايد السكاين الذي نتج عن اخلدمات اجملانية اليت يتحصلون عليها ،لذا ال  التلوث البيئي أن  

  1من التزايد السكاين .بد من خوصصتها للحد 

   وكيفية ختصيصها  غري املتجددة املطلب الثالث : قياس كمية املوارد الطبيعية

القضااي اليت تشغل  أهممن  أصبححمدودية املوارد الطبيعية غري املتجددة وقابليتها للنضوب يف أي وقت  إن       
تنميتها و من الضروري حتديد الكميات املتوفر من هذه املوارد املتاحة  أصبحلذا العامل وهتدد االقتصاد الدويل ، دول

  مع االحتياجات .مبا يتالءم  التخصيص األمثل هلا و 

 غري املتجددةقياس كمية املوارد الطبيعية  -1

حتديد رصيدها بشكل دقيق من و ندرهتا فرض على الدولة حصر مواردها الطبيعية إن حمدودية املوارد الطبيعية و     
املستدام هلا ،حيث ميكن دها مع حتقيق االستغالل االمثل و التنموية اليت تتواءم وحجم موار جل وضع اخلطط أ

اليت تتضمن هي األخرى املقاييس االقتصادية و املادية و التمييز بني نوعني من مقاييس املوارد الطبيعية وهي املقاييس 
 (.4.1يوضحها الشكل رقم )جمموعة من املقاييس كما 

                                                           

  : انظر 
Garrett Harden, The trageday of the commors, Science magazine ,Vol. 162 no. 3859 , 13 
December 1968.  ( http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full ) 
1 - Organisation mondial de commerce , op.cit ; P :67 
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(: مقاييس املوارد الطبيعية غري املتجددة4.1الشكل رقم )

 عداد الباحثةإمن املصدر :

 ويف ما يلي سيتم التطرق لتوضيح هذه املقاييس :    

 املقاييس املادية  -1-1

 :1املوارد الطبيعية غري املتجددة وهي حجممقاييس ميكن من خالهلا معرفة  أربعهناك      

ويعرف هذا الرصيد كذلك بـ" االحتياطات الكلية املؤكدة "،ويتمثل يف الرصيد الكلي للمورد : -1-1-1
والذي يتم اكتشافها بتقنيات البحث املتاحة ويتم استخراجه فنيا وفقا  األرضالكميات املتوفرة من املورد يف ابطن 

 حبية النشاط جتاراي .ر للمعايري االقتصادية اليت تضمن 

واليت تخراجها خالل فرتة زمنية معينة ،ويتمثل يف الكميات اليت يتم اساإلنتاج الفعلي من املورد : -1-1-2
و بطريقة غري مباشرة مثل املواد اخلام اليت تستعمل كسلع أسواء بطريقة مباشرة من سلع نائية عادة ما تكون سنة ،

 وسيطية .

 االحتياطاتد املتبقي يف ناية الفرتة والناتج عن الفرق بني وهو الرصيالرصيد املتبقي من املورد : -1-1-3
 ية املؤكدة يف بداية الفرتة والكميات اليت مت سحبها خالل الفرتة .لالك

                                                           

الدار ، اقتصادايت املوارد والبيئةامة امحد حممد الفيل  ،حممد عزت حممد إبراهيم غزالن و أسمحد رمضان نعمة هللا ،أ السيدة إبراهيم مصطفى  -1 
 . 122،123ص ص :، 2007معية ،اإلسكندرية ،مصر ، اجلا

مقاييس املوارد الطبيعية غري املتجددة 

ية املقاييس االقتصاد

الريع السعر التكلفة

املقاييس املادية

قاعدة 
املورد 

الرصيد 
املتبقي

االنتاج 
الفعلي 

الرصيد 
الكلي 
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اليت يتوقع اكتشافها واستخراجها ابلتقنيات التكنولوجية  اإلمجاليةوتتمثل يف الكميات قاعدة املورد :-1-1-4
 غري حمققة له . أوالسائدة والتقنيات التكنولوجية املتوقع ظهورها يف املستقبل سواء كانت حمققة للربح التجاري 

 قتصادية املقاييس اال -1-2

 :1ري املتجددة ومنهااملوارد الطبيعية غ حجمحيث يوجد ثالث مقاييس يتم استخدامها ملعرفة        

تزايد ارتفاع التكاليف االستخراجية للموارد متثل قيدا على  عمليات استخراجه ومن مث  إن  : التكلفة-1-2-1
املوارد الطبيعية غري املتجددة  أن  املالحظ هو  أن   إالي تعترب مؤشرا على ندرة املورد ،قيدا على عمليات النمو وه

وهذا االخنفاض ،اخنفاض تكاليف االستخراج اليت تسهل هذه العمليات  إىلتشهد عمليات استنزاف وهذا راجع 
 جي .و التقدم التكنول إىلراجع بشكل رئيسي 

ه ال يعترب مؤشرا مالئما لقياس املورد الطبيعي نتيجة التطورات التكنولوجية ن  أوما يعاب على هذا املقياس         
 االخنفاض املستمر للتكاليف رغم النفاذ املتواصل للموارد الطبيعية. إىلاليت شهدها العامل واليت تؤدي 

التفاعل بني العرض والطلب  نتيجةيتحدد سعر املورد يف السوق الذي تسوده املنافسة الكاملة : السعر-1-2-2
بعني االعتبار  األخذه البد من ن  أ إالارتفاع سعر املورد يفسر ازدايد الطلب عليه مبعدل يفوق ازدايد العرض ، ن  إو ،

فالسعر يعترب . التدخل احلكومي ...اخل حتديد السعر مثل عامل االحتكار ،املنافسة ،تساهم يف  أخرىعوامل 
 للمورد الطبيعي غري املتجدد. لنسبيةمؤشرا مالئما للندرة ا

بني سعر بيع الوحدة الواحدة والتكلفة االستخراجية احلدية ،ففي حالة ثبات  فرقوميثل ال: الريع-1-2-3
وبذلك هناك عالقة ارتباط ما بني الريع ، الريع يتزايد ، ن  إتزايده مع اخنفاض التكاليف االستخراجية ف أوالسعر 

 .السعر والتكاليف

 على املوارد الطبيعية غري املتجددة الطلب والعرض-2

من األدوات النظرية اليت يستعني هبا االقتصاديون لتفسري أسعار السلع  الطلب والعرضيعترب كل من      
بحت هي األخرى هلا سوق اليت أصكذا احلال ابلنسبة للموارد و ،واخلدمات يف سوق معينة خالل فرتة زمنية معينة 

                                                           

 .بتصرف29-27ص ص : مرجع سبق ذكره ،عطية انصف و هشام حممد عمارة  ، ميانإ -1 
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حتقيق التوازن يف سوق املوارد يتشابه متاما مع حتقيق التوازن يف سوق أي سلعة عادية ،وهذا ما  ن  إو .خاص هبا 
 : 1 حه من خالل ما يلييسيتم توض

  الطلب على املوارد الطبيعية غري املتجددة  -2-1

يرغب املستهلك  ميثل الطلب العالقة بني عدة أسعار افرتاضية لسلعة ما وإمجايل عدد الوحدات اليت        
ري يتخذ شكل منحىن الطلب على املورد الطبيعي غ. و 2خالل فرتة زمنية معينة  شراءها عند كل سعر افرتاضي

فهو منحىن سالب امليل حيث ينحدر من األعلى حنو اليمني  ، عادية  ي سلعةاملتجدد شكل منحىن الطلب على أ
 سية بني الطلب على املورد وسعره .العالقة العكلذلك يوضح ، (5.1رقم )كما هو مضح يف الشكل البياين 

 (:منحىن الطلب على املورد الطبيعي غري املتجدد5.1الشكل رقم )

 

 

 

 

 45حممد امحد السرييت ، مرجع سبق ذكره ،ص : املصدر :

بينما تتجه حنو سعرية منخفضة على املدى القصري ،ويتميز الطلب على املوارد الطبيعية غري املتجددة مبرونة       
ولذلك لعدة أسباب أبرزها احتمال وجود بدائل ميكن استخدامها عوض هذا املورد ، االرتفاع على املدى الطويل

 يف حالة االرتفاع النسيب لسعر املورد .

 ة عوامل تؤثر على الطلب على املوارد الطبيعية غري املتجددة ومنها :وهناك عد     

 املورد  أسعارتوقع ارتفاع  حيث أن  لة ،النسبية املتوقعة للمورد الطبيعي خالل الفرتة الزمنية املقب األسعار
 ؛سعار مرتفعة الطبيعي غري املتجدد يزيد الطلب عليه وذلك بغية ختزينه واستخدامه يف املستقبل عندما تصبح األ

                                                           

 .50-44ص:حممد امحد السرييت ،مرجع سبق ذكره ،ص  -1 
،  2013مصر ، عربية للرتمجة والنشر ،القاهرة ،كلمات ،ترمجة رحاب صالح الدين ،الطبعة األوىل ، دروس مبسطة يف االقتصادروبرت مرييف  ،  -2 

 .142ص :

                السعر

 

 

 

 الكمية   
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  ؤثر سلبا على منو يوجود هذه البدائل  أن  ظهور بدائل اقتصادية جديدة وقريبة للمورد الطبيعي حيث
 ؛ أسعارهخفض  إىلالطلب على املورد الطبيعي غري املتجدد وتؤدي 

  زايدة الطلب على السلع واخلدمات وابلتايل زايدة الطلب على  إيلزايدة معدل النمو السكاين الذي يؤدي
 ؛الطلب عليه هو طلب مشتق أن  املورد الطبيعي غري املتجدد ابعتبار 

   وابلتايل زايدة نصيب ، احمللي االمجايلزايدة الناتج  إىلالزايدة يف معدل منو النشاط االقتصادي تؤدي  إن
اخلدمات وابلتايل الفردي على السلع و  االستهالكالفرد من هذا الناتج الذي يكون له انعكاس على زايدة معدل 

 ؛زايدة الطلب على املورد الطبيعي غري املتجدد
 يف  استمرار عملية التطوير والتجديد للسلع والذي يصاحبه زايدة الطلب على املوارد الطبيعية اليت تدخل
 ؛هذه السلع اجلديدة واملتطورة إنتاج
  ة يف الطلب على املوارد الطبيعية غري املتجددة من قبل الدول النامية نظرا لتحسني املستوى دالزايدة املطر

والذي تزايد الطلب عليها ابستمرار ،ييت املستهلكني على اقتناء خمتلف السلع واخلدمات وال وإقبالاملعيشي 
 على املوارد الطبيعية غري املتجددة.ينعكس على الطلب 

 عرض املوارد الطبيعية غري املتجددة  -2-2

ميثل العالقة بني عدة أسعار افرتاضية لسلعة ما وعدد الوحدات اليت يرغب املنتجون يف بيعها عند كل سعر       
 متاما ملنحىن عرضغري املتجدد مشاهبا عرض املورد الطبيعي منحىن كون ي و.1 خالل فرتة زمنية معينة افرتاضي

وهو يوضح العالقة متجها حنو اليمني ، األعلى إىل األسفلحيث يكون من السلع والذي يكون ذا ميل موجب ،
   اثبتة. األخرىالعوامل  أنالطردية بني الكمية املعروضة من املورد الطبيعي غري املتجدد والسعر مع افرتاض 

يكون منحىن العرض موجب امليل لفرتات متوسطة وطويلة املدى وهذا يف حالة ثبات التكلفة احلدية        
موازاي للمحور  أفقياحيث يكون منحىن العرض ابلتقريب خطا ، اإلنتاجواليت تكون غالبا يف بداية فرتات ، نتاجلإل

وهي متثل اجلزء ) ع ج (  ف املتوسطة ،يسمح بتغطية التكالي)حمور الرتاتيب ( عند مستوى السعر الذي  األفقي
تبدأ التكلفة احلدية يف االرتفاع وهذا ما  اإلنتاجومع ازدايد حجم ، (6.1)كما هو موضح يف الشكل البياين 
اذ وال ميكن زايدة مرحلة النف إىلوعند بلوغ النقطة )د( يكون املورد قد وصل يوضحه اجلزء )ج د ( من املنحىن ،

                                                           

 .146مرجع سبق ذكره ،ص :روبرت مرييف ، -1 
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يف  أمامت استنزاف املورد ابلكامل ، إذان اجلزء املتقطع من املنحىن )د م ( ال ميثل بقية العرض إهلذا فاملعروض منه ،
 .وضة ولكن بتكلفة حدية جد مرتفعةالكمية املعر  ابألحرى أو اإلنتاجه ميكن زايدة ن  إحالة عدم نفاذ املورد ف

االحتياطات املؤكدة من املورد  منحىن عرض املوارد الطبيعية غري املتجددة يكون مران وذلك نظرا إىل أن   إن       
اإلنتاجية ميكن أن تتطور يف تقنيات ال ميكن استغالهلا بتكلفة اقتصادية وفقا للفنون اإلنتاجية املتاحة ،إال أن  

ؤكدة يتم استخراجها بتكلفة تتناسب وأسعار السوق مع اآلجال الطويلة ويتحول جزء من املورد إىل احتياطات م
االحتياطات من املورد ال ميكن استنفاذه يف فرتات زمنية قصرية على خالف االستنفاذ االقتصادي حيث  العلم أن  

يكون سعر املورد الطبيعي مرتفعا ويفوق سعر املنتجات البديلة هلذا املورد يف بعض األحيان يفوق أقصى سعر 
 1.املستهلك للحصول على هذا املورد يقدمه أن ميكن 

 غري املتجددة عرض املوارد الطبيعيةمنحىن ( :6.1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 

 

   49حممد امحد السرييت ، مرجع سبق ذكره ،ص :املصدر :                                

 توازن سوق املوارد الطبيعية غري املتجددة-2-3

كرب من الكمية املعروضة أ الكمية املطلوبة تكون أن  ابلندرة النسبية حيث غري املتجددة الطبيعية  تتسم املوارد      
زايدة الكميات املنتجة واملعروضة من املورد مع استمرار  إىلالذي يؤدي  األمرتلقائيا ، األسعارارتفاع  إىلمما يؤدي 

 ( 7.1)  والشكل البياينازن حيث يتساوى العرض مع الطلب ،وضع التو  إىلحىت وصول السعر اخنفاض الطلب 
مورد اقتصادي له سوق خاص به وله تكلفة يتحملها  إىلاملتجدد من مورد حر حتول املورد الطبيعي غري يوضح 

                                                           

 .بتصرف  49- 48، ص ص:  مرجع سابق –1 

     السعر والتكلفة

 )م(                          

 )د(                          

 

 

 )ج(          ) ع (                                                      

 حجم اإلنتاج 
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دفعه للحصول على لجل التنازل عن املورد وسعر يستعد املستهلك أاملنتج واليت تعين السعر الذي يقبله املنتج من 
 سلعة اقتصادية. أصبحاملورد الذي 

( 2( أو )ع1منحىن الطلب )ط( ومنحىن العرض سواء )ع أن  (  7.1رقم )  وما يالحظ من الشكل البياين      
قل من الكمية املعروضة ومبجرد أالكمية املطلوبة تكون  يكون املورد حرا أي أن السعر مساواي للصفر حيث أن  

م تدخل الدولة يف حتديد األسعار ارتفاع الطلب يرتفع سعر املورد ويتحول املورد احلر إىل مورد اقتصادي مع عد
غاية الوصل إىل السعر التوازين ويف نفس الوقت إىل كمية التوازن و اليت متثل يف الشكل نقطة النقاطع ما بني إىل .

 منحىن العرض و الطلب.
                                                                                             ( : توازن سوق املوارد الطبيعية غري املتجددة7.1الشكل رقم )

 الثمن                                                                                              
 3ط                              3ع                        

 2ط                                             2ع                  
 1ط                                                    1ع                

 الثمن التوازني                                                                         
 
 

 الكمية            

 كمية التوازن                                                     

 50حممد امحد السرييت ، مرجع سبق ذكره ،ص :املصدر : 

 ختصيص املوارد الطبيعية غري املتجددة  -3

وضع عدة سياسات للمحافظة تدهور رصيد املوارد الطبيعية غري املتجددة نتيجة االستهالك املفرط ،حتتم  إن      
بعني االعتبار العوامل اليت تساعد على  األخذاحلالية واملستقبلية مع  األجيالعليها وتنظيم االستهالك بني 

 .ندرة هذه املوارد  حدهالتخفيف من 
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 سياسات ختصيص املوارد الطبيعية غري املتجددة  -3-1

وهناك احلاضرة واملستقبلية ، األجيالالطبيعية غري املتجددة تتطلب معرفة كيفية ختصيصها ما بني ارد املو  إن       
 : 1 رئيسيتان لتخصيص املوارد غري املتجددة ومهانيستاسي

:تتميز هذه السياسة بتخفيض معدل استخدام املورد يف الوقت احلايل من أجل  السياسة احملافظة-3-1-1
 جزء منها يف املستقبل . إاتحة

  .الوقت احلايل على حساب املستقبليزيد فيها معدل استخدام املورد يف :السياسة غري احملافظة -3-1-2

السياسة احملافظة  ن  أختصيص املوارد الطبيعية غري املتجددة ،وما هو مالحظ  ياساتس (8.1) ويبني الشكل     
 للمورد الطبيعي كما تزيد من معدل استخدامه عكس السياسة غري احملافظة .  الزمينالعمر  إطالةتعمل على 

 سياسات ختصيص املوارد الطبيعية غري املتجددة(:  8.1الشكل رقم )

 حجم الرصيد                                                                       

 )أ(                                                                       

     سياسة محافظة                                 

 سياسة غير محافظة                 

 )ب( )ج(                              الزمن            

 147، مرجع سبق ذكره ،ص : امحد حممد الفيل أسامةغزالن و  إبراهيممصطفى ، امحد رمضان نعمة هللا ، حممد عزت حممد  إبراهيمالسيدة  املصدر :

كمية املورد هي   أن  ،مع االفرتاض  (9.1رقم )وميكن توضيح كلتا السياستني من خالل الشكل البياين      
 املستقبل . أووحدة سواء يتم استخدامها يف احلاضر  1000

                                                           

 . 46-44،ص ص :  1989بريوت ،لبنان ، اجلامعية ،،الدار  املوارد االقتصادية، محد رمضانأامحد مندور ،  –1 
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النقطة )أ( متثل كمية الرصيد املتاحة يف املستقبل مع عدم استخدامه يف الوقت  ن  إمن خالل الشكل البياين ف     
( ،أما النقطة )ب( فتمثل االستخدام الكلي للرصيد املتاح يف 0،1000احلايل طاملا أن إحداثييت هذه النقطة مها )

 (.1000،0اثييت هذه النقطة هي )الوقت احلايل مع نفاذه مستقبال وإحد

أما النقاط املوجودة يف اخلط الذي يربط النقطة )أ( مع النقطة )ب( فتمثل اختيارات خمتلفة لتخصيص املوارد      
،فكلما اقرتبنا من النقطة )أ( تكون السياسة حمافظة والعكس صحيح ،كلما اقرتبنا من النقطة )ب( تكون 

 السياسة غري حمافظة .

 ( أي أن  800،200على سبيل املثال لنأخذ النقطة )ج( والقريبة من النقطة )ب( واليت إحداثياهتا مها )     
وحدة مستقبال ،حيث تعرب هذه النقطة عن  200وحدة من املورد يف الوقت احلايل يوفر لنا  800استخدام 

 سياسة غري حمافظة .

 800وحدة من املورد يف الوقت احلايل يوفر لنا  200استخدام  ن  إأما النقطة )د( تقرتب من النقطة)أ( و        
 وحدة يف املستقبل وهي سياسة حمافظة .

 تجددة سياسات ختصيص املوارد الطبيعية غري امل( :9.1الشكل رقم )

 كمية المورد المتاحة                                                                    

                في المستقبل                                                                    

 وحدة 1000)أ(                                                                              

    800               )د(سياسة محافظة                        

                                               200                         سياسة غير محافظة)ج(                               

               200   800    1000)ب(      كمية المورد المستخدمة حاليا      

ص  ،، مرجع سبق ذكره  حممد عزت حممد إبراهيم غزالن و أسامة امحد حممد الفيلالسيدة إبراهيم مصطفى ، امحد رمضان نعمة هللا ، املصدر : 
:144 
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املورد ينفذ على مدى فرتات زمنية طويلة الخنفاض معدل االستخدام  إذن فالفرق بني السياستني هو أن        
املنفعة  إن  فإىل ذلك ،ابإلضافة .ف السياسة األخرى غري احملافظة احلايل ابلنسبة للسياسة احملافظة على خال

يف السياسة  حيث أن  ناسبا طرداي مع معدل االستخدام ،االجتماعية احملققة نتيجة استخدام املورد تتناسب ت
ا تكون مستمرة على املنفعة االجتماعية احملققة منخفضة نتيجة اخنفاض معدل االستخدام إال أن   احملافظة جند أن  

لكن على حساب ها املنفعة االجتماعية احلالية ،السياسة غري احملافظة اليت تزيد فيفرتات زمنية طويلة على خالف 
 األجيال القادمة .

أخرى  يتوقف على اعتماد سياسة معينة بل  يتأثر كذلك بعوامل ال معدل استخدام املورد وميكن القول أن         
جل حتديد املعدل املناسب أخل من ويف هذا الشأن ميكن للحكومة أن تتدحتددها ميكانيزمات السوق ،

 الستخدام املورد غري املتجدد.

 ندرة املوارد الطبيعية غري املتجددة  حده العوامل املساعدة على التخفيف من -3-2

ندرة املوارد الطبيعية غري املتجددة وتطيل من العمر  حدهتوجد عدة عوامل تساهم يف التخفيف من      
املوارد مل  أرصدةالفرتاض وجود  وذلك كمية الطلب ،  أوسواء على كمية العرض  أتثرييكون هلا  االفرتاضي هلا واليت

غري املتجدد ،كما تؤثر على كذلك على حجم  إىل رصيد املورد الطبيعي تهاإضافيتم اكتشافها بعد واليت تعترب 
 :1هذه العوامل جند أهماالحتياطات املؤكدة واحملتملة ،ومن 

مما واليت تؤدي إىل زايدة حجم االحتياطات املؤكدة : واالستكشافالتكثيف من جهود البحث -3-2-1
 كرب من املورد استجابة لظروف معينة.أالسوق بكميات  يسهم يف زايدة امداد 

زايدة كمية  إىلوهو يسهل عملية البحث ،االستكشاف واالستخراج مما يؤدي التطور التكنولوجي :-3-2-2
كانت   فإذاك املورد ،على استهال أتثريالعرض من املورد وخيفف من حدة ندرته ،كما يكون للتطور التكنولوجي 

 أكثرمستهلكة  أساليبهكانت   إذا أماوفرة يف استخدام املورد فيكون داعما للتحقيق من حدة ندرته ،تم أساليبه
يف  األسعارورد وابلتايل زايدة ندرته اليت تكون يف صفة ارتفاع زايدة الطلب على امل إىلذلك يؤدي  ن  إللمورد ف
 .السوق 

                                                           

الدار اجلامعية ، ، اقتصادايت املوارد الطبيعيةجودة عزت إبراهيم غزالن و أسامة امحد الفيل، محد رمضان نعمة هللا ،أالسيدة إبراهيم ،  –1 
 .بتصرف .151-150، ص ص : 2007اإلسكندرية ،مصر ، 
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 األصليمستوى املورد  إىلوذلك من خالل تصنيعها والرفع من خصائصها :بقااي املورد تدوير  إعادة-3-2-3
احلد من التلوث والتخلص  إىل ابإلضافةتساهم يف التخفيف من حدة ندرة املورد  أنجديدة ميكن  إضافةلتصبح 

 من النفاايت .

حتل حمل املورد غري  أنتكثيف جهود البحث عن بدائل جديدة واليت ميكن ظهور بدائل جديدة :-3-2-4
 املتجدد وحتقق نفس منفعته االقتصادية .

  املوارد الطبيعية والنمو االقتصاديبحث الثاين :امل

لقد انل النمو االقتصادي حيزا واسعا من االهتمام يف معظم الدراسات االقتصادية وكان الشاغل األكرب         
ملختلف دول العامل واليت تسعى بشىت الطرق إىل حتقيق أعلى معدالت ممكنة من النمو االقتصادي يف ظل املوارد 

تكون هناك عالقة طردية بني املوارد الطبيعية والنمو ما االقتصادية املتوفرة لديها وابألخص املوارد الطبيعية ،فعادة 
 ل النمو االقتصادي والعكس صحيح كلما زاد معدرت الدولة على املوارد الطبيعية  تواف حيث كلما،االقتصادي 

 يكون توفر املوارد الطبيعية  أنهذه العالقة ال تنطبق على كل الدول الوفرية ابملوارد الطبيعية حيث ميكن  أن   الإ
 .االقتصادي يف العديد من هذه الدول  اإلخفاقحمددات  أهمميثل نقمة على النمو ويشكل 

 :ماهية النمو االقتصادي األولاملطلب 
الدول النامية   وابألخصىل حتقيقها إهداف الرئيسية اليت تسعى خمتلف الدول النمو االقتصادي من األيعد       

نتاج إرفع معدل النمو االقتصادي نظرا لكونه حمددا للزايدة احملققة يف نا أابستخدام كافة الوسائل اليت من ش
 .هم املؤشرات الدالة عن الوضعية االقتصادية للدولة أمن ه ن  أالسلع واخلدمات خالل فرتة زمنية معينة  فضال على 

 مفهوم النمو االقتصادي  -1
زايدة  إىلاملتواصلة واليت تؤدي  األنشطةاالقتصادي ليس وليد الصدفة بل هو انتج عن جمموعة من  النمو ن  إ      

اليت يتم من  األساسيةمن املؤشرات فهو ،نتاج السلع واخلدمات خالل فرتة زمنية معينة إيف  متواصلة ومستمرة
الدول املتقدمة نفسها وكذلك ما بني الدول املتخلفة  لدول املتقدمة واملتخلفة وما بنيخالهلا املقارنة ما بني ا

 انكماش . أوكانت الفجوة يف ما بينها يف اتساع   إذاومعرفة ما 
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.  1الناتج القومي احلقيقي عرب الزمن " أو:" حتقيق زايدة يف الدخل القومي   هن  أعلى  ف النمو االقتصاديعر  وي       
الناتج القومي احلقيقي على حد سواء وهو  أوالزايدة اليت حتصل تكون يف الدخل القومي  ن  إووفقا هلذا التعريف ف

النمو االقتصادي يعكس التغريات  أن   إىل اإلشارةوجيدر  2.أي تكون لعدة سنوات متتالية  ىداملطويلة ة ظاهر 
يف مجيع القطاعات االقتصادية كلما  اإلنتاجيةارتفعت نسبة استغالل الطاقة  فكلما اإلنتاجيةالكمية يف الطاقة 

 3زادت معدالت النمو يف الدخل القومي والعكس صحيح .

 أن  حيث ،4 :" ارتفاع معدل الدخل الفردي " هأبن  فون النمو االقتصادي عر   هناك بعض االقتصاديني ي   أن  كما         
تكون الزايدة يف الدخل القومي احلقيقي  أنأي مبعىن الفردي متوسط الدخل زايدة  إىلزايدة الدخل القومي تؤدي 

اخنفاض معدل الدخل  إىلذلك سيؤدي  ن  إحدث العكس ف وإذاكرب من الزايدة يف معدالت النمو السكاين أ
 :5وهينواع من النمو االقتصادي أوقد مت التمييز بني ثالث . الفردي رغم ارتفاع معدل الدخل القومي

 النمو الذي يكون بشكل عفوي دون أي ختطيط مسبق ،حيث يعترب النمو التلقائي وهو : النمو التلقائي
 منوا بطيئا وتدرجييا .

 ايكون النمو العابر نتيجة لعوامل مؤقتة ويزول مبجرد زوال هذه العوامل وال يكون اثبت: النمو العابر 
 املؤقت لتجارهتا اخلارجية .سن املفاجئ و النامية نتيجة التح وغالبا ما جند هذا النوع من النمو يف الدولمستمرا ،و 

 يكون النمو املخطط نتيجة عملية ختطيط شاملة وميتلك صفة االستمرارية  ،وغالبا ما : النمو املخطط
 ىل فاعلية التنفيذ واملتبعة .إ ابإلضافةية اخلطط املطروحة عيكون مرتبطا بقدرة وكفاءة املخططني،واق

 حمددات النمو االقتصادي   -2
 : 6واليت تتمثل يف ما يلي، إحداثهللنمو االقتصادي عدة حمددات تعمل على      

 

                                                           
 .266،  ص: 2006،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،  النظرية االقتصادية :حتليل كلي وجزئي للمبادئعبد املطلب عبد احلميد ، -1
كتاب الكرتوين منشور على املوقع االلكرتوين  : ، 229-228،ص ص : مبادئ االقتصادحممد الزنفلي ، -2
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 س املال املادي أر  -2-1

 اإلنتاجيةاملشاريع  إلقامةاليت تلزم  وغريهاالتجهيزات واملباين ،،املعدات  اآلالتس املال املادي  يف أويتمثل ر  
  أخرى إىلس املال املادي هو يف تغري مستمر من فرتة أمن ر خدماتية ،وهذا املوجود أو فالحية سواء كانت صناعية ،

وهي عملية   capital occumulation الرأمسايلس املال يسمى التكوين أاملوجود من ر  إىلوما يضاف 
 رأمسالجود من ه ميثل الفرق بني املو ن  أس املال أي أحيث يعرب عن الزايدة يف ر  أخرى إىلتراكمية تضاف من سنة 

من خالل عدة مراحل  الرأمسايلاالجيايب للتكوين  التأثريويظهر ،ية السنة عما كان عليه يف بداية السنة ايف ن
والذي ينتج عنه هذا  اإلنتاجوابلتايل زايدة  اإلنتاجيةزايدة الطاقة  إىلذلك  أدىكلما   الرأمسايلفكلما زاد التكوين  

 زايدة معدل النمو االقتصادي. إىليؤدي  األخرييف  زايدة التخصيص والتقدم التكنولوجي ،وكل هذا األخري

  س املال البشري أر  -2-2

،فهو ال يقتصر فقط على التعليم والتدريب فقط  االقتصاديحمددات النمو  أهممن املال البشري س أيعترب ر  
واالستثمار ،ساهم يف صيانته واحملافظة عليه الصحية اليت تاخلدمات االجتماعية و  خمتلفبل يشتمل كذلك على 

س املال املادي ويستوجب كذلك االهتمام بتدريب وتنمية أيتوافق مع الزايدة يف ر  أنس املال البشري ال بد و أيف ر 
وحتقيق معدل منو اقتصادي معترب مما يسهم يف  اإلنتاجيةانعكاس اجيايب على زايدة  من له ااملوارد البشرية وذلك مل

 بعملية التنمية . اإلسراع

 املوارد الطبيعية  -2-3

هذه املوارد هناك عالقة طردية ما بني املوارد الطبيعية والنمو االقتصادي ،فكلما كانت الدولة تتوافر على 
كلما زاد معدل النمو االقتصادي والعكس صحيح ،وهذا يستوجب مثل  ومت استخدامها ابلشكل األبنسب معتربة 

 بدائل هلا حتقق نفس املنفعة . جيادإبهلا وتنميتها  األمثلعلى الدولة احملافظة على مواردها واالستخدام 

 التخصص وتقسيم العمل والتقدم الفين والتكنولوجي  -2-4

هذا ، والتقدم التكنولوجي اإلنتاجوحتسني  اإلنتاجيةحيث يساهم هذا العامل بشكل كبري يف زايدة الكفاءة  
معيارا  أصبحعندما  األخريةالذي يلعب دورا كبريا يف زايدة معدل النمو االقتصادي وخاصة يف السنوات  األخري

حيث يتضمن التقدم الفين والتكنولوجي ما يتم استخدامه من وسائل جديدة عدة مستوايت ، إىللتصنيف الدول 
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ىل التنظيم اجليد وحتسني كفاءة إ ابإلضافة ةاإلنتاجييف العملية املستخدمة  اآلالتاملعدات و  أداءوحتسني  لإلنتاج
فكلما كان هناك ختصيص للعمل وزاد مستوى التقدم التكنولوجي كلما ساهم ذلك يف زايدة معدل ، اإلداريةالنظم 

 النمو االقتصادي .

  االقتصاديمعايري النمو  -3

من  أنواعاملعايري اخلاصة بقياس النمو االقتصادي حيث ميكن التمييز بني ثالث لقد تعددت واختلفت      
 : 1املعايري واليت تتمثل يف ما يلي 

عتماد ويتم ا،  Meade Jamesاقرتح هذا املعيار من قبل االقتصادي :  معيار الدخل القومي الكلي -3-1
هذا املعيار لقي بعض املعارضة  أن   إالمدى تقدمها عن بعضها البعض ، أساس الدول عل قارنة بنيمهذا املعيار لل

 ابإلضافةيكون مرفقا بعدد السكان  أنالداخلي اخلام جيب  لناتجامنو  أن  اقتصادية ابعتبار  أوساطمن طرف عدة 
القومي الكلي  معيار الدخلوقد مت حتسني هذا املعيار وتعديله ليصبح ،تتم من وإىل الدولة اهلجرات اليت  إىل

املختلفة ،لذا معظم االقتصاديني يوصون  وإمكانياهتاللدولة والذي أيخذ بعني االعتبار املوارد الكامنة  املتوقع
 العمل هبذا املعيار .و  األخذبضرورة 

بعني االعتبار كل من حجم الدخل القومي وعدد  أيخذهذا املعيار  إن  :معيار متوسط الدخل الفردي -3-2
 حيث حيسب متوسط دخل الفرد كما يلي :، السكان

 متوسط دخل الفرد =                               
  الدخل القومي
  عدد السكان

 

جمموعة من االنتقادات من قبل العديد من  إىلتعرض  خراآله هو ن  أ إال، أحسن املعايريمن  يعتربلذا فهو    
 االقتصاديني واليت ميكن توضيحها يف ما يلي :

   ث عوعدم اتسام نتائجها ابلدقة والشمولية وخاصة يف الدول النامية  تب اإلحصائية األنظمةضعف  إن
 ؛يف تقييم متوسط دخل الفرداخلطأ ،مما يكون هناك احتمال  ابلشك حول مدى دقة عدد السكان وحجم الدخل

                                                           

  ، 2012األردن ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،،الطبعة األوىل ،(اقتصاد التنمية )نظرايت ،مناذج واسرتاتيجيات إمساعيل حممد بن قانة،  –1 
 .بتصرف 248.3-246ص ص : 
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  ليبقى السؤال  به عند حساب متوسط الدخل الفردي األخذهناك اختالف يف عدد السكان الواجب،
عدد السكان العاملني ؟  أم اإلمجايلهبم هو عدد السكان  األخذهل عدد السكان الواجب الذي يطرح نفسه :

 فهوكان عدد السكان العاملني فقط   إذا أمامن انحية االستهالك ،فهو مفيد  اإلمجايلكان عدد السكان   فإذا
      . اإلنتاجفيد من انحية م

 م1952سنة  Singerوضعت من قبل االقتصادي :( للنمو االقتصاديSingerمعادلة سنجر )-3-3

 دلة يف العالقة التالية :اوتتمثل هذه املعدومار و هيكس ،-القتصاديني هارودمبساعدة كل من  ا

D=SP-R 

 ؛: معدل النمو السنوي لدخل الفردD   حيث :

           S:؛معدل االدخار الصايف 

           P: ؛س املالأانتاجية ر 

          R : معدل منو السكان السنوي.     

 قيما للمتغريات واليت كانت كالتايل : Singer أعطىوقد     

S=6%                                         P=0.2%                             R=1.25% 

 التالية : لألسبابهذه القيم تعرضت لالنتقادات من قبل العديد من االقتصاديني وذلك  أن   إال     

  كنسبة لالدخار الصايف تعترب نسبة مقبولة يف الوقت الذي مت فيه صياغة هذه املعادلة %  6نسبة  أن  اعتبار
سبة اليت نكرب من الأنسبة  ردخاا،ففي الوقت احلايل ميكن للدول  متغريةهذه النسبة ال تبقى اثبتة بل  أن   إال

 ؛Singerافرتضها 
  معدل النمو السكاين الذي قدرهSinger  قل بكثري مما هو متواجد يف الدول أ% يعترب معدل 1.25بـ

 ؛% يف الدول النامية عامة2.3النامية والذي كان حوايل 
  س املال حدده أر  إنتاجيةمعدلSinger  بعض % وهو معدل منخفض مقارنة ابملعدل احملقق يف 0.2بـ
 .الدول 
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 الفرق بني النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية املطلب الثاين :

مصطلحي النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية  كاان يستخدمان مسبقا للداللة على معىن واحد إال  إن       
 . أنما خيتلفان يف الواقع حيث هناك عدة اختالفات جوهرية يف ما بينهما

 مفهوم التنمية االقتصادية   -1

تعترب التنمية االقتصادية من أهم املصطلحات االقتصادية اليت لقيت رواجا كبريا يف خمتلف الدراسات       
عملية  اأن   إىلتعريف دقيق وحمدد للتنمية االقتصادية ،وهذا راجع  إعطاءاختلف االقتصاديون يف وقد ،االقتصادية 

 جد معقدة متس مجيع جوانب النظام االقتصادي ،وهي من املصطلحات اليت تضم اجلانب النظري والتطبيقي.

،مع حتقيق  متوسط دخل الفردو :"عملية يزداد فيها الدخل القومي  اأن  تعرف التنمية االقتصادية على       
يف عملية التنمية  أساسينيحيث يشرتط شرطني ،1عن التقدم "  معدالت عالية من النمو يف قطاعات معينة تعرب

 االقتصادية ومها:

 ؛دخل القومي يفوق معدل النمو السكاين حىت يزداد متوسط دخل الفردليكون معدل منو ا أن 
 تكون عملية التنمية يف قطاعات اقتصادية هامة تعرب عن التقدم . أن 

على الناتج القومي  تطرأ:"الزايدة اليت  أناعلى   Kindlebergerكما عرفها كذلك االقتصادي املعاصر      
اليت ينتظر  أوالقائمة  اإلنتاجيةتغريات تكنولوجية وفنية وتنظيمية يف املؤسسات يف فرتة معينة مع ضرورة توافر 

مسطرة ،حيث ال تتم عملية التنمية  أهدافيتم من خالهلا حتقيق  أداة إالفالتنمية االقتصادية ليست ،2"  إنشاؤها
 .إجناحهااجملتمع وتفاعلهم معها لغرض  أفرادمن خالل جمهودات  إال األهدافوال ميكن حتقيق هذه 

إلنتاجية العمل تتمثل يف االرتفاع املنتظم عملية ابلغة الدقة ،:"افإن  وكتعريف شامل ودقيق للتنمية االقتصادية      
 أحدث إنتاجواستخدام وسائل  أرقى تقنيات إحاللاالجتماعي و  اإلنتاجات هيكلية تتناول ظروف من خالل تغري 

 إنتاجفهي ال تتوقف فقط على زايدة يف ،3االجتماعية " ع متزايد للحاجات الفردية و ا كفاءة مع حتقيق اشب  وأكثر

                                                           

ص : ،  1983النهضة العربية للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان ،، دار  مقدمة  يف علم االقتصادمد مدحت العقاد ،حمصبحي اتدرس قريصة و  –1 
455. 

  .08ن قانة ،مرجع سبق ذكره ، ص :امساعيل حممد ب -2
  18، ص :  1980لبنان ،،الطبعة األوىل ،دار الفرايب ،بريوت ، مفهوم التنمية االقتصاديةكاظم حبيب ،  -3
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االستخدام الكفء و  اإلنتاجيةية تغريات هيكلية يف العمل إحداثمن ذلك لتشمل  أكثرالسلع واخلدمات فقط بل 
لوسائل اإلنتاج احلديثة مبا يليب احتياجات أفراد اجملتمع وحيقق الرفاه االجتماعي وهبذا تكون التنمية قد حتولت من 
مفهومها التقليدي ابعتبارها جمرد عملية خلق ثروة ينتج عنها رخاء اقتصادي حيسن من املستوى املعيشي إىل 

حداث تغري يف اهلياكل ينص على :"ضرورة االنتقال من حالة التخلف إىل حالة التقدم إب مفهومها احلديث الذي
 .1"االقتصادية

حتقيق زايدة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل  إىلعملية تسعى  إالوعموما فالتنمية االقتصادية ما هي       
بشكل  أهدافهاومن الصعب حتديد ، واجتماعيةاحلقيقي ويكون ذلك مرفقا إبحداث تغيريات هيكلية اقتصادية 

 األوضاعواختالف  خرواآلذلك نظرا للتغريات اليت يشهدها االقتصاد العاملي بني احلني نائي ودقيق وشامل و 
رئيسية تسطرها جل الدول ضمن خططها  أهدافهناك  أن   إال، االجتماعية والسياسية بني الدول،االقتصادية 

 العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية واليت تشتمل على:

  أولويةالرئيسية لعملية التنمية االقتصادية  وتعطى له  األهداف أهمرب من والذي يعزايدة الدخل القومي  
قف بطبيعة احلال و الدخل القومي تتوزايدة .حتسني مستوايت املعيشة والقضاء على الفقر  إىلكبرية وذلك سعيا 

املادية والفنية للدولة فكلما كانت تتوافر على املوارد االقتصادية والكفاءات العالية كلما حقق  اإلمكانياتعلى 
 ؛زايدة كبرية يف دخلها القومي والعكس صحيح

 لدخل ا رفع مستوايت املعيشة والذي يقاس مبتوسط ما حيصل عليه من دخل ،حيث كلما كان متوسط
متوسط دخل الفرد  زايدة من مرتفعا كلما دل ذلك على ارتفاع مستوى معيشة الفرد والعكس صحيح ،لذا ال بد 

حىت يكون هناك رفع ملستوايت املعيشة مع العمل على تنظيم الزايدة السكانية وحتقيق التوزيع العادل للدخل 
 ؛2القومي بني أفراد اجملتمع

   ظهور  إىلالثروات يؤدي و  املداخلهذه  توزيعاملساواة يف  مفعدوالثروات  الدخولتقليل التفاوت يف توزيع
طبقة معينة من اجملتمع  إىلالثروات يتم حتويل هذه الدخول و  إذاجملتمع الواحد ، أفرادنوع من عدم املساواة بني 

نسبة  إالغالبية اجملتمع ال متلك واليت تعترب الطبقة املسيطرة على النشاط االقتصادي وهي عادة ما تكون قلة ،بينما 
 ؛ضئيلة من الثروات وجزء صغري من الدخل القومي

                                                           

 .29، ص : 2012عمان ، األردن ،سرية للنشر والتوزيع و الطباعة ،دار امل،الطبعة األوىل ، اإلعالم والتنميةعبد الرزاق حممد الديلمي  ،  -1 

 .بتصرف459-457صبحي اتدرس قريصة و حممد مدحت العقاد ، مرجع سبق ذكره ، ص ص :  -2 
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  الصناعات الثقيلة اليت  إبنشاء اإلنتاجياملادي للتقدم من خالل وضع قواعد واسعة للهيكل  األساسبناء
بداية لعملية  إال،وهذا ما هو  االنفتاح إلعادةتعد ركيزة االقتصاد القومي نظرا ملا توفره من احتياجات ضرورية 

 .1التنمية

  أهم الفروق بني النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية  -2

 ميكن عدة اختالفات جوهرية بينهما واليتالنمو االقتصادي ليس قرينا للتنمية االقتصادية ،فهناك  إن       
 ايضاحها يف ما يلي :

  متوسط دخل الفرد وهو ال يرتبط على أو الدخل القومي النمو االقتصادي هو عبارة عن الزايدة يف
اقتصادية واجتماعية ،بينما التنمية هي عملية اقتصادية ،اجتماعية ،سياسية ،حبدوث تغيريات هيكلية  اإلطالق

،وتكون  فقط يف النمو املاديعناصرها وال تنحصر  كأحدوهي تتضمن النمو االقتصادي  ثقافية وبيئية شاملة 
 .2وغريهامقرونة حبدوث تغيري يف اهلياكل االقتصادية ،االجتماعية والثقافية 

 مل حتدث بعد  أوعملية التنمية االقتصادية تشهد تباطؤا كبريا  ن  أ إاليكون هناك منو اقتصادي سريع  أحياان 

 :3إىلراجع يكون  واألمر

  َفها مع التحوالت اليت تسبقها يف العمليات االقتصادية ،االجتماعية ، كي  عدم مواكبة عملية التنمية وت
لقدرات  اكتساهبموزايدة  لألفراد اإلبداعيةالتكنولوجية واملؤسساتية ،واليت تساهم يف فتح اجملال للقدرات 

 ؛جديدة
  مثل   وذلك من خالل حدوث بعض االختالالتانعدام التوازن بني تطور االقتصاد واحتياجات اجملتمع،

ع اخلدمات على قطاع السلع ،كذلك قطا مثل زايدة  للدخل القومي قطاعي تزايد اخللل يف التكوين ال
 وغريها؛السلع واخلدمات وكذلك توزيع املداخيل والثروات بني فئات اجملتمع  إلنتاج اإلقليميالتوزيع 

                                                           

بريوت ، لبنان ،دار النهضة العربية للنشر ، مقدمة يف التنمية والتخطيطمدحت حممد العقاد، عزيز عجمية ، صبحي اتدرس قريصة و حممد عبد ال -1 
  .بتصرف54-52ص ص :،  1983،
ية العزم التطوير االجتماعي ،مجعاالقتصادية يف التنمية و  لوسيطية،الندوة االقتصادية الدولية حول دور ا يف مفهوم التنمية ومصطلحاهتاعارف ، نصر -2 

 .35، ص : 2008اوت  28والسعادة االجتماعية  ،طرابلس ،لبنان ، 

،ص 2009ردن ، األر الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،دا، الطبعة األوىل  ،مدخل إىل علم التنميةمجال رضا عالوة و علي حممد املرسي صاحل،  -3 
 .32-31ص :



 املوارد الطبيعية يف إطار تطور الفكر التنموي                               الفصل األول                            

 

38 
 

  لسياسية وعدم احرتام احلرايت االقتصادية ،االجتماعية وا اتاخنفاض املشاركة الشعبية يف اختاذ القرار
 ؛لألفرادواحلقوق املدنية 

  بشكل كلي على االعتماد على اخلارج مصحواب بزايدة التبعية  يعتمدعندما يكون النمو االقتصادي
د التبعية ملية التنمية تتطلب التحرر من قيو ع أن  يف حني وغريها ،االقتصادية والتكنولوجية والعسكرية 

 ؛على الذاتوزايدة االعتماد 
   ابلنسبة للتنمية فال ميكن هلا  أماالنمو االقتصادي حيدث يف الدولة حىت لو كانت هذه الدولة حمتلة ، إن

ن الغرض منه هو استنزاف املوارد االقتصادية اليت يكو مار غالبا ما عاالست ن  حتدث يف هذه احلالة أل أن
التحتية  البيناالستغالل واالستنزاف وتدمري  أساسسته تكون مبنية على ياتتوافر عليها الدولة احملتلة وس

 . 1وغريها

    Growth withoutوهذا ما توضحه بعض الدراسات االقتصادية مثل دراسة "منو بال تنمية "       
developement   لالقتصاديRobert Clower   عند دراسته القتصاد ليبرياي والذي يتميز ابرتفاع

غري موجودة مع  وغريهاالتغريات اهليكلية االقتصادية ،االجتماعية والثقافية  أن   إال األوليةالسلع  إنتاجسريع يف 
أن تكون هناك عملية Robert Clower  وضح أفمن الصعوبة كما والعكس صحيح  ،النمو االقتصادي 

وعموما فالتنمية االقتصادية هلا مجلة من اخلصائص اليت متيزها عن بعض ابقي .2بال منو اقتصاديتنمية اقتصادية 
 : 3هذه اخلصائص يوجد أهماالقتصادي، ومن  النمو

  ؛اجملتمع أفرادالتنمية عملية مستمرة ومتصاعدة وفقا لتزايد احتياجات 
  ؛ليست عشوائية األهدافالتنمية عملية يكون خمطط هلا وحمددة للغاايت و 
  ؛موجهة جلميع فئات اجملتمع فهي التنمية عملية جمتمعية 
  اجتماعية مع بناء قاعدة ذاتية حملية  أوتغريات هيكلية سواء اقتصادية  إبحداثالتنمية تكون مصحوبة

  .دون االعتماد على اخلارج
 

                                                           
 32، ص : مرجع سابق –1

 .17ص :،  1988الكتب للطباعة والنشر ، املوصل ،العراق ،دار ، مقدمة يف اقتصاد التنميةسامل توفيق النجفي وحمد صاحل تركي القريشي ،  -2

 .26عبد الرزاق حممد الديلمي ،مرجع سبق ذكره  ، ص : -3
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   النمو االقتصادي بني نعمة ونقمة املوارد الطبيعية املطلب الثالث :

و كانت هناك عالقة  طردية بني النم،والطاملا  ساسية للنمو االقتصادي تعترب املوارد الطبيعية من احملددات األ      
ل النمو االقتصادي كلما زاد معدرت الدولة على املوارد الطبيعية  تواف حيث كلمااالقتصادي واملوارد الطبيعية ،

هذه العالقة ال تنطبق على مجيع  ما مت مالحظته من طرف العديد من االقتصاديني أن   ن  أ إالوالعكس صحيح ،
ن تكون سببا يف االخفاق االقتصادي للعديد من أخرية ميكن الدول اليت تتوافر على املوارد الطبيعية ،فهذه األ

 ن يكون نقمة .أميكن  ان يكون نعمة  كمأ،فتوفر املوارد الطبيعية ميكن الدول 
  لموارد الطبيعية يف النمو االقتصادي االجيايب لدور ال -1

حيث تعترب هذه األخرية من أهم العوامل املساعدة تباطا وثيقا ابملوارد الطبيعية ،ار   يرتبط النمو االقتصادي     
الدخل زايدة  على زايدة معدل النمو ،فكلما كانت الدولة تتوافر على املوارد الطبيعية كلما ساعد ذلك على

االدخار واالستثمار والتصدير مبا يضمن زايدة معدل النمو االقتصادي ،كما وابلتايل زايدة القدرة على  القومي 
الصاحلة للمالحة يوفر على الدولة  األنار،فمثال توفر  من عوامل اإلنتاج تلعب املوارد الطبيعية دور البديل لعدة 

يوفر على  األجنبية األسواقاملوقع اجلغرايف االسرتاتيجي ابلقرب من  إىل ابإلضافةإقامة بعض شبكات الطرق 
 . أمهيةيف نشطات اقتصادية ال تقل  ميكن استثمارها هذه النفقات  أن  الدولة نفقات النقل ،حيث 

ودورها  اأمهيتهدليل على  ألبرزمعدالت النمو االقتصادي اليت حققتها بعض الدول الغنية ابملوارد الطبيعية  إن       
الثورة الصناعية اليت حققت بفضلها منوا  إىلال ،فمثال غىن كل من اجنلرتا ابلفحم واحلديد جعلها سباقة الفع  

واالحتاد السوفيايت سابقا ابملوارد الطبيعية  األمريكيةاقتصاداي معتربا ،كذلك غىن كل من الوالايت املتحدة 
ال هناك دول خيص جتارب الدول العربية فمث ام يف أمااقتصاديتني يف العامل ،كرب قوتني أجعلها  أنواعهاابختالف 

العربية املتحدة ،قطر ،الكويت ،اململكة العربية السعودية تتمتع برخاء اقتصادي نسيب ومعدل  اإلماراتمثل عربية 
 إالبرتول ،وهذا ال يدل ال إنتاجحد كبري معدل النمو يف  إىلاحملقق يف هاته الدول قد ساير  منو الدخل القومي

وتشكل املوارد الطبيعية نسبة 1يف معدل  النمو االقتصادي احملقق . األسداملوارد الطبيعية تساهم حبصة  أن  على 
 .مهمة من امجايل الصادرات وااليرادات احلكومية  لدى الكثري من الدول  

                                                           

 .بتصرف 436ص : العلوم االقتصادية والقانونية ، ،جملة االقتصادي العريبدور املوارد الطبيعية يف النمو مجول أمحد االمني ، -1 
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كرب مبدى وفرة ونوعية أهي األخرى ترتبط بدرجة ،فومبا أن  التنمية االقتصادية مرتبطة ابلنمو االقتصادي        
املوارد الطبيعية اليت حبوزة الدولة ،ورغم االختالف حول أمهية املوارد الطبيعية يف دعم عملية التنمية االقتصادية إال 

ما تنامت عد من أهم املستلزمات اليت ال بد من توفرها وخصوصا يف املرحلة األوىل من عملية التنمية ،وكلا ت  أن  
املوارد الطبيعية وزاد االستغالل األمثل هلا ابلشكل املناسب كلما ساهم ذلك يف الرفع من مستوى التنمية 

 1االقتصادية .

  املوارد الطبيعية  لعنة -2

كعامل   هلاكبرية   أمهيةليس كافيا لكي تعطي  الدور االجيايب الذي لعبته املوارد الطببعية يف بعض الدول  ن  إ      
مل تتمكن من حتقيق منو  اأن   إالابملوارد الطبيعية  الغنية دولمن الهناك العديد فمن عوامل النمو االقتصادي ،

اقتصادي معترب ،فهناك دول تعد فقرية يف املوارد الطبيعية كهولندا ،الياابن وسويسرا لكن تعترب من الدول املتقدمة 
 Alanبعض الدراسات اليت قام هبا بعض االقتصاديني مثل : أكدتهاليت حققت منوا اقتصاداي سريعا ،وهذا ما 

Gelb (1988)  وtyuA(1990م) اليت هلا وفرة  الدولاخنفاض معدل النمو االقتصادي يف ،واليت الحظت
املوارد الطبيعية عندما تكون متوفرة يف بلد ما قد  أن  فسروا  وآخرون( م1992)  Berger أما،يف املوارد الطبيعية 

 Phillip.R.Lane أماسليب على تصدير السلع املصنعة وكذلك على النمو االقتصادي  أتثرييكون هلا 
االقتصادية  الدول الغنية ابملوارد الطبيعية تكون سياساهتا أن  فقد اعتربوا ** (م1996) Tornell Aaron و

 سليب على النمو ثريأتميال وتوجها حنو الريع على خالف الدول الفقرية يف املوارد الطبيعية ،وهذا له  أكثر

                                                           

، ص ص :  2007ردن ،األ،دار وائل للنشر و التوزيع  ،عمان ، نظرايت وسياسات وموضوعاتالتنمية االقتصادية :مدحت القريشي ، -1 
 .بتصرف140،141

 : انظر 

Alan H. Gelb, Oil Windfalls: Blessing Or Curse? , World Bank, 1988.( http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2003/12/23/000012009_200
31223161007/Rendered/PDF/296570paper.pdf ) 

 : أنظر** 

Phillip.R.Lane,Tornell Aaron Power, Growth, and the Voracity Effect , Journal of 
Economic Growth Vol. 1, No. 2 , June., 1996. 
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 ابألساس سببهالنمو اخنفاض  أن   *Hans Singer وhcaul PrebisR كل من   أوضحكما تصادي ،االق
بسبب  االخنفاضقل ابلنسبة للسلع املصنعة ،حيث يفسر هذا أتكون  األوليةالعاملية للسلع  األسعار ن  املوارد أل
 أن   إىل ابإلضافة، األوليةسرعة يف الطلب العاملي على السلع املصنعة مقارنة ابلطلب على السلع  األكثرالزايدة 

 كل من  أوضحكما مقارنة ابلسلع املصدرة ، األوليةالدول الغنية لديها سياسات محائية ضد الواردات من السلع 
Sachs  وVarner(1995)**  وجود عالقة سلبية بني وفرة املوارد الطبيعية ومعدل النمو االقتصادي ،فتحليل

 تعقيدا مقارنة ابلذي يكون قائما على عواملصعوبة و  أكثرعلى توافر املوارد الطبيعية هو  االذي يكون قائمالنمو 
معدل جتدد هذه املوارد يسمح  أن  من  التأكد اثبتة وجيبية تبقى بطبيعتها موارد حمدودة و املوارد الطبيع ن  أل، أخرى

  .1كانت موارد انضبة   إذايف حالة ما  أخرىهذه املوارد هلا بدائل  أن  من  التأكد أوبتغطية معدل االستخراج 

يعرف بلعنة املوارد الطبيعية ،العلة اهلولندية   يالنمو االقتصادو املوارد الطبيعية ذن هذا التناسب العكسي بني إ    
 Theدخل هذا املصطلح قاموس املصطلحات على الصعيد العاملي من خالل جملة حيث ،و املرض اهلولندي أ

Economist   اثر غري آلمصطلح املرض اهلولندي عن ا عرب   ي  حيث م ،1977ديسمرب  26الربيطانية وذلك يف
ومسي ابملرض تيجة اكتشاف املوارد الطبيعية  ،املرغوب فيها على القطاعات االنتاجية وخصوصا القطاع الصناعي ن

م، وذلك 1950-1900الفرتة ىل حالة الكسل والرتاخي الوظيفي الذي أصاب هولندا خالل إاهلولندي نسبة 
ذلك مل يدم طويال بعد  ا بشكل رئيسي  إال أن  ماالعتماد عليهاف النفط والغاز يف حبر الشمال و بعد أن مت اكتش

                                                           

،وتسمى كذلك بنظرية تدهور معدالت التبادل حيث قارنت هذه النظرية بني معدالت التبادل للمنتجات االولية Prebisch – ingerS نظرية * 
،فمعدالت التبادل للمنتجات األولية  دائما يف توجه حنور التدهور  عكس معدالت التبادل للمواد املصنعة ،فالدول املصدرة واملنتجات الصناعية 

لبا ما تكون الدول النامية  ال بد عليها من استرياد كميات أقل من خالل مستوى معني من التصدير ،أضف إىل  ذلك للمنتجات االولية و اليت غا
رايت اليت العمل على تنويع اقتصادها والتخفيض من االعتماد على نوع واحد من  صادرات )الدول أحادية التصدير(  ،وتعترب هذه النظرية من أهم النظ

 نظمات العاملية االقتصادية يف توصياهتا للدول املصدرة للمواد األولية جتنبا للمرض اهلولندي .تستخدمها خمتلف امل

 انظر :** 

Jeffrey D.Sachs &Andrew M.Warner,Natural Resource Abundance and Economic 
Growth, the National Bureau of Economic Research (NBER),No 5398, December 
1995.(http://www.nber.org/papers/w5398.pdf ) 
1 - Jerlie Gingras , le rôle de l’abondance des ressources naturelles dans la croissance 
economique ; mémoire pour l’obtention de grade de maitre esarts , université laval , Octobre 
1997 , P : 19-20.  
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ىل اعتبار توافر إسباب اليت دفعت العديد من االقتصاديني ومن األ،1نضوب آابر النفط والغاز اليت مت استنزافها
 : 2االقتصاد جند ما يلياملوارد الطبيعية لعنة على 

  عدم استدامة املوارد غري املتجددة ،فإنتاجية هذه املوارد تضعف أو تنعدم مبجرد نفاذ املخزون ،لذا من
التقدم  ن  إاملهم حتديد حجم املوارد الطبيعية املتبقية ومتوسط السعر املتوقع على املدى الطويل ،عالوة على ذلك ف

 املؤكدة؛ اتتطوير البحث واالكتشاف وزايدة حجم االحتياط التكنولوجي يلعب دورا كبريا يف
  تعرض معظم االقتصادايت لفرتات ازدهار وكساد اقتصادي بسبب تقلبات أسعار السلع األساسية يف

 ؛نتجات الزراعية واملوارد النفطيةاألسواق العاملية وغالبا ما يتعلق األمر أبسعار املوارد املعدنية ،امل
  الصرف وابلتايل ارتفاع أسعار املنتجات احمللية مما حيد من قدرهتا التنافسية أمام اخنفاض ارتفاع أسعار

 اضمحالل النشاط اإلنتاجي ؛ية  لباقي القطاعات االقتصادية و أسعار الواردات وابلتايل ضعف القدرات اإلنتاج
  على مستوايت ضعيفة من إمكانية تطوير القطاعات القائمة على املوارد الطبيعية جد ضعيفة العتمادها

العديد من  التكنولوجيا واليت ال تساعد على زايدة اإلنتاجية وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية ،حيث أن  
استخراجها وحتويلها مستوى عايل من التكنولوجيا ورؤوس أموال ضخمة الطبيعية تتطلب عملية اكتشافها و املوارد 

 .ألحباث اجليولوجية وما يتبعها من خماطر التنقيب خاصة ما يتعلق مبرحلة الدراسات وا
 املوارد الطبيعية حدود النمو و  -3

 :3النمو االقتصادي وذلك من خالل ما يلي دودح تفسريهناك       

  يماوية الك فاألمسدةواليت حتل حمل املوارد الطبيعية ، اإلنتاجيةيف العملية  إدخاهلاهناك بعض املوارد ميكن
االستغناء  فإمكانيةيعوض القطن الطبيعي ، أنفقر الرتبة ،القطن االصطناعي ميكن األراضي و ميكن تعوض ندرة 

 أنيفسر لنا كيف استطاعت بعض الدول الفقرية يف املوارد الطبيعية  أخرى مبواردعن املوارد الطبيعية واستبداهلا 
تتضاءل  أنالنسبية للموارد الطبيعية ميكن  األمهية أن   إىل ابإلضافة،حتجز هلا مكاان ضمن مصاف الدول املتقدمة 

كبرية يف   أمهيةلذا تبقى املوارد الطبيعية هلا  األخرى  اإلنتاجلعوامل  االستخدام الكفءالتقدم االقتصادي و مع 
 ؛ فقط مقارنة ابملراحل املتقدمة األوىلتفسري النمو االقتصادي يف مراحله 

                                                           

دارية ، ، جملة الغري للعلوم االقتصادية  واإل تشخيص املرض اهلولندي ومقومات اصالح االقتصاد الريعي يف العراقشبيب الشمري ،  مايح -1 
 . 46، ص:  2010، (العراق)،جامعة الكوفة  15العدد ، 03اجمللد 

2 -Organisation de Coopération et de Développement Economiques, op.cite,  P :33. 
 .465-461مني ، مرجع سبق ذكره ، ص ص : أمحد أمجول  -3 
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   سن من الطبيعية مل يكن اعتبارها بديال فقط بل هي حت   اليت تعوض نقص املوارد اإلنتاجعوامل  إن
غري مستغلة بشكل  استغالل املوارد الطبيعية ،فنجد مثال املوارد الزراعية يف العديد من الدول وخصوصا النامية منها 

 ن  أ ،كما ابإلضافةالالزمة الستغالله  األخرى اإلنتاج،ومازال كذلك الغاز الطبيعي حيرق لعدم توفر عناصر  كلي
واخلربة س املال أاحملروقات واملعادن من عدمها يتطلب وفرة ر  جمرد معرفة الدولة حليازهتا على موارد طبيعية مثل 

يف  أساسيالتقدم التكنولوجي له دور  أن  والتنقيب ،كما البحوث اجليولوجية  أثناءالفنية مع ارتفاع درجة املخاطرة 
 ؛مورد رئيسي والعكس صحيح إىلحتويل املورد الطبيعي من مورد اثنوي 

   جل بذل املزيد من اجلهود اليت متكن من أالفقر يف املوارد الطبيعية قد يشكل عامال حتفيزاي من  إن
ذاهتا، فالتقدم ،فالياابن تعترب معجزة اقتصادية حبد للموارد النادرة وحتقيق معدالت مرتفعة للنمو  األكفأاالستغالل 

 .استجابة هلذه الندرة نفسها إالاالقتصادي هلذا البلد رغم ندرته موارده الطبيعية مل حيدث 
 على البيئة واملوارد الطبيعية  يثر النمو االقتصادأ -4

السلع والذي ينتج عنه من جهة  إنتاجيتطلب زايدة ادي العمل على الرفع من معدالت النمو االقتص إن        
 أوهذه السلع  إنتاجاملوارد الطبيعية وزايد تلوث البيئة من خالل امللواثت اليت حتدث سواء عند استنزاف 

 إنشاءفمثال زايدة نمو االقتصادي ،الزايدة التدهور البيئي يزداد وفق تزايد معدالت  ن  أاستهالكها مما يعين 
تزايد وسائل النقل ابختالف  إىل ابإلضافةومصادر الطاقة  األوليةالصناعات وخصوصا املعتمدة على املوارد 

حد منها أارتباط التلوث ابلنمو بشكل وثيق ال ميكن فصل أي  وال يعينكلها ينتج عنها ملواثت للبيئة ،  أنواعها
يئي واستنزاف املوارد ،لذا ال بد من البحث عن بل ميكن حتقيق منو معترب مع احلد من التلوث الب اآلخرعلى 

للبيئة  امللوثةالسلع غري  إنتاجالعالقة بني النمو االقتصادي والبيئة اليت تضمن سالمة البيئة وذلك من خالل 
للموارد الطبيعية ،وهذا يضمن بعض  األمثلاالستخدام  إىل ابإلضافةحتد من التلوث البيئي  أساليب اعتمادو 

ضمن محاية البيئة وحيافظ على يمنو اقتصادي مستدام  إىلالشيء االنتقال من منو اقتصادي يسبب التدهور البيئي 
تسببت فيها اليت دول العامل حجم املشكلة البيئية العديد من وقد استوعبت مؤخرا القادمة ، األجيالتلبية حاجات 
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وميكن  1الثروات بشكل غري عقالين لتحقيق النمو االقتصادي املنشودو  دإلسراف يف استغالل املوار نتيجة املبالغة وا
 : 2حتديد هذه املشاكل البيئية يف ما يلي

  م بلغ عدد سكان العامل حوايل 2000ففي سنة ، بوترية أسرع يف السنوات األخريةتزايد عدد السكان
ىل تراجع إنتاج إمما يؤدي مليار نسمة ، 11م حوايل 2100سنة مليون نسمة ،ويتوقع أن يبلغ 261ماليري و 6

ثر سلبا أبسبب التزايد املذهل لعدد السكان الذي مل يعد ابإلمكان تلبية كافة احتياجاته املتزايدة مما املواد الغذائية 
 يئة واإلضعاف من إنتاجية املوارد الطبيعية سواء يف احلاضر أو املستقبل؛على الب
  تدهور الكوكب األرضي نتيجة الضغوط الشديدة على موارد الرتبة  واملوارد املائية واملوارد النفطية نتيجة

زايدة التوسع يف إنشاء املصانع والبىن التحتية قضى بشكل اتم على  االستغالل غري العقالين هلا ،كما أن  
قوية املساحات اخلضراء مما تسبب يف القضاء على بعض األنظمة االيكولوجية ابإلضافة إىل استنزاف املوارد الطا

 االستغالل اجلائر هلا؛مثل النفط والغاز الطبيعي و 
 بعثة من املصانع ووسائل النقل وزايدة تفاقم ظهور االحتباس نتيجة الغازات الدفيئة املن األزونطبقة  كلآت

 ؛أصنافتراجع التنوع النبايت واحليواين نتيجة النقراض عدة ىل إدى أمما احلراري 
  غري القابلة للتحللالنفاايت زايدة تراكم النفاايت وخصوصا. 

 املوارد الطبيعة والتنمية املستدامة املبحث الثالث :

االقتصادية  األبعادجمموعة من  متضمنالقد جاء مفهوم التنمية املستدامة كبديل موسع ملفاهيم تنموية سابقة      
الذي  واألمثلمطلبا ملحا ابعتبارها النموذج التنموي البديل  أصبحفتحقيق التنمية املستدامة .االجتماعية والبيئية 

تدهور لبيئة من التلوث البيئي ،تلك االهتمامات املتعلقة اب وخاصةاملتزايدة بعني االعتبار جل االهتمامات  أيخذ
حيث يعترب احلفاظ على املوارد الطبيعية من أهم املبادئ ،االستغالل غري العقالين للموارد الطبيعية النظم البيئية و 

املتجددة أو غري  سعى إليه من ترشيد استخدام املوارد الطبيعية سواءت اليت تنص عليها التنمية املستدامة نظرا ملا
  املتجددة وضمان استمرار استخدامها على املدى الطويل بفعالية .

 
                                                           

البيئة والفقر يف البلدان العربية بني متضمنات السوق واالقتصاد املوجه ) محد فتحي عبد اجمليد ،أايد بشري اجلليب و إسامل التوفيق النجفي ، -1 
 .12،13،ص ص : 2012مصر ، القاهرة ،روافد النشر للتوزيع والتوزيع ،وىل ،، الطبعة األسياسات ضياع الثروة الطبيعية و البشرية (

 .101مرجع سبق ذكره ، ص : عبد الرزاق حممد الديلمي ، -2 
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 :ماهية التنمية املستدامة  األولاملطلب 

جدال واسعا على الصعيدين  وعرفتورات اليت شهدها الفكر التنموي ،تعترب التنمية املستدامة نتاج التط      
التنمية املستدمية ،التنمية املتواصلة :امة ومنهااألكادميي و العملي ،وقد تعددت املصطلحات اخلاصة ابلتنمية املستد

 جندوأكثر املصطلحات شيوعا واستخداما .التنمية املوصولة ،التنمية القابلة لالستقرار والتنمية القابلة لإلدامة ،
 .مة والتنمية املستدمية التنمية املستدا

فالتنمية املستدمية تكون بشكل تلقائي غري متكلف،وهي ال تتعدى كونا عملية االستخدام العقالين للموارد      
تنمية لألجيال وهي تضمن حق ال األفرادتها يجانب ما ذكرانه فيدمي استمرار  فإىلالتنمية املستدامة  أماالطبيعية،

وذلك   كال املصطلحني رديفني لبعضهما  تعترب أن  العربية  األكادمييةالعديد من الدراسات  أن   .إال1احلاضرة والقادمة
ظهور هذا املفهوم اجلديد يف الوسط و .  Sustainable Developmentكرتمجة للمصطلح االجنليزي 

 :2ومها  أساسينيعاملني  إىلاالقتصادي راجع 

 ؛هلا األمثلالتخصيص لفوري لتدهور املوارد الطبيعية و التدهور املستمر للبيئة والذي يتطلب الوقف ا -
والعمل على الرفع من مستوايت  اإلنتاج لذي يتطلب زايدةواسع لظاهرة الفقر ،االنتشار املستمر والوا -

 الدخل احلقيقي للفرد .
 السياق التارخيي للتنمية املستدامة   -1

من الفلسفة يف كل لقد كانت العالقة بني األنشطة االقتصادية والنظم االيكولوجية موجودة منذ القدم      
، ويف ما بداية االستجابة الفعلية للتنمية املستدامة كان  العشرينالنصف الثاين من القرن  ،إال أن  اليواننية والرومانية

  تنمية املستدامة :يلي بعض احملطات الرئيسية البارزة يف اتريخ ال

                                                           

للنشر والتوزيع ر الصفاء ،الطبعة األوىل ،داالتنمية املستدمية :فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها و زنط ،أبعثمان حممد غنيم وماجدة  –1 
 .23ص :، 2010،عمان ،

  22املرجع نفسه ، ص : –2 
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  أولم صدر 1951سنة ( تقرير عن حالة البيئة يف العامل من قبل "االحتاد الدويل حلفظ البيئةIUCN  )
 ؛1جل املواءمة بني االقتصاد والبيئةأحيث اعترب سابقة مهمة يف السعي من 

  استنزاف املوارد الطبيعية نتيجة تزايد االنتهاكات البيئية من التلوث و  م استنكر اندي روما1970سنة
والدراسات  األحباثاملزيد من  وإجراءضرورة محاية البيئة  إىلالنمو السكاين ،ودعا تسارع االقتصادية و  األنشطة

 ؛2لتحديد حدود النمو يف الدول املتقدمة
  مخس مواضيع التقرير من قبل اندي روما ،وقد عاجل هذا  حدود النموتقرير  إصدارم مت 1972سنة

ة يحمدود إىلكذلك   أشارالزراعي ،تلوث البيئة والتصنيع ،كما   اإلنتاجابرزة وهي : السكان ،املوارد الطبيعية ،
 3مما يهدد مستقبل االقتصاد الدويل.املوارد يف ظل تزايد معدالت االستهالك 

  ويعترب هذا املؤمتر كبداية الهتمام دول ،يف مدينة ستوكهلوم  مؤمتر البيئة اإلنسانية انعقد 1972سنة
التخطيط التنموي ابلبيئة  هذا املؤمتر إىل ضرورة ربط الدولالعامل بقضااي البيئة والتلوث ،وقد مت الدعوة من خالل 

احلالية والقادمة يف التنمية ،كما متخض عن هذا املؤمتر  األجيالرتام حق احخالل محاية مواردها الطبيعية و من 
  4.(UNEPالبيئية واملتمثلة يف برانمج األمم املتحدة البيئي )ابلقضااي  متوكالة بيئية دولية هت ولأ إنشاء
  من قبل االحتاد العاملي  الدولية للمحافظة على البيئة اإلسرتاتيجية تقريرم ،مت نشر 1981سنة

، تعريف حمدد للتنمية املستدامة وتوضيح مقوماهتا وشروطها إعطاءمرة مت  وألولللمحافظة على املوارد الطبيعية ،
 اإلنسانيةي الدائم لتطوير  نوعية احلياة ا :"السعخالل هذا التقرير على أن  حيث مت تعريف التنمية املستدامة من 

هذا التعريف اقتصر فقط على  أن   إال" ،وإمكاانهتايف االعتبار قدرات النظام البيئي الذي حيتضن احلياة  األخذمع 
 ؛خصوبتهاالزراعية و  األراضيحملافظة على اب وذلكالقطاع الزراعي 

                                                           
1 -Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable(République Française) , historique du 
développement durable , sommet mondial sur le développement durable ,2002 ,P :01.sur le 
site web : http://cms.ac-martinique.fr/structure/eedd/file/historiqueeedd.pdf , le : 15-08-2013 
2- Jean Milon & Christian Tschocke, historique et fondamentaux du développement 
durable , P :01, sur le site web : http://weblet.environnement.org/users/81/Articles/2010-
LEDD-Toulouse_DD.pdf , le : 15-08-2013. 

، الطبعة األوىل ، مركز اإلمارات مة :االطار العم والتطبيقات )دولة اإلمارات العربية املتحدة منوذجا(التنمية املستدانوزاد عبد الرمحن اهلييت ،  -3
 .11ص :،  2009اإلمارات العربية املتحدة ،  للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ،

 02، ص : 2011أوت  27للدراسات اإلسرتاتيجية ،اليمن ،  أ،مركز سب التقدم الصناعي ومصري اإلنسانيةاروي امحد البعداين، - 4
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  ويعرف كذلك ، للبيئة والتنميةمن قبل اللجنة العاملية  مستقبلنا املشرتكتقرير  إصدارم ،مت 1987سنة
السابقة ،حيث مت رئيسة وزراء النرويج  Gro Harlem Brundtland إىلنسبة  Brundtlandبتقرير 

القادمة ،كما تناول  األجيالالضرر مبوارد  إحلاقمرار عملية التنمية دون تصياغة عدة اقرتاحات عملية تضمن اس
ضرورة املزاوجة والتنسيق بني االقتصاد ،اجملتمع والبيئة ،حيث ال  إىلهذا التقرير تعريفا دقيقا للتنمية املستدامة ودعا 

بقدرة النظم  اإلخالليف الوقت احلايل دون  األفراداة تنمية املوارد البيئية لتلبية حاجات عن طريق مراع إاليتم ذلك 
 ؛1القادمة األجيالالبيئية على تلبية حاجات 

  يف ريو دجيانريو الربازيلية  ( األرض)قمة املتحدة للبيئة والتنمية  األمممؤمتر مت انعقاد م،1992جوان
 إىل،ولقد متخض عن هذا املؤمتر عدة قرارات مهمة يف حتديد حقوق ومسؤوليات البلدان حول البيئة ،والدعوة 

تناول هذا املؤمتر يف فحواه  .وعموما2هأشكالتنمية مستدامة حتمي النظم االيكولوجية وحتد من ظاهرة التلوث بشىت 
،ومل يعط تعريفا  وغريهاتهالك ،السكان ،الصحة ،الفقر ،االسسياسات التنمية منها :مجلة من القضااي الرئيسية 

 طابع الشرعية للمفاهيم السابقة وربط البيئة ابلتنمية االقتصادية واالجتماعية  أعطىه ن  أ إالحمددا للتنمية املستدامة 
طة عمل عاملية خ،واليت تعترب  الواحد والعشرين القرن أبجندةما يعرف  أوم 21ويعد برانمج العمل البيئي للقرن ،

االقتصادية  األبعاد األجندةما متخض عن هذا املؤمتر ،وقد حددت هذه  أهمشاملة يف جمال التنمية املستدامة ،من 
 ،االجتماعية والبيئية واليت تتمثل يف ما يلي :

 ؛القضاء على الفقر -
 ؛االستهالك أمناطتغري  -
 ؛كانية واحتماالت استدامة املواردالربط بني املتغريات الس  -
 ؛احملافظة عليهاو  اإلنسانمحاية صحة  -
 ؛اإلنسانيةحتفيز استدامة املستوطنات  -
 . رستدامة ضمن اعتبارات اختاذ القراقضية اال إدراج -

                                                           

 .11،12 ،مرجع سبق ذكره ، ص ص :نوزاد عبد الرمحن اهلييت-1 
، املؤمتر العام اخلامس عشر ألكادميية أل البيت امللكية ، مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي   أمهية البيئة يف عاملنا اليوم اهلادي بكوش  ، -2 

 .04، ص : 2010سبتمرب  28/29دن ،  ،األر 
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واليت تتمثل مهامها يف وضع وحتديد املعايري (،CSDكما انبثق كذلك عن املؤمتر  جلنة التنمية املستدامة )      
 . 1معرفة مدى تقدم الدول يف حتقيقها ملختلف جوانب التنمية املستدامة أساسهاواملؤشرات اليت يتم على 

  ركية ،ولقد كان مبدينة كوبنهاجن الدامن مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعيةمت انعقاد م ،1995سنة
 اباللتزامات التالية: اإلقرارللتنمية املستدامة من خالل  ابلغة يف حتديد البعد االجتماعيأمهية هلذا املؤمتر 

 ؛القضاء على الفقر يف العامل -
 ؛القضاء على البطالةلعمل على حتقيق العمالة التامة و ا -
 ؛حتقيق االندماج االجتماعي مبا يف ذلك تكافؤ الفرص -
 ؛واملرأةحتقيق املساواة بني الرجل  -
 وغريها؛الرعاية والصحة الجتماعية وحتسني ظروف التعليم ،لعدالة احتقيق ا -
 .منوا األقلتسريع خطى التنمية يف البلدان  -
  االجتماعات اليت  أهمبالجيو االيطالية ،ويعترب من مبدينة  ع بيالجيوا جتما،مت انعقاد  1996سنة

وقد رض الواقع ،أالعمل على تطبيقه على و  ملية ملفهوم التنمية املستدامةالصفة الع إعطاءسامهت بشكل كبري يف 
 : 2وهي أساسيةأسفر عن هذا االجتماع عشر مبادئ 

 ؛قابلة للتنفيذ وأهدافحتديد رؤية واضحة للتنمية املستدامة : املبدأ األول -
 األولوية وإعطاءالعمل على دمج مكوانت املنظومة الشاملة : من املبدأ الثاين حىت املبدأ اخلامس -

 ؛للقضااي اهلامة
: تقييم القضااي الرئيسية مع ضمان االستمرارية يف قدرات  العاشر حىت املبدأمن املبدأ السادس  -

  .التنفيذ
  الصادر عن  االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف املنعقد مبدينة كيوتو  بروتوكول كيوتو،مت نشر  1997ديسمرب

اليبانية ،وقد تضمن هذا الربوتوكول عدة إجراءات وسياسات لكافة الدول مع وضع عدة أهداف خمصصة 
م، ومتثل اهلدف الرئيسي من بروتوكول كيوتو يف 2020م و2010م، 2005لفرتات زمنية معينة لسنوات

ن انبعااثت الغازات الدفيئة وخصوصا يف الدول الصناعية منفردة كانت أو جمتمعة ،كما العمل على احلد م
                                                           

تقرير خمرجات املرحلة النهائية للدراسات االستشارية مقدم إىل قطاع التخطيط و ، العوامل املؤثرة حول التنمية املستدامة لدولة الكويت -1 
  .06، ص :2006،الكويت ،فرباير استشراف املستقبل )وزارة التخطيط( 

 .19-18ص ص :،مرجع سبق ذكره ،ييت نوزاد عبد الرمحن اهل -2 
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دعا الدول النفطية إىل االستغالل األمثل ملوارد الطاقة من النفط والفحم والبحث عن مصادر بديلة من 
 .1الطاقات املستدامة

 أو اإلمنائية األلفيةما يسمى مبشروع  أو، األلفيةن أاملتحدة بش األمممؤمتر مت انعقاد ، م2000سبتمرب 
 189صل أمن دولة  147 هذا املشروعاملتحدة وقد وافق ووقع على  األمممبقر  األلفيةن أاملتحدة بش األممقمة 

ابة دليل واليت تعترب مبث، لأللفية اإلمنائية األهداف إعالنوقد ضم املتحدة مشاركة يف املؤمتر ، األممدولة عضوا يف 
األهداف وتتمثل ،2قياس معدل التقدم يف عملية التنمية املستدامة أساسهاجمموعة من املعايري يتم على ،اسرتشادي 

 :3ما يلييفالعشر للمؤمتر 
 ؛اجلوع الشديدينالقضاء على الفقر و  -
 ؛حتقيق التعليم االبتدائي الشامل -
 ؛تعزيز املساواة بني اجلنسني -
 ؛متكني املرأة يف اجملتمع -
 ؛األطفالختفيف نسبة وفيات  -
 ؛األطفال صحةحتسني  -
 ؛(اإلجنابية)الصحة  األمهاتحتسني صحة  -
 ؛قص املناعة مثل االيدز واملالرايمكافحة فريوسات ن -
 ؛ضمان االستدامة البيئية -
 .تطوير شراكة عاملية للتنمية -
  حيث  ، إفريقيامبدينة جوهانزبورغ جبنوب  مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةم ،انعقد 2002سنة

 اإلعالناملتبقية من خالل  األهدافاملنجزة والبحث عن سبل حتقيق  األعمالتقييم كان اهلدف من انعقاد املؤمتر 
احملطات  وعلى غرار ابقينزبورغ للتنفيذ ،عن املزيد من االلتزامات لتحقيق ذلك عن طريق ما يعرف خبط جوها

حيث يال على هذا املفهوم ،ددخل تعأمؤمتر القمة العاملية قد  ن  إالتارخييات اليت مر هبا مفهوم التنمية املستدامة ،ف
متداخلة  أبعادثالث مسارات منفصلة تشكل ثالثة :" اأن  تنفيذ التنمية املستدامة على عرفت خطة جوهانزبورغ ل

                                                           

  .219، ص : 2010اجلزائر ،ار اخللدونية للنشر والتوزيع ،د، الطبعة األوىل ، االقتصاد البيئيعبد اجمليد قدي ، -1 

لجنة الدائمة ،سلسلة دراسات ل األهداف اإلمنائية لأللفية يف دولة قطر :تقييم واستشرافعبد القادر لطرش، مسيح البستاين و موزة املسلم ،  –2 
 05،  ص : 2009، الطبعة األوىل ،للسكان 

 .04ص :، 2003كتوبر أ، املذكرة التنموية الثانية ،  األهداف التنموية لأللفيةجمموعة األمم املتحدة ، -3 
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على خالف مؤمتر القمة العاملي لسنة " ،التنمية االجتماعية ومحاية البيئةتكاملة وهي التنمية االقتصادية ،وم
ومنذ  ،بيئيةاجتماعية و ذات أبعاد اقتصادية،واحدة  إمنائيةعملية  اأن  التنمية املستدامة على  اعتربم الذي 1992

اجلهود الدولية متركزت وبشكل كبري على تطبيق االتفاقيات املربمة  ن  إانعقاد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ،ف
 ؛1اتفاقيات جديدة إبراموضا عن ع

 06  الدامنركية كوبنهاجن ، ابلعاصمة  قمة املناخخالل هذه الفرتة  ت،انعقدم 2009ديسمرب  17و
دولة ممثلة  192حيث شارك يف هذه القمة يت مرت هبا التنمية املستدامة ،احملطات التارخيية ال أهموتعترب من 

جل معاجلة والبحث يف قضااي التغري أرئيس دولة وحكومة من  110وفدا من مجيع دول العامل من بينهم  1200بـ
 2يف مؤمتر كيوتو . إقرارهالرتكيز على ما مت ي  واحلد من االحتباس  احلراري و املناخ
 20  بريو دجيانريو  املتحدة للتنمية املستدامة األمممؤمتر  مت انعقادم  2012جوان جوان  22و

املتحدة حول  األممسنة من انعقاد مؤمتر 20انعقاد املؤمتر بعد  إىلنسبة  20،ويسمى كذلك مبؤمتر ريو +الربازيلية 
ختص  دولة ،وقد تناول هذا املؤمتر مجيع قضااي التنمية املستدامة  واليت 193وقد حضر القمة ،3التنميةالبيئة و 

الغذائي ،املياه ومدى اجلاهزية واالستعداد ملواجهة  األمنابلتحديد :الوظائف الالئقة ،الطاقة ،املدن املستدامة ،
تبين  إىلودعا  األهدافالعديد من  أضافاملؤمتر صبغة جديدة للتنمية املستدامة ،كما  أعطىولقد  الكوارث.

جه العموم متحورت و وعلى ديال هلا ،التنمية املستدامة وليس ب لتحقيق سبيالالذي اعتربه  األخضرمفهوم االقتصاد 
 :4املؤمتر حول أهداف
 ؛مني االلتزام املتجدد للتنمية املستدامةأت -
العوائق اليت تعيق اجلهود الدولية الكشف عن التحدايت و املستدامة و تقييم التقدم احملرز يف جماالت التنمية  -

 ؛هلاوالتصدي  يف تنفيذ التنمية املستدامة
 .لأللفية اإلمنائية واألهدافتقييم وتنفيذ خمتلف االتفاقيات البيئية الدولية مثل بروتوكول كيوتو  -

                                                           

األمم املتحدة ، ، املنطقة العربيةاالستعراض اإلقليمي ملؤسسات التنمية املستدامة يف اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا )االسكوا(،  -1 
 .06ص : ، 2011نيويورك ،

 .220-219ص ص :عبد اجمليد قدي ،مرجع سبق ذكره ، - -2 

3 -Fahmida Khatun  , context issues and challenges for bangladesh , conference on 
sustainable  development (rio+20), centre for policy dialogue (CPD),Bangladesh , april2012 , 
P:03. 
4- June. A.Peggett & Nicole.T.Carter  , Rio+20: the united nations conference on 
sustainable development , congressional  research service , june 2012, Pp: 03-14. 
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 وأهدافها  مفهوم التنمية املستدامة  -2

،حيث مت تعريف هذا نظر اللقد تعددت تعاريف التنمية املستدامة واختلفت استخداماهتا ابختالف وجهات      
اهليئات ،املنظمات الدولية ،الباحثني ابختالف ختصصاهتم حماولني بذلك وضع اطار املصطلح من قبل العديد من 

 هدافها.أهم أمفاهيمي حيدد بدقة ووضوح مفهوم التنمية املستدامة و 

  مفهوم التنمية املستدامة  -2-1
قد عرفتها رئيسة م و 1987لقد مت تناول مصطلح التنمية املستدامة ألول مرة يف تقرير مستقبلنا املشرتك سنة      

ا :"التنمية اليت تسمح من خالل هذا التقرير على أن   Gro Harlem Brundtlandوزراء النرويج سابقا 
 1بتلبية حاجات أجيال احلاضر دون املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاهتا "

ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية  إدارة:" اأن  على  م1989( سنة FAOو الزراعة ) األغذيةوعرفتها منظمة        
،  األرضتلك التنمية اليت حتمي  أي احلالية واملستقبلية ، األجيالحاجات  إرضاءبطريقة تضمن حتقيق استمرار 

مقبولة من الناحية ومناسبة من الناحية االقتصادية و الوراثية النباتية واحليوانية وال تضر ابلبيئة املياه واملصادر 
 .2مالئمة من الناحية الفنية "و تماعية االج

احلاضرة والقادمة  األجيالتكون قائمة على املساواة والعدل بني  أنبد لية التنمية لكي تكون مستدامة المفع      
زة األساسية وهذا ما أشارت إليه منظمة األغذية والزراعة اليت اعتربت املوارد الطبيعية الركيوخاصة ما يتعلق ابملوارد ،

 :3وهذا يطرح خيارين أساسيني ومهاللتنمية املستدامة .

  س املال الطبيعي سليما لألجيال القادمة وال يتحقق ذلك إال إذا مت التوقف عن استنزاف أإمكانية إبقاء ر
 ؛املوارد الطبيعية وخصوصا غري املتجددة منها

  من خاللس املال الطبيعي أضوب ر نلمادام هناك تربير ار يف استنزاف املوارد الطبيعية إمكانية االستمر 
 هلا . ستثمار يف املوارد الطبيعية واالصطناعية على النحو الذي حيافظ على املخزون اإلمجايلاال

                                                           
1- Florence Depoers, Cqroline Crauthier , Jean Pascal Crond &Emanuelle  Reymud, le 
développement durable au cœur de l’entreprise , édition dernod ,  Paris ,  2006, P : 02. 

، 2003صالح الزراعي ،دمشق ،ديسمرب ، املركز الوطين للسياسة الزراعية ، وزارة الزراعة و اإل االقتصاد البيئي والتنمية املستدامةدوانتو رومانو ،  -2 
 .56ص :

 .56املرجع نفسه ، ص : -3 
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املقبلة  لألجيال اإلنتاجيةابلطاقة  اإلضرارا :"عدم أبن    Robert Slowوعرفها االقتصادي  روبرت سلو     
املتحدة  األمموقد كان هذا التعريف كتعقيب لتعريف منظمة .1اجليل احلايل "ها فيوتركها على احلالة اليت ورثها 

ترك كل جيل وراءه موارد مياه التنمية املستدامة هي :" أن  اليت اعتربت ( و UNESCOللرتبية والعلوم والثقافة )
خيلف وراءه عينات لكل احليواانت اليت  أن إىل ابإلضافة إليهوتربة نقية وغري ملوثة وكما كان حاهلا عندما وصلت 

هذا التعريف مبالغ فيه نوعا    Robert Slow،حيث اعترب روبرت سلو2غري منقرضة "  األرضوجدها على 
 أمر ال ميكن حتقيقه إطالقا . كما وجد تفصيليا ،وهذاالتزام برتك العامل   أبنا االستدامة  ه قضيةصيختلما ل

جل التعاريف للتنمية  أن   إىل  Phil  Macnaghtenو   John Urryني وقد أشار كل من الباحث     
واملنظمات الدولية ،فتلك  ق واسع من قبل احلكومات واهليئاتعلى نطاقبوال و  أكثر أصبحتاملستدامة قد 

دون  األفرادالتعاريف كلها تضمنت فكرة واحدة وهي العيش ضمن حدود النظم البيئية مع تلبية احتياجات 
مل  اأن   إالالقادمة على تلبية احتياجاهتا مع حتقيق التكامل واالنسجام بني البيئة والتنمية ، األجيالبقدرة  األضرار

رض الواقع أعلى التنمية املستدامة  أهدافاليت ميكن من خالهلا ترمجة  واألدوات األساليبحتدد وبشكل دقيق 
املختلفة للتنمية املستدامة كلها التعاريف  ن  إفذلك  إىل أضف،3 لتحقيقهاوتقييم التقدم احلقيقي واجلهود املبذولة 

 "عرب جيلية"هي عملية  األخرية ههذنفس خصائص التنمية املستدامة ،ف ،يف تناولمن خالل ما تضمنته ، اشرتكت
ه جيب ن  أالوطين ،إال و  اإلقليميمتفاوتة منها العاملي ، أصعدةحتدث على  اأن  كما   آلخرمبعىن انتقاهلا من جيل 

يكون مستداما عل املستوى الوطين ليس ضروراي استدامته على املستوى اإلقليمي أو  نما ميكن أ هالتنويه إىل أن  
 تتمحور حول ثالث جماالت رئيسية االقتصادية ،االجتماعية والبيئية . اأن  العاملي كما 

خيتلف تعريف التنمية املستدامة ابختالف اجملاالت الثالث فالتنمية املستدامة من اجلانب االقتصادي تعين و      
االقتصادية مثل الفقر،البطالة ،  اآلفاتيف ما يساهم يف رفع مستوايت املعيشة وحتسينها واحلد من استخدام املوارد 

ات االجتماعية  التنمية اليت حتقق الرفع من مستوى اخلدم أما من اجلانب االجتماعي فتتمثل يفالالمساواة ...اخل.

                                                           
ألوىل ، ،سلسلة دراسات سكانية ،الطبعة ا مؤشرات التنمية االجتماعية  املستدامة يف دولة قطر ) الواقع واألفاق (حسن بن إبراهيم املهندي ، -1

 .07، ص : 2008قطر ،الدوحة ،، جنة الدائمة لإلسكان الل

 .15ص :محد فتحي عبد اجمليد ،مرجع سبق ذكره ،أإايد بشري اجلليب و سامل التوفيق النجفي ، –2

3 - John Urry  & Phil  Macnaghten   ,contested natures , first published , london :sage ,1998 ,  
P :213. 
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ومن الناحية البيئية فهي تعين التنمية اليت حتسن ، وغريهاس املال البشري أاالستثمار يف ر كالصحة ،التعليم و 
 .1استخدام املوارد الطبيعية والتخصيص األمثل هلا مبا يضمن احلد من تدهورها

تعمل على االستجابة اليت  تنميةالهي إال  التنمية املستدامة ما ن  إ، فعلى ما سبقعلى وجه العموم وبناء و      
  اخلطر. إىلجيال احلالية دون تعريض قدرة األجيال القادمة على تلبية متطلباهتا ملتطلبات األ

 أهداف التنمية املستدامة  -2-2

 :يف ما يليها توضيحميكن تسعى التنمية املستدامة إىل حتقيق جمموعة من األهداف      

لسد احتياجاته  اإلمجايلبزايدة نصيب دخل الفرد من الناتج احمللي :حتقيق نوعية حياة أفضل لألفراد-2-2-1
 .وتوفري كافة اخلدمات االجتماعية له وحتسينها من الناحية الكمية والنوعية بشكل عادل ومقبول 

بتحقيق التكامل واالنسجام بني أنشطة :األفراداحرتام البيئة الطبيعية وتعزيز نشر الوعي البيئي بني -2-2-2
 وغريهااستنزاف املوارد الطبيعية البيئية كانبعاث الغازات الدفيئة ،التصحر ، وزايدة االهتمام ابملشاكلاألفراد والبيئة 

تنفيذ عزيز وعيهم مبشاركتهم يف إعداد ،اجتاه بيئتهم وت األفراداحللول املناسبة ،مما يبعث روح املسؤولية يف  وإجياد
 متابعة وتقييم كافة برامج ومشاريع التنمية املستدامة.و 

املوارد والتخصيص األمثل هلا  وذلك حبصر :الطبيعية ملواردلثروات وااالستخدام العقالين ل حتقيق-2-2-3
لصاحل األجيال احلالية مع تقدير خمزون هذه املوارد وما ميكن اجياده من موارد مستقبلية لضمان حقوق األجيال 

حتسني نوع احلياة و يف الرفع من مستوايت التنمية والنظيفة واليت تساهم  استخدام التكنولوجيا احلديثةو  القادمة
 .2 اليت هتددها  األخطارتفادي احملافظة على البيئة و االقتصادية واالجتماعية املنشودة مع  األهدافوحتقيق 

تسهيل عملية ما بينها ،شيط التجارة اخلارجية يف بتن: بني البلدان املتقدمة والنامية التنمية املشرتكة-2-2-4
وإقامة شراكات داخلية  ية البيئةإىل الدول النامية وتبادل اخلربات ،إبرام اتفاقيات محانقل التكنولوجيا النظيفة 

 األقاليم ذات االهتمامات املشرتكة مع فوخارجية يف جماالت التنمية املستدامة وتوطيد عالقات التعاون بني خمتل
                                                           

ورقة حبثية  2007، أوت التنمية املستدامة بني احلق يف استغالل املوارد الطبيعية و املسؤولية عن محاية البيئة مجعان الغامدي  ،عبد هللا بن -1 
. http://www.ao-منشورة على املوقع االلكرتوين:

academy.org/docs/altanmiyah_almostadama_0904009.doc2013-09-13التصفح :  اتريخ 

،الطبعة األوىل ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، التنمية املستدمية : فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها مان حممد غنيم و ماجدة أبو زنط ،عث -2 
 ف.بتصر 30-29، ص ص :2010عمان ،
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اليت تضمن تفعيل التنمية  األنشطةغري ذلك من  إىلاجملتمع املدين يف تفعيل عملية التنمية املستدامة  إشراكضمان 
 املشرتكة بني خمتلف دول العامل .

مبا يضمن بناء سبل العيش املستدام لزايدة الثروة وضمان استمراريتها  من خالل:العيش املستدام-2-2-5
السبل اليت تسمح  إجيادوتوفري وظائف الئقة تضمن العيش املستدام و  األفراداملساواة بني التوزيع العادل و 

 . 1املستدام للموارد الطبيعية مع املساواة يف توزيعها خدامابالست

 يلي : اوميكن إجياز أهداف التنمية املستدامة وفقا للمجاالت الثالث : االقتصادي ،االجتماعية والبيئية كم     

 ( :أهداف التنمية املستدامة  10.1الشكل رقم )

، ترمجة : هباء شاهني ، الطبعة األوىل، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ،  املستدامةمبادئ التنمية ،  ف.دوجالس موسشيت املصدر :
 72ص :،  2000القاهرة،مصر ،  

                                                           
1 - Nicole Fontaine , investir dans le développement durable , ministere de l’economie des 
finance de l’industrie, république Française , Pp :17-19, sur le site web :  
http://archives.dgcis.gouv.fr/2012/www.industrie.gouv.fr/pdf/devdurable2.pdf , le :13-09-
2013. 
 

أهداف التنمية 
المستدامة 

األهداف االجتماعية
؛التمكني واملشاركة-

؛االجتماعيالتماسك -

احلراك االجتماعي؛-

.اهلوية الثقافية -

األهداف البيئية
وحدة النظام البيئي؛-

يئي؛قدرة حتمل النظام الب-

التنوع البيولوجي؛-

.  القضااي العاملية-

األهداف االقتصادية

؛النمو-

؛املساواة-

.الكفاءة-
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جل أن تكون عملية التنمية املستدامة أفال بد من أن تكون هذه األهداف متوافقة مع بعضها البعض من       
يركز االيكولوجيني من خرباء البيئة على رئيسية الثالث، هلذا انجحة بشكل فعال من خالل السري يف االجتاهات ال

احلفاظ على تكامل النظم االيكولوجية الالزمة لالستقرار الكلي لنظامنا العاملي،بينما يسعى االقتصاديون إىل زايدة 
امل األساسي يف من مستوايت الرفاهية االقتصادية وحتسينها  كما يركز علماء االجتماع على األفراد ابعتبارهم الع

 1.من الرفاهية والتمكني االجتماعي امن حتقيقهضعملية التنمية املستدامة  ومتطلباهتم املختلفة وما ي

 مبادئ التنمية املستدامة  -3

 :تتمثل هذه املبادئ يف ما يلي    

 وتنفيذ خطط التنمية املستدامة إعدادالنظم يف عملية  أسلوباستخدام -3-1

خطط التنمية املستدامة وتنفيذها ،فالبيئة اليت يعيش فيها  إلعدادوضروراي  أساسياهذا املبدأ يعد شرطا  إن       
ه ن  إحدوث أي تغيري يف حمتوى أي نظام فرعي ف ن  إو طاع فرعي من النظام الكوين ككل ،ق إالهي  ما اإلنسان

،فالتنمية املستدامة تعمل  ككلعلى النظام الكوين  وابلتايل  األخرىالفرعية  األنظمةسينعكس ويؤثر على ابقي 
 أسلوباستعمال  ن  إ،لذلك ف الكليعلى حتقيق توازن خمتلف النظم الفرعية وذلك لضمان توازن النظام البيئي 

 أبعادهاوتنفيذ التنمية املستدامة يلعب دورا كبريا يف حتقيق التكامل والتوافق بني  النظم يف ختطيط
 2.خراآليكون هناك تقدم أي بعد على حساب  أناالجتماعية والبيئية دون االقتصادية،

 املشاركة الشعبية -3-2

 وتقييمها،تنفيذها ،تنمية املستدامة السياسات  رسميف عملية واألفراد  من خالل مشاركة كافة اهليئات الرمسية     
وذلك نظرا للدور ،فالوطين  اإلقليمي،أي من املستوى املكاين أعلى إىل أسفلمن  تبدأالتنمية املستدامة  أن   يعينمما 

ر بصفة يومية العديد من القرارات اليت ختدم احلكومات احمللية واليت تصدروية و الذي تلعبه اجملالس البلدية والق
 : 3يلي مصاحل اجملتمع ،وتتضمن هذه القرارات ما

                                                           

 .72-71، ص ص :مرجع سبق ذكره ف.دوجالس موسشيت ،   –1 
 .132،ص :  2010،دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان ،األردن، مدخل إىل علم التنمية ي صاحل ، مجال حالوة وعل -2 
وىل ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،الطبعة األختطيطها وادوات قياسها  وأساليبالتنمية املستدمية :فلسفتها عثمان حممد غنيم وماجدة ابو زنط  ، -3 

 .33-31ص ص :، 2010،عمان ،
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  أضرارا بطبقة األوزون ابختاذ كافة اإلجراءات اليت متنع من احلد من انبعااثت الغازات الدفيئة واليت تلحق
 ؛استهالك املوارد  اليت تتسبب يف انبعاث كافة هذه الغازات

 ؛تصنيعها  وإعادةمن خالل تدوير النفاايت مثل السبل أومعاجلة النفاايت ابستحداث  إدارة 
  نا التقليل من كلفة النقل أمن شاليت شبكة طرق فعالة و  وإنشاءزايدة االستثمار يف نظم املواصالت

االعتماد على املوارد املتجددة بشكل دائم وتطويرها واستغالل املوارد  إىل ابإلضافةللتخفيف من حدة تلوث اهلواء 
من جهة  األقاليمو  األماكنغري املتجددة استغالال عقالنيا وتوزيع عوائد النمو والتنمية  توزيعا عادال بني خمتلف 

 .أخرىات من جهة وخمتلف الطبق

 أبعاد ومؤشرات التنمية املستدامةاملطلب الثاين :

أبعاد رئيسية تتداخل فيما بينها لتمثل ركائز أساسية تسهم يف إعطاء توضيح  ثالثجتمع التنمية املستدامة بني     
رض أمشل ملفهوم التنمية املستدامة ،وللنجاح يف عملية التخطيط ورسم السياسات إلرساء هذا املفهوم على أأكثر و 

الواقع وقياس مدى النجاح يف حتقيق ذلك هناك جمموعة من املؤشرات ال بد من أخذها بعني االعتبار والعمل هبا 
 وهذا ما سيتم توضيحه من خالل هذا املطلب.  

  ستدامة أبعاد التنمية امل  -1

،فالبعد البيئية و أبعاد رئيسية حامسة ومتفاعلة لعملية التنمية املستدامة:االقتصادية ،االجتماعية  ثالثةتوجد       
برفع معدالت منو الدخل وحتقيق العدالة التوزيعية ابإلضافة إىل زايدة رفاهية اجملتمع واحلد من االقتصادي يتعلق 

يتمثل يف حق الفرد يف العيش يف بيئة نظيفة وسليمة وممارسة كافة األنشطة بكل ف أما البعد االجتماعيالفقر ،
حرية واحلصول على نصيبه من الثروات واخلدمات االجتماعية اليت حتسن من مستوى املعيشة دون تقليل فرص 

ستدامة فهو يهتم العمود الفقري  للتنمية املوالبعد البيئي يعترب ، يف احلصول على نفس احلقوق األجيال القادمة
 (11.1، كما هو موضح ي الشكل رقم ) ر الطبيعية ومحاية النظم البيئيةإبدارة املصاد
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 (: أبعاد التنمية املستدامة11.1الشكل رقم)

 
 عداد الباحثةإاملصدر:من 

 بعاد :ألويف ما يلي سيتم توضيح هذه ا     

 البعد االقتصادي  -1-1

 : 1يلييندرج ضمن هذا البعد ما     

موارد الطبيعية وذلك للمن خالل التخفيض من معدالت االستهالك املبددة :تبديد املوارد  إيقاف -1-1-1
 احلياة . ألساليبتغيري جذري  إحداثللموارد و  ةعرب حتسني مستوى الكفاءة االستغاللي

                                                           
 .بتصرف31-29ص ص :، 2007مصر ،،،الدار اجلامعية ،االسكندرية  دارة التنمية املستدامة يف ظل العوملة املعاصرةإمصطفى قاسم ،خالد  –1

أبعاد التنمية 
املستدامة 

البعد البيئي
محاية املوارد الطبيعية؛ -
احلفاظ على احمليط املائي؛-
محاية التنوع البيولوجي؛-
ري؛محاية املناخ من االحتباس احلرا-

البعد االجتماعي
توزيعهم؛تثبيت النمو السكاين وأمهية-
ية ؛االستخدام االمثل للموارد البشر -
متكني دور املرأة يف اجملتمع؛-
الصحة والتعليم؛-
حرية االختيار والدميقراطية؛-

البعد االقتصادي
ايقاف تبديد املوارد؛-
تقليص تبعية الدول النامية؛-
لوث؛مسؤولية الدول املتقدمة عن الت-
داخيل؛املساواه يف توزيع املوارد وامل-
تقليص االنفاق العسكري؛-
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ما بينها فيبني هذه الدول وتنمية التجارة  اإلقليميعاون ت:ابلتوسع يف ال تقليص تبعية البلدان النامية -1-1-2
قل إضرارا أو  مع استخدام تكنولوجيا أكثر حداثةس املال البشري أاستثمارات ضخمة يف ر  إىلوالذي سيؤدي 

 اقتصاد قائم على االعتماد على الذات . إىلالتحول من اقتصاد قائم على التبعية مما يساعدها على  ابلبيئة

الدول املتقدمة تسهم بشكل كبري يف التلوث  إن  :تقدمة عن التلوث ومعاجلته امل الدولمسؤولية  -1-1-3
البيئي العاملي نتيجة استهالكها املرتاكم وغري العقالين للموارد الطبيعية ،وهذه البلدان لديها ما يؤهلها من املوارد 

ة جيا النظيفو استخدام التكنول خالل مشاكل التلوث من والتكنولوجية لكي تكون كفيلة حبل املالية ،البشرية
 .قل مع محاية النظم الطبيعية أاستغالل املوارد بدرجة و 

:فعدم املساواة والتفاوت يف توزيع املداخيل  املساواة يف توزيع املوارد واحلد من تفاوت املداخيل -1-1-4
مراعاة اختالف النسب املوجودة اهر اليت تنتشر يف الدول الغنية والفقرية على حد سواء مع و والثروات من الظ

 .العمل على حتقيق العدالة االجتماعيةالفقر وحتسني مستوايت املعيشة و  بينهما ،لذا البد من التخفيف من حدة

االقتصاد سواء يف البلدان  أولوايتمن  أصبحالعسكري  فاإلنفاق: العسكري اإلنفاقتقليص -1-1-5
على  لإلنفاقلو جزء بسيط من النفقات العسكرية وختصيصه حتويل و فلذا ال بد من ،النامية  أواملتقدمة 

 .احتياجات التنمية

 البعد االجتماعي  -1-2

 :1يتضمن هذا البعد ما يلي     

 نمو السكاينالختاذ كافة التدابري اليت تساعد على تثبيت اب: توزيعهم وأمهيةتثبيت النمو السكاين  -1-2-1
لتوزيع السكان وذلك  أمهيةهناك  أن  احلياة البشرية غري معروف بدقة كما  إعالةعلى  األرضمدى قدرة  ن  أل

 إىل املناطق احلضرية.ابلنهوض ابلتنمية املكانية اليت حتد من حركة اهلجرة 

صيصها توجيه املوارد البشرية وإعادة خت إبعادةوذلك :للموارد البشرية  األمثلاالستخدام -1-2-2
 . األساسيةواستخدامها استخداما كامال وتلبية كافة االحتياجات البشرية 

                                                           

 .32،33مرجع سابق ، ص ص: –1 
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خاصة يف االقتصاد واجملتمع حيث تعتمد الكثري من االقتصادايت العاملية  أمهية املرأةلدور : املرأةدور  -1-2-3
 املرأةن االستثمار يف صحة شأصناعات الصغرية ،الزراعة ،ومن يف الكثري من اجملاالت االقتصادية مثل ال املرأةعل 

 يعود على التنمية املستدامة مبزااي متعددة . أنوتعليمها 

اجملتمع وتطوير النظم التعليمية اليت هتتم  أفرادتوفري الرعاية الصحية الكافية لكافة ب:الصحة والتعليم  -1-2-4
 اء.ابلكيف وليس ابلكم وتوفري التعليم لكافة الطبقات االجتماعية دون استثن

حرية االختيار  أساسقائما على أن يكون اجملتمع السياسي بد :ال قراطيةحرية االختيار والدمي -1-2-5
 . واإلدارةيف التخطيط  الفاعلنيكافة   إشراكالشفافية و يف احلكم واملساءلة و التعبري و املشاركة و 

 البعد البيئي  -1-3

 : 1يتضمن هذا البعد ما يلي   

صيانة ومحاية املوارد الطبيعية واحملافظة عليها وذلك من خالل محاية وتتضمن :الطبيعيةمحاية املوارد   -1-3-1
السبل  أجنعمع استخدام األمساك الكيماوية ومحاية مصايد  األمسدةيف استخدام املبيدات و  اإلسرافالرتبة ،عدم 

 املوارد الطبيعية . وديةدومر  اإلنتاجاليت تسمح بزايدة 

فال بد من العمل على صيانة املياه وحتسني نوعيتها واحلد من :احلفاظ على احمليط املائي -1-3-2
 املياه . إمداداالستخدامات املبددة للثروات املائية وحتسني كفاءة شبكات 

 لإلتالفيكولوجية والغاابت والعديد من املالجئ الفريدة تتعرض :فالنظم االصيانة التنوع البيولوجي -1-3-3
وتدمري املالجئ  إتالفصيانة التنوع البيولوجي واحلد من عملية  إىلالتنمية املستدامة ،لذا تسعى دمري السريعوالت

 والنظم االيكولوجية .

عن انطالق الغازات الدفيئة الضارة والذي يكون  والذي ينتج: من االحتباس احلراري محاية املناخ -1-3-4
،لذا ال بد من جتنب هذه  األوزونالنظم االيكولوجية وتدمري طبقة و  اسات سلبية على استقرار املناخهلا انعك
 املضرة ابلكائنات احلية . األخطار

                                                           

 .35،35ص ص :مرجع سابق ، –1 
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فالتكنولوجيا تسهم بشكل كبري يف زايدة اإلنتاجية ،وهناك من يضيف بعدا رابعا وهو البعد التكنولوجي       
لوجي من تكنولوجيا أكثر حداثة التطور التكنو  خر ما توصل إليهآ ن  إحتقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي ،و و 
استخداما من قبل الدول املتقدمة ،لذا  أكثرخفض معدالت التلوث وهي  يفقل تلويثا للبيئية ساهم بشكل كبري أو 

واستخدامها يف معظم منشآهتا هبذا النوع من التكنولوجيا  ابألخذ اإلسراعمن املستحسن على الدول النامية  أصبح
االستدامة دائما  أن  الثالث ،حيث  األبعاددور كبري يف الربط بني  اللتكنولوجي ن  إأضف إىل ذلك ف،1الصناعية
احملافظة على البيئة ،لذا ق التقدم االقتصادي واالجتماعي و التطور التكنولوجي الذي يسمح بتحقي إىلحباجة 

 االقتصادي ،االجتماعي والبيئي .البعد رئيسية وهي  أبعادتصر التنمية املستدامة يف ثالث خت  

 مؤشرات التنمية املستدامة  -2

يعترب املؤشر املقياس األسهل الذي ميكن من خالله التعرف على تغريات ظاهرة معينة خالل فرتات زمنية        
من  إالالكلي لظاهرة معينة واهر  وال ميكن التقييم الكامل و معينة  كما ميكن كذلك من خالله املقارنة بني عدة ظ

 أوتعبري على شكل رقم مطلق :" هن  أخالل جمموعة من املؤشرات اليت هلا عالقة هبذه الظاهرة، ويعرف املؤشر على 
،وجيب أن يكون املؤشر سهل القياس والتفسري ،يستند  2عن حالة معينة" أوتعبري لفظي عن وضع سائد  أونسيب 

ميكن من خالله التنبؤ ابلتغريات ،و  هلا منية وذات صلة ابلسياسات املخططإىل بياانت صحيحة ذات سلسلة ز 
 اليت ستحدث يف املستقبل .

حماولة التعريف  إىلسعت العديد من اهليئات واملنظمات الدولية تقييم سياسات التنمية املستدامة،ولرصد و      
جمموعة  إصدارم مت 1995،ويف سنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة مبؤشرات التنمية املستدامة ابلتعاون مع جلنة 

،معتمدة  "اإلطار و األساليب :مؤشرات التنمية املستدامة"من مؤشرات التنمية املستدامة يف وثيقة حتت اسم 
احة بياانت مت إىلحيث تكون هذه املؤشرات تستند  غر و بذلك على اجلوانب اليت مت تناوهلا يف مؤمتر جوهانزب

،وتتعلق هذه  3قبوال على نطاق واسع كما ميكن استخدامها على املستوى الدويل وأكثرسهلة التطبيق بسهولة ،

                                                           

جمللد ،ا 01العدد ، (ردنجامعة آل البيت )األ املنارة ، جملة، التنمية املستدامة:دراسة نظرية يف املفهوم واحملتوىبو زنط وعثمان غنيم  ،أماجد  -1 
 .163،164، ص ص : 2006،  12

والبحوث   الثاين ،املعهد العريب للتدريب،املؤمتر اإلحصائي العريب املؤشرات البيئية كجزء من مؤشرات التنمية املستدامةمخيس عبد الرمحن زداد ،  -2 
 .76-74:ص ص ، 2009اإلحصائية ،ليبيا ، نوفمرب

3 - Jean Claud Van Duysen&Stephanie Jumel,le développement durable , l’harmttan , Paris , 
2008 ,Pp :110 ,111. 
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موضح يف الشكل رقم  وكما هاملؤسسية للتنمية املستدامة  قتصادية ،االجتماعية ،البيئية و املؤشرات ابجلوانب اال
(12.1). 

 (:مؤشرات التنمية املستدامة 12.1الشكل رقم)

 عداد الباحثةإاملصدر : من 

 ىل توضيح هذه املؤشرات:إويف ما يلي سيتم التطرق     

 املؤشرات االقتصادية  -2-1

 :1هي مؤشرات تتعلق ابجلانب االقتصادي للتنمية املستدامة ،ومنها ما يلي      

                                                           

ألمم املتحدة ، ، اتطبيق مؤشرات التنمية املستدامة يف بلدان االسكوا :حتليل النتائجاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )االسكوا( ،  -1 
 .بتصرف15-11ص ص : ، 2001نيويورك ،

مؤشرات التنمية املستدامة 

املؤشرات 
املؤسستية 

االطار 
املؤسسي 
القدرة 
املؤسستية

ملؤشرات ا
البيئية

لغالف  اجلويا

االراضي
البحار و احمليطات

و املناطق 
الساحلية 

املياه العذبة 

التنوع احليوي

ملؤشرات ا
االجتماعية

الفقر

البطالة 

نوعية احلياة

التعليم

النمو السكاين

سكان املناطق 
احلضرية

املؤشرات 
االقتصادية 

إ.م.نصيب الفرد من ن

نسبة االستثمار االمجايل اىل 
إ.م.ن

صادرات السلع و اخلدمات 
كنسبة مئوية 

نصيب الفرد من استهالك 
الطاقة التجارية 

جمموع الدين اخلارجي كنسبة
إ.م.مئوية من ن

صايف املساعدات االمنائية 
إ.م.الرمسية كنسبة مئوية من ن

رصيد احلساب اجلاري 
إ.م.كنسبة مئوية من ن
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ه ال يقيس التنمية املستدامة قياسا كامال ن  أوعلى الرغم من : اإلمجايلنصيب الفرد من الناتج احمللي  -2-1-1
 على عدد السكان . اإلمجايله ميثل عنصرا قواي من عناصر احلياة ،وحيسب هذا املؤشر بتقسيم الناتج احمللي ن  أ إال

على  اإلنفاقاملقصود هبذا املؤشر هو : اإلمجايلالناتج احمللي  إىل اإلمجايلنسبة االستثمار  -2-1-2
إىل  اإلمجايل،ويقيس هذا املؤشر نسبة  االستثمار  اإلمجايلكنسبة مئوية من الناتج احمللي   األصول إىل اإلضافات

  الناتج احمللي االمجايل.

يبني هذا املؤشر مدى : اخلدماتت كنسبة مئوية من واردات السلع و صادرات السلع واخلدما -2-1-3
 .قدرة البلد على االستمرار يف استرياد السلع واخلدمات 

حيث يقيس هذا املؤشر نصيب الفرد من الطاقة يف : نصيب الفرد من استهالك الطاقة التجارية -2-1-4
 .بلد معني 

:يساعد املؤشر على تقييم مدى قدرة  اإلمجايلجمموع الدين اخلارجي كنسبة مئوية من الناتج احمللي  -2-1-5
املوارد ما يبني قدرة البلد لدولة معينة حيث يربط الدين بقاعدة  املديونيةالدولة على حتمل الدين وهو يقيس درجة 

 الصادرات قصد تعزيز قدرهتا على تسديد هذه الديون. إنتاج إىلقل املوارد على ن

وتتمثل املساعدات : اإلمجايلالرمسية كنسبة مئوية من الناتج احمللي  اإلمنائيةصايف املساعدات  -2-1-6
 أو،بني هيئتني حكومتني  ،وتكونوط ميسرة هبدف النهوض ابلتنمية نح والقروض املقدمة بشر الرمسية يف امل اإلمنائية

شروط ويقيس هذا املؤشر مستوايت املساعدة ذات ال.1واإلقليميةواهليئات الدولية تلك اليت متنحها املنظمات 
اخلدمات االجتماعية ويعرب عنه كنسبة مئوية من جل زايدة مستوايت التنمية و أما من امليسرة اليت تتلقاها دولة 

 . اإلمجايلالناتج احمللي 

وميثل هذا املؤشر نسبة من جمموع : اإلمجايلرصيد احلساب اجلاري كنسبة مئوية من الناتج احمللي  -2-1-7
ث يوضح حي، اإلمجايلالناتج احمللي  إىلصايف الصادرات )السلع واخلدمات( ،صايف الدخل وصايف التحويالت 

 ويعرب عنه كنسبة مئوية .،االقتصاد سلبا  أتثرعجز ومدى سرعة  أوهذا املؤشر فائض 

 املؤشرات االجتماعية -2-2

                                                           

 .238، ص : 2004، الطبعة األوىل ، الوراق للنشر والتوزيع، عمان،األردن،  التمويل الدويلفليح حسن خلف ، -1 
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 :1برز هذه املؤشرات نذكر ما يليأومن ية البارزة يف معظم دول العامل ،هي مؤشرات ختص اجلوانب االجتماع    

 حيث يوجد مؤشرين رئيسيني ومها :: الفقر-2-2-1

التنمية البشرية ،  ردخل مفهوم الفقر البشري يف تقريا  م 1997ففي سنة : مؤشر الفقر البشري-2-2-1-1
متعددة، فلذا يعد  أبعاد،بل هو ذو  االفتقار ال يقتصر فقط يف احلصول على ما هو ضروري أن  ويعترب هذا املفهوم 

  2:الثالث للحرمان وهي األوجهمؤشرات التنمية البشرية الذي جيمع بني  أهممؤشر الفقر البشري من 

 واليت تقاس ابلعمر املتوقع .: حياة مديدة وصحية 
 التعليم االبتدائي  الثانوي  نسبة القيد قي كل منبة بني البالغني و وتقاس مبعدل معرفة القراءة والكتا: املعرفة

 لعايل .او 
 إىل إضافة األمريكياملعرب عنه ابلدوالر و  اإلمجايل:يقاس حبصة الفرد من الناتج احمللي  مستوى معيشة الئق 
انت خاصة هبذا البعد حال ابي إىلاالفتقار  أن   إالوهو الشمول االجتماعي  خرآالثالث هناك بعد  بعاداألهذه 

 هذا املؤشر . أبعاددون احتسابه ضمن 

:يستخدم هذا املؤشر لقياس نسبة السكان  الفقر الوطينالسكان الذين يعيشون حتت خط -2-2-1-2
 .مئوية كنسبةويعرب عنه   آخر إىلمن بلد  ختتلفالتقديرات  أن  حيث يعيشون حتت خط الفقر ، الذين

 .القوة العاملة  إمجايل إىلالعاطلني عن العمل  األشخاصيعرب هذا املؤشر عن نسبة : البطالة-2-2-2

 ::ويضم ما يلي نوعية احلياة -2-2-3

 األشخاصاملؤشر نسبة  هلذا:يعرب عنه كنسبة مئوية ويستخدم كبديل  متوسط العمر املتوقع-2-2-3-1
              .ف السائدة اثبتة طوال حياة الفردالظرو  ن  أمع افرتاض  األربعنييبلغوا سن  أنالذين ال يتوقع هلم 

 الصرفالصحية ومرافق  اخلدماتو  املأمونةالسكان الذين مل يتيسر هلم االستفادة من املياه -2-2-3-2
املياه العذبة االستفادة من اخلدمات الصحية و  إبمكانمليس يقيس هذا املؤشر نسبة السكان الذين : الصحي
 .الصحي الصرف رافق م إىل ابإلضافة

                                                           
  1.- اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،مرجع سبق ذكره، ص ص: 20-16

 ، والتوزيع للنشر جرير ،دار االولى ،الطبعة العربي الوطن في الفقر ظاهرة مؤشرات، الدمعي مخلف زوير هدى و العذاري محمد داود عدنان -2

  .66: ،ص 2010، األردن ، عمان
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 :: ويضم ما يلي من املؤشرات التعليم-2-2-4

 األشخاصمن البالغني والذين ميثلون  األمينيحيدد هذا املؤشر نسبة : بني البالغني األميةمعدل -2-2-4-1
 .أميونسنة وهو  15 أعمارهمالذين تتجاوز 

يبني هذا املؤشر مستوى املشاركة يف التعليم الثانوي : لاللتحاق ابملدارس الثانوية اإلمجايلملعدل ا-2-2-4-2
 الذين هم يف سن التعليم الثانوي.ملدارس الثانوية كنسبة مئوية من عدد السكان قياس امللتحقني ابب

عدل يقيس هذا املؤشر معدل النمو السكاين خالل سنة معينة مع ايضاح متوسط م: النمو السكاين-2-2-5
 .التغري السنوي يف حجم السكان

استخداما لقياس درجة التوسع  األكثريعد هذا املؤشر من املؤشرات : سكان املناطق احلضرية-2-2-6
 .حضرية اأن  احلضري ،حيث يقيس نسبة السكان الذين يقيمون يف املناطق اليت توصف 

 املؤشرات البيئية -2-3

 :1أمههاواليت نذكر من مة ،اهي جمموعة من املؤشرات اليت تغطي اجلانب البيئي للتنمية املستد    

 :رئيسية ختص الغالف اجلوي وهيرات :هناك ثالث مؤش الغالف اجلوي-2-3-1

 .ديد انبعااثت اثين أكسيد الكربونيتم قياس هذا املؤشر من خالل حت: التغري املناخي-2-3-1-1

 املستنزفة لألزون.سها من خالل املوارد املستهلكة و ويتم قيا: استنفاذ طبقة األزون-2-3-1-2

 .احلضرية األماكن اهلواء يف ملواثت اهلواء يفحيث يتم قياسها من خالل تركز : نوعية اهلواء-2-3-1-3

راضي هي اليت حتدد بصورة رئيسية مدى التزام الدولة  طرق ووسائل استخدام األ ن  إ: األراضي-2-3-2
راضي  اختاذ جمموعة من القرارات املختلفة سواء كانت تطبيقها هلا  وتتطلب استخدامات األتدامة و ابلتنمية املس

 :وهي ابألراضيمؤشرات رئيسية تتعلق  أربعهناك ،وعلى العموم  قليميو االأوطين احمللي ،ال لى املستوىع

                                                           

 اللجنة الدائمة،الطبعة األوىل  ،  التنمية املستدامة يف دولة قطر : االجنازات والتحدايتاهلييت و حسن إبراهيم املهندي  ،نوزاد عبد الرمحن  –1 
 . 30-26ص ص : ، 2008للسكان ،الدوحة ،قطر ، 
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معدالت  إىل ابإلضافة لألرض:تقاس من خالل مساحة الغاابت مقارنة ابملساحة الكلية  الغاابت-2-3-2-1
 .قطع الغاابت

دام استخو  اإلمجاليةاملزروعة مقارنة ابملساحة  األراضي:تقاس من خالل مساحة  الزراعة-2-3-2-2
 .املخصبات الزراعية واملبيدات

 . اإلمجاليةابلتصحر مقارنة ابملساحة  املتأثرة األراضي:ويقاس حبساب نسبة  التصحر-2-3-2-3

اليت يتم استخدامها كمستوطنات بشرية سواء كانت بصفة  األراضي:ويقاس مبساحة  التحضر-2-3-2-4
 مؤقتة. أودائمة 

% من مساحة الكرة  70متثل البحار و احمليطات نسبة : احمليطات واملناطق الساحليةالبحار و -2-3-3
املسائل البحرية والساحلية وتتضمن كرب التحدايت اليت تواجه العامل أمتثل من  مستدامةدارهتا بطريقة إ ن  إرضية و األ

 :لنسبية للتنمية املستدامة ما يليمهية اذات األ

 ؛نشطة الربيةالتدهور الناتج عن األ 
 وغريها من املوارد احلية؛  لألمساكمثل االستغالل غري األ 
  التلوث البحري الناتج عن النقل البحري ومشاريع النفط والغاز يف املياه الساحلية؛ 
 تج عن تغري املناخاثر النامجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر النااآل. 

 :اجملال من خالل املؤشرات التاليةوعلى العموم يتم قياس التنمية املستدامة يف هذا 

ىل إ ابإلضافةويتم قياسها من خالل نسبة السكان املتمركزين يف هذه املناطق .: املناطق الساحلية-2-3-3-1
 .تركيز الطحالب يف املياه الساحلية 

 .التجارية سنواي األمساك ألنواعوتقاس بوزن الصيد : األمساكمصائد -2-3-3-2

 :ومها أساسينيؤشرين يتم قياس التنمية املستدامة يف جمال املياه العذبة مب: املياه العذبة-2-3-4

 .سبة البكترياي املعوية يف املياهيف املياه ون األكسجني:وتقاس برتكيز  نوعية املياه-2-3-4-1

 .مقارنة ابملياه الكلية سنواي املستعملةاجلوفية و  حبساب كمية املياه السطحية تقاس: كمية املياه-2-3-4-2
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يعترب التنوع احليوي عنصرا رئيسيا  من عناصر التنمية املستدامة وهناك ارتباط وثيق : التنوع احليوي-2-3-5
اثر اقتصادية ،اجتماعية آىل إحدوث أي تغيريات يف التنوع احليوي قد يؤدي  ن  إبينه وبني النشاط االقتصادي و 

مثل للموارد الطبيعية دون االخالل بطة ابلتنوع احليوي جند االستخدام األرتوثقافية خطرية ،ومن املسائل اهلامة امل
 يتم قياسه من خالل املؤشرين التاليني : ابلتوازن البيئي ،وعلى العموم 

 ابإلضافة اإلمجاليةواليت تتمثل يف نسبة مساحة املناطق احملمية مقارنة ابملساحة : نظمة البيئيةاأل-2-3-5-1
 البيئية احلساسة. األنظمةمساحة  إىل

 وتتمثل يف نسبة الكائنات احلية املهددة ابالنقراض.: البيئية األنواع-2-3-5-2

  املؤشرات املؤسسية -2-4

 وغريهاوهي املؤشرات اليت تتعلق ابجلوانب املؤسسية من استخدام التكنولوجيا املتطورة ،البحث والتطوير      
 : 1ويشتمل هذا اجلانب على ما يلي

استعداد الدولة  املؤسسي مدى جاهزية و  اإلطارتعكس املؤشرات اليت يتضمنها : املؤسسي اإلطار-2-4-1
 ما يلي :  أمههااملؤسسي على عدة مؤشرات من  اإلطارسياسات التنمية املستدامة ،ويشتمل  إبتباعوالتزامها 

اليت هتدف إىل  بوضع وتنفيذ وتقييم االسرتاتيجيات: تدامةسالسرتاتيجيات الوطنية للتنمية املا-2-4-1-1
 .اجملتمع املدين)العام واخلاص( و تلف القطاعات تتسم ابملشاركة بني خم أنتدامة واليت ال بد من سحتقيق التنمية امل

مدى اهتمام اجملتمع الدويل ابتفاقيات الذي يوضح :تنفيذ االتفاقيات العاملية املصادق عليها -2-4-1-2
تنفيذ ما جاءت به والتزام اهليئات واملنظمات  ومدى العمل علىالتنمية املستدامة اليت مت املوافقة  واملصادقة عليها 

 . الرمسية بتمويل هذه االتفاقياتا وغريالدولية الرمسية منه

التنفيذ اخلاصة ابلتنمية التخطيط و  أنشطةتلعب القدرة املؤسسية دورا ابرزا يف تعزيز : القدرة املؤسسية-2-4-2
للكوارث  والتأهباملعلومات  إىلمكانية ومدى قدرة الوصول إاملستدامة ومؤشرات القدرة املؤسسية تقيس 

 للتكنولوجيا واالتصاالت ،و تتمثل هذه املؤشرات يف ما يلي : األساسيةالبنية  إىل ابإلضافةاالستجابة هلا و 

  ؛شخص1000حساابت االنرتنيت لكل أو الراديو  أجهزةعدد 
                                                           

 .37،38ص ص :زاد عبد الرمحن اهلييت ،مرجع سبق ذكره ،نو –1 
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  ؛شخص 1000اهلاتف النقال لكل  أجهزةخطوط اهلاتف و 
 ؛اإلمجايلعلى البحث والتطوير كنسبة من الناتج احمللي  اإلنفاق  
  البشرية نتيجة الكوارث الطبيعية.االقتصادية و اخلسائر 

    ضوابط التنمية املستدامة  إطاراملطلب الثالث :املوارد الطبيعية يف 

مثل تتضمن التنمية املستدامة جمموعة من الضوابط اليت حتدد االطار الذي ميكن من خالله االستغالل األ      
 .لموارد الطبيعية وضمان استدامتهال

 ضوابط التنمية املستدامة   -1

 :1وتتمثل ضوابط التنمية املستدامة يف ما يلي    

 الضوابط االقتصادية   -1-1

 :وتشتمل على ما يلي    

  جل حتقيق التوازن بني أال بد لسياسات التنمية املستدامة أن تكون على تواصل مع اجملتمع ،وذلك من
 ؛املوارد وحاجيات اجملتمع على املدى البعيد

  ؛أن تكون الوسائل والقنوات االقتصادية واضحة وفعالة وقابلة للتطبيق بكل سهولة 
  ال بد من العدل االجتماعي الذي حيقق تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء و إشراك كافة أفراد اجملتمع يف

 ؛عملية التخطيط ،التنفيذ ومتابعة الربامج التنموية
  أن تكون املؤسسات االقتصادية اخلاصة بتنمية املوارد الطبيعية جمهزة بكافة اإلمكانيات اليت متكن من

 ؛اإلغاثة ملقابلة الكوارثاإلنذار و استخدام أجهزة الرصد و إدارة املخاطر البيئية ابإلضافة إىل 
  ملخطط هلا على مدى زمن معني للموارد الطبيعية املتجددة منها وغري املتجددة اأن تكون الربامج التنموية

 تراعي متطلبات األجيال احلاضرة دون تعريض قدرة تلبية متطلبات األجيال القادمة للخطر.

  الضوابط االجتماعية-1-2

                                                           
 .166-164ص ص: عبد اجمليد قدي ،مرجع سبق ذكره ، –1
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 وتشمل الضوابط االجتماعية ما يلي:    

وذلك من خالل توفري الظروف املالئمة لألفراد وحتسينها ليتمكنوا من رفع مستوى : اإلنتاجية -1-2-1
 .فة العملني يف عملية توليد الدخلإشراك كامن خالل توفري الظروف املالئمة و  إنتاجياهتم 

والتوزيع مبعىن حتقيق املساواة بني أفراد اجملتمع يف احلصول على الفرد : العدالة االجتماعيةنصاف و اإل -1-2-2
فة أنواع العادل للثروات واملوارد من خالل إشراف كافة عناصر اجملتمع يف خمتلف الفرص اليت تساهم يف حتقيق كا

 .حبيث تكون متاحة للجميع، وغريهاالثقافية االقتصادية ،االجتماعية ،التنمية :

يف احلصول على  املستقبليةو  احلالية:وتعين األخذ بعني االعتبار كل من حقوق األجيال  االستدامة -1-2-3
 .اك كافة القطاعات العامة واخلاصةنفس فرص التنمية عند التخطيط ووضع السياسات والربامج التنموية إبشر 

فقة على السياسات وذلك إبشراك اجملتمع املدين يف عملية التنمية واختاذ القرارات واملوا:التمكني  -1-2-4
ولضمان جناح ذلك ال بد من تعزيز األفراد فقط بل كذلك من صنعهم ، جلأ فالتنمية ال تكون مناملتعلقة هبم ،

 .احلصول على حقه من عملية التنميةقدرات األفراد يف خمتلف اجملاالت هلدف السيطرة كل فرد على مصريه و 

  الضوابط البيئية-1-3

العاملية لفنون الطبيعة  اإلسرتاتيجية( ووثيقة م1978املتحدة للبيئة والتنمية ) األممتضمن كل تقرير جلنة      
 اإلنسانالطبيعية ،حيث تقتضي التنمية املستدامة مراعاة لنظم البيئية و جمموعة من الضوابط املتعلقة اب( ،م1980)

طاقة النظم البيئية وقدرهتا على ق التوازن بني معدالت استهالكه و حتقي إىلاحرتامها من خالل سعيه هلذه الضوابط و 
 :ل هذه الضوابط البيئية يف ما يليتتمثالتحمل ،و 

  احلفاظ على األنظمة البيئية اليت تعتمد عليها كافة الكائنات مثل خصوبة الرتبة ،نقاء اهلواء واملياه ،احلد
 وغريها؛من تدهور النظم االيكولوجية 

  واستخراج العمل على صيانة خمتلف الكائنات احلية من حيواانت ونبااتت ابعتماد برامج لرتبيتها
 ؛السالالت احملسنة مما ينتج عنه استكشاف موارد جديدة

  املوارد الطبيعية مبعىن الكائنات احلية والنظم البيئية و  ألنواعواملتواصل  األمثلالعمل على حتقيق االستخدام
 .والعطاء اإلنتاجفوق بقدر كبري قدرة النظام على أن ال يكون االستهالك ي
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 متضمنات استدامة املوارد  -2

 :1،وتتمثل يف ما يلينا ضمان استدامة املواردأتشتمل التنمية املستدامة على جمموعة العوامل اليت من ش   

يقصد هبا احملافظة على خزين املوارد الطبيعية من االخنفاض الطبيعية غري املتجددة :استدامة املوارد  -2-1
السياسات االقتصادية اليت تكون  يشري العديد من االقتصاديني هبذا الشأن إىل أن  والتدهور مع مرور الزمن ،حيث 

على  تهإدامو  لناتج االقتصادياقائمة على أساس احملافظة على املوارد الطبيعية تعترب شرطا أساسيا الستمرار 
س املال الدائم ،فاملوارد الطبيعية تكون مستدامة عن طريق إحالل أخالف إدامة هذا الناتج بواسطة إحالل ر 

مستقبل  ن  إهذا يبقى نسبيا ،فمىت توافرت إمكانية اإلحالل ف مدخالت اإلنتاج ،إال أن  من أشكال أخرى 
ن أهم املوارد الطبيعية هلا أمهية قصوى لكونا م ابعتبار أن  و  .ن ذي قبلعاالقتصاد سيكون أكثر وضوحا وتفاؤال 

 :2ضمن الفئات اآلتيةالوظائف هذه العناصر أو ابملعىن األصح إدراج عناصر التنمية املستدامة حيث ميكن 

 ؛وتشمل يف حتويل املوارد الطبيعية إىل سلع وخدمات:وظائف املورد: الفئة األوىل -
الناجتة عن اإلنتاج  املخلفاتوهي تتضمن التخلص من ::وظائف مرتبطة ابلتخلص من النفاايت  الفئة الثانية -
 .أو تصريفها يف  اهلواء أو املياهالدفن يف الرتبة   من خالل منهاوغالبا ما يتم التخلص ،االستهالك و 
وتتضمن توفري متطلبات احلياة من مياه وغذاء  لكافة الكائنات احلية وميكن :الوظيفة اخلدمية : ةالفئة الثالث -

 تسمية هذه الوظائف كذلك بوظائف البقاء.

التدهور وصيانتها ابلشكل األمثل املوارد الطبيعية من االستنزاف و التنمية املستدامة تعمل على احملافظة على و      
 العملية التنمية  ن  إابلشكل األمثل ف اوعند تدهور املوارد الطبيعية لدرجة عدم قدرة رصيدها على أتدية وظائفه

لذلك جند ،إحالهلا حمل هذه املوارد الطبيعية عن وسائل أخرى و مما يتحتم البحث تعد مستدامة ابلشكل األمثل 
 اجتاهني تتضمنها التنمية املستدامة الستدامة املوارد الطبيعية ومها:

ه يتم ن  أويتمثل يف االستدامة الضعيفة ،فهذا االجتاه يسمح بتآكل وتدهور املوارد الطبيعية مادام : االجتاه األول -
 .الصطناعي بدل القطن الطبيعيأخرى مثل القطن اتعويضه أو إحالله مبوارد 

                                                           

السوق و االقتصاد املوجه البيئة والفقر يف البلدان العربية بني متضمنات محد فتحي عبد اجمليد ،أايد بشري احلليب  و إسامل توفيق النجفي ، –1 
 بتصرف.63-61ص ص :، 2012والتوزيع ،القاهرة ،مصر ، روافد للنشر وىل ،، الطبعة األ)سياسات ضياع الثروة الطبيعية و البشرية (

 .06-04: ص ،ص 2007 ،جانفي 59،العدد ،الكويت للتخطيط العربي ،المعهد التنمية جسر ،مجلة الخضراء القومية ،المحاسبة الكواز أحمد -2 
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ويتمثل يف االستدامة القوية ،ويرى هذا االجتاه ضرورة احملافظة على املوارد الطبيعية وفرض : االجتاه الثاين -
 :هذا االجتاه على املبادئ التاليةس املال الطبيعي واملنتج ،ويشتمل أالتكامل بني مجيع أنواع ر 

  الطبيعية املتجددة مبعدل يفوق معدالت جتددها؛عدم استخدام املوارد 
  وذلك االستخدام األكفأ للموارد الطبيعية غري املتجددة والذي يضمن استمرارها لألجيال القادمة

 ؛ابستخدام املوارد املتجددة أو إحالهلا بتطورات تقنية أخرى
  .عدم االستخدام املفرط للوظائف املتعلقة ابلتخلص من النفاايت مبعدالت يفوق معدالت قدرهتا 

البد  ،وغريهاللمحافظة على استدامة املوارد املتجددة مثل الغاابت ،املياه :استدامة املوارد املتجددة   -2-2
بواسطة احملافظة  إالاملستدام ال يتم  ابلصفة اليت تضمن العطاء املستدام خلدمات هذه املوارد ،فالعطاء إدارهتامن 

املورد حيث يؤكد بعض االقتصاديني  امبستوى اثبت يضمن التدفق املستمر واالنسيايب هلذس املال و أعلى خزين ر 
املنظمة حملزون املورد املتجدد من  اإلدارةضرورة Bouldingو بولدنج  Hermon Dalyمثل هريمن دايل

 اوإمن  مستدام  إيراد أقصىو مستدام  إنتاج أقصىه ليس من الضروري حتقيق ن  أمستدام و  إنتاج أقصىجل حتقيق أ
 .خزون املوارد املتجددة وخدماهتاق حتقيق االستدامة مليمواجهة الصعوابت والتحدايت اليت تع

شروط االستقرار   ىندأن احلالة املستدامة تتحقق وفق لقد اعترب علماء البيئة أب:استدامة النظام البيئي -2-3
 حد مكوانت النظم البيئيةأاحمليط احليوي هو  أن  من النظام البيئي ،كما  يتجزأجزءا ال  األفراديعتربون البيئي و 

ما يعرف بسهولة التكيف  أوالبيئية كذلك خباصية املرونة  األنظمةمستمر ،كما متتاز  يف تغريدائما  األخريةوهذه ،
تكون هناك فئات سكانية غري مستقرة بينما النظام  أناستقرار كافة السكان فيمكن  إىل،والنظام البيئي ال حيتاج 

كان النظام البيئي يتمتع ابملرونة وسهولة   إذاتستقر  أنوميكن هلذه الفئات السكانية ككل مستمر بوظائفه ،  البيئي 
 التكيف.

 

 خالصة 

اليت دعت  األسباب أهممن حمدودية املوارد االقتصادية الطبيعية واحتماالت نضوهبا على املدى القصري  إن       
دراسة املوارد االقتصادية مبختلف جوانبها ،حيث استحوذت على حيز واسع من  إىلالعديد من االقتصاديني 

النيوكالسيكية املدرسة الكالسيكية ،مثل قتصادية الكان للعديد من املدارس افاالهتمام يف الفكر االقتصادي ،
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املثالية اليت متكن  األساليباملوارد الطبيعية حماولني تقدمي  وابألخصواملالتسيون اجلدد السبق يف دراسة ندرة املوارد 
وذلك   أخرىاملتعددة واملتزايدة من جهة  األفرادحاجات  وإشباعمن احملافظة على قاعدة املوارد الطبيعية  من جهة 

 كل حسب وجهه نظره .

دون املساس بقاعدة املوارد ال تعين ضرورة االختيار ما بني النمو االقتصادي ومحاية البيئة  وندرة املوارد الطبيعية     
نه أ إالفزايدة معدالت النمو مطلب اقتصادي البد من حتقيقه ، واالنسجام بينهماالطبيعية بل حتقيق التكامل 

محاية البيئة مع احملافظة على املوارد الطبيعية و  اإلمكانبعني االعتبار قدر  أتخذاالسرتاتيجيات اليت جيب تبين 
 واليت ال تتطلب استهالكا كثيفا للموارد. احلديثة الصديقة للبيئة  التكنولوجيااستخدام 

نه النموذج التنموي الوحيد كو   حتقيقه  إىلمطلبا ملحا تسعى مجيع الدول  أصبححتقيق التنمية املستدامة و      
الذي جيمع بني اجلانب االقتصادي ،االجتماعي والبيئي والذي يعمل على حتقيق االنسجام و التكامل بني النمو 

املستقبلية على حد سواء ،فالتنمية املستدامة ال وتلبية حاجات األجيال احلالية و الطبيعية  االقتصادي واملوارد
كما يرى البعض ،بل هي مفهوم جديد للنمو االقتصادي يعمل على تلبية   تقتصر على محاية البيئة فقط

   احتياجات األفراد دون استنزاف موارد العامل احملدودة .
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 متهيد

يف اقتصادايت املوارد كونه ذلك املورد   تناوله،متأخذت بعدا دوليا ابرزا   املواضيع اليت  أهمالنفط من  إن         
 إسهامه من خالل جلميع دول العاملر يف كل من اجلانب االقتصادي والسياسي يزال يؤث    ر والث  أي ذالطبيعي ال

ه ن  أ إال ابإلضافةفالنفط العديد من الدول ،رسم معامل العالقات االقتصادية والسياسية بني  إعادةبشكل كبري يف 
واستهالكا يف خمتلف  اإنتاج األكثريتصدر قائمة املصادر الطاقوية  أنخصائصه  أهلتهذلك املورد الطبيعي الذي 

ال ميكن االستغناء عنها يف  اليتالستخراج العديد من املشتقات النفطية و  اه يعد مصدر ن  إالقطاعات االقتصادية ف
ن إجمتمعنا أصبح جمتمعا هيدروكربونيا و  تصنيع العديد من املنتجات  الضرورية يف حياتنا اليومية  ،أي مبعىن أن  

 .صح القول بلغة علماء االنرتوبولوجيا أشخاصا هيدروكربونيا 

توسيع مشاريعها التنموية ساهم يف زايدة  إىلزايدة معدالت النمو االقتصادي العاملي وسعي الدول  إن         
إىل  الشركات النفطية العاملية من خاللمما اضطرت الدول النفطية يل على هذا املورد االسرتاتيجي ،االعتماد الدو 

من ألضمان  اإلنتاجتوسيع عمليات البحث والتنقيب لزايدة حجم االحتياطات النفطية املؤكدة وتوسيع قاعدة 
غري مستدامة نتيجة االستغالل غري العقالين  أصبحتاستهالك النفط و  إنتاج أمناط أن   إالالنفطية ، اإلمدادات

كانت حمتكرة للنفط العاملي لزايدة حجم مداخيلها النفطية وصا من طرف الشركات النفطية اليت طاملا  صاملفرط وخو 
 .استغالهلا على البيئة وآاثربعني االعتبار حمدودية املوارد النفطية  األخذودعم اقتصادايت الدول املتقدمة دون 

فإمكانية خماطر النضوب واملخاطر البيئية ، اأمههحمفوفا ابلعديد من املخاطر من  أصبحفمستقبل النفط       
وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات املهتمة  ة ال مفر منهادودة تظل حقيقخالل مدة حمنضوب املوارد النفطية 

لذا أصبح من الضروري تبين كافة ،أضف إىل ذلك حجم املخلفات النفطية السامة املضرة ابلبيئة ، هبذا املوضوع
 تضمن االستغالل العقالين للموارد النفطية يف يتسواء على املستوى الوطين ،اإلقليمي أو الدويل وال اإلسرتاتيجيات

،وهذا ما سيتم  إطار محاية البيئة واحملافظة عليها مع تنمية مصادر الطاقة البديلة لضمان استدامة عملية التنمية
 : هذا الفصل ضمن العناصر التاليةمعاجلته يف

  يف االقتصاد؛ اتيجية للنفطاألمهية اإلسرت   
 ؛العامليني للنفط االحتياطات النفطية العاملية يف ظل تطور اإلنتاج واالستهالك 
 مستقبل النفط ما بني حتدايت النضوب والتحدايت البيئية. 
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 يف االقتصاد للنفط  اإلسرتاتيجية األمهيةاملبحث األول :

د احلاجة إىل مصادر طاقوية أشيف الوقت الذي كان فيه العامل يف مت اكتشافه  موردا اسرتاتيجيايعد النفط       
كان له دور كبري يف تطوير القطاعات االقتصادية    فقد،  جديدة تعوض النقص الكبري الذي شهده قطاع الطاقة

بداية  ساسيا يفأزمات النفطية اليت كانت عامال األؤثر يف االقتصاد الدويل على الرغم من ي  زال يوال  رث  أفهو 
قبال كبري على استخدامه مهيته االسرتاتيجية وال يزال هناك ا  أه حافظ على ن  أ إالقوية بديلة االبحث عن مصادر ط

 األكثردر قائمة املصادر الطاقوية صيت أن أهلتهيف كافة القطاعات االقتصادية نتيجة ملا يتمتع به من خصائص 
 .يف االقتصاد الدويل أمهية

  تعريفه وخصائصه النفط :املطلب األول : 

فه يف حيث مت اكتشان يكون أكثر املوارد استهالكا ،النفط ذلك املورد الطبيعي الذي أهلته خصائصه أل يعترب    
يف كل القطاعات ،مما أدى إىل زايدة اإلنتاج  استخدامهكان هناك إقبال كبري على و العديد من مناطق العامل ،

   العاملي من مجيع السلع واخلدمات وهذا ساهم يف رفع مستوايت املعيشة والرفاهية بشكل مل يسبق له مثيل.

   تعريف النفط   -1

 Naphtaصل يوانين أيستعمالن للتعبري عن نفس املورد ،فالنفط كلمة من  نالبرتول مصطلحا وأالنفط      
من شقني  األخرية،حيث تتكون هذه Petroleumوتعين الزيت اجلبلي ،وتقابلها يف الالتينية كلمة البرتول 

Petro و وهي تعين الزيتOleum  كلمة البرتول يعىن هبا زيت الصخر نظرا لتكونه بني   أن  تعين الصخر ،أي
 .1الصخور

رئيسيني مها الكربون واهليدروجني على شكل مزيج ه :"سائل لزج يتكون من عنصرين ن  أويعرف النفط على      
يكون عدمي  أحياان وغالبا ، األسود إىل،وهو ذو لون بين قامت مييل   متجانس من مركبات الفحوم اهليدروجينية

والنبااتت املدفونة يف ابطن  احليواانتنتيجة حتلل املواد العضوية الناجتة عن يتكون  األصلوالنفط يف ،2اللون " 

                                                           
 .01، ص : 1991،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر ،أساسيات يف تصنيع النفطصالح حيياوي وفاروق الصويف ، - 1

: . من املوقع االلكرتوين04،ص : 24العدد ة للكتاب ،،اهليئة العمة السوري التلوث النفطيحممد عبود ،-2
http://syrbook.gov.sy/sites/default/files/%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9

%8A%2024.pdf  : 2013-12-14،اتريخ االطالع. 
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عالقا  أويتحرك النفط ليجتمع خمتلطا ابملاء  إذملاليني السنني عند مستوى عال من الضغط واحلرارة ، األرض
وحدوث تشققات فيها لوجود طبقات من الصخور املسامية  األرضيةببعض الصخور ،ومع حترك الطبقات 

تشكل جمموعة  ،حيثد النفطية ال يستطيع اخلروج منها واليت تسمى ابملصائطبقات صخرية   إىلالرسوبية يصل 
 أمهية،حيث تقاس 1النفطي مثل حوض اخلليج العريب  حلوضابسمى ما ييف منطقة واحدة  األخريةمن هذه 

 : 2هأن  مك والقدرة املسامية حيث الس  مها : أساسينيالطبقة احلاملة للنفط بعاملني 

   ؛النفط الكامن فيها حجمك الطبقة احلاملة للنفط ازداد كلما زاد س 
 .وكلما ازدادت القدرة املسامية للطبقة احلاملة للنفط ازدادت غزارة النفط املتدفق منها 

 مت وضعها من يتلنفط ابلدرجات والامن حقل إىل آخر ،ويتم قياس كثافة ويتباين  يف نوعه  خيتلف النفط و       
لتصنيفات مؤمتر  ووفقا،  American Petroleum Instetute(APIقبل معهد البرتول األمريكي )

 :من النفط أنواعهناك ثالث  الطاقة العاملي

 درجة22من  قل أ تكون كثافته: النفط الثقيل) (API؛ 
 درجة 31و  22ما بني   كثافتهترتاوح  : النفط املتوسط API))؛ 
 درجة  31أكثر من  :كثافته تكونالنفط اخلفيف(API) . 

وغالبا ما تكون أسعار النفط اخلفيف مرتفعة تزداد جودة النفط كلما اخنفضت كثافته ونسبة الشوائب فيه و       
مة على ي   مكررة ق   جات النفط اخلفيف يعطي منت أن  مقارنة أبسعار النفط الثقيل وذلك راجع بشكل أساسي إىل 

 :4يا أو خليطا ما بينهما وذلك كما يلييكون النفط ابرفينيا أو اسفلت ن أ ن،كما ميك 3الثقيل النفطخالف 

 ؛جمموعة من الزيوت املمتازةو الذي حيتوي على مشع الربافني و وه: النفط الربافيين 
 ؛القليل من مشع الربافنينسب عالية من املواد السفلتية و  :يكون حيتوي على النفط االسفليت 
 اإلسفلتيةاملواد خليط من مشع الربافني و  أوعن مزيج  عبارةوهو الذي يكون : النفط اخلليط . 

                                                           

 .174مرجع سبق ذكره، ص :غزالن و أسامة امحد حممد الفيل ،مد عزت حممد إبراهيم حممحد رمضان نعمة هللا ،،أالسيدة إبراهيم مصطفى  -1 
 .215،216ص ص :عبد املطلب عبد احلميد وحممد شبانة،مرجع سبق ذكره ، -2 
لصحفي يف جمال الطاقة والتنمية ،معهد اجملتمع دليل ا،  التخلص من لعنة املوارد : الرقابة على النفط جون روبريتس  ،مقدمة عن النفط ، -3 

 .37ص :، 2005املنفتح ،نيويورك ، 
 .176مرجع سبق ذكره، ص : د الفيل ،محد حممأمد عزت حممد إبراهيم غزالن و أسامة حممحد رمضان نعمة هللا ،أ ،السيدة إبراهيم مصطفى  -4 
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هذا االختالف والتباين يف أنواع النفط تنجم عنه عدة أتثريات على االقتصاد النفطي واليت ميكن إيضاحها  ن  إو    
 يف ما يلي :

 ؛على قيمة وسعر النفط التأثري 
 ؛للنفطعلى الكلفة االنتاجية  التأثري 
 ؛نفطيمن ذلك النوع ال نفطيةعلى العرض البرتويل نظرا ملا ميكن احلصول عليه من منتجات  التأثري 
 على طريقة التكرير  ونوعية املصايف النفطية. التأثري 

 خصائص النفط  -2

أمهيته مل يتم إدراكها إال مؤخرا مع بداية القرن  قدم العصور ،إال أن   منذيعترب النفط موردا اسرتاتيجيا عرف     
واليت متيزه عن ابقي أنواع  هبا العشرين نتيجة الدور الذي لعبه يف حتقيق التقدم الصناعي نظرا للخصائص اليت يتمتع

 الطاقة األخرى ،وتتمثل هذه اخلصائص يف ما يلي:

  تنوع وتعدد مشتقات النفط -2-1

 إىلستعمل مباشرة بل يتم نقله يصناعة حتويلية ،فالنفط ال  هأبن  يتميز النفط عن غريه من املصادر الطاقوية       
 ويتخذ، البنزين ،املازوت والنافتا،وسوائل من غاز النفط حيث ينتج عنه عدة غازات ،مصانع التكرير ملعاجلته 

أنواعا متعددة من املشتقات ،كما يتم استخدامه حاليا كمادة أولية يف العديد من الصناعات وهذا ما زاد من 
ابقي القطاعات يف النقل بل كذلك  قطاعالصناعي  و  يف القطاعأمهيته ،فاملنتجات النفطية ال يقتصر دورها فقط 

النفط أمهية ال نظري بذلك  ليكتسب ،النفط ابستمرار واليت تزداد حاجتها إىل  االقتصادية مثل الزراعة واخلدمات
 هلا ابعتباره مصدر الطاقة من جهة ومادة خامة من جهة أخرى.

  س املالأر  إىلسهولة حتول النفط  -2-2

يف ،فمثال خرى أعلى عكس موارد س مال أر  إىلوبسهولة ويف مدة وجيزة د اليت تتحول ر يعترب النفط من املوا      
 األسواق يفاملردود ليباع بعد ذلك  إلعطاءس املال املستخدم حوايل عاما كامال أر القطاع الزراعي حيتاج حتويل 
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تتميز ابالرتفاع وهذا ما يساعد النفط  إنتاجاملستمرة يف  األمواللرؤوس  األرابح ةنسب أن   كما، ىل نقدإويتحول 
 .1املشاريع النفطيةثمرة يف تاملس األموالرؤوس  رابحأعلى ارتفاع 

  سهولة نقل النفط وختزينه وتوزيعه  -2-3

التطورات اليت شهدهتا  ن  إكان النفط ينقل عرب السكك احلديدية والصهاريج وملسافات قصرية فقط ،ف  أنبعد      
ليتم قل التكاليف أالطرق و  أبسهلاملستهلك يف خمتلف مناطق العامل  إىللت عملية وصول النفط ه  وسائل النقل س  

مبناطق االستهالك وكذلك عن طريق الناقالت البحرية  اإلنتاجاليت تربط مناطق  األانبيبا عرب شبكات نقله بر  
سهولة نقل النفط ف،خص طرق النفط أر و  أحسنمن  األخريةحيث تعترب هذه ،واليت تتسع محولتها ملاليني الرباميل 

اليت تتطلب  األخرىمصادر الطاقة استهالكا على خالف ابقي مصادر الطاقة  أكثريكون من  أنمكنته من 
عملية نقلها الكثري من اجملهودات وتعرتضها العديد من الصعوابت ،كما يتميز النفط كذلك بسهولة ختزينه لفرتات 

وقت يف أي على خصائصه وهذا ما جيعله قابال لالستخدام واالستفادة منه بشكل دائم و  التأثريطويلة دون 
خمتلف مناطق  إىلتقوم بنقله  سهولة توزيعه على املستهلكني عن طريق شركات نقل إىل ومكان ،ابإلضافة

 .وغريهاحمطات توليد الكهرابء الك من حمطات البنزين ،املصانع و االسته

  اخنفاض تكاليف النفط -4- 2

العاملية ،ورغم  األسواقيف  واألسعار اإلنتاجابخنفاض تكاليف  األخرىيتميز النفط عن ابقي مصادر الطاقة      
سياسية واقتصادية ،واليت دفعت الدول الصناعية  أسبابالنفط نتيجة لعدة  أسعاراالرتفاع املفاجئ الذي شهدته 

 أن   إاليف تنويع مصادرها الطاقوية ابلبحث عن مصادر بديلة ، اإلسراعالنظر يف سياستها الطاقوية و  إعادة إىل
 نة مع تكلفة املصادر البديلة.ر قلها كلفة مقاأالطاقة و  أنواعرخص أى النفط يبق

 ثا للبيئةيقل تلو أالنفط  -2-5

كسيد أكسيد الكربيت و أكسيد الكربون ،اثين أينتج عن احرتاق النفط غازات ملوثة للبيئة مثل غاز اثين       
 فهوالنفط ومقارنته ببعض مصادر الطاقة  أن   إال، لإلنسانة العامة حابلبيئة والص أضراراذلك بالنرتوجني مسببة 

                                                           

لبنان ،  ،دار الكلمة للنشر ،بريوت (النفط والسيطرة )دور النفط يف التطور الرامسايل الراهن على الصعيد العاملي بو احلسن بين صدر ،أ–1 
 .بتصرف103،104، ص ص :1980
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 :1قل تلويثا للبيئة وهذا ما يبينه اجلدول التايلأ

 كسيد الكربون من املصادر الطاقويةأحجم انبعااثت اثين (:1.2اجلدول رقم )

 كسيد الكربون املنبعث)طن(أ حجم اثين املصدر الطاقوي
 94 الفحم الصلب
 108 فحم الكوك
 105 الفحم البين

 75 األويلالنفط 
 72 بنزين السيارات

 72 الكريوسني
 56، ص : حافظ برجاس ،مرجع سبق ذكرهاملصدر:

قل من الغازات املضرة وال أالنفط مقارنة ابلفحم حيتوي على نسبة  أن  ح لنا توض  فمن خالل هذا اجلدول ي       
 كسيد الكربون.أسيما غاز اثين 

  القطاعات االقتصادية أمهية النفط يف املطلب الثاين : 

تزال تؤثر يف االقتصاد العاملي   وال رتث  أاملصادر الطاقوية اليت  أهمميثل النفط سلعة حيوية ابعتبارها من      
يف  للبدءاليت شهدها واليت كانت كحافز  األزماتعلى الرغم من  اإلسرتاتيجية أمهيتهومبرور السنوات حافظ على 

  أمهيتهمن التقليل من  اآلنهذا مل يستطع حىت  أن   إالالتفكري يف البحث عن مصادر جديدة للطاقة بديلة للنفط ،
 األمهيةجعل النفط يكتسب هذه  ،وما2العاملي من الطاقة اإلنتاجاسرتاتيجي وخفض حصته يف  كمنتج

 :3ما يلي اإلسرتاتيجية

                                                           

 .57-53،  ص ص: 2000بريوت،لبنان ،، اإلعالم، بيسان  للنشر والتوزيع و  الصراع الدويل على النفط العريبحافظ برجاس   ،–1 
 .من املوقع االلكرتوين :08ص :، على االقتصاد العاملي وأاثرهاالذروة النفطية العاملية  -2 

http://www.bi-strategia.com/sites/bi-strategia.com/files/ldhrw_lnfty_nhyy.pdf : 02،اتريخ االطالع-
12-2013 

ص ، 1998لبنان ،،العربية للدراسات والنشر ،بريوت املؤسسة ،الطبعة األوىل ، إدارة التنمية العربية يف ظل السياسة الالمنهجيةمجيل جريسات  -3 
 .236-233ص :
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  الطبيعية احملدودة والناضبة ،والطلب على هذه السلعة احليوية يف تزايد مستمر ،كما من املوارد يعترب النفط
احتمال تناقص احتياطي النفط  وارتفاع  إىلكل من االمدادات النفطية واالكتشافات اجلديدة حمدودة ما يؤدي   ن  أ

 ؛أسعاره
   حد املواد اخلام اليت ال ميكن أه مصدر طاقوي ،بل كذلك هو ن  أالنفط ال تقتصر وظيفته فقط على  إن

،اللدائن والكيماوايت وحىت  األسدة، األدويةاالستغناء عنها يف تصنيع العديد من املنتجات مثل املنسوجات ،
ن صح القول بلغة علماء االنرتوبولوجيا إجمتمعا هيدروكربونيا و  أصبح جمتمعنا أن  ،أي مبعىن الدقيقة  اآلالت

 ؛هيدروكربونيا أشخاصا
   ثلثي  أن  توزيعه غري متساو بني الدول ،حيث  ن  إغري املتجددة فالنفط ابعتباره من املوارد الطبيعية  إن

يف العامل من حيث احتياطات النفط  دول عشر أغىناحتياطات النفط يف العامل يتمركز يف العامل العريب ،ومن بني 
العامل ،فرغم تزايد االستكشاف وظهور  % من احتياطي65من  أكثرهي دول عربية واليت تشكل لوجودها 

 ،من الطاقويهذا ال ميكن له من ضمان األ أن   إالتزيد من حجم االحتياطات املؤكدة ، أنتقنيات حديثة ميكن 
روات الطبيعية وذلك ثاحملافظة على ال أنصارتعارضها مع لة نضوب النفط و أالنفطية حول مس فرغم حتفظ الشركات

متجاهلة بذلك  واستخدامهفهي حتث املستهلكني على شراء  املزيد من النفط  أرابحهامبيعاهتا و جل زايدة أمن 
 ؛الطاقوي انهيك عن قضااي التلوث البيئي األمننضوب هذا املورد واعتبارات 

   هذا ما و العلماء حول نضوب النفط كانت قائمة على قدر كبري من الصحة وجيني و لاجليو  تنبؤات إن
وجه حتذيرات حول  من أول M.King Hubert،فكان  األمريكيةحدث ابلفعل مع الوالايت املتحدة 

 أكدالقمة  ليتجه حنو االحندار حبدة ،حيث  إىليرتفع  عند رسه خلط منحىن م1956نضوب النفط سنة 
M.King Hubert   دحا  االرتفاع املتزايد واحلاد يف استهالك النفط ينتج عنه دائما تراجع أن. 

 قطاع الصناعة  -1

الطاقة اليت تستخدم يف الصناعات احلديثة  أنواع وأوفر وأسهل أفضليومنا هذا من  إىلمازال ميثل مورد النفط     
للقطاع  األساسيميثل احملرك  فهو،يرتبط االقتصاد الدويل ارتباطا وثيقا ابلنفط  أصبحمني املواصالت ،حيث وأت

سواء التقليدية  اآلالتملختلف  األساسيميثل الوقود  إذالصناعي نظرا للدور احليوي الذي لعبه يف الثورة الصناعية  
ال ميكن له االستمرار بشكل  األخرييف العامل هو موجه للقطاع الصناعي ،فهذا ثلث النفط املستهلك   ،ف احلديثة أو

توقف  إىلالبديل الذي حيل حمله قد يؤدي  إجيادفقدانه عن الكمية املعتادة قبل  أوالنفط ،فنقصانه  نمنتظم دو 
يف جماالت عديدة من ة نظرا الستخداماته املتعددتعيق االقتصاد الدويل  أزمات إىلالعمليات الصناعية مما يؤدي 
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يف املعدات والكوابل وعلب وصل و  اآلالتفهو يستخدم كمادة لتغذية صناعة املعادن ،تشحيم ، القطاع الصناعي
املواصالت ابعتبارها مكمال دورا كبريا يف جمال النقل و  يلعب النفطضف اىل ذلك  أ. األرضحتت  األسالك

 ومها: أساسيتنيمن انحيتني  أمهيتهللقطاع الصناعي حيث تربز 

 ؛ختلف وسائل النقل سواء الربية ،البحرية واجلويةميثل مصدرا للوقود مل 
 القطران اليت تعترب من رواسب تقطري النفط.الل مادة االسفلت و يستخدم يف تعبيد الطرق من خ 

الصناعية اليت من املنتجات لكثري  أوليةكمادة   اإلنتاجيةيدخل ضمن مدخالت العمليات  النفط  ن  أكما         
 ،عرف هذه الصناعات ابلصناعات البيرتوكيماويةهلا نفس خصائص املوارد الطبيعية وحتل حملها يف االستخدام ،وت  

من ضمن مقاييس ومؤشرات التقدم االقتصادي  وأصبحتاليت شهدت تقدما مذهال وتطورا كبريا ، األخريةهذه 
من مواد  األفرادمنتجا تليب حاجات ألف وتوفر صناعة النفط ما يقرب حوايل مثانني ،دولة من دول العامل  ألي

 ،األدوية، األسدةاملنظمات الصناعية ،الصناعية ،املبيدات احلشرية و  األليافالبالستيك ،املطاط الصناعي ،
 1.وغريهااملطهرات و 

  قطاع الزراعة  -2

الوسائل و  اإلنساينلقد مر القطاع الزراعي يف خمتلف االقتصادايت بعدة مراحل ابتداء من اعتماده على اجلهد      
حديثة وتقنيات مطورة بفضل التكنولوجيا املعاصرة ليدخل يف الوقت  أساليبصبح يعتمد على أ أن إىلالبدائية 

ذلك من خالل كبرية يف القطاع و   أمهيةللنفط من  أصبحزراعة نظرا ملا -يسمى ابلبرتو وأصبحاحلايل طوره احلديث 
  :ومها أساسينيعاملني 

  الزراعية احلديثة اآلالتالنفط كمصدر لتوليد الطاقة لتشغيل  -2-1

احلديثة اليت سامهت هي  اآلالتلقد ساهم التقدم الصناعي يف حتديث القطاع الزراعي وتزويده مبختلف       
 فاآلالتحتسني نوعيته مع ختفيض التكاليف وتوفري الكثري من اجلهد والوقت ،الزراعي و ج يف زايدة املنت األخرى

كلها ،وغريها ومضخات الري يف القطاع الزراعي من جرارات ،حاصدات تستخدم  أصبحتاحلديثة اليت 
بديل فال شك و انقطاعه دون توفري الأنقصه عن املعتاد  ن  إمستهلكة للطاقة واملستمدة بشكل رئيسي من النفط و 

 ما كان عليه سابقا. إىلىل عودة القطاع الزراعي إسيؤدي ذلك 
                                                           

 . بتصرف63-61ص ص :حافظ برجاس ،مرجع سبق ذكره ، –1 
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  ثر املنتجات البيرتوكيماوية على التقدم الزراعيأ -2-2

فعالة يف تنمية القطاع الزراعي من خالل ما تقدمه من منتجات  يف تنمية   تساهم الصناعة البيرتوكيماوية     
ها من مشتقات النفط وذلك  ملنتجات معظمحيث تصنع هذه ا، ومبيدات احلشراتزوتية كاألسدة اآلكيميائية  
 :كما يلي

 األخريةمونيا ،هذه زوتية يوجد مادة األاألسدة اآل:من املواد املستخدمة يف تصنيع  زوتيةاآل األمسدة-2-2-1
الذي يتم احلصول عليه من الغاز الطبيعي ومشتقات النفط من النيرتوجني واهليدروجني  األخرىيتم تصنيعها هي 
 والكمية.من حيث النوعية  إنتاجيتهازوتية يف ختصيب الرتبة وحتسني اآل األسدة)النافتا( ،وتساهم 

وهي كيميائيات عضوية يتم تصنيعها من النفط ومشتقاته : املبيدات احلشرية والكيميائية الزراعية-2-2-2
املثمرة وكمبيدات ملكافحة طفيليات املواشي  األشجارالفطرية اليت تصاب هبا  ألمراضاعاجلة مل،يستخدم كمواد 

 وغريها.احلشرات  وإابدة

زراعة يف -البرتو إليهتعترب الربوتينات الغذائية من املنتجات النفطية اليت توصلت : علف احليواانت-2-2-3
 ت.هي متثل علفا صحيا للحيواانجمال التحويل الصناعي و 

القضاء على مشكل الغذاء عامليا الذي يعترب الغذائي و  األمنوتساهم هذه املنتجات بشكل كبري يف حتقيق      
 8.5م حوايل 2030يصل عدد السكان سنة  أن،حيث يتوقع ه يف حدوث األساسياالنفجار السكاين العامل 

الالتينية( ،وهذا  وأمريكا أفريقياسيا ،آالنامية )من الزايدة املرتقبة سوف تكون يف البلدان % 90 ن  أمليار نسمة و 
التوسع يف استخدام  أن   إىل FAOالزراعة و  األغذيةمنظمة  أشارتالغذائية ،وقد  األزماتما يزيد من حدة 

الغذائية   األزماتللقضاء على  األقربسيكون احلل املبيدات احلشرية ملكافحة تلف احملاصيل و  اإلنتاجلرفع  األسدة
 ن  إ،لذا ف األمراضلسبب ما يصيب احليواانت من العامل مازال يعاين من نقص يف الربوتني احليواين  أن  كما 

من خالل استخدام املوارد الكيميائية واملبيدات  إالاحليوانية ال يتم  األمراضاحملاصيل الزراعية و  آفاتالتخلص من 
 1سنواي . األطناناليني مباحلشرية اليت تساهم وبشكل كبري يف زايدة انتج الغذاء 

 

                                                           

 .بتصرف66-63ص ص:سابق ،مرجع  –1 
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  قطاع التجارة  -3

مناطق االستهالك  إىل)البلدان النامية ( اإلنتاجمن مناطق على تصدير النفط  أساساصناعة النفط تعتمد       
وهذا ما جعله ، له عكس الدول النامية إنتاجاقل أالدول استهالكا للنفط و  أكثر)البلدان الصناعية ( ابعتبارها 

هذا التفاوت ترتب عنه تبادالت جتارية عاملية جعل من  ن  إ،و  كبرية على املستوى العاملي  أمهيةمادة جتارية ذات 
 كبرية يف التجارة الدولية من حيث احلجم والقيمة النقدية.  أمهيةالنفط مادة جتارية ذات 

وقد عرفت جتارة النفط العاملية تطورا سريعا نتيجة زايدة الطلب على النفط ومنتجاته يف الدول املتقدمة       
الغربية واليت تعترب مناطق االستهالك الرئيسية يف العامل   وأورواب،الياابن  األمريكيةابخلصوص يف الوالايت املتحدة و 

 وأتيت،املشتقات النفطية كذلك املنتجات و خلام فقط بل تتضمن  وال تقتصر جتارة النفط العاملية على مادة النفط ا
حتتل املواد البالستيكية حيث ، من حيث التبادل التجاري للمنتجات البيرتوكيماوية األوىلالدول الصناعية يف املرتبة 

يل ثلث وات تبلغ حيف قائمة املنتجات البيرتوكيماوية من حيث التبادل التجاري العاملي بقيمة صادرا األوىلاملرتبة 
 االصطناعية. األليافاملنتجات البيرتوكيماوية لتليها قيمة صادرات مجيع 

 أوالطائلة سواء على الدول املنتجة  ابألرابحفالنفط ومنتجاته يعترب من السلع التجارية الدولية ،واليت تعود      
النفطي من الدول  اإلنتاج أغلبيةى من السوق العاملية رت تش األخريةوالدول التابعة هلا ،فهذه  األجنبيةالشركات 

خيالية،فالنفط يعترب  أرابحاغلب الدول يف العامل حمققة بذلك أ إىلاملصنعة  املنتجات وبيع النامية لتقوم بتصنيعه 
  1من حيث جتارته عامال له دور مؤثر وفعال يف العالقات االقتصادية الدولية .

 قطاع النقل -4

يلعب النفط دورا حيواي يف قطاع النقل ،حيث يعترب املصدر الرئيسي للطاقة احملركة جلميع وسائل النقل سواء       
وقودا  األبيضجوية ،فالبنزين هو وقود السيارات واملازوت وقودا للقاطرات والبواخر والنفط  أوكانت برية ،حبرية 

،وقد كان  لألفرادمن الرفاهية والراحة لك مستوى عال ورا مذهال حمققة بذللطائرات ،وقد شهدت وسائل النقل تط
لالستغناء  ابستمرارمن اجلهود املبذولة  فعلى الرغم،يف التقدم الذي عرفته وسائل النقل  األساسيالنفط العامل 

وماديت )االيثانول( من الطاقة كالطاقة الكهرابئية  أخرى أبنواعاستبداهلا خدام النفط كوقود لوسائل النقل و عن است
من الطاقات اجلديدة مل تتمكن  األنواعهذه  أن   إال،و ) امليثالون ( اللذان يتم استخراجهما من املنتجات الزراعية 
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ومل تلقى قبوال واسعا يف اجملتمع الدويل وذلك لتكلفتها الباهضة وعدم حتقيقها للمنفعة اليت  أهدافهامن حتقيق 
يومنا هذا مل حتقق رواجا كبريا بني  إىلاملثال جند السيارات الكهرابئية اليت مازالت حيققها النفط ،فعلى سبيل 

وذلك نظرا للصعوابت الكثرية اليت ميكن مواجهتها عند استخدامها ،فطاقة البطارية الكهرابئية سريعة النفاذ   األفراد
 االزدحام من الصعب احلفاظ على الطاقةيف حالة ،ذلك  إىل أضفتعجز عن حتويل السيارات الثقيلة ، اأّن  كما 

 األخرىهي الطاقة الكهرابئية  أن  كل عشر دقائق،كما شحن البطارية    إعادة إىلحيث حتتاج السيارة الكهرابئية 
ى عن استخدام رات الكهرابئية ليست يف منأالطاقة الكهرابئية ،فالسيا إلنتاجتستمد من مراكز تستخدم الوقود 

ان عن املخاطر أستمداد الطاقة الكهرابئية من الطاقة النووية له من املخاطر البيئية اليت ال تقل شا أن  النفط ،كما 
البالستيك الذي بعض املعادن و  آتكل إىلالكحول بدل النفط يؤدي  أصنافاستخدام  أن   ،كما البيئية للنفط 

 األساسيالوقود  ليبقى النفط،ه حيتوي على مواد سامة أن  الوقود يف السيارات كما  وأجهزةتصنع منه شبكة التوزيع 
 . 1بديلة من الوقود أبصنافستبداله ا   أولوسائل النقل ،ومن الصعب االستغناء عنه  األفضلو 

  النفط يف قطاع النقلمن  االستهالك العامليمنو  (:1.2الشكل رقم )

 
،امللتقى الثاين والعشرين ألساسيات صناعة النفط والغاز، منظمة األقطار العربية واقتصادايهتابدائل الوقود يف قطاع النقل املصدر:مأمون عبسي حليب ،

 14( ص :2013افريل 07/11املصدرة للبرتول )

كما هو موضح يف الشكل   وسائل النقل للنفط من املتوقع أن يتزايد يف السنوات القادمة استهالك  فإمجايل     
وحتتل وسائل النقل الربية)الشاحنات ،احلافالت  م2030مليون برميل سنة  50 ليصل حوايل (1.2رقم)البياين 

السيارات(  ابستثناء السكك احلديدية الصدارة ما بني وسائل النقل األخرى يف استهالك النفط  ليليها كل من و 
 النقل اجلوي والنقل ابلسكك احلديدة والنقل البحري .
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يصل سنة  أنويتوقع %  57حوايل  م2010قطاع النقل سنة على النفط يف وقد بلغ الطلب العاملي      
 م2035النفط يف سنة الذي من املتوقع أن ينخفض الطلب على ،ليليها قطاع الصناعة  % 60م حوايل 2035

ويرجع ذلك إىل التطورات التكنولوجية اليت يشهدها % 26م حوايل 2010بينما بلغ سنة % 25ليصل حوايل 
 الزراعةو  ةقطاعات التجار كل من   كذلك  شهد كماع ذات الكفاءة العالية يف ترشيد استغالل الطاقة ،هذا القطا 

توليد الكهرابء من  إىلم ويرجع ذلك 2010م مقارنة بسنة 2035اخنفاضا طفيفا يف الطلب على النفط سنة 
مصادر طاقوية أخرى من غري النفط من الطاقات املتجددة اليت هي األخرى ستشهد زايدة الطلب عليها يف 

 .السنوات القادمة

 2035و  2010لسنيت  الطلب على النفط حسب القطاعات االقتصادية  تطور( :2.2الشكل رقم )

     

 , Organization of  the Petroleum Exporting Countries (OPEC) ;2013 word oil outlookاملصدر :

2013;  P :72 

  أساسيات الصناعة النفطية املطلب الثالث : 

هم الصناعات العاملية نظرا ملا تتميز به من خصائص جعلتها ختتلف وتتميز عن أية من النفط الصناعةتعترب      
 جماالهتا وبصورة واسعة ومرتابطة. و خرى لتعدد واختالف يف مراحلها ت األاناعصابقي ال
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 مفهوم الصناعة النفطية  -1

أنشطة املنبع اليت تتم قبل استخراج النفط وأنشطة املصب اليت أتيت بعد :" اتعرف الصناعة النفطية على أّن       
االختبارات  وإجراءاستكشافات احلقول النفطية املنبع يف عمليات البحث ، أنشطةحيث تتمثل .1استخراج النفط"

 املنتجات النفطية.املصب فتتضمن النقل ،التكرير وبيع  أنشطة أماعليها لتحديد قيمتها،

جمموعة من النشاطات االقتصادية أو العمليات الصناعية املتعلقة ابستغالل :" اّن  أكما تعرف كذلك على     
االستهالك املباشر سلعية صاحلة وجاهزة لالستعمال و  إبجيادها خاما وحتويل ذلك اخلام إىل منتجات النفطيةالثروة 

 2غري املباشر من قبل اإلنسان ". أو

بتعدد مراحلها هي صناعة جتع بني النشاط الصناعي الصناعة النفطية  ن  إفمن خالل هذا التعريف ف     
 االستخراجي و التحويلي يف آن واحد.

اء ر جإرض وتسويقها بعد ما يتم فالصناعة االستخراجية تتم من خالل استخراج الثروات الطبيعية من ابطن األ     
ولية ىل حتويل تلك املواد األإالتحويلية فتهدف ما الصناعة ،أما يستلزمه التسويق من تنقية ،تعبئة وتغليف وغريها 

 ىل االستهالك النهائي.إو توجيهها مباشرة أخرى االنتاجية األىل منتجات يتم استعماهلا يف العديد من العمليات إ

  ناعة النفطيةصالخصائص  -2

هذه  إيضاح،وميكن  األخرىتتميز صناعة النفط مبجموعة من اخلصائص جتعلها ختتلف عن ابقي الصناعات       
 اخلصائص يف ما يلي:

 

 

 اطرة العالية وضعف العالقة بني املخاطر والعوائداملخ -2-1
                                                           

1- Ministère de l’éduction de la culture et de la formation, territoire de nord- Ouest, Emploie 
dans l’industrie pétrolière et gazière, serie sur  possibilités de carrière ,France , 
Novembre2005 , P :02. 

 .06ص :، 1983،ديوان املطبوعات اجلزائرية ،اجلزائر ، حماضرات يف االقتصاد البرتويلحممد امحد الدوري،  -2 
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للبحث والتنقيب عن  انفاق مبالغ مالية ضخمة يتم فغالبا ماتتسم صناعة النفط ابملخاطرة العاملية ،      
 أظهرتهاحلصول على احتياطات جتارية قابلة لالستخراج ،وهذا ما ه ال يتم ن  أ إال االحتياطات النفطية واستكشافها

فقط من املبالغ املنفقة يف عملية البحث والتنقيب عن % 20 أن  حيث ،النفط  إنتاجالعديد من جتارب شركات 
نسبة جناح مشاريع البحث  أن  ل على احتياطات جتارية قابلة لالستخراج  ،وهذا يبني لنا و احلص إىل أدتالنفط 

  اإلنتاجذلك خماطر عمليات  إىل أضف. األخرىوالتنقيب عن النفط واكتشافه منخفضة جدا مقارنة ابلصناعات 
تكاليف  إىلختتلف عن الكميات اليت مت تقديرها ،وكذلك احلال ابلنسبة فعال  إنتاجهاالكميات اليت يتم  أن  حيث 
النفطية تكون غالبا متقلبة  األسواقيف  األسعار أن  عن التكاليف املقدرة ،كما  األخرىاليت ختتلف هي  اإلنتاج

 اليت ختتلف بدورها عن احمللية. األجنبيةوتكون ابلعمالت 

  واإلنتاج اإلنفاقللمشاريع مع وجود فجوة بني  ةضالباهالتكاليف   -2-2

تعد من املشاريع   وإنتاجهااستكشافها وتطويرها الحتياطات النفطية و ابمشاريع الصناعة النفطية اخلاصة  إن       
التقنية  أساليباستخدام رية وخصوصا يف مرحلة االستكشاف و اجلد املكلفة مع ارتفاع عنصر املخاطرة االستثما

،لذا معدل التقادم  يف مدة زمنية قصرية واآلالتاملعدات  ابهتالكصناعة النفط تتميز  أن  ،كما  1احلديثة واملتطورة 
التكاليف الثابتة متثل نسبة كبرية من جمموع التكاليف  أن  يكون مرتفعا مما يعين ارتفاع التكاليف املتغرية ،كما 

 األولية.ارتفاع حجم االستثمارات يف املراحل  إىلوذلك نسبة 

  والرقابة احلكومية املتشددة واألنظمةالقوانني  -2-3

ورقابة حكومية شديدة مثل  أنظمةخبضوعها لقوانني و  األخرىتتميز صناعة النفط عن غريها من الصناعات       
 .وغريها األمنالبيئية والصحة و  األنظمة، األسعارالرقابة على 

 موجودات غري قابلة لالستبدال  -2-4

فكمية ،زايدة حجمها وأاليت يكون من الصعب استبداهلا وجودات يف االحتياطات النفطية و وتتمثل هذه امل       
تتوافر الستبدال االحتياطات  أناستخراجها ال ميكن استكشافها و ،تكلفة احلصول عليها ،جودهتا ،االحتياطات 

                                                           
 .بتصرف 44-41ص ص :،  2010 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة األوىل، حماسبة البرتولحسني القاضي وسري الريشاين ، -1
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ت املوجودة حبوزهتا يف أي مكان ويف أي تستبدل االحتياطا أنشركة نفطية  أليه ال ميكن ن  أاملستنفذة كما 
 .شكل

 العوامل االقتصادية ،التقنية والسياسية -2-5

السياسية مثل التقنية و ،ابلعوامل االقتصادية  األخرىصناعة النفط بشكل كبري كغريها من الصناعات  تتأثر     
زااي واحلوافز الضريبية املمنوحة من قبل الصرف ،التغريات يف التكاليف ،امل أسعاريف السوق ، األسعارتقلبات 

يكون خالف ذلك من خالل قيام  أنكما ميكن ، اإلنتاجاحلكومات لتشجيع الشركات على الرفع من معدالت 
وتوريدات كافية من  اإلنتاجسياسي لضمان حمدودية  كإجراءبعض احلكومات بفرض الرقابة على صناعة النفط  

 خرى اليت تؤثر على الصناعة النفطية.وغريها من العوامل األمنخفضة  أبسعاراملوارد النفطية 

 كفاءة ومهارة القوى العاملة   -2-6

ا لكوادر فنية تتمتع تتميز صناعة النفط بدرجة عالية من مهارة وكفاءة اليد العاملة ،وذلك الستقطاهب     
التقنيات املتوفرة مع سرعة يف تطبيقها وهذا ما ساعد على  أحدثاخلربة العالية ما يكفيها الستخدام ابلكفاءة و 

ار القلة ابحتك أعماهلاخالقة مما ساعد الشركات النفطية العاملية على اتصاف منط  إبدارةتتميز صناعة النفط  أن
 سياسية ال يستهان هبا.قوى اقتصادية و الذي ساهم يف اكتساهبا 

  حمدودية االحتياطات النفطية -2-7

خصوصا يف الدول من الطاقة و  األخرى األنواعتتميز صناعة النفط مبحدودية االحتياطات على خالف      
سواء ابلنسبة للشركات النفطية العاملية  إغفالهال مفر منه وال ميكن  أمرنضوب املوارد النفطية  فإمكانيةالصناعية ،

من خالل اكتشافات نفطية جديدة  إالو الدول املضيفة ،فالكميات املستهلكة من النفط ال ميكن تعويضها أ
طائلة مع وجود خماطر كبرية فالقليل من عمليات التنقيب تلقى جناحا ،فحىت  أموالتتطلب صرف  األخريةوهذه 
 إال، يكون بشكل متواصل ومستمر األرض تكوين النفط يف أن  ابلنظرايت اجليولوجية اليت تنص على  األخذلو مت 
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كرب بكثري مما ميكن أكميات من النفط   إىلالسنني وهذا ما جيعل العامل حيتاج  آالف إىلهذه العملية حتتاج  أن  
 .1نضوب االحتياطات النفط خالل مدة حمدودة تظل حقيقة ال مفر منها  ن  إ،وعموما ف إنتاجه

  النفطيةللصناعة  األساسيةاملراحل   -3

ليتم تكريره  أانبيبمث نقله عرب  اآلابرابلتنقيب الستخراج النفط من تبدأ متر صناعة النفط بعدة مراحل حبيث     
 : 2 يف الصناعات البيرتوكيماوية ،ويف ما يلي توضح هلذه املراحل أوليةاستخدامه كمادة  أوختزينه  أومث توزيعه 

  التنقيب عن النفط  -3-1

م حتديد املواضع االستطالع ،وهي املرحلة ما قبل احلفر حيث يتهذه املرحلة كذلك ابالستكشاف و ف وتعر      
املنتجات الالزمة واليت تتمثل على سبيل  إجراءتكون حتتوي على النفط ،وذلك من خالل  أن اليت من احملتمل

ساعد على حتديد املواقع املناسبة حلفر املثال يف املسح اجليولوجي ،املسح اجليوفيزايئي ،املسح اجليوكيميائي حيث ت
من وجود  التأكديف حالة التجرييب و  أور االستكشايف فاحل أوالاملناسبة ،وقبل هذا يتم  األعماقتقدير و  اآلابر

 املنتج للنفط.  لتحديد حجم احلوض إضافة ابإلمكانالنفط يصبح 

  االستخراج أو اإلنتاجمرحلة  -3-2

ها مبختلف املعدات الالزمة مثل اليت مت حفرها ،وذلك بتجهيز آابر إنتاج النفط  إعداديف هذه املرحلة يتم     
عاجلة الزيت مل أجهزة إىل ابإلضافةلتجميع الزيت املستخرج ومعدات الضخ  أنظمةاالستخراج ،الصمامات ، أانبيب

 املراحل وهي: مبجموعة من األخرىهي  اإلنتاجالشوائب عن النفط ،ومتر مرحلة املاء و ،وفصل الغاز 

 ؛خراج النفط بطريقة طبيعيا بتوفر الضغط الكايفتيتم اس: األوىلاملرحلة  -3-2-1

يتم يف هذه املرحلة استخراج النفط من خالل حقن املناطق السفلية من التكوينات : املرحلة الثانية -3-2-2
 ؛األعلى إىلجل زايدة قوة الضغط اليت تسمح برفع النفط أاملناطق العضوية ابلغاز وذلك من  أوالصخرية ابملاء 

                                                           
: .من املوقع االلكرتوين 14-12ص : ،ص 2007، رحلة يف عامل البرتول : قضااي برتولية دوليةخااد بن منصور العقيل ، –1

http://npmco.net/Files/enfiles/Books_Articles_&_Lectures/Published%20Books/1.docx ، اتريخ
 .2013-09-05اإلطالع : 

 .05-03ص ص:،2006،  57العدد ، )الكويت(املعهد العريب للتخطيط ،، جملة جسر التنمية  أسواق النفط العامليةحسان خضر ،  -2 
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،وذلك من  ستخراجلالالنفطية القابلة  استغالل االحتياطاتوتتضمن هذه املرحلة : املرحلة الثالثة -3-2-3
 .اإلنتاج آابرتوجيهه حنو هيل حركته داخل احلقل البرتويل و خالل التقليل من لزوجة النفط اخلام لتس

   نقل النفط -3-3

استهالكه ،وتتضمن عملية نقل النفط ه و مناطق تكرير  إىل إنتاجهوتشمل هذه املرحلة نقل النفط من مناطق      
 التالية: األنواع

 ؛مكان االستهالك إىل  اإلنتاج اننقل النفط اخلام من مك 
  ؛معامل التكرير إىل اإلنتاجنقل النفط اخلام من مكان 
  ؛االستهالك أماكن إىلنقل املنتوجات املتكررة من معامل التكرير 
  االستهالك أماكن إىل) املزودة مبعامل التكرير(  اإلنتاج أماكنالنقل من. 

ارج الصناعة النفطية واليت تعمل يف جمال النقل من تتطلب االستعانة مبؤسسات تعمل خ عملية النفط إن       
 وغريها .،الناقالت البحرية  األانبيبخطوط 

 مرحلة التكرير -3-4

واليت تتمثل   ول على املنتجات النفطية األساسيةاحلصمن خالهلا معاجلة النفط اخلام و  هي املرحلة اليت يتم     
املنتجات و الكريوسني ،زيت الغاز وزيت التدفئة .كالغاز والبنزين ،املنتجات الوسطى  املنتجات احلقيقية كعموما يف 

 :يلي ما إىل وعموما تنقسم مرحلة التكرارالكهرابئية .زيت الوقود املستخدم يف حمطات التوليد ك   الثقيلة

على طبيعة املركبات اهليدروكربونية املتواجدة يف النفط دون  اإلبقاءحيث يتم : العمليات الطبيعية -3-4-1
 ؛أي تغيري يف تركيبها الكيميائي إحداث

 ؛والتهذيب تغريات كعمليات التكسري ،التضخيم إبحداث:تتم  العمليات التحويلية -3-4-2

زوتية وتساعد اآلو املركبات الكربيتية املعادن و  الشوائب مثل بقية إزالةوتتضمن : عمليات املعاجلة-3-4-3
 املنتجات النفطية. اتعمليات املعاجلة على ضبط مواصف

 
 



يف االقتصاد الدويلاسرتاتيجي أمهية النفط كمورد طبيعي                                               الفصل الثاين  
 

89 
 

 التسويقالتوزيع و  -3-5

مكونة بذلك ما  مرتابطة مع ابقي املراحل مرحلة من مراحل صناعة النفط وهي مرحلة مكملة و  آخروتعترب       
ختتلف النفطية وتوزيعها ،واليت تتنوع و يعرف ابلنشاط االقتصادي النفطي وتشمل هذه املرحلة على بيع املنتجات 

ى مصفاة معينة حسب نوعية النفط اخلام وتنوع مواصفاته ،ولذلك يتحدد الطلب عل أنواعاختالف حسب 
منتج من املنتجات تتحدد وفقا العتبارات ومواصفات  ألي األسعار أن  كما ،بيئية  وأاقتصادية  ألسبابالطلب و 

 فنية ،اقتصادية وجغرافية.

 العامليني للنفطاالحتياطات النفطية العاملية يف ظل تطور االنتاج واالستهالك املبحث الثاين :

الف املنتجات النفطية آاالعتماد العاملي الشديد على النفط واستخدامه يف كافة القطاعات انهيك عن  إن       
حظيت مسألة تنظيم  حيثاهتماما ابلغا جعلت منه سلعة اسرتاتيجية لقيت  ملستخرجة منه إذا ما متت معاجلتها

واليومية للطلب العاملي ،الكميات األسواق النفطية وإدارهتا حيزا واسعا من االهتمام من خالل املتابعة املستمرة 
 املعروضة من النفط ومستوايت املخزون  وغريها.

 املطلب األول :االحتياطي النفطي العاملي  

لذا ، ليت يتم االعتماد عليها لتحديد سياسات اإلنتاج النفطيالقاعدة األساسية االنفطية  تعترب االحتياطات    
أصبح من الالزم التحديد الدقيق حلجم االحتياطات النفطية دون تضخيم حجم هذه االحتياطات واملبالغة يف 

 تقديرها.

 مفهوم االحتياطي النفطي  -1

خر آو مبعىن أ،1 "التقديرات الكامنة بباطن األرض بدرجات دقة وأتكيد خمتلفة "ميثل االحتياطي النفطي      
،حيث يتم تقدير هذا االحتياطي ابالعتماد  حجم النفط القابل لإلنتاج من مصادر نفطية متواجدة بباطن األرض

ونوعية البياانت  على أسس علمية ومعايري اقتصادية للتأكد من ما إذا كان ذو رحبية جتارية وذلك بناء على حجم
 .هذه األخرية تتغري من فرتة ألخرى استنادا إىل نتائج البحوث والدراسات النفطية واملعلومات املتاحة ،حيث أن  

                                                           

 .71مرجع سبق ذكره ، ص : حسني القاضي وسري الريشاين ،–1 
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وحتديد أمهيته االقتصادية مال جد مهم لتقييم احلقل النفطي وحتديد حجم االحتياطي النفطي للحقول يعترب عا
 :2ربعة أنواع من االحتياطات النفطية واليت تتمثل يف ما يليأ وميكن التفريق بني1ونسبة الربح فيه .

 :ميكن احلصول عليها يف ظل الظروف الراهنة كميات النفط اليت اكتشفت فعال و   وهواالحتياطي املؤكد
،التقنيات واملستوى التكنولوجي السائد وحتت الشروط االقتصادية احلالية،ويتأثر االحتياطي املؤكد مبجموعة من 

 غريات واملتمثلة يف ما يلي:املت
 مدى توافر املهارة وتطور املعارف التكنولوجية؛ -
،السياسات احلكومية وأسعار مستوى الطلب والذي هو اآلخر يتأثر حبجم السكان ،مستوايت الدخل  -

 املنافسة (؛السلع )البديلة ،املكملة و 
اإلنتاج ابإلضافة إىل تكلفة  تكاليف اإلنتاج والتصنيع والذي تتحدد وفقا تكاليف استخدام عناصر -

 وطبيعة املوقع وخصائصه اجليولوجية؛ناجتة عن عمليات البحث والتنقيب املخاطرة ال
 سعر املورد والذي يعكس مستوايت العرض والطلب؛ -
 .اليف إعادة استخدام بعض املنتجاتمدى توفر املنتجات البديلة ومستوايت أسعارها ،ابإلضافة إىل تك -
  ا مل يتم جتهيزها بتجهيزات متكن من وهو كميات النفط اليت مت اكتشافها ،إال أّن  احملتمل :االحتياطي

 :مل االحتياطي احملتمل على ما يليالقيام ابلعمليات اإلنتاجية ،ويشت
يف طور اإلنتاج إال ابالعتماد على طرق خاصة  هاالحتياطي الذي ال ميكن الوصول إليه ،وال ميكن إدخال -

وسيع مساحة االستغالل قدر مثل عمليات التنشيط أو عمليات التجهيز بتجهيزات خاصة والعمل على ت
 ؛املكان

ال تسمح ابلقيام بعمليات االستغالل وذلك راجع إما لقدرهتا لة اليت هلا مردودية غري كافية و احلقول املنعز  -
 .اخلام الذي حتتويهية النفط اإلنتاجية أو لنوع

 :ولكن هناك افرتاض بوجوده ،وغالبا ما ، وهو االحتياطي الذي مل يتم اكتشافه بعداالحتياطي املمكن
يرتكز االحتياطي املمكن يف املناطق البعيدة واليت ميكن تطويرها للحصول على املزيد من االحتياطي الذي ميكن 

،حيث ميكن  استغالهلا من قبل أو مل يسبق هلا ذلكطق قد مت كون منااستغالله ،حيث هذه املناطق ميكن أن ت

                                                           

 46ص:، 2006الطبعة األوىل ،دار اثراس للطباعة والنشر ،اربيل ، كردستان العراق  ،،البرتول : أمهيته ، خماطره وحتدايته بيوار  خنسي ،-1 
، ص ص: 1981املغرب ،النشر املغربية ،الدار البيضاء ،دار ،الطبعة األوىل ، مشاكل الطاقة و التكنولوجية يف الدول الناميةعبد هللا العاشور ، -2 

15-16. 
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تقييم هذه  ن  إو ،استغالهلا وفق الظروف االقتصادية والتكنولوجية السائدة حاليا أو املتفق عليها مستقبال 
كتسبة االحتياطات ال يتم إال ابالستناد على الفرضيات والتخمينات املبنية على أساس التجارب اجليولوجية امل

 .بقت يف املناطق اليت عرفت عمليات االستكشاف واالستخراجن ط  أواليت سبق و 
 : وهو كميات النفط اليت ابإلمكان احلصول عليها من املكامن النفطية االحتياطي املرجح وجوده

األفقي أو  القريبة من املكامن النفطية اليت حتتوي على احتياطات مؤكدة ،حيث يتم احلصول عليها سواء ابالمتداد
العمودي للطبقات النفطية أو مبعىن أخر هي تلك الكميات اليت ميكن احلصول عليها من النفط  نتيجة استعمال  

 .1  وسائل االستخالص الثانوية

أمر ضروري وله أمهية كربى واليت ميكن إجيازها   حتديد االحتياطي النفطي ومعرفة تطوراته وجيب اإلشارة إىل أن      
 :2لييف ما ي

 معرفة مدى جناح اجلهود املبذولة يف عمليات استكشاف املوارد النفطية وتنميتها؛  -
التخطيط لعمليات احلفر تكون ترتكز بصفة  ما خيص القرارات اليت يتم اختاذها واخلاصة ابالستثمار يف -

 والقابلة لإلنتاج؛ ة خالل العمر االقتصادي للمشروع أساسية على أرقام االحتياطي النفطي املتوقع
حتديد االحتياطي النفطي ومعرفة تطور حجمه جد ضروري لدراسة مدة االتفاقيات النفطية أو  إن   -

 تعديلها؛
حتديد السياسات االقتصادية والتخطيط لعمليات التنمية مع حصر موارد الدولة لتمويل خطط التنمية  إن   -

 يكون مرتكزا على أرقام االحتياطي النفطي؛
عمليات االحتياطي النفطي على عدة عوامل منها :الفنية ،االقتصادية ،السياسية والبيئية ،وهي تستند  -

تثمار ،لذا تؤثر على القرارات االقتصادية والسياسية املتعلقة ابالس عوامل متغرية بتغري املكان والزمان
 .وتنمية االحتياطات النفطية

 استثماره العوامل املؤثرة على تقدير االحتياطي النفطي و  -2

 : 3هناك عدة عوامل هلا أتثري على تقدير االحتياطات النفطية واليت ميكن إيضاحها يف ما يلي    

                                                           
 .05ص :سان خضر ، مرجع سبق ذكره ،ح -1
 .48ص :بيوار  حنسي ،مرجع سبق ذكره ، -  2
 .بتصرف52- 49ص ص: ، املرجع نفسه -3
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 نوعية اخلام وطرق اإلنتاج   -2-1

أكثر من غريه من أنواع النفط األخرى  اخلايل من الشوائب يكون جاذاب أكثر لالستثماراتفالنفط اخلفيف و      
 .ألخرىمقارنة ابألنواع اوذلك الرتفاع سعره 

 حجم املعلومات املتاحة للدراسات الفنية -2-2

حيث يتم  التعامل مع االحتياطات النفطية بناء على املعلومة املتوفرة لدى الفنيني واملختصني يف اجملال       
ية والتكاوين اجليولوجالنفطي ،وعادة ما تتعلق هذه املعلومات بظروف تواجد النفط وامتداد التواجد يف الرتاكيب 

العمر اجليولوجي ألماكن ، درجات احلرارة ومستوى الضغط املتواجد يف ابطن األرضإضافة إىل نوعية النفط و 
تواجد املخزون النفطي وخصوصيات التكاوين والرتاكيب الصخرية ومدى احتمال احتوائه على السوائل مثل الغاز 

 .ياطي النفطي تبقى غري كاملةاملعلومات املتعلقة ابالحت ن  إوالنفط ،ورغم دقة الدراسات ،ف

 ارتفاع تكلفة إنتاج املوارد النفطية  -2-3

فقد يكون تواجد النفط يف مكان معني ،ختتلف عمليات اكتشاف املوارد النفطية عن عمليات االستخراج      
 .لسوقلسعر الذي يتم حتديده يف اعملية استخراجه تكون جد مكلفة حيث تفوق التكلفة ا ن  أشبه أكيد إال 

 تدابري و إجراءات الدول النفطية  -2-4

قد تقوم بعض الدول املنتجة للنفط ابختاذ بعض اإلجراءات ووضع قوانني قد تكون عائقا أمام الشركات     
 .ونقل النفط إىل األسواق العامليةالنفطية األجنبية واليت تعرقل عمليات التنقيب ،اإلنتاج 

 البيئة والتلوث   -2-5

يف ظل تنامي الوعي البيئي ودعوة خمتلف اهليئات واملنظمات الدولية إىل ضرورة احرتام البيئة واحلد من خمتلف       
، أدى إىل إصدار القوانني الصارمة املوارد النفطية من املسببات األولية يف تلوث البيئة  ما مظاهر التلوث ابعتبار أن  

كعقبة أمام االستثمارات النفطية وتوجه العديد من املستثمرين يف القطاع النفطي إىل االستثمار مما جعل هذا يقف  
 .ستثمار يف الصناعات النفطيةقل خماطرة عوض االأيف صناعات أخرى كالصناعات الدوائية حيث تكون مرحبة و 
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  قرب أماكن االحتياطي النفطي من أماكن االستهالك -2-6

املوارد النفطية واليت تكون قريبة من  هاتتوجه أنظار الشركات النفطية إىل االستثمار يف املناطق اليت تتواجد في      
الشحن إضافة إىل اختيار املناطق اليت تتوفر فيها األمن وذلك للتخفيض من تكاليف النقل و  األسواق النفطية

عوامل حمفزة على االستثمار ،وهذا ينسجم مع توجهات ال ههذأن  االستقرار السياسي واالقتصادي ابعتبار و 
ا ال تشجع منيا واقتصاداي ،كما أّن  أاالستثمار يف املناطق البعيدة وغري املستقرة احلكومة واليت تتفادى هي األخرى 

وثيقة مصادر التمويل على املخاطرة برؤوس أموال ضخمة لتعظيم االحتياطات النفطية يف دول ليس هلا ارتباطات 
 معها.

 اللوائح والقوانني احلكومية املنظمة للصناعة النفطية -2-7

جمموعة من األنظمة القانونية سواء تكون على املستوى احمللي أو العاملي وذلك  تتطلب الصناعة النفطية      
جيابية وسلبية على إر اثآويكون هلذه األنظمة القانونية األجانب يف هذا اجملال احليوي ، لتحديد سياسة العاملني

فاألنظمة القانونية اليت تضعها بعض احلكومات متثل تكلفة إضافية وهي تؤثر على قرار االستثمار نظرا حد سواء ،
 كرب.ألوجود فرص بديلة أحسن يف مناطق أخرى وحتقق عائدا 

 كفاءة العاملني يف جماالت االستكشاف واإلنتاج    -2-8

العاملني يف جمال النفط دورا كبريا يف تنمية االحتياطات النفطية من خالل القدرة على  ةتلعب كفاءة وخرب      
اختاذ القرار املبين على املعرفة واخلربة ،واليت هي من أهم العوامل اليت يعتمد عليها املستثمر وبشكل كبري لتوجه 

 .وقعةأمواله حنو املناطق ذات العائد املرتفع وذات االحتياطات الكبرية املت

 املخاطرة الفنية ،االقتصادية والسياسية  -2-9

ديدة تتسبب يف اجلنفطية الحتياطات الالصعوابت الفنية ،االقتصادية والسياسية اليت تواجه االستكشاف ل إن      
ارتفاع تكاليف االستكشاف واإلنتاج ،وقد يتفادى املستثمر استثمار أمواله يف الصناعة النفطية إذا جتاوزت 

تزايد املخاطرة أمر ال يرغبه املستثمرون  التكاليف احلد الذي جيعلها ال تنافس كافة االستثمارات البديلة  كما أن  
 س من  االستثمار يف أماكن ذات خماطرة عالية لو كان العائد مرتفعا وسريعا.ه ال أبن  أإال 
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    تطور االحتياطات النفطية العاملية  -3

حيث قد بلغ  م2013 -2000الفرتة تزايدا مرتفعا خالل  النفطية املؤكدةلقد شهد حجم االحتياطات       
 1090620حوايل   م2000مليون برميل بعدما كان سنة  1490134حبوايل  م2013أقصى مستوايته سنة 

وذلك راجع إىل التطور التكنولوجي سنة ، 13خالل مليون برميل  399514أي زايدة تقدر حبوايل  مليون برميل
وظهور التقنيات احلديثة اليت سهلت من عملية تقدير حجم االحتيطات النفطية وظهور اكتشافات جديدة 

حيث م 2011عن سنة مليون برميل  3315حبوايل  م2012اخنفاضا طفيفا سنة  وشهدت االحتياطات النفطية
من املتوقع  ،و  تياطات كافية لعدة سنوات قادمةهذه االح،و مليون برميل  1478211بلغت االحتياطات حوايل

كذلك حدوث تغري يف تقديرات إنتاج النفط يف السنوات القادمة لكن بزايدة حمدودة وذلك راجع إىل ارتفاع 
تكاليف اإلنتاج والنقل وابألخص يف املناطق اليت من املتوقع اكتشاف النفط فيها واليت تقع بعيدة جدا عن  

 معظمها يرتكز يف قيعان البحار واحمليطات.  تهالك كما أن  مناطق االس

 م2013-2000(: تطور  حجم االحتياطي املؤكد من النفط اخلام يف العامل خالل الفرتة 3.2الشكل رقم )

 

2000-2006: OPEC ,Annual Statistical Bultain, 2007, ;P:18 املصدر : من إعداد الباحثة ابالعتماد على :   
2007-2011: OPEC , Annual Statistical Bultain ,2012  , P: 22  

2012 :  OPEC , Annual Statistical Bultain 2013,P:22 
2013: OPEC , Annual Statistical Bultain 2015,P:22 
 

 معظم أن  حيث ،التوزيع اجلغرايف هلذه االحتياطات النفطية غري متساوي  أن   (2.2رقم )من اجلدول  يالحظو     
دول الشرق األوسط واليت حتتل د من دول العامل وعلى وجه اخلصوص يف يتمركز يف عدد حمدو  االحتياطات

م ما 2013حيث بلغت احتياطاهتا خالل سنة الصدارة  مبا يفوق نصف االحتياطات العاملية من النفط اخلام 
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 اج النفط خالل السنوات القادمةهيمنتها على إنت،وهذا يعين استمرار % من امجايل االحتياطي العاملي 53يفوق 
اخلام يف مخس دول أساسية  وهي :اململكة العربية السعودية  وتتمركز احتياطات  الشرق األوسط  من النفط

الكويت واإلمارات العربية املتحدة ،بينما يرتكز النصف اآلخر يف ابقي أقاليم العامل من األمريكيتني ،العراق ،إيران ،
مجايل االحتياطات العاملية سنة إمريكا الالتينية من أ،حيث بلغ نصيب  سيا ومناطق أخرى من العاملآيقيا و وأفر 

احمليط سيا و آما يف كل  أ% 9وراسيا ما يقارب الشرقية وأ وأوروابفريقيا أ% لتليها كل من  22ما يفوق  م2013
االحتياطي % من امجايل 3تتجاوز فال نسبة االحتياطات النفطية   ن  إورواب الغربية فأمريكا الشمالية و أاهلادي ،

 م .2013العاملي لسنة 

جنوال ونيجرياي ،وجيدر اإلشارة أيف كل من اجلزائر ،ليبيا ، فريقيا أ% من االحتياطي النفطي يف 80يرتكز و        
من املتوقع أن يتزايد االستهالك النفطي و معظم الدول اليت يتوافر فيها االحتياطي النفطي هي دول انمية  إىل أن  
نتيجة زايدة عدد السكان ابإلضافة إىل قيامها مبشاريع تنموية على عكس الدول الصناعية اليت تتوافر على  فيها 

حتياطات أمريكا الشمالية ترتكز يف الوالايت املتحدة امعظم  كميات ضئيلة من االحتياطات النفطية حيث أن  
هذا ال يغري على  حتياطات أورواب الغربية فترتكز يف كل من النرويج واململكة املتحدة ،إال أن  األمريكية بينما ا

 .سواء يف احلاضر أو املستقبل فط اإلطالق  من كون هذه الدول تتصدر قائمة الدول املستوردة للن

م يف بغداد تضم 1960سنة  أتسستواليت ، OPECمنظمة الدول املصدرة للنفط  ن  أىل إوجيدر االشارة      
العراق  يران ،إالسعودية ،تحقيق مداخيلها وهي :دولة تعتمد بنسبة كبرية على الصادرات النفطية ل  عشر ثالثة 
ومقرها الغابون  ،االكوادور ،اندونيسيا ،نيجرياي  و  فنزويال ،مارات العربية املتحدة ،اجلزائر ،ليبيا  ،االالكويت قطر ،

ىل التنسيق بني السياسات النفطية للدول األعضاء والتحكم إوهتدف هذه املنظمة بشكل رئيسي ،فيينا  حاليا يف
،تستحوذ على نسبة أكرب من االحتياطات النفطية العاملية حيث بلغت هذه النسبة سنة يف استقرار األسعار

 م .2012% سنة 81ارتفعت لتبلغ ما يفوق من امجايل االحتياطات العاملي و  %78م حوايل 2000

 

 

 

 التوزيع اجلغرايف(:تطور حجم االحتياطي النفطي املؤكد يف العامل حسب 2.2اجلدول رقم )
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  م2013-2000خالل الفرتة 

 الوحدة : مليون برميل  

          
 األقاليم
 

 السنوات

أمريكا    
 الشمالية

أمريكا 
 الالتينية

أورواب الشرقية 
 أفريقيا الشرق األوسط أورواب الغربية اوراسياو 

آسيا و 
احمليط 
 اهلادي

 اإلمجايل

2000 26 901 122 233 94 990 19 017 694 579 93 380 39 521 1 090 620 
2001 27 101 124 584 114 614 19 251 698 638 96 892 40 742 1 121 822 
2002 27 167 117 528 118 350 18 081 730 102 102 064 38 441 1 151 734 
2003 26 954 117 045 121 954 17 656 735 083 112 345 38 442 1 169 480 
2004 26 243 118 700 124 451 16 910 739 136 113 264 38 763 1 177 466 
2005 26 579 118 141 128 597 16 716 742 688 117 458 39 000 1 189 178 
2006 26 699 123 717 129 056 15 372 743 858 117 572 38 857 1 195 130 
2007 25 872 137 422 122 519 15 006 750 619 121 349 40 223 1 213 008 
2008 26 217 210 210 125 503 14 318 752 258 122 207 41 568 1 292 280 
2009 24 021 248 820 126 177 13 282 752 079 124 171 44 226 1 332 776 
2010 24 021 334 881 126 930 12 940 794 265 130 139 44 187 1 467 363 
2011 5 5822 340 782 126 994 12 648 769 845 128 578 50 097 1 481 526 
2012 28 167 338 114 119 881 11 559 798 832 130 071 51 587 1 478 211 
2013 37532 341328 119874 12112 802958 128149 48181 1490134 

2000-2006: OPEC ,Annual Statistical Bultain, 2007, ;P:18 املصدر : من إعداد الباحثة ابالعتماد على :   
2007-2011: OPEC , Annual Statistical Bultain ,2012  , P: 22  

2012 :  OPEC , Annual Statistical Bultain 2013,P:22.  

2013: OPEC , Annual Statistical Bultain 2015,P:22.  
 

 نتاج واستهالك النفط يف العامل إ: الثايناملطلب 

عرف لقد مر كل من إنتاج واستهالك النفط ابلعديد من التطورات اليت كنت نتاج عدة عوامل خمتلفة ،فقد     
عمليات االستكشاف تكثيف  إىلتزايدا ملحوظا وخاصة خالل السنوات األخرية وذلك راجع إنتاج النفط 

يف ارتفاع مستمر نتيجة  خراآلستهالك النفط هو ا   أن  االستخراج بفضل تطور التكنولوجيات احلديثة ،كما و 
توسيع مشاريعها بالتطورات املتزايدة ملعدالت النمو االقتصادي والسكاين ابإلضافة إىل قيام العديد من الدول 

وحتديد العوامل املؤثرة فيها من جهة ومدى ستهالك النفط وا   إنتاجمن الضروري متابعة تطورات  وأصبحالتنموية ،
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 إنتاجبعة تطورات ا،لذا ارأتينا من خالل هذا العنصر مت أخرىمن جهة أتثريها على حجم  االحتياطات النفطية 
 ط.  فم مع حتديد أهم الدول املنتجة واملستهلكة للن2013-2000واستهالك النفط خالل الفرتة 

  النفط  العاملي من اإلنتاج -1

ليت حققته كل من الدول وىل له ،فالعوائد الضخمة القد تزايد االنتاج العاملي للنفط منذ االكتشافات األ     
 ن  إو الرفع من مستوايت االنتاج ،خرى و أالشركات العاملية النفطية  مكنتها من البحث عن حقول نفطية املنتجة و 

الفرتة خالل  النفط شهدت ولقدالزايدة املستمرة يف الطلب عليه ،نتاج النفط سببها إهذه الزايدة اليت شهدها 
يف إنتاج النفط  ،فالسنوات الثالث األوىل من الفرتة شهدت اخنفاضا يف اإلنتاج العاملي  تذبذاب م2000-2013

، لريتفع بعد  م2002سنة لف برميل يوميا أ 63980.8إىل  م2000ألف برميل يوميا سنة  65856.5 من
 ةبرميل يوميا ما عدا سن ألف 72909.2،حيث بلغ حوايل  م2013سنة ك و يبلغ اإلنتاج أقصى مستوايته ذل

 . اإلنتاجيف مستوايت ملحوظا اليت شهدت تراجعا  م2009

 م2013-2000( : تطور اإلنتاج العاملي من النفط اخلام خالل الفرتة 4.2الشكل رقم )

 

2000-2006 : OPEC, Annual Statistical Bultain, 2007, P:20. املصدر : من إعداد الباحثة ابالعتماد على :   
2007-2011: OPEC , Annual Statistical Bultain ,2012  , P:30 
2012: OPEC, Annual Statistical Bultain,  2013, P :30 

2013: OPEC, Annual Statistical Bultain,  2015, P :28 
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ابلتحديد يف دول و ود من دول العامل العاملي من النفط يرتكز يف عدد حمد اإلنتاجمعظم  وجيدر اإلشارة إىل أن        
% 32برميل يوميا أي ما يفوق  ألف 23845.3النفط يف هذه الدول حوايل  إنتاجبلغ حيث ، األوسطالشرق 

 13.28ب      مريكا الالتينية  أ% ،17.5الشرقية واوراسيا ب ورواب ألتليها ، م2013سنة العاملي  اإلنتاج إمجايلمن 
نتاج العاملي من النفط يف  نتاج من اإلنتاج العاملي للنفط  ليقل نسبة اإلمجايل اإلإ% من  10.46ب   فريقيا أ% و 

للنفط وذلك نتاج العاملي مجايل اإلإ% من 10احمليط اهلادي عن سيا و آورواب الغربية و ،أأمريكا الشمالية كل من 
 .م 2013خالل سنة 

ة مركيتني الشمالية والالتينيل من األإنتاج النفط متقارب يف ك  أن   (3.2رقم ) وما يالحظ من خالل اجلدول      
تنتج  ،م 2015الصادرة عن منظمة الدول املصدر للنفط خالل سنة  م2013سنة بياانت وبناء على وأفريقيا ،

يوميا ، برميل  ألف 7461.2حبوايل  أيالشمالية  أمريكا إنتاجمن  %84.37حوايل  األمريكيةالوالايت املتحدة 
الالتينية يف كل  أمريكا إنتاجبينما يرتكز ،الشمالية  أمريكا إنتاجمن ابقي  % 15.63ما يقارب  بينما تنتج كندا

خرى من أعلى مناطق  اإلنتاجليتوزع ابقي ،على التوايل  % 26.04و  % 28.8بنسبة  فنزويال واملكسيكمن 
غ نسبة اإلنتاج يف كل من نيجرياي اليت تبليتمركز  ألفريقياابلنسبة  أما، الالتينية مثل الربازيل ،كولومبيا وغريها أمريكا

ليتوزع ابقي اإلنتاج  % 13.01ليبيا و  %15.75اجلزائر ، % 22.28، اجنوال %22.97اإلنتاج فيها حوايل 
الغربية اليت  أوروابوابلتحديد  أوروابجانب  إىلوقد شهد اإلنتاج تذبذاب يف هذه املناطق . على ابقي دول أفريقيا 

سنة  حوايل مليونني إىلم 2000حيث اخنفض من ستة ماليني سنة  اإلنتاجشهدت تراجعا كبريا يف مستوايت 
اإلنتاج بشكل كبري يف روسيا اإلنتاج ويرتكز اسيا فشهدت ارتفاعا يف مستوايت ر و أالشرقية و  أورواب أما،م2013

من اإلنتاج  % 56.09، أما آسيا واحمليط اهلادئ فتنتج الصني حوايل % 79.53حيث تبلغ نسبة اإلنتاج فيها
 م2013،وذلك خالل سنة  اإلمجايل هلذا اإلقليم

النفط بني الفرتة  أسعارعلى  تطرأالتغريات اليت  أمههامن عدة عوامل  إىل اإلنتاجوغالبا ما يعود تذبذب       
مثال عن ذلك حرب ، 1، احلروب ...اخلالسياسي االستقرارمثل عدم  واألمنيةالعوامل السياسية ، واألخرى

وغريها من العوامل  م2002،واالنتفاضة الفلسطينية سنة  م2003على العراق سنة  األمريكيةالوالايت املتحدة 
 .األخرى

 
                                                           

  275مرجع سبق ذكره ، ص :حممد  الفتحي بكري حممد ، -1 
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 م.2013-2000لنفط اخلام خالل الفرتة من االعاملي  اإلنتاج(: تطور 3.2اجلدول رقم )

 ألف برميل يومياالوحدة : 

 األقاليم
 

     السنوات

أمريكا 
 الشمالية

 أمريكا الالتينية
 أورواب الشرقية

 اوراسيا و

 
 أورواب الغربية

 

الشرق 
 األوسط

 أفريقيا
آسيا و احمليط 

 اهلادي
 اإلمجايل

2000 7 213.1 9 316.5 7 630.6 6 287.5 21 410.4 6 745.6 7 253.2 65 856.9 
2001 7 178.8 9 327.4 8 249.6 6 033.6 20 776.6 6 613.3 7 207.6 65 386.9 
2002 7 191.3 9 474.5 9 040 5 951.6 18 618.3 6 429.2 7 275.9 63 980.8 
2003 7 140.1 9 549.4 9 960.9 5 628.2 20 408.5 7 246.4 7 287.7 67 221.1 
2004 6 823.9 9 961.8 10 745.7 5 374.9 21 981.5 8 276.9 7 347.1 70 511.7 
2005 6 538.3 10 130.3 11 083.2 4 905.1 22 722 8 815.7 7 445.9 71 640.5 
2006 6 447.8 10 077.8 11 532.4 4 501.5 22 887 8 958.4 7 310.7 71 715.5 
2007 6 452.6 9 835.9 12 005.7 4 319.8 22 361.6 8 997.6 7 313.9 71 287.2 
2008 6 299.2 9 635.2 12 045.5 4 046.6 23 141.6 9 191.4 7 414 71 773.6 
2009 6 577.5 9 506.8 12 396.3 3 828.8 20 868.5 8 461 7 345.8 68 984.7 
2010 6 708.1 9 664.4 12 657 3 527.7 21 030.6 8 655.6 7 596.9 69 840.3 
2011 6 916.8 9 823.1 12 653.3 3 194.8 23 005.8 7 418.9 7 424.1 70 436.7 
2012 7 812.9 9 686.8 12 670.4 2 889.9 24 133.4 8 202.7 7 462.5 72 858.5 
2013 8842.8 9683.8 12757.5 2724.2 23845.3 7633.1 7422.5 72909.2 

2000-2006 : OPEC, Annual Statistical Bultain, 2007, P:20. املصدر : من إعداد الباحثة ابالعتماد على :   
2007-2011: OPEC , Annual Statistical Bultain ,2012  , P:30 
2012: OPEC, Annual Statistical Bultain,  2013, P :30 

2013 OPEC, Annual Statistical Bultain,  2015, P :28 

نتاج العاملي للنفط حيث بلغت نسبة انتاج املسيطرة على معظم اإلوبك هي منظمة األ ىل أن  إشارة وجيب اإل   
م وذلك حسب 2012% سنة 44.5حوايل  ق% لرتتفع وحتق43 م حوايل2000وبك للنفط سنة األ

 م. 2013و  م 2007وبك سنيت االحصاءات الصادرة عن منظمة األ
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 النفط االستهالك العاملي من  -2

خرى نظرا للخصائص اليت يتمتع هبا نواع الطاقة األألقد تزايد االستهالك  العاملي من النفط على خالف       
ى ه ال يزال حمافظا علن  أ إالر الطاقة مؤخرا دصامورغم تزايد  ،ملنواع الطاقة طلبا يف العاأر كثأن يكون اليت أهلته أبو 

ارتفاعا متزايدا حيث  م2013-2000الك النفط خالل الفرتة شهد استهحيث سواق العاملية  ،مكانته يف األ
ألف برميل يوميا  75779م حوايل 2000برميل يوميا بينما كان سنة  ألف 91243حوايل م 2013 بلغ سنة

 .املالية  األزمةتداعيات  إىلم شهدت تراجعا يف حجم االستهالك وذلك راجع 2009سنة  أن   إال،

 .م2013-2000استهالك النفط اخلام يف العامل خالل الفرتة ور طت: (5.2الشكل رقم )

 
  BP Srtatistecal Review of Energy, June 2006,P :11:2001-2000 املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على:

2002-2012: BP Srtatistecal Review of Energy , June 2013,P :09 

2013 : BP Srtatistecal Review of Energy , June 2015,P:09. 

حيث يف العامل  كثر استهالكا للنفط من الدول األ الدول املتقدمة  ،تعترب (4.2)رقم فمن خالل اجلدول         
 % 25 بنسبة  مريكا الشماليةأ% ،لتليها 33ما يفوق احمليط اهلادي سيا و آبلغت نسبة استهالك النفط يف  دول 

بكل من أفريقيا  مقارنةم 2013% من امجايل االستهالك العاملي للنفط خالل سنة 20وراسيا أورواب و أودول 
العاملي للنفط  ك% من امجايل االستهال9عن  مركيتني اليت ينخفض فيها استهالك النفطاأل،الشرق األوسط و 
كرب املستهلكني للنفط سواء على املستوى أقائمة  األمريكيةتتصدر الوالايت املتحدة و ، خالل نفس السنة

العاملي حوايل   االستهالك إمجايل إىل األمريكيةحيث بلغت نسبة استهالك الوالايت املتحدة الدويل ، أو اإلقليمي
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 % 3.48مث روسيا ب  % 4.08، اهلند ب  % 4.95، الياابن ب % 11.68لتليها الصني بنسبة  % 20.78
يف حتديد الطلب العاملي عل النفط  األمريكيةالوالايت املتحدة  أمهيةوهذا يعكس ،م 2013وذلك خالل سنة 

خالل السنوات  األمريكيةوابلتحديد الوالايت املتحدة الشمالية   أمريكاوما يالحظ من اجلدول اخنفاض استهالك 
الوقود احليوي والغاز وذلك راجع إىل بداية توجهها حنو استهالك أنواع أخرى من الطاقة مثل  األخريةالثالث 

 .الصخري ابإلضافة إىل استخدامها تقنيات حديثة ختفض استهالك النفط

 م2013-2000خالل الفرتة  االستهالك العاملي من النفطتطور (:4.2رقم ) دولاجل

   الوحدة : ألف برميل يوميا

 األقاليم     
 

 السنوات

أمريكا 
 الشمالية

أمريكا 
الوسطى 
 واجلنوبية 

 أورواب و
 اوراسيا

الشرق 
 األوسط

آسيا و احمليط  أفريقيا
 اهلادي

 
 اإلمجايل

2000 23 522 4 661 19 564 4 735 2 458 20 839 75779 
2001 23 571 4 739 19 743 4 854 2 475 20 998 76379 
2002 23 797 5 004 19 563 5 452 2 568 22 086 78470 
2003 24 170 4 860 19 842 5 686 2 646 22 880 80085 
2004 25 023 5 059 19 998 6 026 2 767 24 124 82996 
2005 25119 5 185 20 142 6 335 2 911 24 535 84228 
2006 25 002 5 332 20 311 6 449 2 920 25 124 85138 
2007 25 109 5 651 20 062 6 696 3 068 25 989 86575 
2008 23 860 5 892 20 017 7 185 3 218 25 881 86052 
2009 22 959 5 921 19 149 7 526 3 302 26 205 85064 
2010 23 464 6 222   19 057 7 861 3 463 27 766 87833 
2011 23 397 6 405 18 974 7 992 3 359 28 754 88879 
2012 23 040 6 533 18 543 8 354 3 523 29 781 89774 
2013 23346 6913 18450 8450 3650 30415 91243 

 BP Srtatistecal Review of Energy, June 2006,P :11:2001-2000 :الباحثة ابالعتماد على إعداداملصدر: من 

           2002-2012: BP Srtatistecal Review of Energy , June 2013,P :09           

          2013 : BP Srtatistecal Review of Energy , June 2015,P:09 
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   النفطية يف ظل التوقعات املستقبلية األسواقتطور : الثاملطلب الث

 األسواقتتميز و ،حتظى األسواق النفطية بقدر كبري من االهتمام العاملي كما تستحوذ تطوراهتا مبتابعة مستمرة      
زايدة ىل إمما يؤدي بدوره  األسعارالنفطية بعدم االستقرار بني فرتات يسودها انتعاش يف الطلب مسببا يف ارتفاع 

ذا مت توجيه تلك العائدات إداء املؤشرات االقتصادية الكلية للدول املصدرة للنفط وتزداد املنفعة أوحتسني العائدات 
ىل إمما يؤدي كذلك  األسعاراخنفاض  إىلوفرتات يغلب عليها انكماش يف الطلب مما يؤدي للقطاعات االنتاجية ،

ىل حدوث عجز يف احلساب إسلبا على الدول النفطية ،حيث يؤدي على املدى القصري اخنفاض العائدات ليؤثر 
االستدانة  إىلللجوء الدولة نظرا  لألسعارىل ارتفاع املستوى العام إاجلاري وابلتايل يف امليزانية العامة مما يؤدي 

النفط  أسعار ن  إووفقا لذلك ف،1لتغطية العجز مما يؤثر على الوضع االقتصادي واالجتماعي للدولة بشكل عام 
يتأثران بدورها بعدة عوامل كاملخزون  لذانوالالطلب والعرض  مستوايتالظروف الراهنة و  أساستتحدد على 

حجم االستثمارات النفطية ،األزمات اجليوسياسية ، النفطي ،مستوايت الطاقة اإلنتاجية الفائضة لدى دول األوبك
كرير الطاقة اإلنتاجية  ملصايف التكرير العاملية وما ميكن أن تلعبه األسواق توالكوارث الطبيعة ابإلضافة إىل قدرات 

  2.األخرى املاملالية يف رسم اجتاهات أسعار النفط نتيجة الرتباط هذه األخرية أبسعار الصرف وغريها من العو 

 سواق النفطيةاألتطورات  -1

سعار بري على االقتصاد الدويل نتيجة للتغريات يف األكثر  أسواق النفطية مبراحل هامة كان هلا شهدت األ     
حيث مل  سعارهأبفرتة النفط الرخيص نظرا الخنفاض  اخلمسينات والستيناتحيث عرفت فرتة ، العاملية للنفط

سراف يف االستهالك ،عدم توسيع عمليات البحث والتنقيب ىل اإلإدى أمما  والرين للربميل ديتجاوز سعر النفط 
فطية اليت وسط حتت االستغالل غري العقالين للشركات النشرق األوقد كان نفط الدر طاقة خمتلفة ،وتنمية مصا

من جهة  جهة و تزويد الدول الصناعية ابلنفط الرخيص لتنشيط اقتصادايهتا  زايدة دخلها النفطي منإىلعمدت 
وسط واستنزاف اعتمادها على اسرتاتيجية زايدة معدالت االنتاج يف منطقة الشرق األ وذلك من خاللخرى ،أ

دى أ،وهذا ما مثل ت االستغالل االقتصادي األالاملكامن النفطية  مبعدالت مرتفعة جدا مع عدم احرتامها ملعد

                                                           

نك السودان ب،جملة املصريف ، جتربة الدول االفريقية جنوب الصحراء يف استغالل عائدات النفط :االفاق والتحدايتحممد احلسن اخلليفة ، -1 
 05ص :، 2007،جوان  44املركزي ، العدد 

جملة النفط والتعاون العريب ،منظمة األقطار العربية ، التطورات يف أسعار النفط العاملية وانعكاساهتا على االقتصاد العامليالطاهر الزيتوين ، -2 
 .28،ص : 2010، 132، العدد 36اجمللد ، ) األوابك( املصدرة للبرتول
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اجلائرة من خالل  األسعارم ملواجهة تلك 1960( سنة OPECاملصدر للنفط ) الدول تشكيل منظمة إىل
    . 1املشاركة يف نظام تسعري النفط

سعار النفط أفقد ارتفعت ، األسعارفرتة السبعينات معروفة يف اتريخ النفط نظرا لكثرة التقلبات اليت شهدهتا و      
م وذلك الندالع حرب 1974دوالر للربميل سنة 11.80ىل حوايل إم 1970دوالر للربميل سنة  1.80من

الذي اختذته الدول العربية النفطية حبظر النفط على الوالايت املتحدة  م نتيجة املوقف1973كتوبر سنة أ
 م1979لرتتفع من جديد ارتفاعا حادا خالل سنيت سعار ،ىل اخنفاض العرض وارتفاع األإدى أمريكية مما األ
خنفاض العرض نتيجة احلرب االيرانية الدوالر على التوايل وذلك  36.83و 31.61صل حوايل م لت1980و

-1990و ما يسمى حبرب اخلليج الثانية للفرتة ألكويت لكما كان لغزو العراق ،وىل( )حرب اخلليج األالعراقية 
دوالر للربميل مقارنة  23.73سعار النفط لرتتفع من جديد حيث بلغت حوايل أم وقع كبري على 1991

نخفض من جديد حيث بلغ سنة تسعار النفط لأ،ليستمر التذبذب يف م 1988دوالر للربميل سنة  14.92ب 
زمة سيا عقب األآيف دول جنوب وصا دوالر للربميل نتيجة اخنفاض الطلب وخص 12.71م حوايل 1998

 .ةاملالي

النفط  أسعارتقلبات عديدة ،فقد اخنفضت  م2012-2000النفط خالل الفرتة  أسعارشهدت كما        
 األوضاعمليون دوالر نتيجة  28.5م حوايل 2000دوالر للربميل بعدما كانت سنة  24.44 إىل م2001سنة
النفط  أسعارتراجع  إىل أدتم  2001سبتمرب  11 فأحداثالنفط ، أسواقسية املتوترة اليت انعكست على االسي

االرتفاع من جديد حيث  األسعارعلى النفط. لتعاود  األمريكينظرا للتوقعات املتشائمة حول تراجع الطلب 
 97.26م حبوايل 2008سنة  متزايدا يف األسعار حيث بلغت أقصاها م ارتفاعا2008- 2002شهدت الفرتة 
النفط خالل هذه  أسعاررجع ارتفاع ي،وعلى العموم م2002دوالر للربميل سنة  25.02مقارنة ب  دوالر للربميل

  :2يلي جمموعة من العوامل واليت ميكن حتديدها يف ما إىلالفرتة 

 سعار النفط خالل هذه الفرتة ابلدرجة أميكن ارجاع ارتفاع : النمو االقتصادي العاملي والطلب العاملي
ليبلغ  م2008قصى مستوايته سنة أىل النمو االستثنائي الذي شهده الطلب العاملي على النفط حيث بلغ إوىل األ

هذه الزايدة كانت نتيجة و م ،2001مليون برميل يوميا سنة  77.1ب مليون برميل يوميا مقارنة  88.4حوايل 

                                                           

 .19،مرجع سبق ذكره ،ص : خااد بن منصور العقيل -1 

 .42-31الطاهر زيتوين ،مرجع سبق ذكره ،ص ص : -2 
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خالل نفس الفرتة معدالت منو مرتفعة خري الذي سجل داء االقتصاد العاملي ،هذا األأالنمو املتصاعد يف معدالت 
    %. 5م حبوايل 2006حيث بلغ النمو أعلى  مستوايته سنة ،

 م 2000نسمة سنة  مليار 6.066:تزايد عدد السكان بشكل ملحوظ حيث ارتفع من  النمو السكاين
مليون نسمة مما انعكس على زايدة  529م أي بزايدة تقدر ب 2007مليار نسمة سنة  6.595ما يقارب  إىل

واحمليط اهلادي  املصدر الرئيسي  آسياالنفط ،حيث تعترب كل من  أسعاررتفاع اال إىل أدىمما  على النفط الطلب 
% 55.3ايل م حبو 2007-2000زايدة يف عدد السكان خالل الفرتة  تللنمو السكاين يف العامل حيث شهد

واحمليط اهلادي  آسيا دول كانت الزايدة ،وقد   إمجايلمن % 25.3بنسبة  أفريقيالتليها ،الزايدة العاملية  إمجايلمن 
 .الزايدة يف الطلب العاملي إمجايلمن  % 44.3زايدة يف الطلب على النفط خالل نفس الفرتة بلغت حوايل 

  النفط خالل الفرتات  أسعاراخنفاض  أن  :حيث  الفائضة وقلة املخصصات لتطويرها اإلنتاجيةالطاقة
ارتفاع  إىل أدىمما  اإلنتاجيةاخنفاض حجم االستثمارات وعدم التوسع يف الطاقات  إىل أدىالزمنية السابقة 

اقة نتيجة تالشي الط م وما صاحبه من خماوف2008-2002نتيجة زايدة الطلب خالل الفرتة  األسعار
،حيث  النفط أسعاربسبب االرتفاع احلاد يف تكاليف القيود التكنولوجية فضال عن اخنفاض  اإلضافية اإلنتاجية

ذا ارتفعت إ إالتحقق تن أب يف الفرتة املقبلة ال ميكن ارات الضخمة الالزمة لتلبية الطلاالستثم صبح من املؤكد أن  أ
 سعار.األ

 سية متوترة واليت خنص اسي أوضاعفقد شهدت الفرتة عدة :والظواهر الطبيعية  التوترات اجليوسياسية
النفطية وامللف  اإلمدادات محج م مما قلص من2003سنة ريكية للعراق مغزو الوالايت املتحدة األ كر منهاذ ابل

جتاح خليج الذي ا   ايفان إعصارذلك حدوث الكوارث الطبيعية مثل  إىل ابإلضافةالنووي وغريها ، اإليراين
املتحدة األمريكية للوالايت  اإلنتاجيةمن الطاقة %30تعطيل حوايل  إىل وأدىم 2004املكسيك خريف 

خارج تلك  إىل آاثرهاامتدت  األمريكيةنفطية يف السوق  أزمةحدوث  إىل وأدىم 2005سنة نا إعصار كاتريو 
 .األسعارارتفاع  إىل أدتحيث   األسواق
  ة لعقود النفط اخلام فالزايدة املفرطة يف عدد املراكز املفتوح: للنفط اآلجلة األسواقنشاط املضاربة يف

 م2008و م2000ما بني  % 250بورصة نيويورك التجارية )انميكس ( واليت بلغت حوايل  وابألخصاملستقبلية 
الورقية للنفط  خلق طلب ومهي على الرباميل إىل تأدواليت كانت نتيجة السيولة اهلائلة اليت ضخها املستثمرون 
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االخنفاض من جديد ،حيث بلغت سنة  األسعارلتعاود  لألسعارزايدة االرتفاع املتواصل  إىلبدوره  أدىوهذا 
 :1جند األسعارالعوامل اليت ساعدت على اخنفاض أهم دوالر للربميل ،ومن  61.67م حوايل 2009
o م ركودا يف االقتصاد العاملي 2009حيث شهدت سنة : النمو االقتصادي العاملي والطلب على النفط

تراجع  إىلذلك  أدىحيث زمة املالية العاملية نتيجة تداعيات األ(  %6.4 - )ل االنكماش حيث بلغ معد
بعدما كان حوايل  م2009ول لسنة ألخالل الربع ا مليون برميل يوميا 83.8الطلب على النفط حيث بلغ 

،حيث كان اخنفاض الطلب العاملي على النفط من م 2008ول لسنة خالل الربع األ مليون برميل يوميا 85.2
مليون برميل يوميا خالل  02على تراجع الطلب العاملي والذي تراجع حبوايل  أتثريا األكثرجانب الدول الصناعية 

 نفس السنة.
o  الفائضة  اإلنتاجيةحيث ارتفعت مستوايت الطاقة : األوبكالفائضة لدى منظمة  اإلنتاجيةارتفاع الطاقة

م ،فارتفاع مستوايت الطاقة الفائضة يساهم يف 2009سنة مليون برميل يوميا  5.2وايل ح األوبكلدى الدول 
توفر   أن  كما   األسعارالنفطية والذي يعترب من العوامل املؤثرة على ارتفاع  اإلمداداتتبديد املخاوف من نقص 

 .األسعاراالستقرار مما ساعد على تراجع و  أنينةالطمبث نوع من  إىل أدى األوبكلدى  إنتاجيةطاقات 

 111.67و 111.26 إىلم لتصل 2012و  م2011سنيت  سعار النفط ارتفاعا ملحوظاأكما شهدت      
سنة  الطلب النفطي إمجايلدوالر للربميل على التوايل ،نتيجة زايدة الطلب العاملي على النفط ،حيث بلغ 

م 2010مليون برميل يوميا عن سنة  1.5حوايل  إىلمليون برميل يوميا أي بزايدة تصل  87.6م حوايل 2011
التقلبات السياسية اليت شهدهتا بعض  نقص العرض نتيجةإىل  ابإلضافة، 2%1.5النتعاش االقتصادي اب متأثرا

 ها.وغري  سوراي ومصرالربيع العريب يف كل من ليبيا ، النفطية مثل ثرواتالدول  

 

 

 

 
                                                           

 .48-45مرجع سابق ، ص ص : -1 
،جامعة األزهر ، غزة ،  01، العدد  15،جملة جامعة األزهر ، اجمللد  العوامل اليت أثرت على تقلبات أسعار النفطعماد الدين حممد املزيين ، -2 

 .326-325، ص  2013فلسطني ، 
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م2012- 2000أسعار النفط اخلام خالل الفرتة  متوسط (: تطور5.2اجلدول رقم )  

BP  Srtatistecal Review of Energy , June 2013   P:   15:املصدر  

 النفطية   لألسواقالتوقعات املستقبلية   -2
على املدى الطويل نظرا لعدة عوامل  وابألخصالنفطية من الصعب حتديدها  لألسواقالتوقعات املستقبلية  ن  إ    

ر املفرتض  للطلب و النفطية على التط لألسواقر على هذه التقديرات ،وتستند التوقعات املستقبلية ثن تؤ أميكن هلا 
 . واألسعارالعرض 

-2015خالل الفرتة OPEC وفقا لتقديرات منظمة الدول املصدرة للنفط: الطلب على النفط-2-1
مليون  91.6م حبوايل 2015الطلب العاملي على النفط سيستمر يف االرتفاع ،حيث قدر سنة  ن  إف،  م2035

حبوايل  م2035قصى مستوايته سنة أويبلغ  م2018مليون برميل يوميا سنة  94.4ىل إبرميل يوميا لريتفع 
الطلب العاملي للنفط لدول منظمة التعاون  ن  فإ، (6.2)مليون برميل ،وما هو مالحظ من اجلدول رقم 108.5

مليون برميل يوميا وسوف  45.2م حبوايل 2015سنة  ر  د   التنمية االقتصادية يف اخنفاض مستمر حيث ق  و 
ث يم ح2035دىن مستوايته سنة أمليون برميل يوميا وسيبلغ  44.2ىل حوايل إم ليصل 2018ينخفض سنة 

خرى من الطاقات أنواع أىل زايدة اعتماد الدول املتقدمة على إوميا وذلك راجع مليون برميل ي 40.4قدر حبوايل 
بدافع زايدة النمو  على النفط خالل السنوات القادمة سريتفع فيها الطلبعلى خالف الدول النامية اليت البديلة ،

مليون برميل 41.1حبوايل  م2015حيث قدر سنة قامة مشاريع تنموية إاالقتصادي والسكاين وزايدة التوسع يف 

1998 1991 1990 1988 1980 1979 1974 1973 1970 1965 1960 1955 1950 

 السنة

 

 السعر

12.72 20 23.73 14.92 36.83 31.61 11.58 3.29 1.80 1.80 1.60 1.93 1.71 

السعر 

في كل 

 سنة 

17.91 33.72 41.68 28.96 102.62 99.97 53.94 17 10.64 13.08 14.71 16.54 16.3 

السعر 

بدوالر 

2012 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

 السنة

 

 السعر 

111.67 111.26 79.50 61.67 97.26 72.39 65.14 54.52 38.27 28.83 25.02 24.44 28.5 

السعر 

في كل 

 سنة 

111.67 113.56 83.7 66 103.71 80.16 74.19 74.19 46.51 35.97 31.94 31.69 37.99 

السعر 

بدوالر 

2012 
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م حيث قدر 2035قصى مستوايته سنة أبلغ سيم و 2018مليون برميل يوميا سنة  44.4ىل حوايل إيوميا لريتفع 
 مجايل الطلب العاملي على النفط.إ% من  57.23مليون برميل يوميا أي ما يعادل  62.1حبوايل 

 م2035-2015على النفط خالل الفرتة  التوقعات املستقبلية للطلب العاملي:( 6.2اجلدول رقم)
 الوحدة : مليون برميل يوميا 

 ..OPEC , World Oil Outlook 2013 , Pp:55,57املصدر :

 ،النفطالطلب العاملي على املوارد النفطية املتاحة ستكون كافية لتلبية الزايدة املتوقعة يف  ن  إعرض النفط :-2-2
م 2020عرض النفط سريتفع خالل سنة  ن  فإ( OPECللنفط )فوفقا لتقديرات منظمة الدول املصدرة 

 ،ونظرا لتواجد غالبية املوارد 1مليون برميل يوميا على التوايل 100.2و  89.7م حيث سيبلغ حوايل 2035و
م ،  2030% مع حلول سنة 50سواق وبك  يف األاألن تتخطى حصة أه من املتوقع ن  إوبك فالنفطية يف دول األ

براميل يوميا  05ىل إضعاف ليصل أنتاج النفط من الرمال النفطية الكندية مبا يقارب ثالثة إن يرتفع أكما يتوقع 
مليار  90ىل االحتياطي الضخم املتواجد يف القطب الشمايل والذي قدر حبوايل إ ابإلضافةم ،2030حبلول سنة 

 . 2برميل والذي ستعمل التطورات التكنولوجية على استخدامه مستقبال

سواق النفطية واملستوايت القياسية اليت مت تسجيلها يف السنوات التقلبات اليت شهدهتا األ ن  إسعار :األ-2-3
ىل عدة وسائل متكن من إالنفطية الزالت تفتقر  فاألسواقيف املستقبل ، األسعارخرية صعب من عملية تقدير األ

معظم  صوحتر ،رض الواقع أسعار النفط بعيدا عن أالنفط ،ولطاملا كان موضوع حتديد  ألسعارالتنبؤ الصحيح 
( على عدم OPECوكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول املصدرة للنفط )كات يف جمال الطاقة  مواملنظ تالوكاال
سعار الضرورية لتوليد االستثمارات الكافية ابلعرض من مد حول األبل توفر افرتاضات طويلة األ ابألسعارالتنبؤ 

                                                           
1 - OPEC , World Oil Outlook 2013, P : .08 

 .21،  19ص ص : ، 2008،اململكة العربية السعودية ،سبتمرب  التوقعات السواق النفط على املدى البعيدجمموعة سبا املالية ،  -2 

 2035 2030 2025 2020 2018 2017 2016 2015 الدولة  / السنة
 OECD 45.2 45 44.8 44.6 44.2 43.1 41.8 40.4دول 

 62.1 57 51.8 46.6 44.4 43.3 42.2 41.1 الدول النامية
 6 5.8 5.7 5.5 5.4 5.4 5.3 5 اوراسيا

 108.5 104.6 100.7 69.3 94.4 93.5 92.5 91.6 امجايل العامل
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سعار املفرتضة من قبل منظمة الدول املصدرة للنفط ألا ن  إلذلك ف ووفقا،1معدالت الطلب املفرتضةجل تلبية أ
(OPEC ) حبوايل  م2015سنة لسعار رت األد   هد ارتفاعا مستمر حيث ق  ستشم 2030-2015للفرتة

م حبوايل 2035قصى مستوايته سنة أم حمققة 2025دوالر للربميل سنة  125ىل إدوالر للربميل لرتتفع  110
% 3.5ىل إن تصل أواليت من املتوقع النمو االقتصادي معدالت زايدة لنتيجة كوذلك  ، دوالر للربميل  160

ذلك سيكون و  ،2م2030% وذلك حىت سنة 1حوايل  ل النمو السكايندن يكون معأقع سنواي يف حني يتو 
وذلك كما هو مبني يف اجلدول رقم حتما مرفوقا بزايدة الطلب العاملي على النفط وخصوصا يف الدول النامية 

 سعار النفط كما هو موضح يف اجلدول التايل :أساسي يف رفع أسيساهم ذلك بشكل ، و (6.2)

 م2035-2015الفرتة خالل سلة االوبك  ألسعار(: التوقعات املستقبلية 7.2اجلدول رقم )

  ميلدوالر للرب الوحدة : 

 2012سعار احلقيقية بدوالر األ سعار االمسية األ السنة / السعر 
2015 110 104 
2020 110 94 
2025 125 96 
2030 141 98 
2035 160 100 

 .OPEC , World Oil Outlook 2013, P : 27 املصدر :

 البيئية  لتحدايتاما بني حتدايت النضوب و  النفطمستقبل ث الثالث :املبح

مستقبل النفط حمفوفا ابلعديد من املخاطر من أمهها خماطر النضوب واملخاطر البيئية ،فإمكانية نضوب أصبح      
واليت هي حجم املخلفات النفطية السامة املضرة ابلبيئة  أن   دودة أمر ال مفر منه كمااملوارد النفطية خالل مدة حم

أخرى أدت إىل دق انقوس اخلطر من عواقب استمرار التدهور البيئي الناتج عن يف تزايد مستمر من سنة إىل 
لذا أصبح من الضروري تبين كافة االسرتاتيجية سواء على املستوى الوطين ، النفط وخصوصا يف املناطق البحرية

                                                           

 .05،ص : مرجع سابق -1 
 .12املرجع نفسه ،ص :  -2 
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واحملافظة عليها مع تنمية  تضمن االستغالل العقالين للموارد النفطية يف إطار محاية البيئة يتاإلقليمي أو الدويل وال
 . مصادر الطاقة البديلة

 اليت تواجه النفط على املستوى العاملي  الصعوابت: األول املطلب

ميكن أن يكون هلا أتثري على عمليات اختاذ القرار وخصوصا ابلنسبة  صعوابت يواجه النفط حاليا عدة      
 :1للمستثمرين يف الصناعات النفطية ومن أهم هذه التحدايت جند

 صعوبة تلبية زايدة الطلب على النفط   -1
بزايدة  ،أي سنوايمليون نسمة  90شهد العامل يف السنوات األخرية زايدة كبرية يف النمو السكاين وذلك بنحو      

ه ن  أنسمة يف الساعة الواحدة ،وبطبيعة احلال كل شخص من هؤالء هو حباجة إىل الطاقة ،إال  10000حوايل 
سكان الفقط من % 15 من املؤسف أن جند تلبية االحتياجات الطاقوية لألشخاص غري متكافئة حيث أن  

يف االستفادة الكامل  هلم احلقليس املتبقية من السكان % 85 من النفط أي أن   %60يستهلكون ما يقارب 
على حنو واسع مبا يضمن مشوليتها التامة والدائمة.أضف إىل ذلك  النفطمني ،هلذا يتبني أمهية ضرورة أت من النفط

اعتمادا من أي وقت مضى على وفرة اإلمدادات ذات املدى الطويل وأتمينها  الدول الصناعية أصبحت أكثر أن  
كرب املسامهني أالصني سيكونون من لدول النامية ،الدول األوروبية و كل من ا  أن   سعار منخفضة ،ومما هو متوقعأب

الدول النفطية هي كذلك تعتمد وبشكل كبري على إيراداهتا النفطية لدعم  أن  ،كما يف زايدة الطلب عليه 
ه من الصعب تلبية كل ن  أالطلب العاملي على النفط سيشهد تزايدا مستمرا مستقبال ،إال  ن  إاقتصادايهتا ،لذا ف

إنتاج الشركات النفطية يشهد هو اآلخر تراجعا نسبيا ،فعدة شركات نفطية تنتج اليوم النفط  ن  أالطلب حيث 
ول النفطية لتنمية احتياطاهتا من عليه املستوى قبل عام .ورغم اجلهود املبذولة من قبل الد تقل مما كانأمبستوايت 

 .هذا األخري حتما سيتضاءل إىل أن يصل إىل النضوب املوارد النفطية وزايدة معدالت اإلنتاج إال أن  
  ضعف القدرة على إجناز املشاريع العمالقة إجياد فرص االستثمار املناسبة يف ظل صعوبة  -2
ص بعض الشيء من ارتفاع النفط قل   االستثمارات النفطية ،حيث أن  يعترب سعر النفط من العوامل املؤثر على      

فرص االستثمار ،فالدول النفطية اليت تتوافر على احتياطات كبرية من املوارد النفطية مل تعد حباجة كبرية إىل 
ا على دعوة فرض هذه الدول بعض القيود الصارمة  حد من قدرهت شركات النفط العاملية لتمويل مشاريعها كما أن  

                                                           

-109ص ص :، 2009األردن ،وىل ،مؤسسة عبد احلميد شومان ،،الطبعة األ العرب واملرحلة االقتصادية اجلديدةخرون ،آهشام اخلطيب و  –1 
 . بتصرف 120
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الرغم من ختصيص معظم الدول النفطية  ه وعلىن  أ إالالشركات العاملية ملساعدهتا يف تنمية مواردها النفطية ،
  نالذي فاملستثمروناالستثمارات النفطية بدأت تفقد زمخها ، ن  فإ، وأعلى من ذي قبلمليزانيات رأسالية ضخمة 

أمهية كبرية هلذا النوع من االستثمارات ويتفاخرون خبططهم االستثمارية الطموحة ،أصبح لديهم  نكانوا يولو 
ظهور عدة  شكوك وخماوف إزاء معدل تكاليف املشاريع ،واليت أصبحت يف ارتفاع متزايد ومستمر ،كما أن  

الدول املعنية أضف إىل ذلك  مشاكل متعلقة ابالئتمان يف األسواق العاملية قد قلص من تدفق رؤوس األموال إىل
يف اإلمكانيات واملوارد املتاحة والقدرة على اإلنشاء والتشييد ،فكما هو معروف فكبار املقاولني  النقص الكبري

لذا أصبحوا لديهم عدد كبري من املشاريع املرتاكمة واليت تفوق قدرهتم على اجنازها يف الوقت احملدد واملتفق عليه ،
 .قل جمازفة مما كان مألوفا يبحثون على عقود أ

 تعويض االحتياطات صعوبة  -3

والذي خص ابلتحديد تقييم املتخصصة يف الدراسات النفطية  PIWبناء على التقييم الذي أصدرته جملة      
ث ظلت اثبتة خالل سنة بلدا األكثر امتالكا لالحتياطات النفطية ،حي 20االحتياطات العاملية والذي كشف أن 

هذه الدول قامت بتعويض منتجاهتا دون  تريليون برميل من النفط ،أي أن   37,1،وقد قدرت حبوايل  م2006
فعلى الرغم من االرتفاع املتزايد الذي شهدته أسعار النفط والزايدة الكبرية يف نفقات عمليات االستكشاف ،منوها 

من املرجح أن يلعب التقدم التكنولوجي دورا كبريا ه ن  أ إال،االحتياطات النفطية فشلت يف منوها  والتنقيب إال أن  
من % 85حوايل  حيث أن  روة النفطية يف زايدة معدالت االستخراج، ولكن هذا ال ينفي حقيقة االقرتاب من الذ

استغالهلا منذ عدة  أمليون برميل  يوميا يتم يف حقول قد بد 85اإلنتاج النفطي العاملي احلايل والذي يقدر ب
املتبقية من اإلنتاج العاملي للنفط فقد يتم يف % 25ن ترتاجع يف إنتاجيتها ،أما الزمن وقد بدأت اآل عقود من

 .سنوات تقريبا 15سنوات إىل  10فيها اإلنتاج منذ  أحقول قد بد

 نقص يف املوارد البشرية مع احلاجة إىل التكنولوجيا  -4

فالشركات  اليت أصبحت تواجه الصناعة النفطية  الصعوابتاستقطاب اليد العاملة املؤهلة تعترب من أهم  إن       
النفطية الوطنية مازالت تعاين من نقص يف تنمية املوارد البشرية وذلك راجع إما لعدم وجود يد عاملة متفرغة هلذا 

ري حملدودية خرباهتا ،إضافة إىل ذلك نقص الكفاءات التكنولوجية وافتقاد العناصر املؤهلة وعدم توف أواهلدف 
الدعم الكايف للشباب الذي ميلك التقنية األحدث واألكثر تطورا ،لذا ال بد من االهتمام بزايدة االستثمارات يف 

من سواء األموال للصناعة النفطية ،برز رؤوس أالعنصر البشري الكفء ويف التكنولوجيا احلديثة ،العتبارها من 
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وتطويره أو دعم األحباث والدراسات واملراكز املختصة يف واستقطابه دمي الدعم الكايف  لعنصر الشباب خالل تق
 Price Waterhouse Coper (PWC)فقا ما أكدته الدراسة اليت أجرهتاوو ، املعاهد واجلامعات وغريها

حباجة إىل حوايل ستة أالف من  ةالصناعة النفطية العاملي ن  إفكرب شركات اخلدمات املهنية يف العامل ،أوهي من  
لصناعة اونتيجة نقص اليد العاملة يف فيذ خطط االستكشاف والتنقيب .جل مواصلة تنأئيني املهرة من اجليوفيزاي

خذ زمام املبادرة لتكوين كفاءات جديدة من نفطية النامية ،فأصبح ال بد من أالنفطية وخصوصا يف الدول ال
وما جيدر اإلشارة إليه هو ضرورة مالءمة بني نواتج خمرجات التعليم مع حاجات سوق العمل ،الشباب وصقلها 

املالءة مل تعد كمية فقط بل  أن  واليت هي جد ضعيفة يف البلدان النامية حيث يفتقد التعليم إىل اجلودة كما 
 أصبحت نوعية وحباجة إىل االرتقاء.

 عات البيئيةتزايد التشري معاحلفاظ على األصول صعوبة  -5

يف منظمة األوبك حتداي كبريا يف احلفاظ على قدراهتم اإلنتاجية احلالية على خالف  األساسييواجه املنتجون      
الطاقة خمزوان هائال من وبك ملنظمة األعندما كان للدول النفطية اضية وابلتحديد يف الثمانينات السنوات امل

وهذا يعترب حتداي كبريا حبد ذاته يشكل ن ذاك ،آمليون برميل يوميا  14ب اليت قدرت الفائضة عن حاجات السوق و 
ضغطا كبريا على الدول النفطية األعضاء على إعادة بناء خمزوّنم االحتياطي هبدف إجياد هامش ضمان لكي ال 

 وخصوصا مااستقرارها يف األسواق النفطية ، احلفاظ علىوبك يف التحكم يف أسعار النفط و تضعف قدرة  األ
تشهده أسعار النفط حاليا من ارتفاع لتصل إىل مستوايت قياسية مما أدى إىل زايدة الضغط على دول منظمة 

التغريات املناخية اليت يشهدها العامل اآلن وما حدث  األوبك إىل زايدة اإلنتاج لتلبية الطلب على منتجاهتا ،إال أن  
عوة خمتلف اهليئات واملنظمات البيئية الدولية بضرورة احرتام من الفيضاانت ،اجلفاف واالحتباس احلراري أدى إىل د

البيئة واحلد من االعتماد على املوارد النفطية للتخفيف من األضرار اليت تلحق ابلبيئة ،ويف كلتا احلالتني دائما يتم 
لنا تناقض املصاحل إلقاء اللوم على منظمة األوبك إما لنقص النفط أو الهتامها ابلتسبب يف التلوث البيئي ليتضح 

 االقتصادية.

النفط لذا االستثمار يف قطاع  اليت سبق ذكرها تبقى من أهم العناصر املؤثرة على مستقبل  عوابتصالهذه  إن       
أصبح من الواجب العمل على مواجهتها وذلك من خالل الرؤية السليمة والتعاون املعزز بني الدول املنتجة 

الدعم األكثر لالستثمارات النفطية مع جتنب االستغالل املفرط للموارد النفطية ملا يؤمن  واملستهلكة للنفط  وتقدمي
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ضماان ملستقبل أكثر أمنا وأماان لألجيال املقبلة وإعطاء األولوية للمشاريع التنموية املنتجة وخصوصا يف الدول 
 .املنتجاد لتسهيل عملية االنتقال من االقتصاد الريعي إىل االقتصالنفطية النامية 

  الستغالل غري العقالين للموارد النفطية ااثر آطلب الثاين :امل

أدى إىل التناقص املستمر لرصيد املوارد النفطية يف العامل  املفرط وغري العقالين للموارد النفطية االستغالل  إن      
ابإلضافة إىل ذروته  سيبلغ العاملي إنتاج النفط على املستوى مجع العديد من االقتصاديني واجليولوجيني أن  أحيث 

 .  تزايد األضرار ابلبيئة نتيجة املخلفات السامة الناجتة عنه

 ثر االستغالل غري العقالين على رصيد املوارد النفطية أ -1
ة كنتيجة حتميوذلك  سيشهد فيها إنتاج النفط اخنفاضا شديدا على مرحلة  بالقاالقتصاد الدويل م أصبحلقد 

اختلفت قعات حول نضوب النفط و التو ولقد تعددت ،اجلائر للموارد النفطية لطرق االستغالل غري العقالين و 
 راء حوله ما بني مؤيد ومعارض.اآل
   مفهوم الذروة النفطية  -1-1

أي ،1" األقصىاخنفاض كميات النفط املستخرجة بعد وصوهلا احلد  يةبداا :"أّن  على يقصد ابلذروة النفطية      
 .العاملي من النفط اإلنتاجاخنفاض  ط العاملية تتحقق عند بدايةالنف ذروة أن  

احلقل يرتفع  إنتاج أن  شكل الناقوس أي ل اإلنتاجيف خاصية واحدة وهي اختاذ منحىن  وتشرتك احلقول النفطية     
ذلك لالخنفاض نتيجة اخنفاض الضغط داخل احلقل  إىل ذروته مث يؤول بعديف البداية مبعدالت متزايدة ليصل 

احلديثة  اإلنتاج أساليبوارتفاع مستوايت املياه ليتسبب ذلك يف ارتفاع تكاليف استخراج النفط ،ورغم ما تلعبه 
  2.يؤخر من حلظة اخنفاض النفط أنذلك ال ميكن له من  أن   إال اإلنتاجمن دور فعال يف زايدة كمية 

لكميات االحتياطي املتواجدة يف  األكيدةرفة الدقيقة و غ الذروة النفطية يتوقف على املعاتريخ بلو  معرفة ن  إ      
ثبت الشركات النفطية العاملية ت  من قبل الدول املنتجة للنفط و معظم ما يتم اإلعالن عنه  حيث أن  ، األرضابطن 

وبشكل كبري على التطور لتوقعات تعتمد هذه ا أن  سيبقى اثبتا خالل السنوات القادمة حيث  اإلنتاج أن  

                                                           

 .67ص : ،مرجع سبق ذكره ، الذروة النفطية العاملية وااثرها على االقتصاد العاملي -1 
اجمللس الوطين للثقافة و الفنون واالداب ، ،ترمجة عدانن عباس علي ، هاية عصر البرتول، كة  ليزينربوكس و يورغ شيندلركولن كامبيل ، فراو   -2 

 .97-95،ص :  1978الكويت ،
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تقدير االحتياطي النفطي حيتمل  حيث أن  ، JEAN H.Laherrereجليولوجيا وهذا ما أكده ،التكنولوجي
السياسية للدول والشركات تلبية للحاجات املالية و عنها تكون  اإلعالنوذلك بسبب الكميات اليت يتم  اخلطأ

النفط غري التقليدي ضمن احتياطات  احتياطاتهناك من يدمج  ن  أكما ،وليس بناء على احلقائق اجليولوجية 
 1تضخم  االحتياطي النفطي العاملي . إىلالنفط التقليدي مما يؤدي 

  حتديد الذروة النفطية -1-2

ولقد ،و املستهلكة للنفط أكرب جلميع دول العامل سواء الدول املنتجة صبح الشاغل األأحتديد الذروة النفطية  إن     
ىل االنتاج لتحديد العمر الزمين  لالحتياطات إنسبة االحتياطي  مثلحتديد اتريخ الذروة النفطية  أساليبتعددت 
ن أمن النماذج الناجحة املعاصرة اليت لقيت قبوال واسعا بعد الذي يعترب King hubbert منوذج،النفطية 

اليت  ةالتقارير الصادرة عن بعض الوكاالت الدولية املتخصصة يف قطاع الطاق إىل ابإلضافةصحة توقعاته ثبتت 
 عطاء توقعات عن نضوب النفط.إىل حتديد الذروة النفطية و إسعت 

 (R/Pاالحتياطي إىل اإلنتاج ) مؤشر -1-2-1

واألكثر استخداما وخصوصا  املؤشرات وتسمى كذلك مبؤشر العمر الزمين لالحتياطات ،حيث يعترب من أهم     
العمر  إعطاء،والذي يفسر معدل تغطية االحتياطات ملعدالت اإلنتاج السنوي من خالل من طرف املتفائلني 

،وجيب أال تقل نسبة االحتياطي إىل 2ة احلالي اإلنتاجمعدالت من االحتياطات املؤكدة بناء على الزمين ملا تبقى 
املتشائمني فيعتربونه  أن   إال،3وذلك لتفادي املنتج الدخول يف املسار احلرج لالستغالل النفطي % 10اإلنتاج عن 

االحتياطي  مؤشر وقد بلغعليها يف حساب املؤشر غري دقيقة.تقديرات االحتياطات املعتمد  أن   إذمؤشرا خاطئا 
  .4احلالية اإلنتاجوفقا ملعدالت  سنة.552م حوايل 4201مليا سنة عا اإلنتاج إىل

 

                                                           

 .67،68،مرجع سبق ذكره ،ص ص:  الذروة النفطية  العاملية وأاثرها على االقتصاد العاملي -1 
ستثمار الصناعية منظمة اخلليج لال،جملة انسياب ، دول جملس التعاون اخلليجي ودورها يف تعزيز احتياطات النفط العامليةجسن عبد ربه ، حممد -2 

 .08ص :، 2011،مارس  12،العدد  03،اإلصدار  

 2010، 85، جملة اإلدارة واالقتصاد ، العدد  بليةدراسة حتليلية لواقع القطاع النفطي يف العراق وآفاقه املستقعبد الستار عبد اجلبار موسى ، -3 
 .300،ص :

4 - BP Srtatistecal Review of Energy , June 2013,P :.06 
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 )السنوات(.م2014خالل سنة  اإلنتاج إىلنسبة االحتياطي (:6.2الشكل رقم )

 
BP Srtatistecal Review of Energy , June 2015,P :07. املصدر 

كل من سنة مث   77مبعدل  األوسطالشرق  ليليهاسنة 120أمريكا الوسطى واجلنوبية الصدارة مبا يقارب حتتل     
اسيا ورواب واوراسيا و أ على التوايل ،لتنخفض يف كل من سنة 42و سنة  34مبعدل  أفريقياالشمالية و  أمريكا

كميات االحتياطي النفطي اليت   إىل،وذلك راجع  سنة على التوايل 14و 24احمليط اهلادي ليبلغ هذا املؤشر و 
وحجم االستثمارات املخصصة للقيام مبزيد من عمليات البحث اليت يرتفع فيها هذا املؤشر تزخر هبا املناطق 

من الضروري الزايدة من حجم هذه االستثمارات من  أصبحه ن  أحيث . كشاف لتنمية احتياطاهتا النفطيةواالست
 Woedتقرير  أشارالطلب املتزايد على النفط ،وقد حجم االحتياطات النفطية لتلبية  يفدة ايجل الز أ

Depawater Marker Report (2009-2013)  ،تراكم االحتياطات النفطية العاملية مستقبال  أن   إىل
 1سيتوقف على مدى االستكشاف يف املناطق الصعبة واملياه العميقة .

 

 

 

 

                                                           

   االحتياطات النفطية  ن  أوجيدر االشارة اىل أن فنزويال متتلك اكرب احتياطي من النفط على مستوى امريكا الوسطى اجلنوبية وعلى املستوى العاملي كذلك ،حيث
 ،كما أن  غالبية احتياطاهتا بعيدة املنال من حيث االستخراج.ىل  استثمارات ضخمة حىت يتم استخراجه إالفنزويلية غالبيتها من نوعية النفط الثقيل  الذي حيتاج 

 .08ص : حممد حسن عبد ربه ،مرجع سبق ذكره ، -1 
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 (King hubbertمنوذج هربت )-1-2-2

سنة  أعلناملوارد الناضبة غري املتجددة و أول من اكتشف قواعد استنزاف King Hubbert يعترب      
تضمن منوذج  حيث ،1بلوغ النفط ذروته يف الوالايت املتحدة األمريكية  سيكون يف أوائل السبعينات أن  م 1956

Hubbert    2كل مورد يتبع القواعد التالية  أن: 

 ؛من الصفر يبدأ اإلنتاج 
  ليكون قد مت استهالك نصف ميكن جتاوزه)الذروة( ، مستوى ال إىليصل  أن إىليف االرتفاع  اإلنتاجتزايد

 ؛الرصيد
 ضبين أن إىلالذروة  إىليف االخنفاض بعد الوصول  اإلنتاج يبدأ. 

 إنتاجم حيث مت ابلفعل بلوغ  1971ثبت ذلك سنة  أن إالتلقى قبوال واسعا ،مل   Hubbertدراسة أن   إال    
لتعترب  (7-2) رقمبعدها سجل اخنفاضا كما هو موضح يف الشكل وته و من النفط ذر  األمريكيةالوالايت املتحدة 

املنحىن املتقطع  أن   دقة ،حيث يالحظ من الشكل األكثرمن الدراسات املعاصرة  Hubbertبذلك دراسة 
يف اخنفاض مستمر بعد  والذي هوجهة اليمني والذي ميثل مستقبل اإلنتاج النفطي يف الوالايت املتحدة األمريكية 

ل     اخلروج ابفرتاضني ،فاالفرتاض األول  hubbertوقد حاول منوذج بلوغ ذروة اإلنتاج يف أوائل السبعينات ،
hubbert   حجم اإلنتاج بعد بلوغ الذروة سيصل إىل  والذي ميثل املنحىن املتقطع األول الذي يشري إىل أن

حجم اإلنتاج  لثاين فيمثل املنحىن املتقطع الثاين الذي يشري إىل أن  مليار برميل، أما االفرتاض ا 150حوايل 
للوالايت  املتوقع ر إىل حجم اإلنتاج الفعلياشأ،كما على املدى البعيد مليار برميل  200مستقبال سيبلغ حوايل 

 أن  ،واملوضحة يف الشكل  على شكل حلقات صغرية ،إال م2000 – 1956املتحدة األمريكية خالل الفرتة 
قد أنتجت أكثر من حجم اإلنتاج املتوقع من طرف م ف 1985ومنذ سنة  الوالايت املتحدة األمريكية

hubbert  3ساحل اخلليج و وذلك راجع إىل االكتشافات احملققة يف كل من أالسكا . 

 

 
                                                           

 .74،ص : 2009مركز دراسات الوحدة العربية ،  صديق الدملوجي ،الطبعة األوىل ، صباحترمجة : ، ما بعد النفطكينيث س ديفيس  ،  –1
 .16،17ص ص :، 2001،املعهد العريب للتخطيط ،الكويت ،  الطاقة و البيئة والتنمية املستدامة :افاق و مستجداتجناة النيش ، -2

3 -Kenneth S.Deffeyes, hubbert’s peak , Princeton University Press , USA ,2001, PP :03,04. 
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 ( : منحىن هوبرت7.2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 .Kenneth S.Deffeys, op.cit, USA 2001, P :03املصدر :

 أو األسعارخالفا واسعا بني من يتوقعون استقرار الوفرة النفطية واخنفاض  hubbertوقد أاثر منوذج     
من  األسعاراالجتاه حنو النضوب  مع ارتفاع و  اإلنتاجمن يتوقعون اقرتاب ذروة ارتفاعها على حنو بطيء من جهة و 

بسبب التحسينات   اإلنتاجو على اخنفاض تكاليف التنقيب املتفائلون ابلوفرة النفطية  ،حيث اعتمد أخرىجهة 
ن صح ذلك على املدى إه و ن  أ إالالتقنية مما يساعد يف التوسع يف اإلنتاج يف احلقول ذات التكلفة املرتفعة ،

ه ن  أكدوا أاخلرباء العامليني يف جيولوجيا النفط العديد من  ن  أ إال،يتحقق على املدى البعيد  أن،فال ميكن القصري
 أن  حيث   IHS Energy Groupتقرير  أوضحهمن الصعب تعويض ما مت استخراجه من النفط ،وهذا ما 

من تعويض ما استنزف من احتياطاهتا خالل  مل تتمكنالعاملي من النفط  اإلنتاجثلث  نتاجإعن مسئولة دولة  12
  .  1بنسب ضئيلة إالم  2001-1992الفرتة 

 الوكاالت املتخصصة -1-2-3

املتخصصة يف قطاع الطاقة واليت قامت ابلعديد من الدراسات لتحديد اتريخ بلوغ هناك العديد من الوكاالت      
 : هم هذه الوكاالت املتخصصة جندأالذروة النفطية ومن 

نشرت دائرة الطاقة األمريكية تقريرا حتت عنوان  م2006ففي سنة دائرة الطاقة األمريكية :  -1-2-3-1
نسبة   hirschوقد عرف هذا التقرير بتقرير ر الناجتة عنها " ،طريقة إدارة املخاطذروة النفطية العاملية ،آاثرها و ال"

                                                           

 384العدد  ) لبنان(،مركز دراسات الوحدة العربية جملة املستقبل العريب ،، التحدايت  و الفرص احمليطة مبستقبل النفط العريبحسني عبد هللا ، –1 
 .57-55، ص ص:  2011فيفري  ،
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النفط  العاملي من  اإلنتاجبلوغ  أن   إىل  األخريهذا  أشارمعد التقرير ،حيث  Robbert L. Hirsch إىل
وقعة املخاطر املت إلدارةطرق جديدة مبتكرة  إتباع األمريكيةالوالايت املتحدة  ابألخصه سيفرض على العامل و ذروت

النفط ارتفاعا كبريا مما سيؤثر على االقتصاد  أسعارغري املسبوقة ،وكلما اقرتبت الذروة النفطية كلما شهدت و 
 إىلالعاملي ابالرتفاع الكبري للتكاليف االقتصادية ،االجتماعية وحىت السياسية ،لذا ال بد من الشروع قبل الوصول 

 : 1هذا التقرير جند إليهاالنتائج اليت خلص  ومن، األزمة حدهمن  األقلالذروة يف وضع سياسات ختفف على 

  البياانت اخلاصة ابالحتياطات  إىلوغ الذروة النفطية ليس معروفا بعد ابلتحديد والسبب راجع بلاتريخ
 ؛األرقامالتحيز والتضارب يف نها وما تتميز به من عدم الدقة و ع اإلعالنالنفطية اليت يتم 

  يف السنوات  الطاقات اليت شهدها العامل وأزماتاملشاكل الناجتة عن بلوغ الذروة النفطية لن تكون مؤقتة
يكون من القضااي الرئيسية اليت  أنبد من ،فبلوغ الذروة النفطية ال ال بد من االستفادة منها كتجربةاملاضية 

 ؛اختاذ التدابري الالزمةتستحق االهتمام الفوري و اجلدي و 
   ال بد من توفري التكنولوجيا  إذليست كافية ، اأّن   إالضروراي ، أمرا أصبحتللنفط  االستخداميةالكفاءة  إن

 املتطورة لتعويض كميات النفط املستخرجة.

أكدت الوكالة الدولية للطاقة من خالل دراسة نشرت هلا سنة : (EIA)الوكالة الدولية للطاقة -1-2-3-2
،كما  حجم االكتشافات مل يتجاوز نصف االستهالك العاملي من النفط خالل نفس الفرتة السابقة أن   م2004

م لتليها بعد ذلك مرحلة 2020اإلنتاج العاملي للنفط خالل الفرتة سيبلغ الذروة سنة  أن  م 2009سنة  علنتأ
املسئولة على حنو  احلقول اليت يزخر هبا العامل و كربأحقل نفطي تعد من  800النضوب النهائي إبجراء دراسة على 

املوجه لزايدة و أضف إىل ذلك ضعف االستثمار العاملي وتباطؤه روة ،الذ ةربع اإلنتاج العاملي قد ختطت ابلفعل نقط
 2القدرة اإلنتاجية للنفط.

مجعية دراسات الذروة  أكدتلقد :( ASPOالغازية )مجعية دراسات الذروة النفطية و  -1-2-3-3
ت العاملية يف ازدايد مستوايت االستهالك النفطي العاملي لن يقابله زايدة مماثلة يف االحتياطا أن  النفطية والغازية 

،االستهالك  اإلنتاجدراسات يف هذا اخلصوص حمددة كل من مستوايت  ةوقد نشرت عدالسنوات القادمة ،
                                                           

1 - Robbert L.Hirsch ; Roger berdek & Robert wendling ;Peaking of word oil production , 
impacts , mitigation and risk management ; february 2005, PP: 04 ,05. Depuis le site web : 
http://www.netl.doe.gov/publications/others/pdf/oil_peaking_netl.pdf le : 15-01-2014. 

 .57ص :ق ذكره ،مرجع سبحسني عبد هللا ، -2 
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li Coو Jean Lahrrereاخلبرية   ASPOكل من رئيسة مجعية   تأكد،كما 1 للنفطواالحتياط 
J.Cambell   النفطي يف العامل قد  اإلنتاج أن   م 1998 حول "هل انتهى النفط الرخيص؟" سنة يف مقالتهما

اليت ترتبط كذلك ابلزايدة املتواصلة يف الطلب العاملي وعدم  األسعارمستوايته وسيؤثر بشكل كبري يف  أعلىبلغ 
التحديد الدقيق للعرض املستقبلي من هذه السلعة اإلسرتاتيجية ،فمعظم البياانت الرسية اليت يتم نشرها من قبل 

اطات كلما كلما زاد حجم االحتي  ن  الدول املصدرة للنفط عادة ما تضخم األرقام اخلاصة ابالحتياطات النفطية ،أل
زادت الكمية املصدرة املسموح هبا وابلتايل زايدة أمهية هذه الدول يف العامل ،لذا أصبح ال بد من إعادة تقدير 

التضارب يف األرقام  ،كما ميكن للنفط غري جل جتنب مثل هذه االختالالت و أحلجم االحتياطات النفطية من 
هم بتلبية الطلب العاملي على الطاقة ويؤخر وصول الذروة التقليدي املوجود بكميات كبرية يف العامل أن يسا

 . 2النفطية

الطلب العاملي على  أضف إىل أن  ، تذبذاب يف االنتاج اإلنتاج النفطي العاملي يشهد  وما ميكن استخالصه أن      
النفط مازال يف تزايد مستمر رغم االرتفاع الذي تشهده أسعار النفط ،لذا أصبح ال بد من وضع برامج وسياسات 

 ترشيد استهالكه. صيص األمثل هلذا املورد الناضب و إنتاجية فعالة للتخ

 على البيئة االستغالل غري العقالين للموارد النفطية اثرآ -2

النفط من أكثر املوارد املتسببة للتلوث البيئي يف العامل سواء من خالل التسرابت النفطية اليت تتم يف  د  ع  ي        
الناجتة عن مثل غاز اثين أكسيد الكربون  ن خالل  انبعااثت الغازات السامةخمتلف مراحل الصناعة النفطية أوم

االستهالك املتبعة يف العديد من الدول أمناط اإلنتاج و  ر دائم مادام أن  التلوث النفطي يف استمرا ن  إ،و االستهالك 
  غري رشيدة ومستدامة.

 البيئية للصناعة النفطية  اآلاثر -2-1

اعية ،ومع ا يف الدول الصنصزايدة اعتماد االقتصاد العاملي على النفط كمصدر رئيسي للطاقة وخصو  إن       
ثر تطورا ،إال كاألو التنقيب واالستخراج ،أصبحت الصناعة النفطية إحدى أهم الصناعات زايدة عمليات البحث و 

للنفط واالستخدام املفرط ملشتقاته مع انتقال مصايف التكرير من الدول املنتجة إىل يف استهالك الزايدة السريعة  أن  
                                                           

 .75،مرجع سبق ذكره ،ص : الذروة النفطية  العاملية وأاثرها على االقتصاد العاملي -1 
2  -Richard Heinberg, petrole : la fete est finir! (avenir des sociétés industrilles après le 
pic petrolier ),edition Demi-Lune collection resistances , Paris ,2008 , Pp : 135-140 
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هتمام  ويشمل مجيع اجلوانب البيئية تسليط الضوء على املشاكل البيئية ليتطور اال أدى إىل الدول املستهلكة 
كل مرحلة من املراحل اليت مير هبا املورد النفطي هلا أاثر سلبية على البيئة حيث ميكن توضيح ذلك من   ،حيث أن  

 خالل ما يلي:

االستخراج و النفط الذي يتم استخراجه أثناء عمليات احلفر  :إن   والتنقيب واالستخراج االستكشاف-2-1-1
على كميات كبرية من املواد السامة واملواد امللوثة حيث وأثناء عمليات احلفر تصعد إىل السطح كميات  حيتوي 

ا كبريا من كبرية من الفتات الصخري والذي يكون مغطى بسائل يستخدم لتزييت وسائل احلفر لتتجمع مكونة كم  
املواد الكيميائية اد ضارة مثل املعادن الثقيلة و و ا تصبح ملوثة  مبالفضالت السامة .ومع استخدام هذه السوائل فإّن  

ألف غالون يف اليوم  300إىل  60السامة ،فكمية الفتات الصخري الناجتة عن البئر النفطي الواحد تقدر حبوايل 
،إضافة إىل ذلك وجود مياه االستخراج اليت حتتوي على العديد من املواد السامة منها الرصاص، الزنك ،الزئبق 

وحىت السكان احملليني للمنطقة وقد تصل نسبة مياه رارا على منو النبااتت ،احليوان ن ...اخل واليت حتمل أضوالبنزي
،خاصة من عمليات استخراج النفط ن  إذلك ،فمن إمجايل السائل اللزج.أضف إىل % 90االستخراج حوايل 

الغاابت لبناء مرافق اإلنتاج وخميمات املكامن النفطية اجلديدة، تتطلب القضاء على املساحات اخلضراء من 
هكتار من الغاابت لكل كيلومرت من  2400إىل  400ه يتم تعرية من ن  إالعاملني ،وبناء على بعض التقديرات ف

االستخراج يف اليابسة فقط بل كذلك تتم يف وال تتوقف عمليات احلفر و  الطرق اليت يتم إنشاؤها يف املناطق املعنية.
فوجود التجهيزات يف مناطق تكاثر احليواانت البحرية وحدوث التسرابت النفطية يف املنطقة  ،ات البحار واحمليط
 النبااتت البحرية.إىل هالك العديد من احليواانت و  سيؤدي حتما

تقادم هذه األانبيب  ن  إغالبا ما يتم نقل النفط عرب أانبيب مكشوفة أو مطمورة ،و : نقل النفط-2-1-2
رابت يف حدوث تس يؤدي إىل األنبوبووجود خلل يف الوصالت اليت تربط بني أجزاء آتكلها بفعل الصدأ و

انفجارات خطرية .ابإلضافة ة واجلوفية على حد سواء وحرائق و تلوث الرتبة ،املياه السطحياملنطقة  اليت تؤدي إىل 
 .1 لفات النفطية املضرة ابحلياة البحريةإىل النقل عرب الناقالت البحرية اليت تنتج عنها العديد من املخ

الوالايت املتحدة األمريكية يف  تصدر مصايف التكرير العديد من ملواثت اهلواء ،فمثال :تكرير النفط -2-1-3
والديوكسينات ووفقا ااثت املواد السامة مثل الزئبق ،الرصاص يعترب قطاع املصايف املصدر الثالث املسؤول عن انبع

                                                           

، دليل   التخلص من لعنة املوارد : الرقابة على النفط اثر صناعة النفط على البيئة واجملتمع وحقوق اإلنسان ، آآديفيد واسكو وكارول ويلش ، –1 
 .بتصرف  140-133ص ص :جمال الطاقة والتنمية ،معهد اجملتمع املنفتح ،نيويورك ،لصحفي يف ا
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ألف ابوند من قبل هذه املصايف .أما على املستوى العاملي فقد  184فقد مت انبعاث م  2001إلحصائيات 
ن ابوند يف نفس السنة ،كما مليو  84السامة الكلية الصادرة من قطاع املصايف حوايل اهلوائية  االنبعاثبلغت 
سبب األساسي لألمطار احلمضية أضف إطالق غاز اثين أكسيد الكربيت املتؤدي عمليات التكرير إىل  أنميكن 

جممعات تكرير النفط تكون دائما عرضة إىل التسرابت واحلوادث واليت تتسبب يف التلوث النفطي  ن  إإىل ذلك ف
 حدوث االنفجارات واحلرائق يكون مصدرا لالنبعااثت الكيماوية يف اهلواء. أن  والكيماوي يف هذه اجملمعات كما 

تساهم املنتجات النفطية بشكل كبري يف التلوث اهلوائي بسبب الغازات : املنتجات النفطيةاستهالك -2-1-4
املنبعثة منها مثل غاز أكسيد النرتوجني الذي يؤدي إىل اخنفاض مستوى األوزون وسقوط األمطار احلمضية واثين 

فة إىل غاز اثين أكسيد الكربون أكسيد الكربيت الذي يتسبب يف انتشار أمراض تنفسية كانتفاخ الرئة والربو ،إضا
الذي يتسبب يف تغري املناخ ،هذا األخري الذي يؤدي إىل ارتفاع منسوب املياه يف البحر نتيجة ذوابن اجلليد 

حات اخلضراء وانتقال األمراض اوارتفاع درجات احلرارة اليت تؤدي إىل التصحر مما يتسبب يف القضاء على املس
 . 1املعدية مثل املالراي

  على املناخ الناجتة عن النفط  الكربون  أكسيدانبعااثت اثين  ثرأ-2-2

 األخريةتعترب ظاهرة تغري املناخ وأاثرها الضارة من أهم القضااي اليت تشغل العديد من دول العامل يف السنوات       
 ،النشاط البشري إىلغري مباشرة  أوبصورة مباشرة  ترجعاليت ،تلك التغريات يف املناخ ه :"ن  أويعرف تغري املناخ على 

.فتزايد 2التقلب الطبيعي للمناخ على مدى فرتات زمنية متماثلة " إىل ابإلضافةتغري يف تكوين الغالف اجلوي  من
بدرجة كبرية يف الغالف اجلوي من جراء ين أكسيد الكربون وغاز امليثان ،،ابألخص غاز اث الغازات الدفيئة  تركيز

،ارتفاع نسبة امللوحة يف والغالف اجلوي  األرضلسطح  إضايف احرتار سيؤدي إىل اإلنساناليت ميارسها  األنشطة
حيث سيكون للتغريات شدة األعاصري املدارية،مطار الغريزة واملوجات احلارة و احمليطات ،اجلفاف ،هطول األ

هذه  آاثراليت تقل فرصها يف التكيف مع  وابألخص فئة الفقراءال يستهان هبا على الدول النامية  آاثراملناخية 
على  أتثريالتغري املناخي سيكون له  ن  إم  ف2006ووفقا لدراسة نشرهتا احلكومة الربيطانية سنة ،التغريات املناخية 

                                                           
 .144-141ص ص :بق ،مرجع سا -1
.  من املوقع االلكرتوين : 03ص :، 1992، اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشان تغري املناخ،األمم املتحدة  -2

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convarabic.pdf :2014-05-05، اتريخ اإلطالع. 
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سيعادل خسارة ما بني  ناخي التغري امل  التكاليف واملخاطر النامجة عن إمجايل أن  التنمية والتطوير ،حيث  أعمال
 .1سنوايالناتج احمللي العاملي  إمجايلمن  األقلعلى % 20و 5%

غاز  وابألخصنظرا حلجم انبعااثت الغازات الدفيئة  ناخيويساهم قطاع النفط بشكل كبري يف ظاهر التغري امل      
الكربون  أكسيدم زايدة يف حجم انبعااثت اثين 0122-1975ة أكسيد الكربون ،حيث شهدت الفرت اثين 

م 1975مليون طن سنة  7786.5م بعدما كان 2012مليون طن خالل سنة  11205.4حيث بلغ حوايل 
مليون طن ،حيث ترتكز معظم انبعااثت اثين أكسيد الكربون يف الدول املتقدمة  3418.9تبلغ حوايل زايدة أي 

ها الدول اليت ترتفع في أكثرمية من والتنوتعترب دول منظمة التعاون االقتصادي سيا .آ،أورواب و  أمريكا من يف كل
 2626.5حوايل  املنظمة أعضاء أمريكالدول  حجم االنبعثات الكربون ،حيث بلغت أكسيدانبعااثت اثين 

من إمجايل االنبعااثت يف العامل ،وتتصدر الوالايت املتحدة % 23.43نسبة  م أي2012مليون طن سنة 
مليون طن وذلك  2055.5وى اإلقليمي أو الدويل حيث تصدر حوايل األمريكية قائمة الدول سواء على املست

كما بلغت إمجايل انبعااثت غاز اثين ،من إمجايل االنبعااثت يف العامل  % 18.34م أي بنسبة 2012سنة 
 %13.15م أي نسبة 2012مليون طن سنة  1474.2( حوايل  OECDورواب )أأكسيد الكربون يف دول 
انبعااثت  إمجايلمن % 1.8و %2.28أملانيا وفرنسا بنسبة حيث تتصدر هذه الدول من امجايل االنبعااثت ،

نظمة التعاون مل اآلسيويةقامة الدول  األخرىلتتصدر الياابن هي الكربون يف العامل وذلك لنفس السنة. أكسيداثين 
مليون طن أي بنسبة  535.8الكربون حوايل  أكسيدحيث بلغت انبعااثهتا من غاز  اثين  التنميةاالقتصادي و 

الكربون يف  أكسيدانبعااثت اثين  وبلغت،الكربون أكسيدز اثين امن حجم االنبعااثت العاملية من غ 4.78%
م أي 2012مليون طن سنة 5123.7حوايل  التنميةاالقتصادي و ابقي الدول غري العضوة يف منظمة التعاون 

اثين أكسيد  اليت بلغت فيها نسبة انبعااثتالصني وترتكز معظمها يف آسيا وابلتحديد يف %، 45.72بنسبة 
التنمية يف منظمة التعاون االقتصادي و % من امجايل انبعااثت الدول غري العضوة 22.7الكربون حوايل 

 % من امجايل انبعااثت العامل .10.37و

 

                                                           
.من املوقع االلكرتوين : 03، ص : الطاقة املتجددة :تقنيات الطاقة املتجددة قصة جناح أملانيةالوكالة األملانية للطاقة ، -1

http://exportinitiative.dena.de/fileadmin/user_upload/Technologieausstellung/2012/TA_2012_a
r.pdf  : 2014-05-08اتريخ اإلطالع. 



يف االقتصاد الدويلاسرتاتيجي أمهية النفط كمورد طبيعي                                               الفصل الثاين  
 

122 
 

 م2012-1975خالل الفرتة  من النفطCO2 غاز ( : انبعااثت8.2اجلدول رقم )

    طن الوحدة : مليون

 2012 2011 2010 2009 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 المنطقة /السنة
OECD   )2626.5 2669.9 2713.9 2643.5 2998.5 2804.4 2508.9 2468.9 2364.3 2604.6 2460.5 )أمريكا 

  OECD )901 880.2 850.6 837.9 975.4 1017.4 1062.5 916.3 727.2 832.3 795 )آسيا 
OECD  )1474.2 1527.7 1587 1605.7 1769.7 1756.6 1738.5 1649.1 1588.9 1915.6 1842.6 )أوروبا 

إجمالي دول 
OECD 

5098 5352.4 4680.4 5034.2 5309.9 5578.4 5743.6 5087.2 5151.5 5077.8 5001.6 

Non-OECD 
 583.2 584 552.6 544.7 543.2 546.8 636.6 1245.4 1307 1347.5 1130 )أوروبا،اوراسيا(

Non-OECD 
 765.1 718.9 701.1 664.3 597.2 564.8 488.5 415.5 373.3 430.7 354.3 امريكا

Non-OECD 
 2394.6 2276.3 2220.3 2021.3 1799.1 1505.7 1204.6 863.3 640.5 615.4 448.2 اسيا

Non-OECD 
 افريقيا

132.9 187.7 221.8 247.7 264.4 301.1 370.5 428 448.5 442 483.3 

 897.5 858.9 837.8 831.3 692.6 566.3 517.8 392.8 341.5 237 118.9 الشرق األوسط

اجمالي دول 
Non-OECD 

2184.3 2818.3 2884.2 3164.6 3111.8 3484.8 4002.6 4489.7 4760.4 4880.2 5123.7 

مخابئ الطائرات 
 1080.1 1113.6 1096.4 1023.7 973.4 836.4 709.2 618.7 520.9 548 504.2 ومخابئ بحرية

 11205.4 11071.7 11008.3 10600.6 10719.7 9899.6 9130.9 8817.5 8085.6 8718.9 7786.5 إجمالي دول العالم

 International Energy Agency(IEA statistics), CO2 emission from fuel combustion المصدر :

,2013.PP :56,57 

International Energy Agency(IEA statistics), CO2 emission from fuel combustion ,2014.PP :42-

44 

   اسرتاتيجيات االستغالل العقالين للموارد النفطية يف اطار محاية البيئة املطلب الثالث :

هم أمن يف ظل التحدايت اليت يواجهها مستقبل النفط  استهالك النفط غري املستدامةأمناط إنتاج و  أصبحت    
ت املناسبة من الضروري اختاذ االجراءا أصبح،لذا على االقتصاد الدويل أبعادهاالقضااي الشائكة اليت تعددت 

 ل املوارد النفطية  وحتسني كفاءة استخدامها مع تنمية الطاقات البديلة وذلك ضماان الستدامتها.لرتشيد استغال
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 للموارد النفطية نتاجيةالكفاءة اال -1

لقد تعددت واختلفت أساليب إنتاج املوارد النفطية على مر الزمن ،واليت طاملا عمد اجليولوجيون      
االقتصاديون على تطويرها من أجل احلصول على أساليب وتقنيات حديثة تعمل على حتقيق الكفاءة االنتاجية و 

البيئة ،وقد أصبحت الكفاءة للنفط ،ترفع من معامل االستخالص وختفض التكاليف ويف نفس الوقت حتافظ على 
املوضحة يف الشكل اليب و ساالنتاجية عامال ضروراي يف الصناعة النفطية ويتطلب حتقيقها تنفيذ جمموعة من األ

 .( 8.2رقم)

 :أساليب حتسني الكفاءة االنتاجية للموارد النفطية  (8.2الشكل رقم )

 
 املصدر :من إعداد الباحثة 

 :1من خالل ما يلي  وسيتم توضيح خمتلف هذه األساليب    

                                                           

دول ترشيد استهالك الطاقة وحتسني كفاءهتا يف القطاعات العليا إلنتاج الطاقة يف تماعية لغريب آسيا ) االسكوا ( ،اللجنة االقتصادية  واالج –1 
 .بتصرف 34-15ص ص:، 2007ا ،األمم املتحدة ،نيويورك ، خمتارة ألعضاء االسكو

اء أساليب الكف
االنتاجية 
طية للموارد النف

ئية الصيانة الوقا
لضبط عمل 
املعدالت 

اءهتاوحتسني كف
استبدال 
املعدالت 
ات القدمية  مبعد

ذات كفاءة 
عالية

دام  تعميم استخ
التقنيات 
املتطورة 

استخدام 
تقنيات اصطياد 

CO2

االستفادة 
القصوى من 

مصادر الطاقة 
املتاحة 

حتسني نظم 
إدارة احلقول

ج تفعيل برام
ة حتسني كفاء

إنتاج النفط 
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  ضبط عمل املعدات وحتسني كفاءهتاالصيانة الوقائية ل -1-1
ة ،وتتضمن الصيانة الوقائية أمر ضروري ال بد منه يف الصناعة النفطية وذلك جتنبا لزايدة التسرابت النفطي ن  إ     

 :عمليات الصيانة ما يلي
  الصيانة اآللية املربجمة للحفاظ على كفاءة املعدات سواء كانت هذه املعدات كهرابئية أو ميكانيكية

وضع نظم والفحص الدوري هلا ،واملراقبة املستمرة ملدى استهالك هذه املعدات من الطاقة ابإلضافة إىل 
 ؛التشغيل واإلطفاء الذايت

 ؛قدراهتا على املعاجلة والتخزينة توسيع وحتديث احملطات الرئيسية وذلك لزايد 
 لبحث عن مناطق وضع برامج خمصصة للتقليص من الكميات املفقودة من النفط ومنع تسربه من خالل ا

 .ومعاجلتها قبل حدوث عملية التسرباخلزاانت التآكل لألانبيب و 

 استبدال املعدات القدمية مبعدات ذات كفاءة عالية -1-2

 حيث تؤدي إىل توفري اجلهد والوقتج النفط أكثر دقة وأسهل تركيبا واستخداما لقد أصبحت معدات إنتا        
املعاجلة الكيميائية ملشاكل التآكل ،األانبيب املرنة واملضخات متعددة األطوار وغريها ،حيث وتسهل عملية 

املغلقة مع احملافظة على استعادة إنتاج اآلابر و استخدام هذه املعدات املتطورة يؤدي إىل زايدة معدالت إنتاج النفط 
 .نتاج النفطي  يف احلقول القدميةمعدالت اإل

  تعميم استخدام التقنيات املتطورة-1-3

الستخراج سامهت اات البحث ،االستكشاف ،التنقيب و أصبحت هناك عدة تقنيات متطورة يف عملي      
مما أدى إىل التخفيض من إمجايل  بشكل كبري يف  التخفيض من كلفة هذه العمليات والتقليص من دورة العمل

 الطاقة املطلوبة هلذه العمليات ،و تتمثل هذه التقنيات املتطورة يف ما يلي:

تطور تقنيات املسح السيزمي من  إن  : استخدام تقنيات املسح السيزمي املتفرق ثالثي األبعاد  -1-3-1
لرت  7600إىل اخنفاض حجم الطاقة املستهلكة من  ثنائي األبعاد إىل ثالثي األبعاد إىل متفرق ثالثي األبعاد أدى

ة مميزات أخرى مثل املساعدة يف الكشف عن لرت من املازوت ،هذا إضافة إىل عد   1900من املازوت إىل 
خفض تكاليف عمليات املكامن واستغالهلا بشكل أفضل و  املكامن ،اختيار مواقع اآلابر الناجحة ،إدارة

 .واإلنتاجاالستكشاف ،احلفر ،التطوير 
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لقد تنوعت تقنيات احلفر املتطورة وأصبحت إحدى : استخدام التقنيات املتطورة يف طرق احلفر  -1-3-2
النحيف يثة طرق احلفر األفقي ،املائل ،اخليارات اإلسرتاتيجية لزايدة اإلنتاج ،وتتضمن هذه التقنيات احلد

على كل من أ والتحسن الذي طر ،واملتشعب ابإلضافة إىل التقنيات احلديثة املرافقة يف إكمال اآلابر اإلنتاجية 
وقد أدت هذه التغريات إىل زايدة  املساحات الطبقية املنتجة ،وابلتايل وتقنيات تنظيف البئر وغريها ،رؤوس احلفر 

% 35االحتياطات املستخلصة ورفع معامل االستخالص إىل  مرات وزايدة 6إىل  2مضاعفة إنتاج البئر من 
وخفض كمية املياه والغاز املصاحبة للنفط ،مما خيفض من تكاليف عمليات فصل النفط عن املاء والغاز وابلتايل 

ويتوقع من الشركات النفطية استخدام هذه التقنيات احلديثة ووضع اخلطط الالزمة لزايدة ،ختفيض تكاليف اإلنتاج 
 .فط ملواجهة الطلب املتزايد عليهنتاجية حقول النإ

إنتاج خبار املاء املشبع بدرجة حرارة تصل إىل  :إن   استخدام أسلوب احلقن ابلسوائل والغازات -1-3-3
حيث يتم استغالل الغاز املصاحب يف إنتاج خبار املاء ،درجة مئوية تستهلك كميات كبرية من الطاقة  215

لزايدة الضغط يف احلقول النفطية وعند وجود الغاز املصاحب بكميات كبرية يف احلقول النفطية  املشبع احملتاج إليه
يتم إنشاء حمطات لتغطية اآلابر املنتجة ابلضغط الذي حتتاج إليه يف حالة اخنفاضه ،كما ميكن استبدال هذا الغاز 

 املصاحب بغاز اثين أكسيد الكربون كجزء من نظام احملطات املركزية.

 استخدام غاز اثين أكسيد الكربونتقنية اصطياد و  -1-4

جل التقليل من انبعااثت أيعترب غاز اثين أكسيد الكربون من الغازات املتسببة يف االحتباس احلراري ،ومن      
الغازات الدفيئة ،هناك عدة حماوالت لعزل غاز اثين أكسيد الكربون ومجعه من الغازات املنبعثة الناجتة عن توليد 

فحقن غاز اثين ،حفوري ت املستخدمة للوقود األآمن املنش إنتاج األسدة وغريهاو معاجلة النفط وتكريره ،الكهرابء 
 .ن النفطية يسهل عملية استخراج النفط ويزيد من كميتهأكسيد الكربون يف املكام

  االستفادة القصوى من مصادر الطاقة املتاحة-1-5

ميكن لقطاع :إمداد مواقع احلقول النفطية ابلطاقة الكهرابئية من الشبكة الكهرابئية الوطنية  -1-5-1
النفط االستفادة من الطاقة الكهرابئية املنتجة وذلك من خالل مد شبكة الكهرابء  إىل مواقع احلقول النفطية مما 

أبسعار منخفضة مع تقليل انبعااثت إنتاج النفط يف الوقت املناسب  ويؤدي إىل توفري الطاقة املطلوبة حلقول 
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املفرتض حرقه إلنتاج نفس الكمية من الطاقة ابإلضافة إىل التمكن من إيصال الغازات الناجتة عن استهالك الوقود 
 .املتواجدة حول احلقول النفطيةو  الكهرابء إىل مناطق جديدة

عند إنشاء :اختيار مواقع مصايف التكرير اجلديدة وحمطات التحلية ابلقرب من احلقول النفطية   -1-5-2
ال بد من اختيار املوقع املناسب ومن األفضل أن تكون ابلقرب من احلقول حمطات حتلية املياه أو مصايف التكرير 

حمطات التحلية ابإلضافة إىل خزاانت النفط يف كل من مصايف و ساعد على تقليص عدد ذلك ي ن  النفطية أل
 .تآالوقود لتشغيل تلك املنشمن كميات كبرية تقليص استهالك   التقليص من طول أانبيب النقل مما يؤدي إىل

ابستطاعة املنتجني االستفادة : االستفادة من الغاز املصاحب لتغطية احتياجات احلقول النفطية -1-5-3
عه ونقله إىل املصانع ما بينها وجتميفطية وذلك من خالل ربط احلقول فيمن الغاز املصاحب املنتج يف احلقول الن

تم جتميع الغازات يف املوقع واستخدامه إلنتاج طاقة يه ن  إويف حالة عدم االستطاعة من وضع خط انقل فملعاجلته ،
 حرارية ميكن االستفادة منها يف إحدى عمليات اإلنتاج.

       سنة للنفط يتم ذلك من خالل إتباع نظم االستخالص احمل:حتسني نظم إدارة احلقول النفطية -1-6
Enhanced Oil Recover (EOR) النفطية ومن الدول املطبقة  قولالذي يسمح إبدارة فعالة للح

من خالل تطبيق هذا النظام من زايدة اإلنتاج حوايل  تهلذا النظام جند الوالايت املتحدة األمريكية  واليت متكن
العديد من الشركات الكربى متكنت من حتقيق جناحات كربى يف ترشيد استهالك  كما أن  ،م1990سنة  6.2%

استهالك النفط الذي ميكن حتقيقه من خالل تقنيات جديدة مقدار ترشيد ،ف النفط من خالل تطبيق عدة برامج
فعالة وموفرة  ة تكون أحياانمستحدثة أو من خالل تبين سياسات ذكية  تسهم يف اإلدارة الفعالة للحقول النفطي

استخدام ويتم ذلك من خالل ،ل تكلفة من عمليات اكتشاف احتياطات جديدة أقلكميات كبرية من النفط  و 
 ن  ألتقنية املعلومات لتطوير قطاع إنتاج النفط حيث جيب استخدام هذه التقنية يف مجيع مراحل الصناعة النفطية 

ذلك سيسهل حتليل القواعد البيانية وبشكل سليم والتمكن من استخالص النفط من التكوينات اجليولوجية 
 احلكم على العمليات الصناعية  قبل الشروع فيها. كن منمتاستخدام التقنيات  اليت  ذلك إىلأضف املناسبة،

 إالتكون فعالة  أناليت سبق ذكرها ال ميكن  األساليب ن  إو :تفعيل برامج حتسني الكفاءة يف إنتاج النفط -1-7
 :ويتم ذلك من خالل ما يلي من خالل متابعتها وحتفيزها لتفعيلها 
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 :ج تطبيق هذا الربانمج إىل ما يليحيتا حيث : تنفيذ برامج كفاءة إنتاج النفط -1-7-1

  توفري قاعدة بياانت تتضمن املؤشرات التشغيلية وذلك ملعرفة مؤشرات أداء العاملني يف احلقول النفطية
كل حقل مما يسهل صيانة املعدات وفقا ملا توضحه تلك املؤشرات حيث ميكن تصميم لومعرفة الكفاءة التشغيلية 

 ؛مث ربطها لتشكل نظاما واحدا نظام معلومات خاصة لكل بئر
 ؛إجراء حتليل تفصيلي ملعرفة مواقع االستهالك اليت يتم  حتسينها وحتديد الوفورات املمكن حتقيقها 
 مفصلة عن برامج الصيانة الدورية إعداد تقارير. 

حيث تتمثل مهمة :دمات قطاع الطاقة شركات وطنية خل وإنشاء تفعيل دور الشركات النفطية  -1-7-2
جل تسهيل عمليات تطوير ونقل أوضع آليات عملية من تشريعات واجراءات فنية ضرورية من هذه الشركات يف 

إذ ال بد من صناع القرار ، أيديالتكنولوجيات النظيفة احملسنة إلنتاج النفط وتوفري املعلومات املناسبة يف متناول 
النفطية يف كل ما خيص مشاريع عيل التعاون بينها وبني الشركات وطنية وتف أموالهذه الشركات برؤوس  إنشاء

إقامة مشاريع  الطاقات النظيفة وإدخال تقنيات حديثة وذات كفاءة عالية مع الطاقة مثل ترشيد استهالك الطاقة 
 يف جمال صناعة النفط. ةحبوث تطويري يات املتاحة وإجراء تنفيذ مشاريع رايدية ألحدث التقنو 

   تزام بتطبيق االتفاقيات اخلاصة ابلتلوث النفطي لاال  -2

العديد من هذه  أن   إاللقد مت وضع العديد من االتفاقيات الدولية اخلاصة ابحلد من التلوث النفطي ،     
 هذه االتفاقيات على سبيل املثال ال احلصر جند ما يلي: أهمومن  تلقى االلتزام احلريف لنصوصها،االتفاقيات مل

مت التصديق على هذه االتفاقية اخلاصة ابالستعداد واالستجابة والتعاون يف حالة التلوث النفطي :-2-1
 ما يلي: إىلوهتدف هذه االتفاقية م ،1990نوفمرب  30يف االتفاقية 

 االستجابة حلاالت التلوث النفطي  الكربى ساعدة املشرتكة وذلك لالستعداد و تسهيل التعاون الدويل وامل
 البيئة املالحية وحدود السواحل؛ اليت هتدد
  مكانية االستجابة السريعة حلاالت الطوارئ الناجتة عن التلوث إاحلفاظ على تشجيع الدول لتطوير و

 .ت اليت تعمل يف جمال النفطآالنفطي اخلاص ابلسفن مبحاذاة الشاطئ واملوانئ البحرية  واملنش



يف االقتصاد الدويلاسرتاتيجي أمهية النفط كمورد طبيعي                                               الفصل الثاين  
 

128 
 

ت الثابتة آطوارئ حلاالت التلوث النفطي للناقالت والسفن واملنشطراف القيام بتطوير خطط وال بد للدول األ    
نظمة وطنية لالستجابة أىل وضع إ ابإلضافةنشطة هلا عالقة ابلنفط أ يفاليت تقع مبحاذاة الشواطئ واليت تعمل 

   1التكنولوجيا.التعاون يف املسائل الفنية ويف نقل االقليمي و ى املستويني الوطين و حلاالت التلوث النفطي عل

بريو دجيانريو  الذي انعقدو  األرضما يسمى كذلك بقمة  أوالتنمية :املتحدة للبيئة و  األمممؤمتر -2-2
ولقد متخض عن هذا املؤمتر عدة قرارات مهمة يف حتديد حقوق  ومسؤوليات البلدان ، م1992الربازيلية يف جوان 

،وذلك من خالل تقدمي كشوفا دورية عن كمية انبعااثت 2عدة اتفاقيات حول تغري املناخ إىل ابإلضافة حول البيئة
حفوري يف دعوة د األو الغازات الدفيئة ،والتوجه حنو استخدام مصادر الطاقات املتجددة واحلد من استخدام الوق

 التعاون االقتصادي والتنميةحالل الطاقة النووية حمل مصادر الوقود االحفوري ،ولقد وقعت دول إىل ترويج إ
(OECD على هذه االلتزامات مع)هم السياسات الوطنية املربجمة لتخفيض انبعاث أعداد ملف بتضمن إ

 3الغازات الدفيئة .

 COP (Conférence Ofعن االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف الصادر :بروتوكول كيوتو-2-3
Parties)ىل ضرورة تقليص انبعااثته إالذي يدعو البلدان الصناعية ،4م1997سنة ابنية ااملنعقد مبدينة كيوتو الي

ل بروتوكول  ،وابلفعل دخم2012-2008م خالل فرتة االلتزام 1990عن مستوايت سنة  %5 إىلمن الغازات 
ثر التحاق روسيا ،حيث جتاوزت حصة البلدان الصناعية املصادقة على إم 2005سنة كيوتو حيز التنفيذ 

لدخول  األساسيوهو الشرط ،م 1990االنبعااثت البلدان الصناعية سنة  إمجايلمن % 55الربوتوكول 
يف مجيع املؤمترات  وشاركتالربوتوكول حيز التنفيذ ،وقد صادقت العديد من الدول النفطية على الربوتوكول 

 إىلدان الصناعية ا كدول مصدرة للنفط مع دعوة البلهواالجتماعات املتعلقة ابلتغري املناخي والدفاع عن مصاحل
املقدم للفحم والطاقة النووية ،مع حتقيق عدالة الضرائب حسب  الدعم إبلغاءضرورة تنفيذ التزاماهتا بشكل جدي 

توى الكربوين للوقود،كما دعا الربوتوكول إىل ضرورة التبادل التكنولوجي مابني الدول املتقدمة والنامية واملساعدة احمل
                                                           

ص ،2010 ردن ،األجامعة الشرق االوسط ،عمان ،مذكرة ماجستري  ،، اجلوانب القانونية لتلوث البيئة البحرية ابلنفطعباس ابراهيم دشيت ،  –1 
:74 . 
 .04ص :مرجع سبق ذكره ،اهلادي بكوش  ، -2 
 جامعة البصررة )العراق( ،جملة العلوم االقتصادية ، ر االتفاقيات البيئية على الصناعة النفطية  يف دول اخلليج العريبأثحيىي محود حسن  البوعلي،  -3

 .104ص :، 2008،  02،العدد  06اجمللد 
4 - Network of Regional Governments for Sustainable Development  , The UNFCCC  and 
the Kyoto Protocol  , April 2011 , P :10. 
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توفري الدعم املايل والتقين إلعداد التقارير ومتويل املشروعات ضمن آلية التنمية و يف التكيف مع التغري املناخي 
  1. ربون يف إطار الصناعات البرتوليةالك أكسيدصطياد وختزين غاز اثين ابالنظيفة مبا يف ذلك املشاريع اخلاصة 

 املوارد النفطية  ضرورة التنويع الطاقوي كخيار حتمي للمحافظة على  -3

حيتم على البيئة  علىضرار أاملفرط للنفط وما نتج عنه من دنو نضوبه مع احلاق عدة االستخدام املكثف و  ن  إ     
االقتصاد الدويل من الطاقة من جهة و  احتياجاتتليب  طاقوية أخرىالبحث عن مصادر  ضرورة  دول العامل اليوم 

النفط و خرى ،سواء كانت هذه املصادر على املدى القصري مثل الغاز الطبيعي ،الغاز أقل تلويثا للبيئة من جهة أ
صديقة و الطاقات املتجددة ابعتبارها مصادر مستدامة  يف و على املدى الطويل واليت تتمثلأالصخريني وغريها 

 للبيئة وتساهم يف حتقيق التنمية املستدامة. 

 الطاقات البديلة غري املتجددة-3-1

ذات الرصيد احملدود وغري املتجدد واليت مت استغالهلا بشكل الطاقات  غري املتجددة بديلة تتضمن الطاقات ال    
 .ي ،النفط الصخري والطاقة النوويةالغاز الطبيعي ،الغاز الصخر الفحم ، مل يتم استغالهلا بعد مثل أوحمدود 

  الفحم -3-1-1

م  حيث بقيت 2011م مقارنة بسنة 2012حىت سنة  عاملأي تغيري يذكر على احتياطات الفحم يف ال يطرأمل     
مليار طن  891م لتبلغ ما يفوق 2013ا ارتفعت ارتفاعا بسيطا سنة ّن  أ إال مليار طن  860.9يف حدود 

وترتكز معظم   م2014لسنة  برتوليوم بريتيش النفط العاملية  شركةوذلك حسب البياانت الصادرة عن 
ة بسيا واحمليط اهلادي بنسآ%،لتليها دول 34.8وراسيا واليت بلغت حصتها أورواب و أاالحتياطات يف دول 

اجلنوبية بنسبة مريكا الوسطى و أ% و 3.7فريقيا بنسبة أسط و و %، الشرق األ27.5مريكا الشمالية أ% ،32.3
 م .2013% من امجايل االحتياطات العاملية للفحم وذلك خالل سنة 1.6

ما ابلنسبة للدول فرادى فترتكز معظم االحتياطات يف الوالايت املتحدة االمريكية  واليت بلغت حصتها سنة أ    
 % 26.5% من امجايل  االحتياطات العاملية لتليها دول االحتاد السوفيايت السابق بنسبة 27.6م حوايل 2012

                                                           
، )األوابك( امللتقى الثاين والعشرين ألساسيات صناعة النفط والغاز ،  منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول ، اإلعالم البرتويلأسامة اجلمايل ، -1

 .06، ص : 2013بريل  أالكويت ،
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  1% .7% واهلند 8.9و اسرتاليا % 13.3مث الصني 

( تبدو 9.2مستوايت االنتاج  واالستهالك من خالل الشكل رقم) ن  إ،ف فحماستهالك الو  إلنتاجما ابلنسبة أ      
 2572.3م حوايل 2010حيث بلغ سنة م 2013-2003خالل الفرتة  لفحممتقاربة ،وقد ارتفع انتاج ا

م أي زايدة قدرت حبوايل 2013مليون طن نفط مكافئ خالل سنة  3881.4إىلمليون طن نفط مكافئ لتصل 
سيا و احمليط اهلادي  واليت بلغت آدول مليون طن نفط مكافئ ويرتكز معظم انتاج الفحم يف كل من  1309.1

% من امجايل االنتاج العاملي للفحم حيث تنتج الصني لوحدها يف هذه اجملموعة ما 68نسبة انتاجها حوايل 
% لتنتج الوالايت املتحدة  14.1مريكا الشمالية بنسبة أ% من امجايل الفحم يف العامل ،لتليها دول  48يقارب 

مجايل إ%  من  11.6ورواب واوراسيا حبوايل أ% لتليها دول 12.9حوايل مريكية لوحدها يف هذه اجملموعة األ
فلم يتجاوز  وأفريقيا اجلنوبية الوسطى و مريكا أما كل من دول أ م2013االنتاج العاملي للفحم وذلك خالل سنة 

م 2013-2003خر كذلك شهد زايدة خالل الفرتة استهالك الفحم فهو اآلما يف ما خيص .أ%3انتاج الفحم 
 2611.8م حوايل  2003ن بلغ سنة أبعد مليون طن نفط مكافئ  3826.7م حوايل 2013حيث بلغ سنة 

ليون طن نفط مكافئ خالل الفرتة ، م 1214.9قدر حبوايل مليون طن نفط مكافئ أي زايدة يف االستهالك ت
% من 70.5حيث بلغت نسبة استهالكها كثر الدول استهالكا للفحم أاحمليط اهلادي من سيا و آوتعترب دول 

اسيا % ،لتليها دول اورواب واور 50تهالك الصني لوحدها ما يفوق سمجايل االستهالك العاملي للفحم  وقد بلغ اإ
% وقد بلغ استهالك الوالايت املتحدة  12.8مريكا الشمالية حبوايل أ% و 13.3ك بلغت بنسبة استهال

ما االستهالك يف ابقي الدول فال مجايل االستهالك العاملي للفحم ،أإ% من  11.9مريكية يف هذه اجملموعة األ
حسب بياانت م 2013مجايل االستهالك العاملي للفحم وذلك خالل سنة إ% من 2يتجاوز استهالك الفحم 

 م.2014سنة ل برتوليوم بريتيشالنفط العاملية  شركة

 

 

 

 

                                                           

 .162-161ص ص: ، 2013، 40د العد، تقرير االمني العام  السنوي، )األوابك(منظمة االقطار العربية املصدرة للبرتول  -1 
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 م2013-2003الفحم  يف العامل خالل الفرتة  واستهالكنتاج إتطور ( :9.2الشكل رقم )

 
BP Statistical Review of World Energy June 2014,Pp:32-33 املصدر : من اعداد الباحثة ابالعتماد على   

 العقد مدى على الطاقة على العاملي الطلب يف الزايدة نصف منفالفحم لعب دورا مهما يف تلبية ما يقرب       
 يف الفحم على الطلب استمرار سيعتمده ن  إ،ويف ما خيص استشراف مستقبل الفحم كمصدر طاقوي ف املاضي

 ونشر االنبعااثت منخفضة الطاقة مصادر حتبذ اليت السياسات تدابري قوة مدى على مساره تغري أو بقوة االرتفاع
 سيدكأ اثين عزل وهو الطويل املدى على خاصة أمهية ذي آخر وأمر الفحم حلرقكثر كفاءة األ تقنياتال من املزيد

 ثالثة حوايل عن مسؤولتاناهلند كون كل من الصني و سيمنو الطلب املتوقع على الفحم  ن  أ،حيث  وختزينه الكربون
 أمام ، 2035سنة  حىت ذلك بعد ويستقرم 2020سنة  حول ذروته إىل الفحم على الصني طلب يصل هأرابع

اء يف عضبينما سيرتاجع منو الطلب املتوقع على الفحم للدول األ االرتفاع يف فيستمر اهلند يف الفحم استخدام
كرب كية تصبح اثين أمريالوالايت املتحدة األ ن  إم ف2025التنمية ،وحبلول سنة منظمة التعاون االقتصادي و 

هذه  ن  إم و 2020ىل غاية سنة إن تستمر  جتارة الفحم يف النمو أمستخدم للفحم يف العامل ،ومن املتوقع 
 1.الطاقة األخرى أنواع وبتطويرالطاقوية   السياسة يف املستقبلية  ابلتغيريات تتأثر فحماملسارات املتوقعة لل

 ماإالطاقة بعد النفط ،ويكون الغاز الطبيعي  أنواع أهمحد أيعترب الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي :-3-1-2
الكربون  أكسيديكون يف شكل حقول غاز طبيعي ،حيث حيتوي على اهلواء ،النرتوجني ،اثين  أومصاحبا للنفط 

ويتميز الغاز ،لبيواتن والبنتانجمموعة الربافينات مثل الربوابن وا إىل ابإلضافةوكربيتيد اهليدروجني وغريها من الغازات 
فما  ،لذا يعترب وقودا مثاليا من الناحية البيئية  األخرىحفورية الطاقة األ أبنواعقل تلويثا للبيئة مقارنة أ ن هأبالطبيعي 

ذلك  إىل ابإلضافةما ينتج من الفحم لنفس الكمية ،الغاز الطبيعي من تلويث للبيئة ال يتجاوز  إنتاجينتج عن 

                                                           

 05، ص : 2012، موجز تنفيذي ،  توقعات الطاقة الدوليةوكالة الطاقة الدولية ،  –1 
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تفوق الغاز الطبيعي على كل من الفحم والنفط من حيث الكفاءة االستخدامية وخاصة ما يتعلق يف استخداماته 
الصناعات ،روجنيمن بينها صناعة اهليد العديد من الصناعات يفيف حمطات توليد الكهرابء ،كما يستخدم كذلك 

خالل سنة  اطات العاملية من الغاز الطبيعيوقد قدرت حجم االحتي 1.صناعة البالستيك وغريهاالبرتوكيماوية و 
ترليون مرت مكعب أي  154.9م حوايل 2002ترليون مرت مكعب بينما كانت سنة  187.1حبوايل  م2014

% 42.7بنسبة  وترتكز معظم هذه االحتياطات يف الشرق األوسط، ترليون مرت مكعب 32.2بزايدة تقدر حبوايل 
وراسيا أأورواب و االحتياطات العاملية، تليها  إمجايلمن %  13.1و %18.2قطر بنسبة وابلتحديد يف إيران و 

واحمليط  آسيا، لتأيت يف املرتبة الثالثة % 17.4والذي يرتكز معظمها يف روسيا االحتادية بنسبة  % 31بنسبة 
 االحتياطات العاملية كما يوضحه الشكل التايل : إمجايلمن % 8.2اهلادي بنسبة 

 م2014سنة االحتياطات العاملية من الغاز الطبيعي  توزيع:( 10.2الشكل رقم )

  

  .BP statistical review of world energy , June 2015 ,P :21املصدر: 

 3460.6م حوايل 2014حيث بلغ سنة ، م2014-2000ازداد إنتاج الغاز الطبيعي خالل الفرتة وقد       
 1028.3أي بزايدة تبلغ حوايل  م2000سنة  مرت مكعب مليار 2432.3بينما بلغ حوايل مرت مكعب  مليار
 وذلك كما هو موضح يف الشكل التايل:، مرت مكعب مليار

 

 

                                                           

،  50ص ص :، 2006،مصر ،العريب للنشر و التوزيع ،القاهرة ،،الطبعة األوىل   احتالل العراق و مستقبل الطاقة والنفطفاروق ،عبد اخلالق   -1 
51. 
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 م2014-2000تطور اإلنتاج العاملي للغاز الطبيعي خالل الفرتة : (11.2) رقم الشكل

 
2000-2001: BP Statistical Review of Energy, June 2006,P24: املصدر:من اعداد الباحثة ابالعتماد على:    2002-
2012: BP Statistical Review of Energy , June 2013,P :22 

2013-2014: BP Statistical Review of Energy , June 2015,P :22 

% 28.8أي بنسبة مليار مرت مكعب  1002.4ا حبوايل وراسيأويرتكز معظم إنتاج الغاز الطبيعي يف أورواب و      
مليار مرت  578.7م بفعل اإلنتاج الروسي الذي بلغ حوايل 2014من اإلنتاج العاملي للغاز الطبيعي وذلك سنة 

كرب منتج للغاز الطبيعي حيث أيف املرتبة الثانية عامليا بعد الوالايت املتحدة األمريكية اليت تعترب مكعب واليت أتيت 
مكعب ،ورغم متركز معظم احتياطات الغاز الطبيعي يف الشرق  مليار مرت 728.3بلغ إنتاجها لنفس السنة حوايل 

مليار مرت مكعب  601اإلنتاج يف هذه املنطقة ال يتجاوز  إال أن   م2014% سنة  42.7األوسط وذلك بنسبة 
قطر ، وذلك لنفس السنة متمركزا ابلتحديد يف كل من إيرانمن إمجايل اإلنتاج العاملي  %  17.3أي بنسبة 

 وهذا ما يوضحه الشكل التايل :،واململكة العربية السعودية على التوايل 
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 م2014العاملي من الغاز الطبيعي حسب املناطق اجلغرافية لسنة  اإلنتاج(: 12.2الشكل رقم )

 
BP Srtatistecal Review of Energy, June 2015,P:22 املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على   

قصى أحيث بلغ  م2014-2000ارتفاعا متزايدا خالل فرتة  خراآلهد استهالك الغاز الطبيعي هو شوقد       
مرت  مليار 2435.4 حوايلم 2000سنة  بلغبينما مرت مكعب  مليار 3393حبوايل  م 2014مستوايته سنة 

 وذلك وفقا ملا يوضحه الشكل التايل  : مرت مكعب  مليار  957.6أي بزايدة تقدر حبوايل مكعب 

 م2014-2000(: تطور االستهالك العاملي للغاز الطبيعي خالل الفرتة 13.2الشكل رقم )

 
  Srtatistecal Review of Energy, June 2006,P:23 : BP:2001من إعداد الباحثة باالعتماد على المصدر: 

     2002-2012: BP Srtatistecal Review of Energy , June 2013,P :23 

       2013-2014 : BP Srtatistecal Review of Energy , June 2015,P :23 
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مجايل استهالك هذه الدول إكرب الدول املستهلكة للغاز الطبيعي حيث بلغ أوراسيا من أورواب و أوتعترب دول      
من االستهالك العاملي لتليها دول  % 29.6أي بنسبة   مليار مرت مكعب 1009.6م حوايل 2014يف سنة 

من االستهالك  % 28.3مرت مكعب وذلك لنفس السنة أي بنسبة   مليار 949.4مريكا الشمالية حبوايل أ
كرب مستهلك للغاز الطبيعي يف العامل حيث بلغ استهالكها أمريكية حيث تعد الوالايت املتحدة األ،العاملي 

على  %5و % 5.4% ،12وايران حبوايل ، الصني ليها كل من روسيا من االستهالك العاملي لت % 22.7حوايل
والشكل التايل يوضح تطور االستهالك العاملي من الغاز الطبيعي خالل الفرتة م .2014التوايل وذلك سنة 

 م.2000-2014

 .م2014االستهالك العاملي للغاز الطبيعي حسب املناطق اجلغرافية لسنة : (14.2الشكل رقم )

 

 :BP Srtatistecal Review of Energy, June2015,P:23املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على

الصناعة ،ومن قبل  وخصوصا يف قطاعي الكهرابء و بصفة رئيسية يف املستوسيظل الغاز الطبيعي يستخدم      
 أتيتم  و2040نفطي سنة  ليار طن مكافئم4.7ىل إبسرعة ليصل  على الغاز الطبيعي ن ينمو الطلب أاملتوقع 

مليار  طن )لغاز الطبيعي لتوليد الكهرابء ن حتدث يف استخدام اأهذه الزايدة  نتيجة الزايدة الكبرية اليت من املنتظر 
 . 1مليار طن مكافئ نفطي ( 0.6نشطة الصناعية ) مكافئ نفطي ( وكذلك يف األ

 

 
                                                           

، ص  2013ديسمرب ،  مستقبل انتاج النفط  و الغاز  من املصادر غري التقليدية وأتثريه على اململكة العربية السعوديةجدوى لالستثمار ،  -1 
 :07. 
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 م2040خالل سنة حسب القطاعات  على الغاز الطبيعي العاملي  توقعات الطلب ( :15.2الشكل رقم )

 
 08المصدر : جدوى لالستثمار ، مرجع سبق ذكره ، ص :

 65ن ترتفع جتارة  الغاز من  أوكذلك  يشهد الغاز الطبيعي زايدة  يف حجم تبادله التجاري ،حيث يتوقع       
 1 .م 2035سنة  مليار قدم مكعب 116ىل إم  2010مليار قدم مكعب  يف اليوم سنة 

 أنظار إليهاالطاقات البديلة والواعدة اليت توجهت  أهمحد أيعد الغاز الصخري : الغاز الصخري -3-1-3
حد أترسبا للطفل الصحيب ) 688من  أكثرعلماء اجليولوجيا يوجد  إىلواستنادا .األخريةمجيع الدول يف السنوات 

يف بعض  إالفيها  اإلنتاج إمكانياتحوضا رسوبيا يف العامل ومل يتم حتديد  142الصخور الرسوبية ( يف  أنواع
 األمريكية،مما يرجح تغيري خارطة الطاقة خاصة يف الوالايت املتحدة  أمريكاالعشرات منها ومعظمها تقع يف مشال 

ه هناك بعض الدراسات مثل أن   إالالصخري املتوفرة ه مل يتم التحديد الدقيق لكميات الغاز أن  يف حني ، وأورواب
 ( م2008)مريكية  هيئة املسح اجليولوجي األ (،م2007)WINGASمركز ،(م2003االحتاد العاملي للغاز )

الدراسات مصداقية واملعتمد عليها واليت  أكثرمن وهي  ( م2009واملوارد الطبيعية ) األرضاملعهد الفدرايل لعلوم و 
من هذا % 40 تريليون مرت مكعب ،حيث أن   456بنحو عامليا موارد الغاز الصخري ن قدرت حجم خمزو 

من جمموع التقديرات بينما ال % 60تحدة األمريكية ،ومتثل خمصصات الوالايت امل املخزون ذا جدوى اقتصادية
ووفقا لتقرير وعلى العموم .2لكل منها% 2واهلند والصني ال يتجاوز % 7زيد خمصصات الدول األوروبية عن ت
 204دولة يف العامل حبوايل  16احتياطي الغاز الصخري ل  ق د  رفقد م ،2013لسنة ( EIAالة الطاقة الدولية )كو 

ترليون مرت مكعب  31.6وىل عامليا ابحتياطي يقدر حبوايل الصني يف املرتبة األ أتيتحيت  ،تريليون مرت مكعب 
                                                           

 .09ص : مرجع سابق ،  -1 
 .03،08ص : ، 2010، نظرة مركزة على الغاز الصخري دراسة موارد الطاقة :العاملي ، جملس الطاقة -2 
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الوالايت ترليون مرت مكعب ،كندا و  20زائر ترليون مرت مكعب ،اجل 22.7تني ابحتياطي يقدر ب  رجنتليها األ
ترليون مرت  12.4ترليون مرت مكعب ،اسرتاليا  15.5املكسيك ترليون مرت مكعب ، 16ب مريكية املتحدة األ

ترليون مرت  6.9و  8.1وروسيا والربازيل ابحتياطي يقدر ب  ترليون مرت مكعب  11فريقيا  أمكعب ،جنوب 
وذلك كما هو مضح يف ترليون مرت مكعب  4و  3ل ما بني االحتياطي يف ابقي الدو  ليرتاوحمكعب على التوايل ،

  :ياين التايلالشكل الب

 دولة ( 16) 2013 القابلة لالستخراج تقنيا خالل سنة الغاز الصخري  احتياطات(: 16.2)رقم  الشكل

 
 La boite a idées UMP , Gaz de schiste : miroir aux alouettes ? ,P :13:املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على 

, Sur le site web :http://www.boite-idees-ump.fr/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-10-
Rapport-Gaz-de-schiste2.pdf, le : 15-02-2014   

عن مادة الكريوجني اليت تتخلل تكوينات رسوبية خمتلفة واليت يتم عبارة وهو النفط الصخري : -3-1-4
درجة الستخالص النفط الصخري والذي  يشبه إىل حد  900تسخينها حتت درجات حرارة مرتفعة قد تصل إىل 

كبري النفط التقليدي ،وقد مت استكشاف النفط الصخري يف كل من الوالايت املتحدة األمريكية ،دول 
وسي ،الصني والربازيل وغريها وقد لوحظ أتخر معظم الدول يف استغالل النفط الصخري وذلك الكمونولوث الر 

 :1راجع إىل  عدة عوامل نذكر منها ما يلي

 كثرة املخلفات السامة الناجتة عن استخراج النفط الصخري؛ 

                                                           

 .301-300ص ص :،1988در املعرفة اجلامعية ،االسكندرية ،مصر ،جغرافية املعادن والصناعة ،مخيس الزوكة ،حممد  -1 
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 نفط ضخامة كمية املياه اليت حتتاج إليها عمليات غسل وجتهيز التكوينات متهيدا الستخالص ال
  .الصخري

 335فقد بلغت االحتياطات العاملية للنفط الصخري حوايل ،م 2013لسنة قا لتقرير وكالة الطاقة الدولية ووف    
من إمجايل االحتياطات  % 22.38أي بنسبة  مليار برميل 75مليار برميل حيث أتيت روسيا يف املقدمة حبوايل 

ليبيا مليار برميل ، 32و  48ي يقدر ب  العاملية  لتليها كل من الوالايت املتحدة األمريكية والصني حبجم احتياط
مليار  9مليار برميل و ابكستان وكندا حبوايل  13مليار برميل ،فنزويال واملكسيك  18مليار برميل ،اسرتاليا  26

 : ل التايلميل وذلك كما يوضحه الشكبر 

 م.2013 قابلة لالستخراج تقنيا  خالل سنة(: احتياطات النفط الصخري ال17.2الشكل رقم )

 
 املصدر : من إعداد الباحثة ابالعتماد على : 

 Vello A. kuuskraa , EIA /ARI World shale gas and shale oil resources assessment,. 
Washington , ,    june 2013 ,  P:02 

نشطار النووي الذي تعمل عليه حمطات الطاقة تقوم فكرة استخالص الطاقة  من اإل:الطاقة النووية  -3-1-5
بعض العناصر تنشطر نواهتا حني يصدمها نيوترون وينتج عن االنشطار ظهور مواد  النووية املستعملة حاليا على أن  

ىل طاقة حرارية إضافة إىل نيوتروانت أخرى يتمثل دورها يف إجديدة وإشعاعات حيث يتحول جزء من املادة 
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ابلة عل متسلسل غري منته إال بتحويل كل املادة القااالصطدام مع ذرات أخرى لينشأ عن هذه العملية تف
 1إطالق كمية كبرية من الطاقة.لالنشطار إىل  مواد جديدة و 

نتاج إالطاقة النووية حيث بلغت حصة الطاقة النووية يف  دولة يف العامل متتلك حمطات لتوليد 30وهناك حوايل     
حمطة  35 تسعى إىل بناء حوايل ،حيث يف املقدمة عامليا وأتيت الصني % 16حوايل م  2005الكهرابء سنة 

فرنسا والوالايت املتحدة هناك عدة عقود يف كل من فنلندا ، ميغاوات كما أن   60000توليد طاقة نووية تولد 
األمريكية لبناء عدة حمطات ،حيث يتطلب بناء حمطات الطاقة النووية رؤوس أموال مرتفعة وتقانة متطورة وتستغرق 

 وتتميز الطاقة النووية مبا يلي:2سنة . 15ىل إ 10من 

 اخنفاض الكلفة التشغيلية نظرا لقلة كميات الوقود النووي املستخدم للتشغيل؛ 
  ؛الطاقة األخرى مثل النفط والفحم الكلفة الكلية على طول عمر احملطة مقارنة أبنواعاخنفاض 
  ارتفاع كفاءهتا لتصل  إىل سنة ابإلضافة 30ىل إ 20ل من عمر احملطة من يطيتعرضها ألعطال قليلة مما

 .دم إصدار الغازات امللوثة للبيئةعو  % 90إىل 

% من امجايل استهالك الطاقة العاملي خالل سنة  5بلغت مسامهة الطاقة النووية يف العامل حوايل       
 .م2012% من امجايل  توليد الكهرابء يف العامل خالل سنة 13.5م،واستحوذت على حنو 2011

ة ،وضمن االحتاد % من امجايل االنتاج العاملي للطاقة النووي50وتستحوذ الدول األوروبية على حوايل       
  % من جمموع إنتاج الطاقة النووية يف دول االحتاد .49فرنسا لوحدها على ورويب تستحوذ األ

%من 24مفاعل نووي ،أي حوايل  104وعلى املستوى العاملي متتلك الوالايت املتحدة االمريكية لوحدها        
ميغاواط مستحوذة  على  102195طاقة صافية قدرها القابلة للتشغيل يف العامل ومبجموع عدد املفاعالت النووية 

فرنسا يف املرتبة م ،وجاءت 2012% من امجايل الطاقة الصافية للمفاعالت النووية  يف العامل يف أواخر 27.3
 63130مجايل طاقة صافية تقدر ب  إمفاعل نووي و  58الثانية بعد  الوالايت املتحدة األمريكية ابمتالكها 

% من إمجايل الطاقة الصافية للمفاعالت النووية القابلة للتشغيل يف 17على ما يقاربميغاواط مستحوذة 

                                                           

 20،ص :1981الكويت ، الوطين للثقافة ،الفنون واألدب ،اجمللس ، تكنولوجيا الطاقة البديلةسعود يوسف عياش ، -1 
http://www.tnc-من املوقع االلكرتوين :  29،  28ص ص : ، املناح ومستقبل الطاقة :املشاكل واحللولتغري سعد الدين خرفان ،  -2 

cc-eeaa-eg.com/Pics/dwnld311.pdf . : 2014-04-28اتريخ التصفح. 
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م بطاقة صافية مقدارها  2012مفاعل قابل للتشغيل أواخر سنة  5العامل.وأتيت الياابن يف املرتبة الثالثة  ابمتالكها 
مفاعال مبجموع  33% من االمجايل العاملي ،تليها روسيا ابمتالكها 11.9ادل  نسبة ميغاواط واليت تع 44396

مفاعال  23% من  االمجايل العاملي ،مث كوراي اجلنوبية  ابمتالكها 6.5ميغاواط وحبصة  24164طاقة صافية  
ي وذلك خالل % من االمجايل العامل5.6ميغاواط ،واليت تعادل  20787نوواي  مبجموع طاقة صافية  قدرها 

م ،فعلى أساس عدد املفاعالت النووية القابلة  للتشغيل متتلك أكرب مخسة دول يف جمال الطاقة النووية  2012سنة 
% من االمجايل 61.5مستحوذة على م ،2012مفاعل نووي قابل للتشغيل  وذلك خالل سنة  268يف العامل 

 % من االمجايل العاملي .68يغاواط و اليت تعادل م 254672العاملي لعدد املفاعالت ومبجموع طاقة صافية 

 369م بطاقة امجالية قدرها 2011خالل سنة  مفاعال 435كما بلغ  عدد املفاعالت النووية العاملة       
 جيغاواط.

ميغاواط موزعة على  65159مفاعال ابمجايل طاقة  65أما املفاعالت النووية قيد االنشاء  فوصل عددها      
 م2012الل سنة دولة خ 13

 185495مفاعال ابمجايل  طاقة  168 ذلك املفاعل النووية املخططة ،واليت يبلغ عددها أضف إىل     
 م.2012خالل سنة دولة  27ميغاواط موزعة على 

 359655مفاعال مبجموع طاقة  قدرها  317ابإلضافة إىل مفاعالت نووية مقرتحة  واليت بلغ عددها       
 1م.2012دولة  وذلك خالل سنة  37لى ميغاواط موزعة ع

ليبلغ أقصى مستوايته سنة  م2014 – 2000ولقد ازداد استهالك العاملي للطاقة النووية خالل الفرتة      
مليون طن مكافئ  584م حوايل  2000مليون طن مطافئ نفط بينما بلغت سنة  635.2م حبوايل 2006

وشهد استهالك الطاقة النووية اخنفاضا خالل ،فئ نفط امليون طن مك 51.2نفط أي بزايدة تبلغ حوايل 
م السنوات اليت شهدت أقل استهالكا 2014م و 2013م ،2012تعد السنوات  حيثخرية ،السنوات األ

،وتعترب الوالايت املتحدة األمريكية من أكثر الدول استهالكا م 2014-2000للطاقة النووية خالل الفرتة 
مليون طن مكافئ نفط ،لتليها فرنسا إذ بلغ  189.8م حوايل 2014تهالكها سنة حيث بلغ اس النووية للطاقة

                                                           
، جملة النفط والتعاون العريب ،منظمة االقطار العربية املصدرة للبرتول  الطاقة النووية وآفاقها املستقبلية بعد حادثة فوكوشيما الياابنية،علي رجب   -1

 .بتصرف 40-34،  ص ص: 2013،شتاء  144،العدد  39،اجمللد 
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مليون طن مكافئ نفط لتأيت روسيا االحتادية يف املرتبة الثالثة ابستهالك بلغ  98.6استهالكها لنفس السنة حوايل 
قة خالل الفرتة يوضح تطور االستهالك العاملي للطا (18.2رقم )والشكل مليون طن مكافئ نفط ، 40.9حوايل 

 .م 2000-2014

 م2014-2000خالل الفرتة تطور استهالك الطاقة النووية يف العامل ( :18.2الشكل رقم )

 

   : BP Statistical Review of Energy , June 2006,P :2001-362000املصدر : من إعداد الباحثة ابالعتماد على:

         2002-2012: BP Statistical Review of Energy , June 2013,P :  35.  

         2013-2014: BP Statistical Review of Energy , June 2015,P :35. 

 الطاقات البديلة املتجددة-3-2

طبيعية وارد الكل الطاقات املستمدة من امل  وهي متثل ، عليها املعولات من الطاق الطاقات املتجددةتعترب       
طاقات نظيفة  اأّن  على تتميز الطاقة املتجددة و . غريهاالشمس و و مثل الرايح ،املياه غري الناضبة املتجددة و 
غازات ضارة مسببة لالحتباس  أوحيث ال ينتج عنها خملفات كثاين أكسيد الكربون وصديقة للبيئة  ومستدامة

ختلق مناصب  اأّن   إىل ابإلضافة1احلراري ،ورصيدها غري قابل للنفاذ فهو متجدد ومستمر بصفة دائمة ومستدامة .
 .النمو املستدامشغل يف جماالت الصناعة ذات 

                                                           

 . 03ص : ، 2012والدراسات ،البحرين ،قسم البحوث ، الطاقة املستدامة :دراسات وقواننيعلي عبد هللا العرادي ،–1 
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الدافع الرئيسي  ن  إية ،و أصبحت متثل الطاقات املتجددة املصدر الرئيسي للطاقة العاملية خارج الطاقة االحفور       
للتوجه العاملي حنو هذه الطاقات اجلديدة سد الفجوة بني اإلنتاج واالستهالك يف ظل تزايد الطلب العاملي من 

من جهة أخرى  ابإلضافة إىل احلد من الغازات  ة خمتلف االحتياجات الطاقويةجهته وعدم قدرة النفط على تلبي
فالطاقة املتجددة جبميع مصادرها أصبحت حتظى للتوجه حنو مستقبل مستدام .ربون مثل غاز اثين أكسيد الك

 21الصادرة عن شبكة سياسات الطاقة املتجددة للقرن يد وهذا ما أشارت إليه التقارير ابستهالك متزا
(enturyC sthe 21Tetwork for Nolicy Pnergy Eenewable R) بني سنيت ة ومقارن

% وهي نسبة معتربة يف حني قابل ذلك 2.3ستهالك الطاقة املتجددة إىل حنو فقد ازداد ا م2011و م2010
أي  م2011سنة % 78.2إىل  م2010سنة  %80.6حفورية من اخنفاض يف نسبة استهالك الطاقة األ

 ما يوضحه الشكل البياين التايل:وهذا  % 2.4اخنفاض بنسبة 

 م2011و م  2010 لسنيتنصيب استهالك الطاقة املتجددة (:19.2الشكل رقم )

    
 المصدر :

- 2010: renewable energy policy network for the 21st century , Rapport mondial sur les energies 
renouvelables :resultants et conclusions;,2012 ,  P :12. 

- 2011 : Renewables  2013 Global Status Report ; renewable energy policy network for the 21st 
century; 2013 ;P:19. 

 – 2004كما شهدت االستثمارات العاملية يف جمال الطاقة املتجددة هي األخرى ارتفاعا معتربا خالل الفرتة      
لتشهد اخنفاضا سنة دوالر  مليار 278.8م إىل أقصى مستوايهتا حبوايل 2011حيث وصلت سنة ، م2014
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دوالر وذلك راجع إىل األزمة املالية  مليار 178.5إمجايل االستثمارات العاملية حوايل بلغ حيث م ،2009
وذلك  خالل السنوات الثالث األخرية من الفرتة ن ذاك ،كما اخنفضت كذلك آاالقتصادية اليت شهدها العامل و 

االقتصادية اليت و السياسية  الدول األوروبية بسبب التقلباتاالستثمارات يف الدول النامية و  راجع إىل اخنفاضات
أزمة اليوانن اليت انعكست تداعياهتا على ابقي االقتصاد األورويب ، كما نطقة مثل ثروات الربيع العريب و شهدهتا امل

دوالر  مليار 132م إىل 2011دوالر سنة  مليار 186اخنفض كذلك مستوى االستثمار يف الدول املتقدمة من 
م ويرجع ذلك إىل اجتاه االستثمارات من الدول 2009مستوايت االستثمار منذ سنة  دىنأم وهو 2012سنة 

ابإلضافة إىل اخنفاض التكاليف ،املتقدمة إىل األسواق الناشئة اليت عرفت زايدة الطلب على هذا النوع من الطاقة 
تثمار يف الطاقات املتجددة وتعترب الصني من الدول الرائدة يف االسة طاقة الرايح والطاقة الشمسية .فيها وخاص

 مليار 34.2دوالر لتليها الوالايت املتحدة األمريكية حبوايل  مليار 64.7حيث بلغت إمجايل االستثمارات حوايل 
 دوالر على التوايل. مليار 14.1و 16دوالر لتليهما الياابن وايطاليا حبوايل  مليار 19.8دوالر وأملانيا حبوايل 

-2004اقات املتجددة  خالل الفرتة االستثمارات العاملية يف جمال الطتطور (:20.2الشكل رقم )
                                                      م2014

 

REN 21 , Renewables  2015 Global Status Report ; P :136. املصدر   

 اقةتطور االستثمار يف هذا النوع من الطمن أكثر الطاقات استثمارا يف العامل ،وقد الشمسية وتعترب الطاقة      
م وقد بلغ االستثمار أقصاه سنة 2014مليار دوالر خالل سنة  149.5مليار  دوالر اىل  12لريتفع من 

م ،لتليها طاقة الرايح حيث بلغ االستثمار 2014-2004مليار دوالر خالل الفرتة  155.7م  حبوايل 2011
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مليار دوالر  ،ليبقى االستثمار يف  98.9م حبوايل 2011له سنة يف هذا النوع من الطاقة أقصى مستوى 
 مليار دوالر كحد أقصى . 17رى ضعيفا ال يتجاوز خالطاقات األ

وهي الطاقة املستمدة من الكائنات احلية ،احليوانية أو النباتية على حد سواء : طاقة الكتلة احليوية -3-2-1
والبقااي احليوانية والنباتية وخملفات األغذية ،وقد شهدت هذه  ويتم ذلك من خالل التحليل الصناعي للفضالت

زرع أنواع معينة من النبااتت خصيصا الستخدامها للحصول على هذه الطاقة مثل  أالطاقة اهتماما كبريا حيث بد
حليوي الوقود ال يف السنوات األخرية إىل إنتاج ،حيث تزايد توجه الدو  الصواي ،قصب السكر وزيت النخيل وغريها

م 2000مليار لرت سنة  0.8السائل مثل وقود االيثانول والديزل احليوي ،حيث ارتفع إنتاج الديزل احليوي من 
مليار لرت ،وذلك نظرا ملا شهدته أسواق الطاقة  21.7م أي بزايدة تقدر حبوايل 2012مليار لرت سنة  22.5إىل 

مما تطلب األمر االجتاه إىل إنتاج هذا النوع من الطاقة  سعاراألالعاملية خالل هذه الفرتة من زايدة الطلب وارتفاع 
خالل الفرتة  امتزايد التلبية املتطلبات الطاقوية يف بعض بلدان العامل ،وكذلك شهد إنتاج وقود االيثانول ارتفاع

م أي بزايدة 2012مليار لرت سنة  83.1م إىل 2000مليار لرت سنة  17م حيث ارتفع من 2000-2012
م .كما  2007-2000مليار لرت،وقد شهد هو اآلخر زايدة متسارعة يف اإلنتاج خالل الفرتة  65.1حوايل 

إىل هيمنة إنتاج وقود االيثانول على الدايزل احليوي على الرغم من اخنفاض  (21.2رقم )يشري الشكل البياين 
 نظرا لالجتاه القوي إلنتاج الدايزل احليوي . 2012-2010إنتاجه وخصوصا خالل الفرتة 

 م2012-2000خالل الفرتة إنتاج طاقة الكتلة احليوية (:21.2الشكل رقم )

 
   .Renewables  2013 Global Status Report ; op-cit , P:30 املصدر :
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إنتاج الوقود احليوي يف العامل ،حيث تنتج % من  90امل مهيمنة على أكثر من وهناك عشرة دول يف الع     
من  % من إمجايل اإلنتاج العاملي للوقود احليوي  لتليهما كل75الوالايت املتحدة األمريكية والربازيل ما يقارب 

% من إنتاج 87يمن كذلك كل من الوالايت املتحدة األمريكية  والربازيل على هتكما ،أملانيا وفرنسا وغريها 
فرنسا املراتب األوىل على التوايل  ويسامهان معا زل احليوي فتحتل كل من أملانيا و االيثانول عامليا ،أما ابلنسبة للدي

م، وللوقود احليوي عدة أاثر 2001% من إمجايل اإلنتاج العاملي للديزل احليوي وذلك سنة 60يف إنتاج حوايل 
 :1غلب الدول إىل إنتاجه واليت نذكر منها ما يليأاجيابية مكنته من زايدة توجه 

 والصحاري ودفع عجلة اإلنتاج الزراعي؛ املسامهة يف استصالح األراضي القاحلة 
  خلق فرص عمل جديدة مع زايدة مكاسب الفالحني واملزارعني ابإلضافة إىل دعم وتنشيط عدة صناعات هلا

 عالقة ابلنشاط الفالحي؛
 ؛لطاقة والتخفيف من الفقر واجلوعدعم خطط التنمية املستدامة وخاصة يف البلدان النامية مع توفري مصادر ا 
  اليت هلا قدرة إنتاجية كبرية لبعض احملاصيل الزراعية ،من تلك احملاصيل مما ،زايدة صادرات بعض الدول

 2ينعكس إجيااب على وضع ميزان املدفوعات.

واليت تكون  األّنارعلى مساقط  إقامتهاواليت تتمثل يف حمطات توليد الكهرابء اليت يتم الطاقة املائية : -3-2-2
كميات كبرية من   لوفرةضماان  األّنارجل حجز مياه ألسدود ،البحريات االصطناعية وذلك من ا  إبقامةمرفوقة 

 أساسينياملياه تكفل تشغيل حمطات الطاقة بصفة دائمة ومستمرة ،وتعتمد الطاقة املائية بشكل كبري على عاملني 
كمية املياه ومسافة سقوط املياه ،فكلما ارتفعت قيمة كل من العاملني ارتفعت قيمة الطاقة الكامنة يف احملطة :

على  أفريقيا،وتبلغ مستوايت الطاقة الكامنة من الطاقة املائية عامليا حوايل ثالث ماليني ميغاواط عامليا ،حتوز قارة 
 أورواب واالحتاد السوفيايت ليتوزع الباقي على كل من يف الصني% 16اجلنوبية و  أمريكايف  % 20و % 25

 3.أخرىالشمالية ومناطق  وأمريكا

                                                           

، جملة  الوقود احليوي السائل بديل النفط : مفهومه وأاثره مع إشارة إىل دولة اإلمارات العربية املتحدةحممد راضي جعفر و عقيل عبد حممد ،  –1 

 ..30،33،ص ص: 2013،  29العدد ، 09اجمللد ، ،جامعة الكوفة )العراق(اإلدارية الغرى لألحباث االقتصادية و 

 .09،54ص ص :علي عبد هللا العرادي ،مرجع سبق ذكره ، -2 
 19سعود يوسف عياش ، مرجع سبق ذكره ، ص :  -3
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دولة وذلك سنة  188حوايل  الطاقة الكهرابئية توليدلاملائية  املصادروقد بلغ امجايل الدول اليت تستغل      
منها يف دول  %35جيغاواط توزع  874،حيث بلغت القدرة الكهرابئية فيها يف ّناية السنة حوايل  م2008

يف % 3،و  فريقياأيف  % 3مريكا اجلنوبية ،أيف % 15،مريكا الشمالية أ يف %19،ورواب أيف % 25، ياسآ
يقدر حبوايل  إبنتاجوىل عامليا وقد احتلت الصني املرتبة األ، األوسطالشرق يف % 1ايل و جنوب احمليط اهلادئ وح

 إبنتاجاملرتبة الثالثة  يف كندا  تلتهاجيغاواط و  99.8مريكية حبوايل جيغاواط لتليها الوالايت املتحدة األ 147.8
على جيغاواط  25.17و  47.34يقدر حبوايل  إبنتاجلتليها كل من الياابن وفرنسا واط جيغا 74.6يقدر حبوايل 

 إمجايلحيث بلغ م 4201-2000االستهالك العاملي من الطاقة تزايدا معتربا خالل الفرتة وقد شهد 1.التوايل 
مليون طن  268.5 مليون طن مكافئ نفط أي بزايدة تصل إىل  879االستهالك العاملي يف آخر الفرتة حوايل 

الطلب املتزايد  مليون طن مكافئ نفط ،وهذا يفسر 610.5عن بداية الفرتة بعدما كان بلغ حوايل مكافئ نفط 
ستهالك الطاقة الكهرومائية يف هذه اوخصوصا يف دول آسيا واحمليط اهلادي حيث بلغ على الطاقة الكهرومائية 

 من إمجايل االستهالك %38.86م أي بنسبة 2014مليون طن مكافئ نفط سنة  341.6الدول حوايل 
اجلنوبية واليت وصل استهالكها حوايل أمريكا الشمالية و  % مث 22.26وراسيا بنسبة ألتليها دول أورواب و  العاملي

  .العاملي من إمجايل االستهالك % 17.67

 م2014-2000االستهالك العاملي من الطاقة الكهرومائية خالل الفرتة (:9.2)رقم  اجلدول

  الوحدة : مليون طن مكافئ نفط

 املنطقة
 
 السنة

أمريكا 
 الشمالية

 الوسطىأمريكا 
 أفريقيا الشرق األوسط أورواب واوراسيا واجلنوبية

آسيا واحمليط 
 اهلادي

إمجايل 
االستهالك 

 العاملي
2000 151.6 124.8 194.5 1.8 17.6 120.2 610.5 
2001 131.5 117.3 195.3 1.9 18.2 132.1 596.3 
2002 145.1 124.1 176.3 2.9 18.7 131.4 598.5 
2003 143.6 129 168 3.2 18.2 135 597.1 
2004 143.6 133.4 180.2 4 19.6 154.3 635.2 
2005 150.1 141.5 180.2 5.3 20.4 164.6 662.2 
2006 153.2 147.4 177.7 6.6 21.3 181.9 688.1 
2007 146.3 152.4 180.2 6.3 21.6 193.9 700.7 

                                                           

 . 184. ص : 2010،   37العدد  ( ،تقرير األمني العام السنوي ، منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول ) االوابك -1 
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2008 152.2 153.2 183 3.2 21.4 214.6 727.6 
2009 151.4 157.8 184.9 2.8 22 218.9 737.7 
2010 147.2 158.6 197.9 4 23.4 251 782.1 
2011 166.3 167.9 179 4.3 22.5 254.7 794.7 
2012 156.3 165.7 190.8 5.1 24.1 289 831.1 
2013 156.1 160.4 201.9 5.4 26.4 311.4 861.6 
2014 153.5 155.4 195.7 5.2 27.5 341.6 879 

2000-2001:  BP Srtatistecal Review of Energy , June 2006,P :38 املصدر 

2002-2012: BP Srtatistecal Review of Energy , June 2013,P :36 

2013-2014 : : BP Srtatistecal Review of Energy , June 2015,P :36 

وقد النقل ،ناعة ،الزراعة و مثل الص ت عدةطاقة الرايح منذ القدم يف جماالاستخدمت : طاقة الرايح-3-2-3
بدأ مؤخرا التفكري يف استغالل هذا النوع من الطاقة يف توليد الكهرابء ،وهي تعتمد بشكل كبري على سرعة اهلواء 

الطاحوانت اهلوائية حسب  التحكم يف ابإلمكان أصبح األخريةيف السنوات  هأن   إالاليت غالبا ما تكون متغرية ،
 الرايح منوا متزايدا من حيث معدالت اإلنتاج العامليوقد شهدت طاقة .1أفضل أداءسرعة اهلواء للحصول على 

ميغاواط أي بزايدة  لفأ 370م حوايل 2014ميغاواط لتصل سنة  17400م حوايل 2000حيث بلغت سنة 
م واليت شهدت فيها مستوايت اإلنتاج 2014 – 2008ميغاواط وخصوصا يف الفرتة  352600 تقدر حبوايل

 سنوايألف ميغاواط  35خرى حيث قدرت هذه الزايدة  مبا يفوق زايدة كبرية مقارنة ابلسنوات األ

 م2014-2000 اإلنتاج العاملي من طاقة الرايح خالل الفرتة( :22.2الشكل رقم )

 
Global Wind  statistics 2013, february 2014 , P:03.  : املصدر  

REN 21 , Renewables  2015 Global Status Report ; P :71 
                                                           

 .35ص :سعود يوسف عياش ،مرجع سبق ذكره ، -1 
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ث بلغ إنتاج كرب الدول املنتجة لطاقة الرايح حيأالصني من من الوالايت املتحدة األمريكية و وتعترب كل        
%  10.8% من االنتاج العاملي لتليهما أملانيا بنسبة 19.2مريكية الوالايت املتحدة األ% و 28.7الصني حوايل 

% أي  72.2الدول اخلمس األوىل حوايل %على التوايل  مشكلة بذلك هذه 6.3و  7.2،اسبانيا واهلند بنسبة 
 1م.2013ما يفوق ثلثي  اإلنتاج العاملي وذلك سنة 

املعول عليها يف املستقبل من أهم املصادر البديلة للنفط و  تعترب الطاقة الشمسية:الطاقة الشمسية -3-2-4
يف توليد الكهرابء نظرا ملرونة  ه مؤخرا أصبح ابإلمكان استخدامهاوهي تستخدم يف التدفئة وتسخني املياه ،إال أن  

وتشمل التقنيات اليت تعتمد عليها استغالل الطاقة الشمسية  2هذه األخرية وسهولة حتويلها إىل طاقات أخرى .
استخدام اللوحات الفولتضوئية واجملمع احلراري الشمسي مع املعدات امليكانيكية والكهرابئية لتحويل ضوء الشمس 

ا حموالت فولتضوئية تقوم لطاقة ،وبشكل عام ميكن اإلشارة إىل اخلالاي الشمسية على أّن  إىل مصادر أخرى مفيدة ل
تزايدا ولقد شهد اإلنتاج العاملي للطاقة الشمسية الفولتوضوئية منوا م 3بتحويل ضوء الشمس مباشرة إىل كهرابء .

جيغاوات  40حوايل جيغاوات ليصل إىل  0.6م حوايل 2000حيث بلغ سنة م ،2014-2000خالل الفرتة 
 .ات جيغاو  177م حيث بلغ حوايل 2014وقد بلغ أقصى مستوايته سنة  م2010سنة 

 م2014-2000اإلنتاج العاملي للطاقة الشمسية الفولتضوئية خالل الفرتة (:23.2الشكل رقم )

 
 .Renewables  2013 Global Status Report ; op-cit , P:41 املصدر :

REN 21 , Renewables  2015 Global Status Report ; P :59 

                                                           
1 - Global Wind  statistics 2013,february 2014, P:03 

 .149عود يوسف عياش ،مرجع سبق ذكره ،ص :س -2 
 .04: السعودية  ، ص، اقتصادايت الطاقة الشمسية يف اململكة العربية السعودية مركز الدراسات والبحوث ، -3 

0

50

100

150

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ت 
وا

غا
جي



يف االقتصاد الدويلاسرتاتيجي أمهية النفط كمورد طبيعي                                               الفصل الثاين  
 

149 
 

الوالايت املتحدة األمريكية من الدول األكثر إنتاجا للطاقة الشمسية الفولتضوئية  وتعترب كل من أملانيا ،ايطاليا و     
% ، 16م ،تليها ايطاليا بنسبة 2012% من اإلنتاج العاملي سنة 32،حيث بلغ نسبة اإلنتاج يف أملانيا حوايل 

إال أن ه خالل  1% على التوايل .6.6و  %7%،الصني و الياابن بنسبة 7.2املتحدة األمريكية بنسبة الوالايت 
جيغاواط لتليها   40شمسية بقدرة قاربت م احتلت أملانيا املرتبة األوىل عامليا من حيث إنتاج الطاقة ال2014سنة 

نتاج وصلت إىل إيا يف املرتبة الرابعة بقدرة جيغاواط لتأيت ايطال 30تاج قاربت إنالياابن بقدرة كل من الصني و 
 2. جيغاواط 20نتاج قاربت كذلك إيف املرتبة اخلامسة بقدرة  لتليها الوالايت املتحدة األمريكيةجيغاواط 20

وهي الطاقة املستمدة من احلرارة املوجودة يف ابطن األرض ،فحدوث الرباكني : الطاقة اجليوحرارية-3-2-5
الساخنة ابستمرار لدليل على وجود خمزون كبري من الطاقة احلرارية ،وقد استخدمت هذه األخرية يف وخروج املياه 

وميكن اض الزراعة يف املناطق الباردة ،جتفيف احملاصيل الزراعية ،عدة أغراض مثل تدفئة البيوت الزجاجية ألغر 
 :3بني ثالث أنواع من احلقول اجليوحرارية  التمييز

 وهي جد مناسبة لتوليد ،:واليت حتتوي على خبار املاء درجات حرارة وضغط عاليني اجلاف  حقول البخار
 ؛الكهرابء
 وهي حتتوي على مياه ساخنة تكون حتت ضغط كبري ودرجات حرارة مرتفعة قد  حقول املاء الساخن:

 ؛درجة مئوية 100تصل إىل 
 حيث تزداد درجة احلرارة كلما زاد العمق ،وهذه احلقول ال حتتوي على أية سوائل  حقول الصخور احلارة:

 أو أخبرة متكن من نقل احلرارة إىل سطح األرض ،لذا هناك صعوبة كبرية يف استغالهلا.

م ارتفاعا ملحوظا ،حيث بلغ سنة 2014-2000العاملي من الطاقة احلرارية خالل الفرتة  اإلنتاجوقد شهد      
م الذي بلغ اإلنتاج 2000عن سنة بزايدة فاقت ثالث آالف ميغاواط ميغاواط أي  12013م حوايل 2014

 :ميغاواط  كما يوضحه الشكل التايل 8100العاملي فيها حوايل 

 

                                                           
1  -Renewables  2013 Global Status Report ; op-cit , P:41  
2 - REN 21 , Renewables  2015 Global Status Report ; P :59 

 99سعود يوسف عياش، مرجع سبق ذكره ، ص : -3 
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 م2014-2000العاملي للطاقة اجلوفية خالل الفرتة تطور اإلنتاج (:24.2الشكل رقم )

 
 Geothermal Energy Association , 2014 Annual U.S. & Global Geothermal Power:املصدر

Production Report , April 2014 , P :09. 

إنتاجا هلذا النوع من الطاقة حيث  الدولندونيسيا أكثر أالفلبني و من الوالايت املتحدة األمريكية ،وتعترب كل      
% من اإلنتاج العاملي الذي بلغ 28.82م حوايل 2009بلغ نسبة إنتاج الوالايت املتحدة األمريكية لسنة 

 .1% على التوايل 11.18و 17.78ندونيسيا أميغاوط ، لتليها كل من الفلبني و  10710.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 192منظمة األقطار العربية املصدرة للنفط ) اوابك ( ، مرجع سبق ذكره  ، ص :  -1 
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 خالصة

نظرا يزال حيافظ على مكانته يف االقتصاد الدويل ه الن  أرغم كل التحدايت اليت واجهت النفط إال       
وتوزيعه  سهولة نقله ختزينهوية األخرى من اخنفاض التكاليف ،للخصائص اليت يتمتع هبا مقارنة ابملصادر الطاق

األخرية  يف ظل ورغم االرتفاع املتزايد ألسعاره وبلوغها مستوايت قياسية يف السنوات ،وتعدد مشتقاته وغريها 
ومن ،ذلك مل يؤثر  كثريا على حجم الطلب النفطي  التوقعات بزايدة ارتفاعها عن السعر احلايل مستقبال  إال أن  

دة يف معدالت النمو ف زاياملتوقع أن يتزايد خالل السنوات القادمة وخصوصا يف الدول النامية اليت ستعر 
االعتماد الدويل على النفط سواء من قبل الدول املتقدمة أو  رالسكاين ،وهذا ما إال دليل على استمرااالقتصادي و 

 .قارنة بباقي مصادر الطاقة األخرىالنامية م

النفط مورد انضب ،والبد من إدراك ذلك من قبل الدول املنتجة والشركات  هذا ال ينكر حقيقة أن   إال أن        
عرض ضاربة غري العقالين للموارد النفطية األجنبية اليت ال طاملا كانت اسرتاجتياهتا اإلنتاجية مبنية على االستغالل 

احلفاظ على رصيد املوارد اجليولوجيني وعلماء البيئة الذين دعوا إىل ضرورة حلائط حتذيرات بعض االقتصاديني ،ا
من أهم الدراسات املعاصرة واألكثر دقة واليت  king Hubertالنفطية مع احرتام الضوابط البيئية ،ولعل دراسة 

 .ريكي ذروته يف أوائل السبعيناتبعد بلوغ اإلنتاج األملقيت قبوال واسعا خصوصا بعد التأكد من صحة توقعاته 
معظم توقعات الوكاالت واملنظمات املتخصصة يف جمال الطاقة اشرتكت معظمها يف نتيجة  ن  إأضف إىل ذلك ف

 ن  إو ،ته و اإلنتاج النفطي يشهد تراجعا يف معدل الزايدة من سنة إىل سنة وعلى وشك بلوغ ذر  واحدة وهي أن  
موقع خالف بني  ولقد كانت هذه الدراسات،معظم الكميات املستهلكة من النفط أصبح من الصعب تعويضها 

ن صح إه و أن   إالرار الوفرة النفطية نتيجة التحسينات التقنية ،ماملؤيدين ) املتشائمني( واملتفائلني الذين يتوقعون است
 .ال ميكن حتققه على املدى البعيدذلك على املدى القصري ف

اليت تسمح ابلرفع من استخراجه و  وأساليبلقد شهد قطاع النفط مؤخرا عدة حتسينات من حيث طرق و      
مع التخفيض من مستوايت االنبعااثت الغازية من خالل استخدام تقنية اصطياد غاز مستوى الكفاءة االنتاجية 

كما عرفت الطاقات يات الدولية اخلاصة هبذا الشأن ،ىل تطبيق بعض االتفاقإىل السعي إاثين الكربون ابإلضافة 
رغم وجود بعض على وجه اخلصوص  تقدمة مزيج الطاقة يف الدول املرواجا وموقعا خاصا يفخرى البديلة هي األ

العوائق اليت حالت دون استخدامها يف الدول النامية مثل ارتفاع تكاليف االستثمار لتبقى هذه الدول تبذل ما يف 
 .وسعها لدعم هذه الطاقات وتوسيع جماالت استخدامها
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 متهيد

الشركات  حمط اهتمام جعلها املتوافر بكميات هائلة يف الصحاري العربية مما النفط ،ذلك املورد االسرتاتيجي      
املنابع الرئيسية ووضعها حتت خدمة التامة على للسيطرة بني القوى الكربى  ماالنفطية العاملية وحمل صراع 

ن أ استطاع خرى نواع النفط األأيزته عن ابقي اليت م  و ما يتمتع به من خصائص ،فالنفط العريب بفضل اقتصادايهتا 
معامل العالقات السياسية  هندسةعاد أكما ، استخداما يف العاملطلبا و كثر األيتصدر  قائمة املصادر الطاقوية 

 ابقي دول العامل.االقتصادية  بني الدول العربية و و 

فاجئة اليت شهدهتا فمع القفزات امل،املصدر الرئيسي للدخل يف الدول العربية النفطية  ال يزالالنفط كان و ف      
ىل زايدة العوائد النفطية وحتقيق فوائض نفطية معتربة استطاعت الدول العربية االنطالق إدت أواليت أسعار النفط 

تطوير البىن اهليكلية  االقتصادية  تلمش يف جهود التنمية خبطى سريعة وحققت اجنازات تنموية ال يستهان هبا
 .واجتماعية ملموسة حتقيق منو مطرد وتنمية اقتصادية االجتماعية مما انعكس على و 

لكونه مورد سيجعل اقتصادايهتا يف خطر دائم االعتماد على النفط  يف استمرار الدول العربية النفطية ن  إ      
فضال عن جمموعة من التحدايت اليت ، ألسعاره من جهة أخرىللتقلبات املفاجئة و  من جهةيوما ما  سينضب

مثل النفط والغاز دروكربونية اجلديدة يالكتشافات اهلابتلك اليت تتعلق  وابألخصصبحت تواجه النفط العريب أ
فضال عن التوجه الدويل حنو استخدام الطاقات  دولياانتاجا واستهالكا معتربين يشهدان اللذان الصخريني 

 .زايدة االهتمام الدويل ابلبيئةيف ظل ليها إخرى تزايد حجم االستثمارات املوجهة واليت عرفت هي األاملتجددة 

 احمللي والعامليتوى سمهية االسرتاتيجية للنفط العريب على املوهكذا سيتم من خالل هذا الفصل توضيح األ        
هم التحدايت اليت تواجه مستقبل أاالجنازات االمنائية اليت حققتها الدول العربية النفطية و  براز خمتلفإحماولني 

  :ةىل العناصر التاليإالنفط العريب من خالل التطرق 

  ؛العامليللنفط العريب يف السياق احمللي و األمهية االسرتاتيجية 
 ؛مكانة النفط يف االقتصادايت العربية 
 التحدايت املستقبلية اليت تواجه النفط العريب. 
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   األمهية االسرتاتيجية للنفط العريب يف السياق احمللي و العاملي ول :املبحث األ

مهية وذلك ليس فقط يزال على درجة ابلغة من األ لقد كان للنفط العريب أتثري كبري على االقتصاد الدويل وال     
بل كذلك ،ملواجهة متطلبات التنمية ابلنسبة للدول املنتجة ابعتباره املصدر املعتمد عليه كليا يف مداخيلها  ألمهيته

ابلنسبة للدول املستهلكة للنفط واليت تعتمد بدرجة كبرية على تلبية حاجاهتا الطاقوية من النفط العريب نتيجة 
استحواذه على ما يفوق نصف  ىلإخرى ابإلضافة ألواع النفط انأللخصائص اليت يتميز هبا واليت ميزته عن 

خليج السويس فريقيا و أمتمركزا بشكل رئيسي يف كل من اخلليج العريب ،مشال االحتياطات املؤكدة يف العامل 
 الصحراء الغربية.و 

 خصائص النفط العريب وأبعاده ول :املطلب األ

ة ال و ن يكون عنصر قأكثر اعتمادا يف العامل و الطاقوية األن يتصدر قائمة املصادر ألقد استطاع النفط العريب      
وقد ، يستهان به للدول العربية واليت سامهت يف رسم معامل العالقات االقتصادية بني الدول العربية والدول املتقدمة

يف حتقيق التوازن املسامهة سعار النفط و أمان للسوق النفطية العاملية من خماطر ارتفاع عترب النفط العريب صمام األا  
 .وقات العصيبةيف الكثري من األ

 اتريخ اكتشاف النفط يف الدول العربية  -1
ول الدول العربية اليت مت اكتشاف أاكتشاف النفط يف الدول العربية يف وقت مبكر ،حيث تعترب مصر  أبد    

ظهر النفط يف ممر م من خالل حقل "مجسة " حيث 1908النفط فيها واستغالله على نطاق جتاري وذلك سنة 
مرة يف املنطقة العربية وبدأ  ألولملنجم الكربيت وكان هذا االكتشاف بداية استغالل النفط على نطاق جتاري 

م ، 1913خرى منها حقل "الغردقة" سنة أم ،لتليها اكتشافات 1910االستغالل الفعلي هلذا احلقل سنة 
وتتابعت االكتشافات النفطية يف الدول العربية ،حيث مت اكتشاف عدة حقول نفطية يف كل من العراق ،البحرين 

 ويةيسة اآلالعربية املتحدة ،ومل يتوقف االكتشافات على الدول العربي واإلمارات،اململكة العربية السعودية ،الكويت 
فريقية نصيب من هذه االكتشافات حيث مت اكتشاف النفط يف كل من اجلزائر ،ليبيا ، بل كانت للدول العربية األ

جم االحتياطات من حيث زايدة حنفط العريب قفزات نوعية متتالية تونس ،املغرب والسودان ليشهد بذلك ال
هم حقوهلا أ( اتريخ اكتشاف النفط يف الدول العربية و 1.3)نتاج ،ويوضح اجلدول رقم معدالت اإلالنفطية العربية و 

 .النفطية
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 اتريخ اكتشاف النفط يف الدول العربية : (1.3اجلدول رقم )
 النفطية احلقول هم أ اتريخ اكتشاف النفط الدولة 

 م شايف ،زاكومأفاتح ،امرابن ، 1957 االمارات 
 حاسي مسعود 1956 اجلزائر

 ،السفانية الوفرة، الغوار ،الفاضليبقيق ،أ، الدمام 1938 السعودية
 الرميلة، عني زالة، كركوك 1925 العراق
 العد الشرقي ،ميدان جمزم 1960 قطر

 الروضتنيالربقان ، 1938 الكويت
 زلطن،امال ،البيضا ، اجلفرة 1963 ليبيا

 عوايل  1932 البحرين
 البورما ،عشتار 1964 تونس

 ،عقريانطح  1963 سلطنة عمان
 رمضان، س غارب ،بالعيم ،مرجانرأمجسة ، الغردقة ، 1908 مصر

 227-226حممد مخيس الزوكة ، مرجع سبق ذكره ،ـ ص ص :  من اعداد الباحثة ابالعتماد على :املصدر :

 خصائص النفط العريب  -2

 :هذه اخلصائص يف ما يلييضاح إكن مهية ابلغة ،وميأكسبته أيتميز النفط العريب مبجموعة من اخلصائص اليت     

تتميز الدول العربية املنتجة للنفط مبوقع جغرايف اسرتاتيجي من خالل : املوقع اجلغرايف للدول النفطية-2-1
سيا ،ورغم تواجد هاتني املنطقتني ابلقرب من آورواب الغربية وشرق أومها منطقتني مستوردتني للنفط  ألكربتوسطها 

قدرا ضئيال  من  الإا ال متثل ّن  أ إالمنابع القوقاز ورواب الشرقية ،حبر الشمال و أبعض املصادر اهلامة للنفط مثل 
ىل ذلك انتشار معظم حقول النفط العريب يف املناطق الساحلية املطلة على املسطحات إضافة إ،1تلبية االحتياجات

كثر هم شبكات النقل البحري األأوخليج السويس واللذان يعتربان من وسط بيض املتالبحرية مثل حبر األ
سواق ىل األإىل موانئ تصدير النفط مث إاستخداما يف العامل مما يساعد على تسهيل عملية النقل وبتكاليف معقولة 

عد بعض احلقول النفطية ،ورغم ب  التنافسي للنفط  ،فاخنفاض تكاليف النقل تلعب دورا هاما يف دعم املوقف العاملية
مبوانئ التصدير عن ه مت ربط هذه احلقول ن  إعن املناطق الساحلية كما هو احلال يف كل من العراق،اجلزائر وليبيا ف

 انبيب.ألطريق شبكة ضخمة من ا

                                                           
 ،بتصرف . 68،ص : 1974،دار الفارايب ،بريوت ،لبنان ،  البرتول و العربحممد عجالن ،  -1
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بغزارة يف االنتاج ليصل متوسط ابر النفطية العربية حيث تتميز اآل: ابر النفطية العربيةنتاج اآلإغزارة -2-2
ىل إ 1566من ،برميل يف اململكة العربية السعودية  13501ىل إ 1029نتاج اليومي للبئر الواحد من اإل

قل أ للبئراليومي  جخرى اليت يكون متوسط االنتا برميل يف العراق وغريها مقارنة ابلدول النفطية األ 23806
 ـ30ـبمريكية دانه يف الوالايت املتحدة األأبرميل يف فنزويال ويبلغ  280ىل إ 200بكثري حيث يرتاوح ما بني 
رضية وما ينتج عنها من تشققات األ ابر من اهلزاتراضي اآلأسالمة معظم ىل إ برميل ،وترجع غزارة االنتاج

 سب.سهم على خزّنا لكميات كبرية من النفط وعدم تسرهبا مع االحتفاظ بضغط مناأوانكسارات وهذا ما 

حيت متلك الدول العربية احتياطات ضخمة من النفط واليت :حجم االحتياطات النفطية العربية ضخامة -2-3
 فطي العريب من امجايل نكتشافات املتتالية مما يزيد من نسبة االحتياطي الال خر نتيجة اآىل إتتزايد من عام 

مهية خاصة مما جعله حمطة أكسب حجم االحتياطي اهلائل للنفط العريب أحيث االحتياطات النفطية العاملية ،
مهية النفط يف الوقت الذي بدأ يتناقص أطماع القوى الكربى يف العامل وحمور اهتمامها الرئيسي وخاصة بعد تزايد أ

 الصراع الذي تشهده الساحة العربية.خرى يف العامل ،وهذا ما يفسر فيه خمزون الدول املنتجة األ

يتميز النفط العريب ابخنفاض تكاليف االنتاج يف معظم الدول العربية نتيجة :اخنفاض تكاليف االنتاج-2-4
ىل االخنفاض النسيب إ ابإلضافةىل رفعه إىل مضخات إسهولة استخراجه من خالل اندفاعه الذايت ودون احلاجة 

 ألجور اليد العاملة العربية.

لة استهالكها للنفط  آحيث تتميز الدول العربية النفطية بض:لة االستهالك احمللي للنفط العريب آض-2-5
ىل إم انتاجها النفطي للتصدير الكايف ،حيث خصصت معظالصناعي طور االقتصادي و عدم التوذلك نتيجة ل

 1. يف جتارة النفط العامليةملسامهة سهم يف تصدر الدول العربية دول العامل من حيث اأمما  سواق  العامليةاأل

اخنفاض و نواع النفط يف العامل وذلك خللوه من الشوائب أجود أيعترب النفط العريب من :جودة النفط العريب-2-6
واليت تعترب من خرى حيث تعد نسبة الكربيت ة يف نفط الدول املنتجة األنسبة الكربيت اليت توجد بنسب كبري 

 2.سواقحمددات سعر النفط يف األمن سوء شوائب النفط اخلام أ

                                                           
 ، بتصرف  34-29حممد مخيس الزوكة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص :   -1
،جملة االكادميية للدراسات االجتماعية  مكانة الدول العربية ضمن خارطة سوق النفط العاملية : احلاضر ، املستقبل والتحدايتبلقلة براهيم ، –2

 . 70،ص :  2013،جوان  10واإلنسانية ،جامعة الشلف )اجلزائر ( ،العدد 
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  العريب النفط عاد بأ -3

 بعاد واليتأكسبته جمموعة من األو الدويل أمهية االسرتاتيجية للنفط العريب سواء على املستوى احمللي األ ن  إ
 :1ايضاحها يف ما يلي نميك
ساسية لالقتصادايت العربية النفطية حيث يعترب املصدر الرئيسي يعترب النفط الركيزة األ: البعد االقتصادي-3-1

على تطوير أثر مليار دوالر سنواي ،والذي كان له  200حيث تبلغ االيرادات النفطية العربية حوايل للدخل 
القطاعات االقتصادية من القطاع الصناعي ،الزراعي واملواصالت مما انعكس على حتسني املستوى املعيشي لدى 

النفطية كانت السباقة يف تقدمي املساعدة  العربية الدول ن  إفىل ذلك ،إ ابإلضافة،واطنني وتوفري مناصب الشغل امل
خرى استفادت من العائدات النفطية أهناك دول  ن  أعم مشاريعها االقتصادية كما دغري النفطية بالعربية  للدول

 .راضيهاأانبيب النفط على أنتيجة مرور 
النفطية سني مستوايت املعيشة لدى الدول العربية لقد سامهت العوائد النفطية يف حت: البعد االجتماعي -3-2

القطاع يف العمل يعتمدون بشكل كبري على  هذه الدولفراد أن كانت معظم أمناط احلياة ،فبعد أوغريت من 
مما ساعد على تقدم املستوى ن يعتمدون على العمل يف جمال الصناعة النفطية أصبحوا اآلالزراعي وتربية احليواانت 

 .تعليمي والتخفيض من معدالت الفقرالصحي وال

 الدول العربية النفطية وابقي دول نيرسم العالقات السياسية بلعب النفط دورا كبريا يف : البعد السياسي-3-3
مريكية العديد من الدول املتقدمة وحمل صراع بني الوالايت املتحدة األنظار أفقد كان النفط العريب حمط العامل ،

  مل تنجح كثريا يف استغالل النفط ودعم موقفها السياسي.النفطية الدول العربية  ن  أإال ، األوروبيةالدول و 

ىل بناء إي رغم متكن العديد من الدول العربية النفطية التحرر من االستعمار والسع:البعد االستعماري -3-4
الدول االستعمارية ما زالت تعمل على  ن  أدولة مستقلة يف مجيع قراراهتا سواء السياسية ،االقتصادية وغريها ،إال 

سواق ،حيث عملت على استنزاف النفط العريب من خالل وكيماوية عربية متطورة تواكب األصناعة برت  مقيا عرقلة
سواق النفطية ،كما شجعت كذلك الدول سعاره يف األأالتشجيع على زايدة االنتاج واالستهالك مع خفض 

 النفطية على ادخار العائدات النفطية يف بنوكها الستثمارها يف تطوير الدول املتقدمة.

                                                           

، الطبعة االوىل ،دار البارودي العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ، دراسات يف الواقع العريب : التنموي ، االقتصادي واالجتماعي نعيم الظاهر ، -1 
 ،بتصرف85-82: ،ص ص 1998األردن ،
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غالهلا من طرف الدول املتقدمة تاس لىرئيسا لتوعية الدول العربية ع لقد كان النفط سببا:البعد الوطين -3-5
حيث قامت بتأسيس شركات نفطية ،النفط  بتأميمتكلفة ممكنة ،لذا قامت  أبقلوارد النفطية املوحماولة استنزاف 

وغريها واليت يتمثل دورها يف االشراف  طراك اجلزائريةعراق ،شركة نفط الكويت ،شركة سونوطنية مثل شركة نفط ال
قامة صناعة برتوكيماوية إ ىل ذلك إضف أسعار  ،نتاج وحتديد األص تكاليف اإلحجنبية ،فعلى الشركات األ

عربية الشركة الكة العربية البحرية لنقل النفط و لنقل النفط مثل الشر لسطولأوتكوين للحد من تصدير النفط خاما 
 .وغريهالبناء وإصالح السفن 

 هيكل قطاع النفط العريب املطلب الثاين :

تساهم الدول العربية بشكل كبري يف استقرار سوق النفط من خالل ما متلكه من احتياطات نفطية ضخمة    
سواق العاملية ىل األإر يىل التصدإن االنتاج العاملي والذي ختصصه بشكل شبه كامل واستحواذها على جزء كبري م

 .خرىأنظرا الخنفاض معدالت استهالكها للنفط من جهة وزايدة منو الطلب العاملي على النفط العريب من جهة 

 احتياطات النفط العريب  -1

 713م حوايل 2013متتلك الدول العربية مصادر ضخمة من النفط  ،حيث بلغت االحتياطات املؤكدة سنة     
العربية لديها ما يفوق فالدول ،1مجايل االحتياطات العاملية املؤكدةإ% من 55.7نسبة  مشكلة بذلكمليار برميل 

كرب يف تشكيل هذا االحتياطي أنسبة  على مخسة دول عربية تستحوذحيث نصف االحتياطي النفطي العاملي 
ية املتحدة وليبيا ،فيما يف مقدمتها اململكة العربية السعودية لتليها كل من العراق ،الكويت ،االمارات العرب أتيت

متالك اخرى مما يظهر التباين الواضح يف أخرى ويكاد ينعدم يف أينخفض هذا االحتياطي النفطي يف دول عربية 
ىل اتساع استخدامه  إدى أمهية النفط العريب بفضل التطور التكنولوجي الذي أو تزداد النفط لدى الدول العربية ،

 وكأحدخرى أها املرتفعة من انحية تانحية وكلف نماألخرى  الطاقويةصادر املكمصدر للطاقة يف ظل حمدودية 
الصراع الدويل هذا ما يفسر و ،ات املتطورة يف الدول املتقدمة ستلزمات اهلامة والرئيسية يف العديد من الصناعامل

و غري مباشر أواء بشكل مباشر سعلى هذه االحتياطات النفوذ و  السيطرة جل فرضأمن على النفط العريب 
خذ ،مع األ2قصى استفادة ممكنة أبشروط حتقق بشكل مستمر وبصورة موثوق هبا و  النفطعلى  للحصول ضماان

                                                           

 .04،ص :2013،منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول )االوابك ( ،الكويت ،تطورات الصناعة البرتولية يف الدول العربية عباس علي النقي ،–1 
 .45-44،ص ص :  2012،عامل الكتاب احلديث للنشر والتوزيع ، أربد ،األردن  ، اقتصادايت العامل االسالمي فليح حسسن خلف ،- 2
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وبك أي % من احتياطات النفط يف دول األ 77االحتياطات النفطية العربية تشكل ما يقارب  ن  أبعني االعتبار 
 1.وبك رابع احتياطي منظمة األأملا يزيد عن ثالث 

االحتياطات النفطية املؤكدة من النفط العريب يف تزايد مستمر من  ن  أ( 2.3وما هو مالحظ من اجلدول رقم )   
مليار برميل وقد شكلت االحتياطات النفطية  646.8م حوايل 2000حيث بلغت سنة خرى ،أىل إسنة 

لتليها كل من العراق  يةربمجايل االحتياطات النفطية العإ% من 40.63للمملكة العربية السعودية حوايل 
سنة قصاه أالنفطية ويبلغ % على التوايل ،لريتفع حجم االحتياطات 15.12% و 17.39مارات بنسبة اإلو 

وىل اململكة العربية السعودية حبجم احتياطي بلغ يف املرتبة األ لتأيت ذلك،مليار برميل  713.1وايل م حب2009
 ن  أىل إشارة مجايل االحتياطات النفطية العربية مع اإلإ% من 37.1مليار برميل مشكلة نسبة  264.6حوايل 

حتياطات م لتشهد اال2013-2000ل الفرتة اطو  ااثبت لإلمارات العربية املتحدة بقيحجم االحتياطات النفطية 
 مليار برميل على التوايل  101.5و 143.1الكويت زايدة مرتفعة حيث بلغت حوايل العراق و  النفطية لكل من

وكذلك ابلنسبة ،مليار برميل على التوايل  96.5و 112.5حوايل م 2000بعدما بلغت سنة م  2009سنة 
احتياطاهتا  لكل من ليبيا وقطر حيث شهدت احتياطاهتا النفطية زايدة معتربة على خالف اجلزائر اليت سجلت

مليار  12و  11طات ما بني حيث تراوح حجم االحتيا،م 2013-2000النفطية زايدة ضئيلة خالل الفرتة 
م حيث 2013-2010خرية من الفرتة االحتياطات النفطية العربية اخنفضت يف السنوات األ ن  أ ،إالبرميل 

حداث اليت شهدهتا العديد من الدول األىل إمليار برميل ويعود هذا االخنفاض  709م حوايل 2012بلغت سنة 
ض فثرت على عمليات االكتشاف وحجم االحتياطات ومثال على ذلك دولة السودان اليت اخنأالعربية واليت 

االرتفاع االحتياطات االمجالية عاود ت،لم 2012مليار برميل سنة  1.5ىل إمليار برميل  5حجم احتياطاهتا من 
 مليار برميل . 712فوق تم ل2013من جديد سنة 

 

 

 

 

                                                           

 .59،ص :  2004،الطبعة األوىل ،مؤسسة الوارق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ، اقتصادايت الوطن العريبفليح حسن خلف ،  -1 
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 م2013-2000حجم االحتياطات املؤكدة من النفط العريب  خالل الفرتة : (2.3)اجلدول رقم 

 الوحدة : مليار برميل 

               
 الدولة  

 السنة
 ليبيا الكويت قطر العراق السعودية  اجلزائر االمارات

ابقي الدول 
 العربية

امجايل الدول 
 العربية

النفط  نسبة احتياطي
العريب من امجايل 

 االحتياطي العاملي%
 

2000 97.8 11.3 262.8 112.5 13.2 96.5 36 16.8 646.8 - 
2001 97.8 11.3 262.7 115 15.2 96.5 36 18 652.5 - 
2002 97.8 11.3 262.8 115 15.2 96.5 36 17.8 652.4 - 
2003 97.8 11.8 262.7 115 15.2 99 39.1 17.7 658.3 60.3 
2004 97.8 11.4 264.3 115 15.2 101.5 39.1 17.7 662 59.9 
2005 97.8 11.4 264.3 115 15.2 101.5 39.1 23.1 667.4 57.5 
2006 97.8 12.2 264.3 115 26.2 101.5 41.5 20.9 679.3 58.5 
2007 97.8 12.2 264.2 115 25.1 101.5 43.7 20.4 679.8 58 
2008 97.8 12.2 264.1 115 25.4 101.5 44.3 20.9 681.2 58.2 
2009 97.8 12.2 264.6 143.1 26.7 101.5 46.4 20.8 713.1 60 
2010 97.8 12.2 264.5 142.3 25.5 101.5 47.1 20.6 711.5 57.5 
2011 97.8 12.2 265.4 141.4 25.3 101.5 48 20.6 712.1 57.2 
2012 97.8 12.2 265.9 141.4 24.9 101.5 48.5 16.9 709 56.4 
2013 97.8 12.2 265.8 145.3 25.1 101.5 48.4 16.5 712.6 55.8 

 .20، ص : 2006،  التقرير االحصائي السنوي،  االوابك (2000-2005 ) املصدر : من اعداد الباحثة ابالعتماد على :

 . 10،   09:ص، ص 2010، التقرير االحصائي السنوياالوابك ، ( 2006-2007)                                                      

 .10، 08:  ص ، ص 2013، التقرير االحصائي السنوياالوابك،( 2008-2012)                                                      

 .08،10: ، ص ص 4201، السنوي التقرير االحصائياالوابك،( 2013)                                                           

هذه  شكلت حيثمعتربة نفطية جديدة وبكميات  خرية اكتشافاتشهد العامل العريب خالل الفرتة األوقد      
العمل  مبناقصاتسواق النفطية مما جعل الشركات النفطية العاملية تسعى للفوز االكتشافات حداث مهما يف األ

ة تنافسية ملنظمة مهيأستشكل  ةاالكتشافات النفطية احلديثة يف الدول العربي ن  أكد العديد من خرباء النفط أوقد ،
ىل املزيد من االكتشافات إتلك االكتشافات اجلديدة ستؤهل هذه الدول  ن  عوام القادمة ألاألوبك خالل األ
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 أخرىىل إاالكتشافات النفطية يف املنطقة العربية تتزايد من سنة  ن  أ( 3.3ويالحظ من اجلدول رقم )،1اجلديدة
ت اكتشافات جديدة قكثر الدول اليت حقأاجلزائر من كل من ليبيا و   حيث تعتربم 2013-2000خالل الفرتة 

اكتشافا يف ليبيا وهي السنة اليت حققت فيها  20م بلغ عدد االكتشافات النفطية 2010يف كل سنة ففي سنة 
اكتشافا  14م بـ 2010كرب عدد االكتشافات كان سنة أ ن  إما اجلزائر فأعدد من االكشافات خالل الفرتة كرب أ

 .خرى ضئيلةلتبقى االكتشافات يف الدول العربية األ

 م2013-2000كتشافات النفط العريب خالل الفرتة ا (: 3.3اجلدول رقم )

 الدولة    
   

 السنة
ابقي الدول  ليبيا الكويت قطر العراق السعودية اجلزائر ماراتاإل

 العربية
مجايل الدول إ

 العربية

2000 - 8 0 - - 1 1 31 41 
2001 - 3 1 - - 1 2 28 35 
2002 - 3 2 - - 2 3 47 57 
2003 - 3 2 - - 1 4 34 44 
2004 - 3 1 - - 2 0 10 16 
2005 - 5 2 - - 2 2 44 55 
2006 0 12 0 1 - 1 7 42 63 
2007 0 5 2 0 - 1 5 13 26 
2008 0 2 0 0 0 0 8 48 58 
2009 1 4 1 0 0 1 11 61 79 
2010 1 14 4 0 0 1 20 44 84 
2011 0 10 1 1 0 2 0 65 79 
2012 0 8 1 6 0 0 4 60 79 
2013 0 12 0 5 0 4 4 43 68 

 . 16، ص : 2006 ، االحصائي السنويالتقرير ( االوابك ، 2000-2005املصدر : من اعداد الباحثة ابالعتماد على : ) 

 . 15، ص :2010، التقرير االحصائي السنوي( االوابك ، 2006-2007)                      

 .20، ص :  2013، التقرير االحصائي السنوي( االوابك،2008-2012)                      

 .20، ص :  2014، التقرير االحصائي السنويابك،االو ( 2013)                                               

 

                                                           

،الطبعة األوىل ،دار املسرية للنشر والتوزيع و الطباعة ،عمان ،األردن ،  اقتصادايت الوطن العريبأمحد عارف العساف وحممود حسني الوادي ، –1 
 .94،ص :  2010
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 العريب  نفطنتاج الإ -2

ابر أضعاف ما تنتجه اآلابر النفطية العربية نتاجية عالية جدا حيث تنتج اآلإابر النفط العريب ذات آتعترب     
العربية  كمصر ل و الدوىل يف النفط العريب منذ االكتشافات األ نتاجإ أوقد بد،خرى من العامل أالنفطية يف مناطق 

اليت تعترب من احلقوق العمالقة يف العامل حيث نفطية عربية و وما تالها من اكتشافات لعدة حقول وغريها العراق و 
م بعدة 2013-2000نتاج النفط العريب خالل الفرتة إولقد مر ،الرقم القياسي يف معدل االنتاج اليومي  تحطم

لينخفض بعد ذلك سنة لف برميل يوميا أ 21000م حوايل 2000نتاج سنة مراحل حيث بلغ مستوى اإل
وذلك لتخفيض بعض الدول العربية من برميل يوميا  لفأ 18680دىن مستوايته حبوايل أم ويبلغ 2002

ه مل يدم طويل هذا ن  أ إالسعار واخنفاض الطلب العاملي ،أسباب منها اخنفاض األنتاجها لعدة إمستوايت 
نتاج النفطي ،وقد شكل اإللف برميل يوما أ 23049.2 حوايلم 2006سنة  حيث بلغ االخنفاض لريتفع جمددا

على أويبلغ  م 2012لريتفع سنة ،م 2006نتاج النفطي العاملي وذلك لسنة % من اإل28.3للدول العربية نسبة 
من % 32.1مشكال بذلك نسبة م 2013-2000خالل الفرتة  لف برميل يوميا أ 24158.4مستوايته بـ 

 .االنتاج العاملي

حدة وليبيا مخس الدول العربية االمارات العربية املتل من اململكة العربية السعودية ،العراق ،الكويت ،وتعترب ك      
، م2012فطي العريب سنة لننتاج ا% من اإل81.85مستحوذة على نتاج النفطي العريب لى اإلعيطرة وىل املساأل

نتاج مجايل اإلإمن  %40.41 لف برميل يوميا ممثال نسبةأ 9763.4نتاج اململكة العربية السعودية إحيث بلغ 
ن حققت م بعد أ2011-2006خالل الفرتة  وابألخصنتاجها إن تراجع أم بعد 2012وذلك سنة  العريب

سباب من بينها أىل عدة إنتاج راجع اخنفاض اال ن  إو ،لف برميل يوميا أ 9443م حبوايل 2005نتاجا معتربا سنة إ
عضاء يف منظمة الدول اخنفاض الطلب العاملي على النفط مع زايدة املعروض من البلدان املصدرة للنفط غري األ

 2977.6نتاجها اليومي حوايل إيف املرتبة الثانية الكويت واليت بلغ متوسط  لتأيت( ،OPECاملصدرة للنفط )
نتاج النفطي العريب ،لتليها كل من % من اإل 12.32بذلك نسبة  مشكلةم 2012خالل سنة  يوميابرميل  لفأ

 .% على التوايل 6.01% و10.97% ،12.11 مارات وليبيا بنسبةالعراق ،اإل

نتاج إمتفاوتة على اثرا آخرية اليت شهدهتا املنطقة العربية يف الفرتة األ واألمنيةللتطورات اجليوسياسية  ولقد كان     
إال لف برميل يوميا ،أ 589.5م حيث بلغ 2011،فاإلنتاج النفطي اللييب شهد اخنفاضا حادا سنة  الدول العربية

حيث بلغ االنتاج توايت مقاربة للمستوايت السابقة ىل مسإ ادتهعإو نتاج ا متكنت من الرفع من مستوايت اإلّن  أ
 .برميل يوميالف أ 864.5م حمققة زايدة قدرها2012لف برميل يوميا خالل سنة أ 1454

لبعض حقوهلا النفطية  عاين من النضوب الطبيعيصبحت تأكذلك يف بعض الدول اليت   كما اخنفض االنتاج     
 733ىل إم 2007لف برميل يوميا سنة أ 845.3خرية مثل قطر اليت اخنفض انتاجها من خالل السنوات األ
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ذا املستوى يف السنوات املوالية ،وكذلك احلال م ليبقى االنتاج تقراي اثبتا عند ه2009لف برميل يوميا سنة أ
ىل إلف برميل يوميا اخنفض أ 1426م حبوايل  2006قصى مستوايته سنة أنتاج ابلنسبة للجزائر فبعدما بلغ اإل

م  متكن معظم الدول العربية من رفع مستوايت 2012يف سنة  ن  أ إالم .2011لف برميل يوميا سنة أ 1162
منو الطلب العاملي على النفط سعار النفط ،أسباب نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ارتفاع أدة لعنتاجها إ
 .قامة مشاريع توسيع الطاقة االنتاجية وغريهاإو 

 م2013-2000تاج النفط العريب خالل الفرتة إن( :4.3اجلدول رقم )

 لف برميل يوميا أالوحدة : 

    
 الدولة

   
 السنة

 ليبيا الكويت قطر العراق السعودية  الجزائر االمارات
باقي الدول 

 العربية

اجمالي 
 الدول
 العربية

%من 
انتاج 
 العالم

2000 2280 796 8090 2700 648 1984 1347 3155 21000 - 
2001 2231 842 7890 2600 632 1947 1324 3156 20622 - 
2002 1900 850 7093 2127 568 1746 1316 3079 18680 - 
2003 2287 1111 8410 1328 635 2107 1428 3057 20361 - 
2004 2344 1311 8897 2106 755 2289 1581 2876 22159 - 
2005 2468 1350 9443 1840 800 2428 1640 2798 22766 31.4 
2006 2568 1426 9208 1957.2 802.9 2644.5 1751.2 2691.4 23049.2 28.3 
2007 2529 1398 8978.6 2035.2 845.3 2574.5 1673.9 2770.1 22804.6 26.4 
2008 2572.2 1356 8532 2280.5 842.8 2676 1749 2646.3 22654.8 27 
2009 2242 1221 8184 2336 733 2261.6 1474 2669 21120.6 29.7 
2010 2324 1190 8165.6 2358 733.4 2312.1 1495 2712.8 21290.9 29.6 
2011 2564 1162 9311 2558 734 2658.7 589.5 2603.7 22180.8 30.7 
2012 2652.5 1203 9763.4 2927.5 736 2977.6 1454 2444.5 24158.4 32.1 
2013 2797 1203 9640 2980 724 2921.6 993.3 1959.8 23218.7 30.5 

  .24، ص : 2006،  السنويالتقرير االحصائي ( االوابك ، 2000-2005املصدر : من اعداد الباحثة ابالعتماد على : ) 

 .20،19 ، ص : 2010، التقرير االحصائي السنوي( االوابك ، 2006-2007)              

 .30، 28، ص :  2013، التقرير االحصائي السنوي( االوابك،2008-2012)              

 .30، 28، ص : 2014، ،التقرير االحصائي السنوياالوابك (2013)      
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ه عند املطابقة ما بني االحتياطات النفطية املتوفرة لدى الدول العربية ومستوايت االنتاج ن  أىل إشارة  وجتدر اإل   
مكانيات لزايدة الطاقة االنتاجية احلالية واملستقبلية وذلك نظرا حلجم االحتياطات الضخمة املتوفرة إهناك  ن  إف

نتاج العاملي من النفط يف الوقت الذي ميتلك قل من ثلث  اإلأنتاج النفط العريب ال ميثل سوى إ ن  ألديها ابعتبار 
 1.كثر من نصف االحتياطات العاملية املؤكدةأ

 النفط يف الدول العربية  ستهالكا -3
حيث العربية يف خمتلف القطاعات االقتصادية  ولالنفط كان وال يزال املصدر الطاقوي الرئيسي يف الد ن  إ     

خرى مثل أ% من االحتياجات الطاقوية يف العامل العريب ليتم تغطية الباقي مبصادر طاقوية 52.9يغطي النفط 
ىل إ وذلك راجعجيعلها اليوم مستهلكا غري هامشي للنفط لعربية للنفط الدول ا كتزايد استهال ن  وإلغاز الطبيعي ،ا

املثال ال احلصر زايدة االعتماد العريب على النفط مع  جمموعة من العوامل واليت خنص ابلذكر منها على سبيل
،ارتفاع نسبة النمو السكاين والذي رافقه ارتفاع يف مستوايت املعيشة مع  خرىاستبعاد املصادر الطاقوية األ

 .2طسعار النفأاخنفاض 
الكمية حيث قفزت م ،2013-2000لقد تضاعف استهالك النفط يف الدول العربية خالل الفرتة      

لف برميل مكافئ أ 4756.1 ىلإم 2000سنة يوميا لف برميل مكافئ نفط أ 3786املستهلكة من النفط من 
يوميا لف برميل مكافئ نفط أ6545.9م حبوايل 2013قصى مستوايته سنة أم ليبلغ 2006نفط يوميا سنة 

نتيجة  خرى أذا ما مت مقارنته مع دول إلة املتناهية آورغم ذلك مازال استهالك النفط يف الدول العربية يتسم  ابلض
 .عدم التطور االقتصادي والصناعي بدرجة كافية

سعار احمللية عدم متاثل الدول العربية يف مستوايت الدخل ويف توافرها على املوارد النفطية مع اختالف األ ن  إو       
حيث بدى واضحا ارتفاع مستوايت االستهالك يف الدول  لنفطلمن حيث حجم استهالكها  ىل تباينهاإدى أ

اململكة العربية السعودية الدول العربية من حيث  وقد تصدرت،3سعار املنخفضة املنتجة ذات الدخل املرتفع  واأل
م ما يشكل 2013لف برميل مكافئ نفط يوميا سنة أ 2271.8ذ بلغ استهالكها اليومي إحجم االستهالك 

بنسبة  االمارات واجلزائرلتليها كل من العراق ،مجايل استهالك الدول العربية ،إ% من 34.7نسبة 
 .م2013وذلك خالل سنة  % على التوايل5.95%و%6.5،10.6

                                                           

 .72بلقلة إبراهيم ،مرجع سبق ذكره ،ص : –1 
،تقرير املنتدى العريب للبيئة والتنمية حول الطاقة املستدامة :التوقعات ،  النفط العريب يف السياق العاملي واحملليبسام فتوح ولورا الكتريي ، -2 

 .23،ص : 2013ن  ،التحدايت واخليارات ،املنتدى العريب للبيئية والتنمية ،بريوت ،لبنا
 09،ص : 1997،املعهد العريب للتخطيط ،الكويت ،ديسمرب   النفط والتنمية املستدمية يف االقطار العربية :الفرص والتحدايتمجيل طاهر ، - 3
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 م2013-2000استهالك الدول العربية للنفط خالل الفرتة ( :5.3اجلدول رقم )

 لف برميل مكافئ نفط يوميا أالوحدة :

 الدولة    
   

 السنة
ابقي الدول  ليبيا الكويت قطر العراق السعودية  اجلزائر االمارات

 العربية

امجايل 
الدول 
 العربية

2000 295 215 1164 388 23 188 160 1353 3786 
2001 298 220 1175 392 23 175 163 1368 3814 
2002 302 223 1194 397 41 185 166 1378 3886 
2003 295 224 1212 450 41 199 170 1405 3996 
2004 315 235 1290 472 42 215 180 1447 4196 
2005 345 255 1400 500 45 235 195 1525 4500 
2006 296.5 323.6 1453.2 370.5 57.4 374.2 200.4 1680.1 4756.1 
2007 319.8 331.6 1586.9 344.6 66.4 392.4 203 1826.1 5070.8 
2008 331.3 309.5 1714.2 418.8 83.3 411 221 1996.7 5486.4 
2009 308.3 366.7 1896.9 494.6 90.3 316.5 329.6 2079.1 5882 
2010 325.2 363.8 2019.9 538.2 92.3 337.4 358.5 2095.4 6130.9 
2011 323.6 369.3 2116.2 592.6 102.9 282.3 246.9 2148.5 6182.4 
2012 340.5 408.6 2227.1 636.8 113.4 278.7 253.6 2073.5 6332.3 
2013 425.6 389.5 2271.8 694.4 105.9 300 232.1 2126.6 6545.9 

 استهالك النفط بشمل استهالك املشتقات النفطية و االستهالك املباشر للنفط اخلام  

 . 46ص :، 2006 ، التقرير االحصائي السنويوابك ،( األ2000-2005اد على : ) املصدر : من اعداد الباحثة ابالعتم

 . 42ص :،2010، يالتقرير االحصائي السنو وابك ،( األ2006-2007)      

 .66ص : ، 2013، التقرير االحصائي السنويك،واب( األ2008-2012)        

 .66ص : ، 4201، التقرير االحصائي السنويك،واباأل( 2013)

 جتارة النفط العريب املطلب الثالث :

 دالتحجم التبا علىنتاج فقط بل كذلك اإلتتوقف على حجم االحتياطات و ال  مهية النفط العريبأ ن  إ     
 أبنواعتميز ابرتفاع الطلب العاملي عليه مقارنة يالنفط العريب  ن  أابعتبار ،التجارية اخلاصة هبذه السلعة االسرتاتيجية 

م للصناعات كمصدر مهم للطاقة وكمادة خاالصناعية الكربى عليه  حيث تعتمد الدول ،خرى النفط األ
  خرى أمن جهة واخنفاض تكاليف تكريره البرتوكيماوية ،وذلك الخنفاض التكاليف من جهة وجلودة النفط العريب 
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  نتاجها النفطي للتصدير مما يعطيها وضعا مهيمنا يف التجارة الدولية للنفطإالدول العربية ختصص معظم  ن  أكما 
خرى خالل أىل إلصادرات النفطية العربية يف منو متزايد من سنة ا ن  إ( ف5.3وكما هو مالحظ من اجلدول رقم )

لف برميل يوميا  أ 15150 م حوايل 2000يل الصادرات النفطية سنة ام ،حيث بلغ امج2013-2000الفرتة 
 18671.7م حبوايل 2012قصاها سنة أوبلغت م 2011سنة لف برميل يوميا أ 16221.3ىل حوايل إلتصل 

هناك بعض السنوات  ن  أإال لف برميل يوميا عن السنة السابقة ،أ 1450.4حمققة زايدة بلغت حوايل  لف برميلأ
ىل اخنفاض الطلب العاملي على النفط الراجع إشهدت الصادرات العربية من النفط  اخنفاضا حمسوسا وذلك راجع 

 ىل جمموعة من العوامل قد سبق ذكرها .إ

لف برميل يوميا حبلول سنة أ 20بعض الدول العربية حوايل لصادرات النفطية الن تبلغ أه من املفرتض ن  أكما      
 1م .2035

وقد تزايدت الصادرات النفطية لبعض الدول العربية يف حني اخنفضت يف بعض منها حيث تباينت نسبة      
ثر الدول تصديرا للنفط كأخرى ،حيث تعد اململكة العربية السعودية من أىل إاالرتفاع واالخنفاض من دولة 

حيث بلغ نصيب ،ماليني برميل يوميا  7و 6م ما بني 2013-2000تراوحت صادراهتا النفطية خالل الفرتة و 
،  االماراتليها كل من  مجايل الصادرات النفطية العربية لتإ% من 42.6م حوايل 2013صادراهتا النفطية لسنة 

ت الصادرات النفطية وقد بلغ،% وذلك لنفس السنة  11.58و %13.44، % 15.2بنسبة  العراق والكويت
ليبيا ،ويف م 2013-2000خرى للفرتة مقارنة ابلسنوات األ م2012سنة قصاها خالل أ هذه الدولبعض يف 

ىل إلف برميل يوميا وذلك راجع أ 282م حيث بلغت 2011النفطية اخنفاضا حادا سنة  اتصادر الشهدت 
خالل  الوضعا متكنت من تدارك ّن  أ إالالبالد واليت انعكست سلبا على صناعتها النفطية ،حداث اليت شهدهتا األ

كثر من أمن حتقيق  حيث متكنت لف برميل يوميا أ 1011م حيث بلغت صادراهتا النفطية حوايل 2012سنة 
 .م2011سنة بضعاف ونصف مقارنة أثالث 

 

 م2013-2000خالل الفرتة  حجم صادرات النفط العريب اخلام(:6.3اجلدول رقم )

  لف برميل يومياأالوحدة :
                                                           

 .20مرجع سابق ،ص :-1 
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 الدولة    
   

 السنة
ابقي الدول  ليبيا الكويت قطر العراق السعودية اجلزائر االمارات

 العربية
امجايل الدول 

 العربية

2000 1815 461 6253 2004 618 1231 1005 1763 15150 
2001 1787 442 6036 1776 606 1214 988 1688 14536 
2002 1614 566 5285 1495 568 1138 984 1664.7 13315 
2003 2048 741 6523 389 541 1243 1127 1590.5 14203 
2004 2172 893 6813 1450 543 1415 1285 1663.6 16235 
2005 2195 970 7209 1472 677 1651 1306 1577 17057 
2006 2420.3 947.2 7029.4 1467.8 620.3 1723.4 1425.6 1074.2 16708.2 
2007 2342.7 1253.5 6962.1 1643 615.1 1612.9 1377.8 1077.2 16884.3 
2008 2334.4 840.9 7321.7 1855.2 703.1 1738.5 1403.4 1618.7 17815.9 
2009 2012.5 747.4 6267.6 1960 601.1 1348.3 1058 1635.7 15630.5 
2010 2102.5 708.8 6644.1 1890 491.7 1429.6 1143 1610.6 16020.4 
2011 2342 697.6 7218.1 2166 587.8 1816.1 282 1111.7 16221.3 
2012 2444 685.9 7556.8 2423.3 588.3 2977.6 1011 984.9 18671.7 
2013 2701.1 608 7571 2390 509.2 2058.3 684 1248.1 17769.7 

 . 66، ص : 2006،  التقرير االحصائي السنوي( االوابك ، 2000-2005املصدر : من اعداد الباحثة ابالعتماد على : ) 

 . 57، ص :2010، التقرير االحصائي السنوي( االوابك ، 2006-2007)        

 .92، ص :  2013، التقرير االحصائي السنوي( االوابك،2008-2012)        

 .92، ص :  4201، التقرير االحصائي السنوياالوابك، (2013)                                                

مليون برميل يوميا مرتفعة حبوايل  55.3م حبوايل 2012سنة  للنفط وقد قدرت حجم الصادرات العاملية     
م واليت بلغ فيها حجم الصادرات النفطية 2011% عن سنة 1.3بنسبة  ارتفعت لف برميل يوميا أيأ 700

مجايل الصادرات النفطية إ،وقد بلغ نصيب صادرات الدول العربية من مليون برميل يوميا  54.6العاملية حبوايل 
وتعترب كل من اململكة العربية السعودية ،العراق ،الكويت ،االمارات ،م 2012% سنة 33.76العاملية حوايل 
مجايل إ% من 91.75 ما يقارباستحوذت على  ثرا للنفط حييكثر الدول تصدأواجلزائر ليبيا ،العربية املتحدة 

ية واليت سيو  السوق اآلىلإوتوجه الصادرات النفطية العربية  م2012الصادرات النفطية للدول العربية وذلك لسنة 
 14مجايل الصادرات النفطية العربية وابلتحديد الصني ،اهلند والياابن بنسبة إ% من  67.6على حوايل  استأثرت
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% وذلك خالل 12.6مريكا الشمالية أو % 17.1 وروبيةالسوق األ،% على التوايل 16.2%و %11.7 ،
  1نفس السنة .

م ،فإن  كل من 2014ووفقا للتقرير االقتصادي العريب املوحد الصادر عن صندوق النقد العريب لسنة       
مجايل الصادرات إ% من 85االمارات العربية املتحدة ،السعودية ،العراق والكويت  قد استحوذت على ما يفوق 

ثرت أاليت استىل السوق اآلسيوية إرات وجهة هذه الصادم م2013النفطية  للدول العربية النفطية خالل سنة 
اليت كان نصيبها من سها الصني ،اهلند والياابن و أ% من امجايل الصادرات النفطية العربية وعلى ر 70على حوايل 

% على التوايل ،أضف إىل ذلك السوق االوروبية 15.1%و 11.9%،15.6الصادرات النفطية العربية حوايل 
سنة  % وذلك خالل11.5% أما أمريكا الشمالية فاستحوذت على 16.5اليت استحوذت على حوايل 

 2م.2013

مليار دوالر مقارنة  10.44حوايل  م2012ما خيص التجارة البينية للنفط العريب فقد بلغت سنة في وأما     
وقد مثلت حصة التجارة ،م 2011عن سنة  % 2.7مسجلة بذلك زايدة ضئيلة بلغت  مليار دوالر 10.16بــ

،وتعترب كل من م2012% من متوسط قيمة التجارة البينية العربية خالل سنة 9.3البينية للنفط نسبة قدرها 
اجلزائر الدول الرئيسية املصدرة للنفط لباقي الدول العربية دية ،العراق ،االمارات ،الكويت و اململكة العربية السعو 

ويف جانب ،م2012للنفط خالل سنة  البينية% من الصادرات 92.1خرى حيث بلغت حصة صادراهتا األ
% من الواردات 88اليمن على حوايل ردن واملغرب ،مصر و األللنفط استحوذت كل من العربية الواردات البينية 

 .للنفطالعربية  البينية 

 

 

 

 

 م2012-2009 التجارة البينية للنفط العريب خالل الفرتة(:7.3اجلدول رقم )
                                                           

 .بتصرف 107،  106،ص ص : 2013، التقرير االقتصادي العريب املوحدصندوق النقد العريب ، -1 
 .113، ص : 2014، التقرير االقتصادي العريب املوحد صندوق النقد العريب ،  -2 
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 2009 2010 2011 2012 
 10.437 10.163 10.876 9.743 )مليار دوالر ( للنفطالبينية تجارة قيمة ال

 9.3 9.7 11.9 12.1 التجارة البينية العربية )%(قيمة من متوسط  التجارة البينية للنفط حصة 
 180املصدر : صندوق النقد العريب ، مرجع سبق ذكره ، ص : 

حصة الصادرات البينية للنفط متثل نسبة ضئيلة  ن  إجتارة النفط ،فيف سواق البينية العربية ما يتعلق أبمهية األوفي    
اململكة العربية السعودية ،االمارات واجلزائر   صادرات العربية فمثال الصادرات البينية النفطية لكل منمن امجايل ال

ردن يستويف األ ن  إالبينية من النفط فالوادرات  ما يف ما خيصأ% . 2.3% و 1.8% ، 1.6كانت على التوايل 
ىل مصر اليت بلغ حجم وارداهتا النفطية من الدول إالدول العربية وكذلك ابلنسبة النفط من جل حاجياته من 

% على التوايل وذلك لسنة  98.3و %  55حوايل لبنان و مجايل وارداهتا من النفط ،املغرب إ% من  71العربية 
1م.2012

 

 م2012حجم الصادرات والواردات البينية من النفط  لبعض الدول العربية لسنة (:1.3)الشكل رقم 

 
 .180ص :، سبق ذكرهمرجع تماد على : صندوق النقد العريب ،عداد الباحثة ابالعإاملصدر: من 

 

    النفط يف االقتصادايت العربية مكانة املبحث الثاين :
                                                           

 .179،180ص:  ،ص سبق ذكرهصندوق النقد العريب ،مرجع  -1 

0 50 100

االردن 

لبنان 

المغرب 

مصر 

االردن لبنان المغرب مصر

من العالم 0 1.7 45 29.3

واردات بينية 100 98.3 55 70.7

%(  )حجم الواردات البينية ومن بقية دول العامل  

0 50 100

الجزائر 

السعودية 

قطر 

االمارات 

الجزائر السعودية قطر االمارات

العالم 97.7 98.4 100 98.2

صادرات بينية 2.3 1.6 0 1.8

)%(حصة الصادرات البينية واىل بقية  دول العامل
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لقد لعب النفط دورا ابرزا يف املسار التنموي للدول العربية وخصوصا يف الفرتات اليت شهدت فيها النفط     
اجنازات الدول العربية النفطية من خالهلا ىل زايدة االيرادات النفطية واليت حققت إدى أمل يسبق له مثيل مما ارتفاعا 
 عديدة.تنموية 

 توظيفها  وأساليبيرادات النفطية العربية اإلول :املطلب األ

النفطية العربية واليت شهدت ارتفاعا متزايدا على خلفية  لإليراداتلقد شكلت فرتة السبعينات منعطفا حامسا     
تراجعا فيها االيرادات النفطية العربية ابستثناء بعض الفرتات اليت شهدت ىل غاية يومنا هذا ،إسعار النفط أارتفاع 

وقد شكلت  ىل تراجع أسعار النفط أو تراجع االنتاج النفطي أو كالمهاإسواء طفيفا والذي ميكن ارجاعه 
يرادات النفطية ساليب توظيف اإلأمجايل االيرادات العامة ،وقد تنوعت إسد من االيرادات النفطية العربية حصة األ

 االستثمارات يف الدول الرأمسالية الكربى.ارجية و االقتصاد الداخلي ،املساعدات اخل مابني 

  االيرادات النفطية العربية  -1

يف الدول العربية املصدرة الرئيسية للنفط حيث جاءت هذه الزايدة مدعومة بشكل العامة االيرادات  تارتفع      
 واملنح يرادات العامةاإل تخصوصا يف دول جملس التعاون اخلليجي ،حيث بلغيسي ابرتفاع االيرادات النفطية و رئ

 488م وتبلغ 2006ضعاف سنة أمليار دوالر لرتتفع بثالث  197م حوايل2001للدول العربية النفطية سنة 
يرادات اإل ن  أعة احلال ومبا بيم حبوايل ترليون دوالر ،وبط2012قصى مستوايهتا سنة أمليار دوالر ،كما بلغت 

خرى شهدت زايدة مستمرة ،حيث بلغت نسبتها هي األفمة العربية يرادات العاإلالنفطية تشكل نسبة كبرية من ا
% يف كل  60و 50م وتراوحت ما بني 2012% وذلك سنة 77.3يرادات الدول العربية النفطية حوايل إمن 

 .  1% يف كل من السعودية ،االمارات ،العراق و ليبيا80من اجلزائر وقطر وفاقت نسبة 

 

 

 

 م2013-2001تطور االيرادات النفطية العربية خالل الفرتة (:8.3رقم ) دولاجل
                                                           

 .116صندوق النقد العريب ،مرجع سبق ذكره ،ص :  -1 
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 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة
 488222 344347 294934 237032 189463 197498 ) مليون دوالر( االيرادات العامة واملنح

 73.46 71.59 65.22 62.06 56.87 58.58 نسبة االيرادات النفطية من االيرادات العامة
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 1013582 1072830 897533 712147 599146 877922 521423 االيرادات العامة واملنح ) مليون دوالر(
 71.5 77.3 73.7 70.6 69.6 76.1 70.91 نسبة االيرادات النفطية من االيرادات العامة

 الصادرة عن صندوق النقد العريبالعريب املوحد االقتصادي اعداد خمتلفة من التقرير عداد الباحثة ابالعتماد على :إمن املصدر : 

م ،حيث بلغت يف بداية الفرتة ما يفوق 2013-2008يرادات النفطية العربية خالل الفرتة منت اإلوقد       
% مقارنة حبوايل 25منت حبوايل  ،وقدم 2012مليار دوالر سنة  829مليار دوالر لرتتفع وتبلغ حوايل  262
%  ما بني سنيت 7.4ىل زايدة النمو الناتج النفطي حبوايل إم ،ويرجع ذلك 2011مليار دوالر سنة  661

م 2012دوالر سنة  109.5ىل إسعار النفط ولو بنسبة ضئيلة ليصل أىل ارتفاع إم من جهة و 2012و  2011
مارات والكويت  االيرادات النفطية يف كل من السعودية ،اإل م ،وقد ارتفعت2011دوالر سنة  107.5قارنة بـ م

مليار دوالر  13حيث بلغت ،م 2011ة اخنفاضا شديدا خالل سنة على خالف ليبيا اليت عرفت ايراداهتا النفطي
ه مت ن  أ إالثر كبري على االنتاج النفطي ،أمنية اليت شهدهتا خالل تلك الفرتة واليت كان هلا نتيجة التداعيات األ

مليار دوالر أي زايدة بنسبة 60ىل إم لتصل 2012ىل االرتفاع من جديد سنة إتدارك الوضع وعادت 
 .%5.5م ليقدر هذا االخنفاض بــ 2013لتعاود االيرادات االخنفاض من جديد سنة .344%

ما يف ما خيص ابقي الدول العربية النفطية تراجعت االيرادات النفطية بدرجات متفاوتة يف كل من تونس أ     
تداعيات التحوالت ىل جمموعة من العوامل منها تداعيات االنفصال يف السودان ،إسوراي والسودان ويرجع ذلك 

نتاج النفطي وعوامل إلبظالهلا على ا لقتأواليت ية يف كل من سوراي ،تونس واليمن منالسياسية واألوضاع األ
 .1داء االيرادات النفطيةأاستقراره يف هذه الدول ،مما انعكس سلبا على 

 

 

 م2013-2008االيرادات النفطية يف بعض الدول العربية النفطية خالل الفرتة :(9.3)اجلدول رقم 

                                                           

 .118صندوق النقد العريب ،مرجع سبق ذكره ،ص :  –1 
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  مليون دوالرالوحدة :

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 75824 110088 71274 44323 47406 98434 االمارات
 46761 53952 54627 39044 33212 63322 اجلزائر 

 276012 305285 275829 178729 115845 262232 السعودية 
 94886 91565 83894 56958 44016 65615 العراق 
 34285 46576 42087 26618 16452 19757 قطر 

 106647 103589 70120 57682 72251 63272 الكويت 
 41008 60317 13575 47729 28278 51949 ليبيا 

  43657 29256 36015 49623 56665 48995ابقي الدول العربية 
 724418 829023 661186 487212 386884 668355 جمموع الدول العربية 

 ، مصر واليمن.وراي ،عمان ،سابقي الدول العربية : البحرين ،تونس ، السودان 

 خمتلفة من التقرير االقتصادي العريب املوحد لصندوق النقد العريب أعدادمن اعداد الباحثة ابالعتماد على   املصدر : 

منذ اتفاقيتا  وابألخص النفطية العربية شهدت ارتفاعا متزايدا منذ السبعينات االيرادات ن  إوعلى العموم ف     
م منعطفا 1974ا ،وقد كان سنة مسعار النفط مبوجبهأم وارتفاع 1971يف بداية سنة  **و طرابلس طهران

ابستثناء  هذا ىل يومناإحيث شهدت عقبها ارتفاعا متزايدا للعوائد النفطية العربية حامسا للعوائد النفطية العربية 
سعار أىل تراجع إرجاعه سواء كن ا  النفطية العربية تراجعا طفيفا والذي مي يراداتبعض الفرتات اليت شهدت فيها اال

ىل تزايد إدت أسباب الرئيسية اليت و كالمها ،وميكن القاء الضوء على األأنفطي لتراجع االنتاج ا وأالنفط 
 :1ىل يومنا هذا واليت ميكن ايضاحها يف ما يليإالنفطية منذ السبعينات  االيرادات

  ىل تزايد العوائد النفطية؛إدت أسباب اليت تت يف مقدمة األأسعار النفط واليت  أتزايد 
 زايدة االنتاج النفطي العريب نتيجة زايدة الطلب العاملي عليه؛ 
 نفطية جديدة مستقلة حصلت على امتيازات هلا ومنافستها للشركات النفطية العاملية الكربى   اتظهور شرك

 النفطية العربية؛ ىل تزايد عائد الربميل والعوائدإدت أسباب اليت كانت من األ
                                                           

  م ومت توقيع اتفاق مجاعي بني دول منظمة األوبك والشركات النفطية لرفع األسعار  ووضع  1971فيفري  14اتفاقية طهران اليت مت انعقادها يف
 . برانمج موحد  للسعر على مدى السنوات القادمة ومنذ ذلك التاريخ أصبح  ملنظمة األوبك دور مباشر مع الشركات النفطية يف حتديد األسعار

م وقد جاءت هذه االتفاقية مشاهبة التفاقية طهران يف معظم بنودها ما عدا االختالف يف تسعري 1971مارس  20اتفاقية طرابلس مت انعقادها يف  ** 
 الربميل للنفط العريب املصدر من موانئ كل من اجلزائر ،العراق ،السعودية وليبيا.

 150-149:نواف الرومي ،مرجع سبق ذكره ، ص ص  -1 



 مكانة النفط يف االقتصادايت العربية يف ضوء االجنازات احملققة والتحدايت                         الفصل الثالث 
 

172 
 

  النفطية ،حيث تزايد الوعي لدى  يراداتخرى كان هلا دور كبري يف تزايد االاليت هي األ العوامل السياسية
حتقيق االستقالل السياسي و  النفطية ايراداهتاالدول العربية النفطية بضرورة دعم براجمها وخمططاهتا التنموية بواسطة 

طماع التوسعية يف املنطقة ألصاحبة ا الرأمساليةط وحكوماهتا وبقية الدول واالقتصادي من سيطرة شركات النف
االستثمار الوطين املباشر للنفط من و ابلتأميم العديد من الدول العربية النفطية قيام ما كان نتيجة ذلك ،العربية 

 .خالل الشركات النفطية الوطنية اليت تولت قيادة عمليات االستكشاف ،التنقيب واالستخراج 

كان   اليتو رئيسية حىت يومنا هذا  الدول العربية النفطية شهدت ثالث طفرات نفطية ن  أىل إشارة كما جتدر اإل     
سعار النفط من أكانت نتيجة ارتفاع وىل  فالطفرة النفطية األ،ر النفط اسعأ يف التلقائيةاملفاجئة و نتيجة للقفزات 
 14من  سعار النفطأما الطفرة الثانية فقد ارتفعت أم ،1977م و 1973دوالر ما بني  11ىل إثالث دوالرات 

فت م ،وقد اتص1982ىل غاية إواستمر ذلك م 1979دوالر سنة  31كثر من أىل إم 1978سنة  دوالر
ما يف ما خيص أقدرهتا االستيعابية ،بضعف هياكلها و الثانية وىل و خالل الطفرتني األاالقتصادايت العربية النفطية 

اتسمت االقتصادايت ،و  م2008-2002خالل الفرتة  دوالر  95ىل إسعار النفط أالطفرة الثالثة فقد ارتفعت 
 1ارتفاع قدرهتا االستعابية .و  ه الطفرة  ابتساع اقتصادايهتا العربية النفطية خالل هذ

 ساليب توظيف االيرادات النفطية العربية أ -2

د الداخلي ،املساعدات اخلارجية لقد تعددت االجتاهات الرئيسية لتوظيف االيرادات النفطية مابني  االقتصا     
 :يضاحها يف ما يليإى ،واليت سيتم االستثمارات يف الدول الرأمسالية الكرب و 

 االقتصاد الداخلي -2-1

تتسم االقتصادايت العربية النفطية على العموم ابلسمات املميزة لالقتصادايت املتخلفة ،وذلك من حيث        
 واحد مورد رئيسي على كل االعتماد بشاخنفاض نصيبه من الناتج القومي و ناعي ،صتدهور مستوى النشاط ال

 .1التوازن مابني القطاعات االقتصادية املختلفة املكونة للنشاط االقتصادينعدام إىل إ ابإلضافةاملتمثل يف النفط و 

                                                           

،ص ص 2009،ملتقى الطاقة العريب ،بريوت ،سبتمرب  صناديق الثروة السيادية ودورها يف ادارة الفوائض النفطيةماجد عبد هللا املنيف ، -1 
 .بتصرف04-05:
لنشر واخلدمات الصحفية  ،مركز احملروسة ل النفط واألموال العربية يف اخلارج :مخس دراسات يف االقتصاد الدويل املعاصرعبد اخلالق فاروق ،-1

 .78،ص : 2002واملعلومات ،مصر ، 



 مكانة النفط يف االقتصادايت العربية يف ضوء االجنازات احملققة والتحدايت                         الفصل الثالث 
 

173 
 

ساسيا من أيتم توظيف العوائد النفطية يف االقتصاد الداخلي من خالل االنفاق العام الذي يعترب عنصرا       
سب اليت حققها املكاعناصر النمو والتنمية والذي يلعب دورا رئيسيا يف زايدة االستثمار يف البىن التحتية فمعظم 

مني العديد من تت من االستثمار يف البىن التحتية ،كما يساهم االنفاق العام بفعالية يف أتأ مريكياالقتصاد األ
كثر أة كلما كانت يدصحة جخرية بثقافة واسعة و كلما متتعت هذه األاخلدمات مما ينعكس على القوى العاملة ،ف

 .2وحتقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعيملداخيل اعادة توزيع إىل ذلك إضف أنتاجية ،إ

م حيث بلغ امجايل االنفاق 2013-2001نفاق العام خالل الفرتة وقد شهدت الدول العربية زايدة يف اإل       
م حبوايل 2007 سنةمليار دوالر لريتفع ويبلغ الضعفني  134م حوايل 2002لسبع دول نفطية رئيسية سنة 

 681م ويفوق 2013لريتفع سنة  مليار دوالر  664ما يفوق م 2012ليار دوالر ،كما بلغ سنة م 326
العام من بني الدول  نفاقلإل اكرب حجمأاليت خصصت  ،وتعترب اململكة العربية السعودية الدولة مليار دوالر 

% من 36.46ي بنسبة أ مليار دوالر 248ما يفوق م 2013السبع حيث بلغ االنفاق العام هلذه الدولة سنة 
مليار دوالر أي بنسبة  101كل من االمارات العربية املتحدة حبوايل لتليها  امجايل االنفاق العام هلذه الدول ،

 .% 13.44مليار دوالر بنسبة  91حبوايل  العراق% مث 14.91

 :3زايدة االنفاق العام جندراء تكون غالبا و   ومن العوامل الرئيسية اليت      

 ىل ذلك التنافس إقامة املشروعات العامة ،أضف إالتوسع يف :زايدة الدخل القومي و  العوامل االقتصادية
عاانت اقتصادية إن يلعب دورا كبريا يف زايدة االنفاق العام وذلك سواء يف صورة أاالقتصادي الذي ميكن 

عاانت  من إو أسواق الدولية  ى التصدير  ومنافسة املشروعات األجنبية يف األللمشروعات الوطنية لتشجيعها عل
 سواق الوطنية.لوطنية من مواجهة املنافسة يف األجل متكني املشاريع اأ

 ىل التخفيف من البطالة ،الفقر والرفع من مستوى إ:حيث تسعى الدولة دائما  اعيةالعوامل االجتم
 اخلدمات التعليمية والصحية.

 مما يرتتب على الدولة زايدة االهتمام   الدميقراطيةواليت تتمثل يف انتشار مبادئ : العوامل السياسية
 يتطلب تزايد االنفاق العام. ممارضاء الناخبني  إلبطبقات حمدودة  الدخل  والقيام ابلكثري من اخلدمات الضرورية 

                                                           
 .18-11، ص ص: 2010،جامعة جريويث ،لندن ،أكتوبر  ملاذا حنن  حباجة اىل االنفاق العامدايفد هال ، -2
-1990املتحدة  خالل السنوات أثر االنفاق على يف الناتج احمللي االمجايل :دراسة تطبيقية على االمارات العربية علي سيف علي املزروعي ، -3

 .619-618،ص ص : 2012، 01،العدد  28،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،اجمللد  م2009
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 كلها عن حاجات العمل ، هتموزايدداري واإلسراف يف عدد املوظفني فسوء التنظيم اال: العوامل االدارية
 .عامىل  زايدة االنفاق الإتؤدي 
 تؤكده رب وهذا ما و احلأمن خالل زايدة االنفاق العسكري سواء يف حاالت السلم : العوامل احلربية

تحملها الدولة بعد انتهاء ىل ذلك النفقات اليت تإضف أ، العالقات الدوليةالنامجة عن التوتر  الظروف الراهنة
عادة بناء وتعمري ما دمرته احلرب يف اجلهاز إلضحااي احلرب فضال عن  واإلعاانتكدفع التعويضات احلرب  

 .لتمويل نفقاهتا احلربية ثناء احلربأاليت عقدهتا الدولة قساط وفوائد الديون أ جانب دفع ىلإنتاجي  االقتصادي اإل

 م2013-2001تطور االنفاق العام يف الدول العربية النفطية خالل الفرتة :(10.3اجلدول رقم )

  مليون دوالرالوحدة:

 االمجايل  ليبيا الكويت قطر العراق السعودية اجلزائر االمارات 
2001 25993 17272 68073 - 5633 10400 14125 141460 
2002 23585 19987 62267 - 6433 15470 6683 134425 
2003 24897 19848 68533 - 7422 16319 5327 142346 
2004 26215 24890 76053 - 9782 18602 13193 168735 
2005 28436 29798 92393 - 13965 21479 16305 202376 
2006 34783 34268 104886 25385 18202 23500 16282 257306 
2007 45473 46850 124333 26497 23277 35609 24510 326549 
2008 70600 66823 138685 49257 27260 34633 35577 422835 
2009 76486 60360 159049 44784 31478 66915 28542 467614 
2010 90682 61130 174369 59638 45535 39130 46689 517173 
2011 101268 82056 220453 59521 52240 57021 20037 592596 
2012 113127 92455 232881 64401 57336 61667 42929 664796 
2013 101663 78685 248560 91658 56385 61667 42929 681547 

 عن صندوق النقد العريبالصادرة املصدر : من اعداد الباحثة ابالعتماد على اعداد خمتلفة من التقرير االقتصادي العريب املوحد 

،وهذا ما يوضح تطور  **واإلنفاق الرأمسايل يف الدول العربية ما بني االنفاق اجلاريويتباين االنفاق العام     
ه ن  أإال ،كالمها شهد زايدة خالل هذه الفرتة   ن  أم حيث 2013-2010نفاق اجلاري  والرأمسايل  خالل الفرتة اإل

زايدة معتربة ما بني فاق اجلاري فقد شهد االن، نفاق الرأمسايلاالنفاق اجلاري يفوق اإل ن  أما يالحظ دائما 
                                                           

  .اإلنفاق اجلاري يشمل نفقات السلع واخلدمات واملرتبات واألجور  لضمان استمرارية السري احلسن  للمرافق العامة 
 كل انفاق يكون كبري احلجم نسبيا وله عائد خالل فرتة زمنية طويلة وال يتصف ابلدورية والتكرار.اإلنفاق الرأمسايل ميثل   ** 
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 الرأمسايلنفاق الزايدة يف اإل % بينما47.11أي بنسبة دوالر  ارملي 140م واليت بلغت 2011و م2010
 قانفاإلم يف 2012و  2011ري ما بني % ،وقد بلغت نسبة التغ18.34مليار دوالر أي بنسبة  24بلغت 
وحتتل اململكة العربية السعودية الصدارة يف قائمة % يف االنفاق الرأمسايل .6.83غت % بينما بل14.87اجلاري 

ويف مارات العربية املتحدة واجلزائر.لتليها كل من اإل والرأمسايلالدول العربية النفطية من حيث حجم االنفاق اجلاري 
فاعا يف كل من السعودية ،العراق وليبيا والكويت اليت ارتفع فيها شهد االنفاق العام بشقيه ارتم 2013سنة 

 االنفاق اجلاري فقط.

 م2013-2010دول العربية النفطية خالل الفرتة(:االنفاق اجلاري والرأمسايل يف بعض ال11.3رقم) دولاجل

 مليون دوالر الوحدة :

 2010 2011 2012 2013 
االنفاق 
 اجلاري

االنفاق 
 الرأمسايل

االنفاق 
 اجلاري

االنفاق 
 الرأمسايل

االنفاق 
 اجلاري

االنفاق 
  الرأمسايل

االنفاق 
 اجلاري

االنفاق 
  الرأمسايل

 12505 89159 22625 90501 20254 81015 1308 6605 االمارات
 23575 53451 28807 63648 27101 53247 24299 35738 اجلزائر

 82667 165893 69781 163100 73653 146800 53024 121345 السعودية
 29715 61943 14595 49805 15241 51902 13226 46412 العراق
 10566 32857 14621 42715 13761 38479 12155 33380 قطر

 6443 62263 6523 55144 6472 50548 4550 34579 الكويت
 4619 40230 4410 38519 3785 16252 26864 19825 ليبيا

 170090 505796 161362 503432 160267 438243 135426 297884 االمجايل 
 . 392، ص : 2013، التقرير االقتصادي العريب املوحداملصدر : صندوق النقد العريب  ، 

 403، ص : 4201، التقرير االقتصادي العريب املوحدصندوق النقد العريب  ،          

من ،فاإلمارات خصصت نسبة كبرية  توجهاتهالدول العربية من حيث اجلاري ختتلف  لإلنفاقفبالنسبة     
% وذلك 30.8االجتماعي والذي بلغ  لألمن% وكذلك 36.4 بلغنفاق اجلاري للخدمات العامة حيث اإل

واليت بلغت لنفس السنة  جتماعية والشؤون االقتصاديةلكل من اخلدمات اال الباقيينما ختصص بم 2011سنة 
ما السعودية فقد خصصت  نسبة كبرية من أ، مجايل االنفاق اجلاريإمن  % على التوايل14.8و  16.2%

من والدفاع واخلدمات م وكذلك األ2012% سنة 36حيث بلغت دمات االجتماعية خنفاق اجلاري  للاإل
 لتنخفض احلصة املخصصة للشؤون االقتصادية حيث،التوايل  % على20.7% و 32.7 تحيث بلغ العامة
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% 31.3نفاق على اخلدمات العامة حيث بلغ اإل % وذلك خالل نفس السنة ،كذلك ابلنسبة للعراق9بلغت 
على خالف قطر اليت م ،2012% وذلك لسنة 21.7جتماعية % واخلدمات اإل20.8من والدفاع ،األ

جتماعية  % لتليها اخلدمات اإل63خصصت نسبة كبرية من انفاقها اجلاري على اخلدمات العامة حيث بلغت 
وقد عملت هذه الدول على الرفع من .م2012% وذلك خالل سنة 14% و  18من والدفاع بنسبة ألاو 

 م كما هو موضح من اجلدول أدانه.2013مستوايت االنفاق لبعض اخلدمات خالل سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جتماعية إلاخلدمات ا من والدفاع األ اخلدمات العامة  
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

 -- -- 16.2 25.1 -- 31.6 30.8 29.6 -- -- 36.4 44.1 االمارات
 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- اجلزائر

 38 36 36 37.6 32.7 32.7 32.7 31.4 20.7 20.7 20.7 17 السعودية
 22.8 21.7 22.9 21.9 20.3 20.8 18.7 20.8 29.5 31.3 29.5 27.2 العراق



 مكانة النفط يف االقتصادايت العربية يف ضوء االجنازات احملققة والتحدايت                         الفصل الثالث 
 

177 
 

 ()% 2013-2010هيكل االنفاق اجلاري يف الدول العربية النفطية خالل الفرتة :(12.3اجلدول رقم )

 .396-394ص ص : ، 2013، االقتصادي العريب املوحد التقريراملصدر : صندوق النقد العريب  ،

 407-405ص ص : ، 2014 ،التقرير االقتصادي العريب املوحدصندوق النقد العريب  ،         

بة ىل رغإقيمته يف الدول العربية النفطية ويرجع ذلك  فقد ارتفعت،) االستثماري(  الرأمسايل لإلنفاقما ابلنسبة أ     
على معدل أتوفري فرص عمل جديدة بعد حالة من االنكماش ،وقد سجلت ليبيا هذه الدول يف زايدة االنتاج و 

م  2012 % سنة 31.1من الناتج احمللي االمجايل  ستثماراال% حيث بلغت حصة 186.8منو لالستثمار بلغ 
والعراق لتبلغ مارات ،الكويت % يف كل من اإل32.7و 12.8ما بني ،كما تراوحت معدالت منو االستثمار 
% على التوايل  وذلك خالل نفس السنة 21% و 15.1% ، 22.7حصة االستثمار يف هذه الدول حوايل 

ابإلضافة االنتاجية يف هذه الدول تواصل جهود االمناء وتطوير الطاقة يف معدالت منو االستثمار  االرتفاع،ويعزي 
كما سجلت كل من  اجلزائر ، 1الصناعيالعقاري و التحتية  وقطاع البناء السكين  و البىن  ىل استكمال مشاريعإ

% 35وايل معدالت استثمار مرتفعة كنسبة من الناتج احمللي االمجايل لتبلغ ح ،اململكة العربية السعودية ،قطر
على مستوى أ العربية السعودية هذه الدول وسجلت حيث تصدرت اململكة،% على التوايل 34.1% و 25.6،

مجالية على % من االستثمارات اإل30حنو  ةمليار دوالر مشكل182.4مجايل بلغ استثمار بني الدول العربية إب

                                                           

 ..27صندوق النقد العريب ،مرجع سبق ذكره ،ص :-1 

 20 18 18 16.5 14 14 14 14.1 59 63 63 65.7 قطر
 29.2 -- -- -- 21.3 -- -- -- -- -- -- -- الكويت

 -- -- -- -- -- 22 12 -- -- -- -- -- ليبيا
 نفقات أخرى اإلقتصاديةالشؤون  

 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

 -- -- 4.2 1.6 -- -- 14.8 14.1 االمارات

 -- -- -- -- -- -- -- -- اجلزائر

 1.4 1.6 1.6 5.5 9 9 9 8.5 السعودية

 13.1 14.1 12.1 19.3 14.3 00 16.8 13 العراق

 2 1 1 0.8 4 3 3 2.8 قطر

 18.9 -- -- -- 30.6 -- -- -- الكويت

 -- -- -- -- -- 18 12 -- ليبيا
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ستثمار يف اململكة العربية السعودية والنجاح مستوى الدول العربية ما يعكس التحسن املسجل على صعيد بيئة اال
 .ن هتيئة مناخ االستثمارأمؤشرات الدولية بشلالذي حققته وفقا ل

وكثريا ما يوصف االستثمار العام يف الدول العربية النفطية بعدم الكفاءة  نظرا  الرتباطه ابلبريوقراطية احلكومية      
دور االستثمار احلكومي يبقى مفيدا وقد يكون فعاال خاصة يف مواجهة مشاكل البطالة  ولتحقيق ذلك ال  ن  أإال 

توزيع  ثمار العام ابلكفاءة االقتصادية واالجتماعية مبعىن احرتام كل من هدف النمو و ن يتصف االستأبد من 
 1ت البيئية  وغريها من اعتبارات التنمية املستدامة.االعتباراوارد الطبيعية القابلة للبقاء و الدخل  واحملافظة على امل

% يف  70% يف قطر وتفوق  85.3االمجايل لتبلغ احمللي كما ارتفعت معدالت االدخار كنسبة من الناتج       
% يف  69وبلغت % يف السعودية 72لكويت و % يف ا78ىل حنو إ،حيث ارتفعت  كل من الكويت والسعودية

ت العربية املتحدة حيث % يف العراق لتبقى منخفضة نوعا ما يف االمارا58.5ىل إكل من اجلزائر وليبيا وارتفعت 
 م2012خالل  وهذا ما يعكس حتسن  مستوى الدخول  مع حتسني مستوايت النشاط االقتصادي% 40بلغت 

فقد اخنفضت حصة االدخار يف مجيع الدول م ،2013م ببياانت سنة 2012وإذا ما مت مقارنة بياانت سنة      
العربية النفطية ابستثناء االمارات العربية املتحدة ،وجيب اإلشارة إىل أن  املشكلة ال تتعلق أساسا بتناقص هذه 

ا يف كيفية توظيفها ،وإن  عجز املوازنة العامة للدولة غالبا ما يؤدي إىل استنزاف جزء متزايد من هذه  املدخرات وإمن 
 زائر ،السعودية ،العراق ،قطر وليبيا .املدخرات.على خالف االستثمار الذي شهد تزايدا يف كل من اجل

% لتليها قطر مبعدل 26.4م حيث بلغ 2013وقد سجلت العراق أعلى معدل منو استثمار لسنة     
 ةالنفطية:االمارات ، السعودي%،أما ابقي الدول العربية 11.2% والكويت مبعدل 12% فاجلزائر مبعدل 18.6

 2% على التوايل .1.7% و  4.6% ، 8.7% حيث بلغ 10وليبيا فكان حتت سقف 

 يتالدول العربية النفطية لسن ألهممجايل ( :حصة االستثمار واالدخار من الناتج احمللي اإل2.3الشكل رقم )
 )%( م2013و م2012

                                                           

 .223،ص :  2013، 01،الكويت ،العدد  تقرير التنمية العريب :حنو منهج هيكلي لالقتصاد االصالحياملعهد العريب للتخطيط ، -1 
 31،ص : 2014، التقرير االقتصادي العريب املوحدصندوق النقد العريب ، -2 
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  .27ص : ،2013،االقتصادي العريب املوحدالتقرير املصدر: صندوق النقد العريب ،
 31،ص : 2014، التقرير االقتصادي العريب املوحدصندوق النقد العريب ،          

  املساعدات اخلارجية -2-2

يتم ذلك و غري العربية  على حد سواء ،حيث أىل الدول العربية غري النفطية إة هتكون هذه املساعدات موج     
اليت تعاين من مشاكل اقتصادية وتدهور مستوايت املعيشة  ىل الدولإقروض ميسرة مساعدات و من خالل تقدمي 

كومية ،قروض من خالل صناديق شكاال عديدة ومتنوعة منها مساعدات ثنائية حأحيث اختذت هذه املساعدات 
 ن  أىل إاالشارة  ت هلذا الغرض ،مؤسسات متويل خاصة وكذلك هيئات التمويل االقليمية والدولية ،وجيدرنشئأ

اليت تستوعب سواق املال العاملية و أالبلدان العربية غري النفطية حتصل على جانب هام من حاجياهتا املالية من 
موال الدول العربية غري النفطية حتصل على قروضها يف الواقع من األ ن  أوهذا يعين ،العربية  رصدة النفطيةمعظم األ

صحاهبا مباشرة ودون أبدال من احلصول عليها من يل الغربية وبشروط تلك املؤسسات العربية من مؤسسات التمو 
 1جنبية.أوساطة 

مليار دوالر عام  3.2حوايل النفطية االمنائية املقدمة من الدول العربية  مجايل املساعداتإوقد بلغت      
خذت مساعدات دول جملس التعاون أوقد % ،57.7م بنسبة 2011فاضا عن سنة م مسجلة بذلك اخن2012
سد من تلك املساعدات ،حيث بلغ حجم املساعدات املقدمة من قبل اململكة العربية السعودية األحصة  اخلليجي

 %21.9مليون دوالر بنسبة  705ما الكويت حوايل أ% من االمجايل ،53.4مليار دوالر أي حوايل  1.7حنو 
ي بنسبة أمليون دوالر  460و 319ل من قطر ،االمارات حوايل لتبلغ حجم املساعدات املقدمة من قبل ك

                                                           

  86،ص : 1979،اجمللس  الوطين للثقافة والفنون  واآلداب ،الكويت ،افريل  النفط واملشكالت املعاصرة  للتنمية العربيةحممود عبد الفضيل ، –1 

االمارات الجزائر
السعودي

ة 
العراق قطر الكويت ليبيا

االستثمار 22.7 35 25.6 21 34.1 15.1 31.1

االدخار  40 68.8 71.9 58.5 85.3 77.9 69.3
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ون االمنائي عال( تطور 33.،ويوضح الشكل رقم)م 2012وذلك خالل سنة  1% على التوايل%19.9،14.3
-1980وم 1979-1975قصى مستوايته خالل الفرتتني أم ،حيث بلغ 2012-1970العريب خالل الفرتة 

ن أىل إه يف الفرتات الالحقة شهدت اخنفاضا متزايدا ن  أمليون دوالر إال  6548و 6374م حبوايل 1984
مليون دوالر ،لريتفع من جديد خالل  1364م حوايل 1999-1995دىن مستوايته خالل الفرتة أوصلت 

 .م2012-2010مليون دوالر خالل الفرتة  5190خرية ويبلغ حنو الفرتات الثالث األ

 م2012-1970املتوسط السنوي للعون االمنائي العريب خالل الفرتة (:3.3الشكل رقم )

 
 .252ص :،  2013، التقرير االقتصادي العريب املوحد  صندوق النقد العريب  ، املصدر :

 م2012-1970منائية املتقدمة من الدول العربية خالل الفرتة وبذلك يكون قد بلغ حجم املساعدات اإل      
انت لدول جملس التعاون % ك95.6ر أي نسبة المليار دو  151.6مليار دوالر ،منها حوايل  158.6حوايل 

حيث بلغت نسبة مسامهة اململكة العربية السعودية خرى ،دوالر من الدول العربية األ يريمال 7وحوايل اخلليجي ،
لتبلغ نسبة ،% 3.7% ،قطر 8.6% ،االمارات 14.8% من جمموع املساعدات والكويت حوايل 68حوايل 

%. كما بلغت نسبة ما حصلت عليه جمموعة الدول العربية من  4.4مسامهة كل من العراق ،ليبيا واجلزائر حوايل 
% مقابل 51.1م حوايل 2012التمويلية ملؤسسات التنمية العربية خالل سنة جمموع التزامات العمليات 

م 2011%سنة 2.4مقابل م 2012سنة % 1.6سيوية حوايل م وجمموع الدول اآل2011 سنة% 54.7
وقد كانت هذه املساعدات ، م2011 سنة% 5.3مقابل  م2012سنة  %0.9حوايل خرى وجمموع الدول األ

% من امجايل 30.5اقة مبا فيه الكهرابء النفط والغاز والذي حتصل على نسبة قطاع الطىل كل من إموجهة 
                                                           

 .252صندوق النقد العريب ،مرجع سبق ذكره ،ص :  -1 
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ما قطاع اخلدمات والذي يتضمن كل من الصحة أ% 22.9م ،النقل واالتصاالت 2012املساعدات سنة 
ي الصرف الصحو % ليتحصل قطاع املياه 22.5فقد حتصل على  دعم موازين املدفوعاتسكان و ،التعليم ،اإل

 1 %0.3ما قطاع الصناعة والتعدين فتحصل على أ% 9.8الثروة احليوانية بنحو يليه قطاع الزراعة و % ل14بنحو 

  االستثمارات يف الدول الرأمسالية الكربى -2-3

خرية ابالستقرار يف املعامالت ىل متتع هذه األإجنبية ترجع أموال يف مؤسسات مالية سباب توظيف األألعل      
لعربية هبذا الشكل يبقى فطية ااستثمار العوائد الن ن  أحيث املالية العربية غري املستقرة ،على عكس املؤسسات 

كثر ضماان نسبيا مقارنة مبجاالت االستثمار املباشر يف الدول العربية نظرا حملدودية اخلربة يف ذلك  األاألسهل و 
هو مالحظ خالل  الدول العربية النفطية وهذا ماواستثمارات العوائد النفطية يف اخلارج يف ارتفاع مستمر يف كافة 

حيث بلغت ارة م على غرار السنوات السابقة ،وحتتل اململكة العربية السعودية الصد2013-2008الفرتة 
 725 فوقيما م 2013مليار دوالر لرتتفع وتبلغ سنة  442م حوايل 2008احتياطاهتا الرمسية يف اخلارج سنة 

م 2013سنة على التوايل  مليار دوالر 118و194 فاق احتياطي ماجلزائر وليبيا حبج مليار دوالر لتليها كل من
 .حمققة بذلك زايدة معتربة عن السنوات السابقة خالل نفس الفرتة 

 

 

 

 

 

 

 م.2013-2008االحتياطات اخلارجية الرمسية  للدول العربية خالل الفرتة (:13.3اجلدول رقم )

 الوحدة : مليون دوالر

                                                           

 257سابق ،ص :مرجع -1 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 68562.6 57080.4 47299.8 42812.3 36124.8 31726.9 االمارات 

 194712 191297 182822 1626.5 149090 143243 اجلزائر 
 725292 656464 540676.6 444722 409693 442245 السعودية 
 76112.2 68733.5 60738.1 50357 4127.5 49937.7 العراق 

 41065.5 32521 16198.5 30620.8 18369.7 9649.5 قطر
 32132.7 28866.9 25902.6 21248.1 20255 17106.7 الكويت 

 118678 117890.5 104030.6 101612.4 99007.2 92313.1 ليبيا 
 .334، ص : 2013، التقرير االقتصادي العريب املوحداملصدر: صندوق النقد العريب  ، 

 346:ص ، 4201، التقرير االقتصادي العريب املوحد،صندوق النقد العريب       

 :1هذا ال ينفي تعرض العوائد النفطية العربية يف اخلارج للعديد من املخاطر واليت نذكر منها ما يلي ن  أإال       

  مما يدفع مريكي األسعار صرف العمالت وهبوط قيمتها الشرائية نتيجة ارتباط النفط ابلدوالر أتدهور
 ىل االخنفاض؛إابلقيمة احلقيقة للعوائد 

  التضخم يف الدول الرأمسالية الكربى ،فارتفاع معدالت التضخم  لصاحل الدول الرأمسالية الكربى ضد مصاحل
ثر سليب كبري على العوائد النفطية العربية يف اخلارج ،فلم تستطع معدالت الفائدة املرتفعة أالدول العربية النفطية له 

 تعويض حجم آتكل العوائد النفطية العربية؛
 سية بني الدول احتماالت املصادرة والتجميد ،والذي ما يكون غالبا انتج عن توترات العالقات السيا

ىل جتميد إدت أم واليت 1956زمة السويس سنة أمثلة عن ذلك برز األأالدول الرأمسالية الكربى و النفطية العربية و 
 ىلإدت أمريكية يران والوالايت املتحدة األإل من فرنسا وبريطانيا ،التوتر السياسي بني الودائع املصرية لدى ك

 مريكية.يرانية املتواجدة يف بنوك الوالايت املتحدة األرصدة املالية  اإلجتميد األ

وخاصة  اخلارجيةيف االستثمارات النفطية خطاء زمة املالية العاملية على وجود الكثري من األظهرت األأقد و      
ليون دوالر   قدرت حبوايل ثالث تر يتمريكية ،فاالستثمارات العربية النفطية والتلك املوجودة يف الوالايت املتحدة األ

زمة املالية العاملية وهنا ال بد من االقتداء ابلتجربة الصينية  % من قيمتها بسبب األ50تعرضت خلسائر بلغت حنو 
سيا وذلك يف آفريقيا و أيف كل من  ىل االنتشارإا عمدت ّن  أا ليست من الدول النفطية إال ّن  أوعلى الرغم من 

                                                           

 .93-87عبد اخلالق فاروق ،مرجع سبق ذكره ،ص : -1 
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مريكي  و السوق األأاخلزانة  أبذوانتل التخلص من أزمة االرتباط جأمشرتكة من  وأشكل استثمارات منفردة 
 . 1صول رأمساليةأىل إوراق مالية أجل حتويل ما لديها  من أومن 

 يف الدول العربية النفطية  والتنمية املستدامةالنفط :املطلب الثاين 

واستطاعت  لتمويل الربامج التنموية  يف الدول العربية النفطيةساسي يرادات النفطية متثل املصدر األال تزال اإل     
قتصاد الريعي ذلك مل ميكنها من التحرر من كابوس اال ن  أاالجنازات التنموية املهمة إال  ضمن خالله حتقيق بع

 . بعادهاأمبختلف ومتطور حنو االستدامة  بناء اقتصاد منتجو 

 العربية النفطية  االقتصادايتخصائص  -1

 : 2مهها ما يليأهناك جمموعة من اخلصائص اليت متيز اقتصادايت الدول العربية النفطية ومن       

 النفط منفصلة  فأسعاراجملتمع ، ألفرادوبني اجلهد االنتاجي النفطية احملققة  يراداتضعف العالقة بني اال
ىل اخنفاض إويرجع ذلك سعار أثر على األو اخنفاض هذه التكاليف من أمتاما عن تكاليف انتاجه ،فليس الرتفاع 

 ؛خرىأخرى من جهة الدول النفطية األ هذه التكاليف من جهة  واخنفاضها ابلنسبة لتكاليف االنتاج يف
  ن  إالرئيسي ملقومات املعيشة ابعتباره املكون الرئيسي للدخل القومي لذلك فاملصدر  ميثل  الريع النفطي 

ور النشاط حثر على طبيعة الدولة ونشاطها حيث يتمتجمع يف خزينة الدولة  النفطية تؤ النفطية  واليت ت يراداتاإل
حول العائدات النفطية اململوكة لدى الدولة ،لذا فهناك عالقة طردية بني حجم هذه العائدات  أبكملهاالقتصادي 

 ؛النفطية  وبني درجة النشاط االقتصادي اجلاري واالستثماري
 بني القطاع النفطي وابقي القطاعات االقتصادية ،فمسامهة قطاع النفط يف  كضعف عالقة الرتابط والتشاب

 ؛وفري املوارد املاليةاالقتصاد تتوقف على ت
  مناط االستهالك تعتمد بصورة  أىل إشارة إلىل زايدة العوائد النفطية مع اإتزايد االستهالك الفردي الراجع

االستهالك حنو الزايدة حيول دون االستفادة من العائدات  جتاهافاد السلع واخلدمات من اخلارج  ،كبرية على استري 
 ؛ىل العامل اخلارجيإ هزء كبريا منها يوجج ن  النفطية املتزايدة وذلك أل

                                                           

،التقرير االسرتاتيجي السابع ،مركز البيان للبحوث والدراسات ،  أتثري االزمة املالية على السياسات النفطية العربيةعبد احلافظ الصاوي ، -1 
 . 482،ص :2010

 ..49-44،ص ص : 1988،الدار اجلامعية ،بريوت ، لبنان ، فصول يف االقتصاد العريبعبد العزيز عجمية ، –2 



 مكانة النفط يف االقتصادايت العربية يف ضوء االجنازات احملققة والتحدايت                         الفصل الثالث 
 

184 
 

  الرأمسايل؛حساب االنفاق  على مجايل االنفاق احلكومي إكرب من أيستحوذ االنفاق اجلاري على حصة 
 خرية حيث اجتهت  ت احلكومية وخصوصا يف السنوات األمنائية مكوان هاما من النفقامتثل النفقات اإل

خر آه من جانب ن  أ إالسكان ،مشروعات اإلمن طرقات ،مرافق عمومية و  ىل تشييد البىن التحتيةإنسبة كبرية 
 ،نقص االهتمام بتوسيع طاقة االقتصاد الوطين يف القطاعات االنتاجية ،وقد يكون نقص املنافذ االستثماريةهناك 

رجاع إيف مشاريع البىن التحتية ،كما ميكن اه يف املغاالة جتود مثل هذه اإلعن وج مسئوالوعجز املوارد املكملة 
 ن  أفمشاريع البىن التحتية تعطي نتائج سياسية مباشرة ،كما  العوامل السياسية مههاأىل جمموعة من العوامل إذلك 

 العام يف وقت قصري نسبيا. للرأينتائجها تصبح واضحة 
 يف الدول العربية النفطية حتقيق التنمية املستدامةمسامهة النفط يف مدى قياس  -2
ت فيها استثمارات ابلتنمية االقتصادية واالجتماعية طيلة العقود املاضية ونفذ   هتمت الدول العربية النفطيةا        

ومع ظهور مفهوم التنمية ، 1خرآىل إتفاوتت من بلد  اقتصادية واجتماعية حداث تطوراتاتحت ا  أضخمة 
مهية ابلبيئة وأدرجتها ضمن خططها التنموية أخرى أولت هي األ،وزايدة االهتمام الدويل ابجلانب البيئي املستدامة 

لتمويل مشاريعها البيئية ،لذا سيتم من خالل هذا العنصر قياس مدى مسامهة النفطية  ايراداهتاووجهت جزء من 
واملوضحة يف  النفطية يف ضمان استدامة التنمية يف الدول العربية النفطية وفق مؤشرات التنمية املستدامة يراداتاإل

 .(4.3الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 مؤشرات قياس استدامة التنمية يف الدول العربية النفطية  (:4.3الشكل رقم )

                                                           

 .  71،عمان ،األردن  ،ص : 2011،الطبعة األوىل ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،وجهة نظر اقتصادية مسيح مسعود ، -1 
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 من إعداد الباحثةاملصدر :

 املؤشرات :ويف ما يلي سيتم التطرق اىل هذه   
  املؤشرات االقتصادية  -2-1

     :داء االقتصادايت العربية النفطيةأساسها تقييم أسيتم تناول بعض املؤشرات االقتصادية اليت سيتم على     

 حمللي االمجايل الناتج ا -2-1-1

 تطور الناتج احمللي االمجايل ابألسعار اجلارية -2-1-1-1

منذ  النفطية  تايرادمجايل للدول العربية النفطية ارتباطا وثيقا ابرتفاع االلقد ارتبط منو الناتج احمللي اإل    
االيرادات النفطية خالل فرتة الثمانينات   خنفاضإىل إدى أالنفط  ألسعاراحلاد  خنفاضاإل ن  أكما ، السبعينات

م  1987-1981ىل النصف خالل الفرتة إحيث شهد الناتج احمللي االمجايل هبوطا يف اململكة العربية السعودية  
% ما بني 18كثر تضررا حيث اخنفض بنسبة منوا اقتصاداي سالبا وكانت الكويت هي األخرى أوشهدت دول 

 مجايلالناتج احمللي اإلمن الرفع من مستوايت متكنت  الرئيسية الدول العربية النفطية إال أن  ،1م1982م و1981
م 2008ضعاف سنة أ أربعىل ما يفوق إ رتفعامليار دوالر  323.6م حني بلغ حوايل 1995مقارنة مع سنة ف

مليار دوالر  2014.8 فاقم حني 2013 قصى مستوايته سنةأوقد بلغ ،مليار دوالر  1412.8 ىلإليصل 

                                                           

 .103-100،ص ص : 2009،  العربية تقرير التنمية االنسانية العربية : حتدايت امن االنسان يف البلدانبرانمج االمم املتحدة االمنائي ،-1 

مؤشرات استدامة التنمية يف
الدول العربية النفطية 

املؤشرات املؤسسية
عدد احلواسيب 

ةالشخصية املستخدم

عدد مستخدمي 
األنرتنيت

عدد املشرتكني يف 
قالاهلاتف الثابت و الن

االنفاق على 
ر البحث و التطوي

املؤشرات البيئية 

املياه

خدمات الصرف 
الصحي 

األراضي 

ئة انبعااثت الغازات الدفي

املؤشرات االجتماعية 

النمو السكاين

الفقر

البطالة 

اخلدمات الصحية 

اخلدمات التعليمية 

املؤشرات االقتصادية

الناتج احمللي االمجايل

نصيب الفرد من 
إ.م.ن

لتجارة اخلارجية و ا
اليينية 

نسبة االستثمار االمجايل
إ.م.اىل ن

صايف املساعدات االمنائية 
إ.م.الرمسية كنسبة من  ن
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النفط عند مستوايت  سعارأم مستفيدة بذلك الدول العربية النفطية من بقاء 2013-1995وذلك خالل الفرتة 
مارات العربية املتحدة واجلزائر الدول العربية النفطية اليت ،اإلوتعترب اململكة العربية السعودية سعار مرتفعة ،أ

يف هذه الدول   فاقحيث  احملقق الناتج احمللي االمجايلحجم  تصدرت قائمة الدول العربية النفطية من حيث
 ايف ليبيا اخنفاض مجايلالناتج احمللي اإلوشهد ، على التوايل م2013مليار دوالر سنة  225و 402، 748

منية اليت شهدهتا البالد خالل تلك وضاع األاأل ببمليار دوالر وذلك بس 36.6م حيث بلغ 2011شديدا سنة 
% ،ورغم هذا 126.76مليار دوالر أي بزايدة تقدر بـ 83.1م وبلغ حوايل 2012ه ارتفع سنة ن  أ إالالسنة 

 ىبكثري مقارنة مع الدول املتقدمة ،فعل هلذا الدول ما زال منخفضا احمللي االمجايلالناتج  ن  إالتحسن امللحوظ ف
تريليون حوايل ووفقا الحصائيات البنك الدويل  م 2008سنة السبانيا  الناتج احمللي االمجايلسبيل املثال فقد بلغ 

نفطية جمتمعة لسنة ألهم سبع دول عربية  الناتج احمللي االمجايلأي ما يفوق بكثري  1مليار دوالر 604.1و 
ا على املستوى ّن  أولية إال مليار دوالر ،فهذه الدول رغم غناها ابملوارد األ 416.7تريليون وم والذي بلغ 2008

 .العاملي مل يكن هلا وزان اقتصاداي 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
،اتريخ  /http://ar.wikipedia.org/wikiاملوسوعة احلرة  ويكيبيداي ،قائمة الدول حسب الناتج احمللي االمجايل ،من املوقع االلكرتوين : -1

 .2014-07-22االطالع : 
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-1995خالل الفرتة  الدول العربية النفطية  ألهماحمللي االمجايل الناتج تطور ( :14.3اجلدول رقم )
 )أسعار السوق اجلارية( م2013

 الوحدة : مليون دوالر 

 اجملموع  ليبيا الكويت قطر العراق السعودية اجلزائر االمارات 
1995 65744 42079 142458 7500 8138 27181 30510 323610 
2000 104377 54772 188442 20969 17760 37708 34574 782172 
2005 180618 103071 328206 36243 44530 80799 47635 821102 
2008 315475 171523 519797 107672 115270 147541 85532 1462810 
2009 254804 137747 429098 94291 97798 105993 62107 1181838 
2010 287422 161734 526812 122041 125122 119835 73824 1416790 
2011 348595 198769 669507 163034 171476 160626 36688 1748695 
2012 383799 206395 711049 189611 192402 183238 83195 1949689 
2013 402340 225933 748450 195382 202450 175837 64439 2014831 

 ، 332ص :  2013،  العريب املوحداالقتصادي التقرير صندوق النقد العريب ، :من اعددا الباحثة  ابالعتماد على   املصدر:

 .334ص :  2014، العريب املوحداالقتصادي التقرير ، صندوق النقد العريب                                           

 2014-07-22: بتاريخhttp://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries على املوقع االلكرتوين : بياانت جمموعة البنك الدويل 

 الناتج احمللي االمجايل ومعدل من -2-1-1-2

فضل النتائج احملققة مقارنة أقد حققت الدول العربية النفطية معدالت منو للناتج احمللي االمجايل كانت من ل      
ذا ما مت إهذا النمو ال يزال متواضعا  ن  أ إالمعدالت منو الناتج احمللي االمجايل للعديد من الدول يف العامل  أبداء

حياان وشبه أمجايل املرتفعة ،فمعدالت النمو الناتج احمللي اإلوغريها  والفقر ت النمو السكاين ،البطالةمقارنته مبعدال
االجتماعي للدول العربية النفطية ،فتحقيق معدالت منو عالية من النمو مل تغري من الواقع االقتصادي و  ةر املستق

جل ضمان أفراد اجملتمع من أغري كاف فال بد من وجود عدالة يف توزيعه على أن ه  إالاالقتصادي شرط ضروري 
ه يرتكز على مصدر واحد وهو ن  أهشا ابعتبار  االنمو احملقق يف هذه الدول يعترب منو  ن  إضف اىل ذلك فأاستدامته ،

 النفط ال غريه.
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-1995الدول العربية النفطية خالل الفرتة  ألهممنو الناتج احمللي االمجايل  معدل( :15.3اجلدول رقم )
 )%(م2013

 ليبيا الكويت قطر العراق السعودية اجلزائر االمارات 
1995 6.7 3.8 0.2 - - 4.9 - 
2000 10.9 2.2 4.9 - - 4.7 3.7 
2005 4.9 5.9 7.3 4.4 7.5 10.1 9.9 
2008 3.2 2 8.4 6.6 17.7 2.5 3.8 
2009 -4.8 1.6 1.8 5.8 12 -7.1 2.1 
2010 1.7 3.6 7.4 6.9 16.7 -2.4 5 
2011 3.9 2.8 8.6 9.7 14.8 6.3 -62.1 
2012 4.4 3.3 5.8 9.2 2.6 6.2 104.5 
2013 - 2.7 3.8 4 5.6 - -9.4 

من اعداد الباحثة ابالعتماد على بياانت جمموعة البنك الدويل على املوقع االلكرتوين : املصدر :
http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP : 2014-11-14اتريخ االطالع. 

 اهليكل القطاعي للناتج احمللي االمجايل  -2-1-1-3 

هم مسات أللدول العربية النفطية ابالختالل الذي يعترب من  مجايلالقطاعي للناتج احمللي اإل يتميز اهليكل      
و تشابك ما بني أتوازن  قطاع واحد وهو القطاع النفطي دونالتخلف االقتصادي ابعتباره مازال يعتمد على نتاج 

تتعرض  يذداء االقتصادي يف الدول العربية النفطية ابلتذبذب الر األث  خرى مع استمرار أت  القطاعات االنتاجية األ
مجايل بسيطرة سواق العاملية ،ويتجلى هذا االختالل يف اهليكل القطاعي للناتج احمللي اإلسعار النفط يف األأليه إ

حيث عرف مسامهة جد ضئيلة ،على اجزا على تلبية احلاجات احمللية ،ليبقى القطاع الزراعي ع1 النفطيالقطاع 
خري مصدر الثروة واهليمنة للمجال الزراعي حيث ميثل هذا األعطت اهتماما كبريا أخالف الدول املتقدمة اليت 

ويف ما تم تغطية من خالل قطاع اخلدمات .سواق العاملية ،يف حني اجلزء املتبقي من الناتج الداخلي اخلام يعلى األ
 .يلي سيتم توضيح مسامهة القطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي اخلام يف بعض الدول العربية النفطية

 

                                                           

،دار التعليم اجلامعي  قتصادية واالجتماعية و التغيري اهليكلي يف الدول العربية : املنهج ، النظرية والقياس  تنمية االعصام عمر مندور ،-1 
 .47،ص :2011للطباعة والنشر والتوزيع ،االسكندرية ،مصر ،
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 القطاع الزراعي -2-1-1-3-1

خالل توفري فرص العمل  وتقليل من يلعب القطاع الزراعي دورا مهما يف زايدة معدالت النمو وتقليص الفقر      
ىل دعم إابإلضافة ،حتقيق االستدامة البيئية راضي لألنشطة احلضرية  و التوجه حنو التوسع احلضري والطلب على األ

ىل االستهالك احمللي للتقليص من الفجوة  إمن الغذائي ملا يوفره هذا القطاع من منتجات غالبا ما يتم توجيهها األ
ذت العديد من ف  يراداهتا النفطية لقطاع الزراعة ونـ  إقد وجهت العديد من الدول العربية النفطية جزء من و الغذائية ،

راضي الزراعية ودعم سدود ومد شبكات الري واستصالح األقامة الإاالستثمارات الضخمة يف هذا القطاع من 
 ،م2013-2000املعدات الفالحية ،وشهد الناتج الزراعي زايدة معتربة خالل الفرتة الت و الفالحني مبختلف اآل

 مليون دوالر 4598اجلزائر حبوايل مليون دوالر لتليها  9326م يف السعودية حوايل 2000حيث بلغ سنة 
 21029م ويبلغ حوايل 2013مليون دوالر ،لريتفع الناتج الزراعي سنة  2361بية املتحدة حبوايل واإلمارات العر 

مليون دوالر على  9213مليون دوالر و 13770مليون دوالر يف اجلزائر وتليها كل من السعودية والعراق حبوايل 
ما مقارنة بباقي الدول حيث بلغ سنة ليبيا فسجلت انجتا زراعيا منخفضا نوعا ما كل من قطر ،الكويت و أالتوايل ،
مليون دوالر  885مليون دوالر و  618ما يف الكويت وليبيا فبلغ أمليون دوالر  171م يف قطر حوايل 2013

تمدة وتشجيع ىل السياسات الزراعية املعإعلى التوايل ،ويعود سبب هذا التحسن يف بعض الدول العربية النفطية 
ىل تقدمي احلوافز التشجيعية للقطاع اخلاص لالستثمار يف القطاع إابإلضافة  لزراعيةراضي االتصدير واستصالح األ

 .الزراعي
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 م2013-2000الناتج الزراعي ألهم الدول العربية النفطية خالل الفرتة (:16.3اجلدول رقم )

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 
معدل التغري للفرتة 

 م2000-2013

 االمارات
 2654 2822 2547 2449 2520 2361 الزراعي)مليون دوالر(الناتج 

0.9 
 311 334 305 296 614 788 نصيب الفرد من ن.ز)دوالر(

 اجلزائر
 21029 16935 16111 13644 7927 4598 الناتج الزراعي)مليون دوالر(

12.4 
 550 452 439 379 241 151 نصيب الفرد من ن.ز)دوالر(

 السعودية
 13770 13284 12843 12550 10571 9326 الزراعي)مليون دوالر(الناتج 

2.9 
 459 455 453 455 457 455 نصيب الفرد من ن.ز)دوالر(

 العراق
 9213 8568 7529 7151 2438 1206 الناتج الزراعي)مليون دوالر(

16.9 
 263 251 226 220 123 50 نصيب الفرد من ن.ز)دوالر(

 قطر
 191 176 162 148 59 66 الزراعي)مليون دوالر(الناتج 

8.5 
 104 98 94 86 65 108 نصيب الفرد من ن.ز)دوالر(

 الكويت
 618 519 496 279 243 134 الناتج الزراعي)مليون دوالر(

12.5 
 156 136 134 104 111 60 نصيب الفرد من ن.ز)دوالر(

 ليبيا
 885 733 686 2004 1105 2813 الناتج الزراعي)مليون دوالر(

-8.5 
 103 88 85 258 167 499 نصيب الفرد من ن.ز)دوالر(

 .533ص : ، 2013،التقرير االقتصادي العريب املوحد، تماد على :صندوق النقد العريب عداد الباحثة ابالعإمن املصدر :

 355ص : ، 4201،االقتصادي العريب املوحد التقريرصندوق النقد العريب  ،                                           

وقد شهد نصيب الفرد من الناتج الزراعي ارتفاعا يف كل من اجلزائر ،العراق  والكويت واستقرارا نوعا ما يف       
مهية القطاع الزراعي أم ،ورغم 2013-2000السعودية واخنفاضا يف كل من االمارات وقطر وليبيا خالل الفرتة 

مسامهته يف الناتج احمللي االمجايل مازالت جد منخفضة مما  ن  أيف اهليكل االقتصادي للدول العربية النفطية إال 
عدادهم ودخوهلم ،وتتفاوت أجيعله غري قادر على تلبية االحتياجات الغذائية املتزايدة للسكان  والناجتة عن زايدة 

ذ ارتفعت يف إ،لزراعي يف الناتج احمللي االمجايل بشكل كبري ما بني الدول العربية النفطية مهية النسبية للناتج ااأل
الدول العربية النفطية ذات املوارد الزراعية مثل اجلزائر اليت بلغت فيها مسامهة الناتج الزراعي يف الناتج احمللي 

العربية النفطية لتليها العراق بناتج حملي يقدر % لتتقدم بذلك عن ابقي الدول 9م ما يفوق 2013ايل سنة مجاإل
 % خالل نفس  السنة.1ما ابقي الدول العربية النفطية فلم يتجاوز أ% 1.8%، والسعودية بـ 4.7بـ
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الدول العربية خالل الفرتة  ألهممسامهة القطاع الزراعي يف الناتج احمللي االمجايل (:17.3اجلدول رقم)
 )%( م2000-2013

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 
 0.7 0.7 0.7 0.9 1.4 2.3 االمارات
 9.3 8.2 8.1 8.4 7.7 8.4 اجلزائر

 1.8 1.9 1.9 2.4 3.2 3.1 السعودية
 4.7 4.5 4.6 5.9 9.5 5.8 العراق
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 قطر

 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 الكويت
 1.4 0.9 1.9 2.7 2.3 8.1 ليبيا

 533، ص :   3201التقرير االقتصادي العريب املوحد، من اعداد الباحثة ابالعتماد على : صندوق النقد العريب ،املصدر : 

 355ص : ، 2014،التقرير االقتصادي العريب املوحدصندوق النقد العريب  ،                                           

هناك جمموعة من  ن  أ إالورغم اجلهود املبذولة من قبل الدول العربية النفطية يف النهوض ابلقطاع الزراعي     
 واليت ميكن اجيازها يف ما يلي:ستثماري املناسب وفر املناخ االالعراقيل اليت حتول دون ت

 نقص املوارد وعدم وجود كفاءة يف االستغالل؛ 
  نتاجية املنخفضة؛التقليدية ذات اإل سري الطرقأبقاء القطاع الزراعي 
 نتاج واليت غالبا ما ينتج عن االحتكار؛ومستلزمات اإلسواق املنتجات الزراعية أالل تاخ 
 راضي الزراعية والتوسع العمراين العشوائي؛عدم التوسع يف استصالح األ 
  ىل حيازات صغرية.إحتويلها تفتت احليازات و 

 القطاع الصناعي -2-1-1-3-2

يلعب القطاع الصناعي دورا مهما يف الرفع من مستوايت التنمية االقتصادية واالجتماعية  ويساهم بشقيه      
 :1ه مازال يتسم  مبا يلي ن  أاالستخراجي والتحويلي يف زايدة الناتج احمللي االمجايل  إال 

 االعتماد املكثف على التقنيات املستوردة من اخلارج؛ 

                                                           
،مؤمتر الطاقة العريب الثامن  الدول العربية ترشيد استخدام الطاقة يف القطاع الصناعي يفاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب اسيا )االسكوا (  ،-1

 .02،ص: 2006ماي  14/17،عمان ،األردن ،
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   كمصدر طاقوي؛االعتماد على النفط 
 غياب الرأمسال الالزم لعمليات التطوير؛ 
  قدم التقنيات املستخدمة يف القطاع الصناعي مقارنة ابملستوى التكنولوجي السائد يف الدول الصناعية

 .دمة  مع تدين االنتاجية العماليةاملتق

اليت عرفت املضافة و م من حيث القيمة 2013-2000ولقد شهد القطاع الصناعي تطورا خالل الفرتة      
تزايدا معتربا يف معظم الدول العربية النفطية حمل الدراسة ابستثناء بعض التذبذابت يف الصناعة االسخراجية يف 

م ،وكذا احلال ابلنسبة للملكة 2013م و2012م،2009اجلزائر من خالل االخنفاض املسجل خالل سنة 
عن % 4.19بنسبة للصناعة االستخراجية يمة املضافة م حيث اخنفضت الق2013العربية السعودية خالل سنة 

يف  م2012% مقارنة بسنة 1م مل يتجاوز 2013ما العراق فسجلت اخنفاضا طفيفا يف سنة أم،2012سنة 
خرى يف الصناعة االستخراجية ،وكذا احلال ابلنسبة للكويت فقد سجلت اخنفاضا هي األ عة االستخراجية االصن
وذلك م ،2011ناعي اخنفاضا بشقيه االستخراجي والتحويلي سنة جل القطاع الصم ،أما ليبيا فس2013سنة 

اليت كان هلا انعكاس على االقتصاد ،لتعاود القيمة املضافة االرتفاع ضاع األمنية و السياسية للدولة و راجع إىل األو 
على حد  التحويليةم يف الصناعة االستخراجية و 2013 م وتنخفض من جديد خالل سنة2012خالل سنة 

 سواء.
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 م2013-2000(: تطور القيمة املضافة للقطاع الصناعي خالل الفرتة 18.3اجلدول رقم)
 الوحدة :مليون دوالر 

 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

 االمارات
 157152 147549 137717 90959 69231 62139 29987 خراجية الصناعة االست

 34314 32676 29897 25744 23315 19160 13610 الصناعة التحويلية 

 اجلزائر
 65359 67454 72222 56426 42977 45786 21536 خراجية الصناعة االست

 9035 7522 7324 6727 6420 4596 3167 الصناعة التحويلية 

 السعودية
 335062 349720 324138 218994 162342 152505 69973 خراجية الصناعة االست

 75536 72048 67201 58179 46560 31324 18211 الصناعة التحويلية 

 العراق
 108705 109098 99145 62880 48180 28872 21684 خراجية الصناعة االست

 6250 5847 5242 3144 2906 659 236 الصناعة التحويلية 

 قطر
 110224 107889 98668 65864 43810 25958 10732 خراجية الصناعة االست

 19802 19291 15882 11218 9223 4394 966 الصناعة التحويلية 

 الكويت
 110677 113784 97793 64448 52342 42004 18070 خراجية الصناعة االست

 11900 10382 8648 6894 5429 5866 2610 الصناعة التحويلية 

 ليبيا
 39942 61057 18305 48389 37785 33681 13646 خراجية الصناعة االست

 1848 2997 802 4611 4358 2385 2316 الصناعة التحويلية 
 372-371،ص ص: 2014، التقرير االقتصادي العريب املوحداملصدر: صندوق النقد العريب ، 

القطاع الصناعي يساهم بنسبة كبري يف الناتج احمللي  ن  إ(،ف19.3وكما هو مالحظ من اجلدول رقم )      
% يف كل من اململكة العربية السعودية 50االمجايل يف معظم الدول العربية النفطية حيث فاقت هذه النسبة 

% 85.5و% 87م حبوايل 2007وليبيا سنة قصى حد يف العراق أ،العراق ،قطر ،الكويت وليبيا ،حيث بلغت ك
-2005% على مر الفرتة 50واجلزائر فاخنفضت هذه النسبة عن ت العربية املتحدة ااالمار ما أعلى التوايل ،

 م .2013
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مجايل ألهم الدول العربية النفطية خالل مسامهة القطاع الصناعي يف الناتج احمللي اإل(:19.3اجلدول رقم )
 )%(م2013-2005الفرتة 

 ليبيا الكويت قطر العراق السعودية اجلزائر االمارات 
2005 47.5 49.5 57.5 85.2 62.9 62.3 75.5 
2006 47.9 46.9 58 57.4 70.5 65 72.8 
2007 51 47.5 59.5 87 68 62 85.5 
2008 46.9 42.9 62.9 86.7 62.5 61 77.3 
2009 47 35 50 77.5 52.5 55.8 66.8 
2010 35 36.6 55 79.2 60 53.5 77.4 
2011 40 39.5 60 83.5 65.5 59 70 
2012 49 44 57 61 68 68 77 
2013 47.6 32.9 54.9 58.8 64.2 69.7 64.9 

املؤشرات االقتصادية  و  2014و 2013وق النقد العريب لسنةالتقرير العريب املوحد الصادر عن صندعداد الباحثة ابالعتماد على :إاملصدر: من 
 .2014للتنمية الصناعية  والتعدين لسنة والصناعية للدول العربية الصادر عن املنظمة العربية  

ستخراج املوارد النفطية على ا  كبري يف الدول العربية النفطية   اليت تعتمد بشكل وتشكل الصناعة االستخراجية     
ولية لإلنتاج أعلى خمرجات الصناعة االستخراجية كمادة خري بدوره نسبة كبرية من القطاع الصناعي ليعتمد هذا األ

مارات العربية ستثناء كل من اإلاب% يف معظم الدول العربية النفطية 50غريها حيث فاقت هذه النسبة و  والتصدير
  .املتحدة واجلزائر

% 50.1ىل إم 2003% سنة 38.1الناتج احمللي االمجايل بسبب الصناعات االستخراجية من رتفع كما ا        
ما العراق فقد شهد أ% يف ليبيا 71.9ىل إ% 57.5ة من م يف اململكة العربية السعودية ولنفس الفرت 2006سنة 

 1% وذلك خالل نفس الفرتة .76.7ىل إ% 19.5كرب من االرتفاع األ

عات املعدنية الصناعات الصنا،مصايف النفط و  رتوكيماويةت البما الصناعة التحويلية واليت تتضمن الصناعاأ     
هذا النوع من الصناعة يقل أمهية عن  ن  أوغريها فهي تعتمد كذلك على النفط كمصدر للطاقة ،إال الغذائية 

سواق احمللية على خالف الصناعة الصناعة االستخراجية ،فمخرجات الصناعة التحويلية غالبا ما توجه إلشباع األ
يف الناتج احمللي %  10ذه الصناعة مشاركة ه سواق اخلارجية .وقد فاقت نسبةىل األإاالستخراجية اليت توجه 

                                                           

 .21، ص:2010، توقعات البيئة للمنطقة العربية :البيئة من اجل التنمية ورفاهية  اإلنسانبرانمج االمم املتحدة للبيئة  ، -1 
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ويف اململكة  م لتنخفض بعد ذلك2009-2005وخصوصا خالل الفرتة يف االمارات العربية املتحدة االمجايل 
% 10ىل إ% 2ما ابقي الدول العربية النفطية فقد تراوحت ما بني أ، م2009العربية السعودية ابتداء من سنة 

 م .2013-2005خالل الفرتة 

الدول  ألهممجايل مسامهة الصناعة االستخراجية والتحويلية يف الناتج احمللي اإل:( 20.3رقم ) اجلدول
 )%(م2013-2005العربية النفطية خالل الفرتة 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 االمارات
 39.1 40 33 27 43 35 38 36 35 الصناعة االستخراجية

 8.5 09 07 08 14 11.9 13 11.9 12.5 الصناعة التحويلية

 اجلزائر
 28.9 35 36 33 30 45 44 43 45 الصناعة االستخراجية

 4 9 3.5 3.6 5 4.5 3.5 3.9 4.5 الصناعة التحويلية

 السعودية
 44.8 47 50 45 40 55 50 49 48 الصناعة االستخراجية

 10.1 10 10 10 10 7.9 9.5 9 9.5 الصناعة التحويلية

 العراق
 55.6 59 80 75 73 84 85 55 82 ستخراجيةالصناعة اإل

 3.2 2 3.5 4.2 4.5 2.7 02 2.4 3.2 الصناعة التحويلية

 قطر
 54.4 58 56 50 45 53 60 63 55 الصناعة االستخراجية

 9.8 10 9.5 10 7.5 9.5 8 7.5 7.9 الصناعة التحويلية

 الكويت
 62.9 65 55 49 50 57 57 58 55 الصناعة االستخراجية

 6.8 3 4 4.5 5.8 4 5 7 7.3 الصناعة التحويلية

 ليبيا
 62 73 65 72 60 73 80 70 73 الصناعة االستخراجية

 2.9 4 5 5.4 6.8 4.3 5.5 2.8 2.5 الصناعة التحويلية
املؤشرات االقتصادية  و   2014و 2013العريب لسنةالتقرير العريب املوحد الصادر عن صندوق النقد عداد الباحثة ابالعتماد على :إمن املصدر:

 .2014والصناعية للدول العربية الصادر عن املنظمة العربية  للتنمية الصناعية  والتعدين لسنة 

 قطاع اخلدمات-2-1-1-3-3

تصنيف  القطاع الصناعي والزراعي ،حيث متاليت ال تندرج حتت مظلة نشطة مجيع األ ةنشطة اخلدماتيمتثل األ      
ىل إم 1989مم املتحدة سنة اخلدمات حسب املعايري الدولية لتصنيفات القطاعات االقتصادية  والصادرة عن األ

 :1ما يلي

 ؛نشطة العقاريةعمال ،الوساطة املالية واألاليت تتضمن خدمات األو :نتاجخدمات اإل 

                                                           

 .11، ص :2013،معهد أحباث السياسات اإلقتصادية الفلسطيين ، صاديقطاع اخلدمات الفلسطيين : بنيته واثره االقتبالل الفالح ، -1 
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 ؛التجزئة وغريهااجلملة و  ثل النقل،التخزين،جتارةم :وهي تتعلق ابلنشاطات التجاريةخدمات التوزيع 
 ؛:وتتضمن الفنادق  واملطاعم اخلدمات الشخصية 
 وهي تتضمن الدفاع الوطين ،التعليم ،الصحة ،العمل االجتماعي وغريها. اخلدمات االجتماعية: 

وقد لعبت االيرادات النفطية دورا كبريا يف النهوض هبذا القطاع حيث خصصت  الدول العربية حجما معتربا       
،فقد كانت اجلهود املبذولة للنهوض بقطاع (5.3رقم ) الشكلكما هو موضح يف نفاق العام وذلك  ن اإلم

اخلدمات يف الدول العربية النفطية وراء ارتفاع نسبة مسامهته يف الناتج احمللي االمجايل ،وتتباين الدول العربية 
اململكة العربية السعودية  واإلمارات العربية  النفطية من حيث نسبة املسامهة ،حيث ترتفع هذه النسبة يف كل من

،) النقل ،املواصالت والتخزين( التجارة ،املطاعم والفنادق(من)  اجية واليت تتضمن كلاملتحدة سواء اخلدمات االنت
كان واملرافق، اخلدمات احلكومية و اخلدمات االجتماعية اليت تتضمن كل من االسأاملصارف( مني و أ)التمويل ،التو

 120392جتماعية يف اململكة العربية السعودية حوايل وقد بلغ انتج اخلدمات االنتاجية واإل،خرىأوخدمات 
مارات العربية املتحدة فقد بلغ انتج كل اخلدمات ما يف اإلأمليون دوالر على التوايل  126718مليون دوالر و 

التوايل ،لتليها كل من  دوالر علىمليون  62691مليون دوالر و 86134االنتاجية واالجتماعية حوايل 
خرية اليت اخنفض فيها انتج اخلدمات مقارنة بباقي الدول حيث بلغ انتج القطاعات هذه األ اجلزائر،العراق وليبيا

 م . 2012مليون دوالر سنة  18613مليون دوالر و  7436نتاجية واالجتماعية اإل

 م2012هم الدول العربية النفطية سنة أاالجتماعية يف انتج اخلدمات االنتاجية و :( 5.3الشكل رقم )

 
 .333ص:لعريب ،مرجع سبق ذكره ،صندوق النقد ااملصدر:

تج كل من خدمات النقل عم والفنادق انااملط، ةدمات التجار خنتاجية فقد فاق انتج إلابلنسبة للخدمات ا     
مليون دوالر يف ليبيا  3849مني واملصارف ليرتاوح ما بني أالت، التخزين وخدمات التمويلو  املواصالت،املطاعم و 
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ما ابلنسبة للخدمات االجتماعية فقد فاق انتج اخلدمات أر يف اململكة العربية السعودية ،مليون دوال 58438و
دة خرى يف معظم الدول العربية النفطية ابستثناء االمارات العربية املتحنواع اخلدمات األأاحلكومية ابقي نواتج 

 .ر يف اململكة العربية السعودية مليون دوال 91857مليون دوالر يف ليبيا و  13941رتاوح ما بني ليالكويت ،و 

 م2012خالل  هاهم الدول العربية النفطية حسب فروعأانتج قطاع اخلدمات يف (:6.3الشكل رقم )

 

 .333ص:ع سبق ذكره ،مرجاملصدر :صندوق النقد العريب ،

 متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجايل  – 2-1-2

على معدل منو أخرية حيث سجلت ليبيا مجايل يف السنوات األارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإل     
لف دوالر سنة أ 4.5مجايل ارتفع من الناتج احمللي اإلنصيب الفرد من فمجايل لنصيب الفرد من الناتج احمللي اإل

متوسط نصيب الفرد من الناتج  أقلليبيا سجلت  ن  أم ابعتبار 2013سنة  لف دوالرأ 12.17ىل إم 2011
سليب على  أتثريمنية اليت كان هلا م نظرا للتداعيات األ2013-1995م خالل الفرتة 2011مجايل سنة احمللي اإل

مجايل توسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلممن حيث تيب الدول العربية النفطية تصدرت قطر تر و ، اقتصادايهتا
 اكرب متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجايل حمققأويعترب  م 2012لف دوالر للفرد وذلك لسنة أ 107بـ 

العربية  واإلمارات لف دوالرأ 48.5ابلكويت بـ  ،متبوعةخالل الفرتة  وابملقارنة مع ابقي الدول العربية النفطية 
% على التوايل عن سنة 9و% 10.3% ، 8.6ف دوالر للفرد حمققة بذلك زايدة قدرت بـ أل 45.5املتحدة بـ 

مجايل الناتج احمللي اإل ما اململكة العربية السعودية ،العراق واجلزائر فقد ارتفع متوسط نصيب الفرد من أم ،2011
% 5.6م حبوايل 2011حمققا زايدة عن سنة م 2012سنة لف دوالر على التوايل أ 5.5و  5.5،  24.9ىل إ
 يف معظم الدول العربية مجايلنصيب الفرد من الناتج احمللي اإل ن  إمع ذلك ف.% على التوايل 1.8% و 13.4،
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املثال ال احلصر نصيب الفرد من النتاج احمللي  ليث على سبيقارنة ابلدول املتقدمة حمال يزال منخفضا النفطية 
  1.م2012لف دوالر خالل سنة أ 78لف دوالر ،سويسرا أ 56.3 للدامنارك االمجايل

 م2013-1995الدول العربية النفطية خالل الفرتة  ألهممتوسط نصيب الفرد ( :21.3اجلدول رقم )

  دوالرالوحدة :

 ليبيا الكويت قطر العراق السعودية اجلزائر االمارات 
1995 27268 1500 7855 396 16642 13882 6340 
2000 34837 1801 9203 871 28925 17009 6130 
2005 43989 3132 14197 1296 49151 27014 7186 
2008 39073 4959 20157 3376 79606 42877 11727 
2009 31074 3906 16095 2978 59669 30423 8248 
2010 34780 4495 19113 3757 72958 33455 9496 
2011 41694 5414 23594 4892 98948 43448 4571 
2012 45461 5509 24912 5545 107427 47930 10041 
2013 - 5361 25852 6670 93352 - 12167 

نات مجموعة البنك الدولي على ابيو  21،ص : 2013التقرير العربي الموحد صندوق النقد العربي ،الباحثة باالعتماد على  ادمن اعدالمصدر :
 .2014-1-15تاريخ االطالع http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CDالموقع االلكتروني : 

  للدول العربية النفطية  والبينية ارجيةاخلالتجارة  -2-1-3

خر ،حيث بلغ امجايل صادرات بعض يشهد هيكل صادرات وواردات الدول العربية النفطية اختالال هو اآل     
الغاز( ولية )النفط و مليار دوالر مثلت منها املوارد األ 1142.09م حوايل 2013سنة الدول العربية النفطية 

ما الواردات فقد بلغت أ% 1.7خرى أوسلع  %5.2% ،والسلع الزراعية 19.8% ،السلع الصناعية 73.7
% وسلع 16.4ولية املواد األ،% 20.1% ،الزراعة 62.7مليار دوالر شكلت منها السلع الصناعية  556.8

ورويب ،الوالايت املتحدة ىل دول الشمال وابلتحديد االحتاد األإ، وتوجه معظم الصادرات 2%1.3خرى حوايل أ
 .والصني كما يتم االعتماد على هذه الدول كذلك من حيث االسترياد ،الياابن مريكية األ

                                                           
 http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CDبياانت جمموعة البنك الدويل على املوقع االلكرتوين: -1

 .2014-11-15،اتريخ االطالع : 
 .429ص:  2014،  التقرير االقتصادي العريب املوحدصندوق النقد العريب ،  -2
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م 2013-2008الصادرات شهدت ارتفاعا خالل الفرتة  ن  إ( ف22.3وكما هو موضح من اجلدول رقم )       
بسبب  م2009ثناء بعض االخنفاضات سنيت الكويت ابستقطر و االمارات العربية املتحدة ،العراق ، يف كل من

شهدت  ما كل من اجلزائر وليبيا فقدألتشهد اململكة العربية السعودية تذبذاب يف صادراهتا ،،زمة املالية األ تتداعيا
االمارات العربية املتحدة قائمة ل من اململكة العربية السعودية و وقد تصدرت كصادراهتا تراجعا خالل نفس الفرتة ،

فقد شهدت ارتفاعا يف معظم الدول ما يف ما خيص الواردات أل العربية النفطية من حيث حجم الصادرات .و الد
وليبيا  يف حجم وارداهتا اليت شهدت تراجعا طفيفم ابستثناء قطر ا2013-2008العربية النفطية خالل الفرتة 

اليت مرت وارداهتا خالل هذه الفرتة بتذبذات ،وقد تقاربت مستوايت االسرتاد يف كل من قطر ، الكويت وليبيا 
 وهي حجم وارداهتا أقل مقارنة بباقي الدول العربية النفطية حمل الدراسة.

 م2013-2008العربية النفطية خالل الفرتة (:صادرات وواردات الدول 22.3اجلدول رقم )

 الوحدة :مليون دوالر 

 
 الواردات  الصادرات 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 245000 234101 227411 183424 170121 176287 325576 300162 281640 212291 191802 239212 االمارات
 52040 44694 46459 37806 36756 39479 65020 71622 72874 57219 45080 79146 اجلزائر

 168155 155593 131586 106863 95544 115134 375873 388401 364699 251143 192296 313461 السعودية
 61000 55169 47803 43915 41377 34024 89550 94172 79681 51764 39303 61929 العراق
 30618 26463 22333 23240 24922 27900 136937 132985 114299 74965 48007 66441 قطر

 29783 27144 24966 23139 19956 24870 116400 119125 102144 60506 54619 87038 الكويت
 25343 26383 11200 24559 24753 20917 34858 51053 14962 48935 37055 62118 ليبيا

 .414،ص : 2013، العريب املوحداالقتصادي التقرير املصدر: صندوق النقد العريب ،  

  .274،ص : 4201، العريب املوحداالقتصادي التقرير صندوق النقد العريب ،                            

التجارة البينية للدول العربية  شكلتما ابلنسبة للتجارة البينية للدول العربية النفطية فهي جد ضئيلة حيث أ     
% 6.5 شكلت صادراهتا البينية العربية املتحدة  إلماراتنسبا ضئيلة من إمجايل التجارة هلذه الدول ،فاالنفطية 

% أما 4.6اجلزائر بلغت صادراهتا البينية ،من إمجايل الواردات  %  7.6وارداهتا البينية ما أمن امجايل الصادرات 
% ،كما بلغت صادارت 16.7أما وارداهتا البينية  %11% ،السعودية بلغت صادراهتا البينية 6.3وارداهتا البينية 
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% 2.5ليبيا و  تلتشكل الصادرات البينية لكل من الكوي،% 14.8% ووارداهتا البينية 6.9قطر البينية 
 1.م2013وذلك خالل سنة  % على التوايل،13.4% 18.2الواردات النفطية % على التوايل و 1.9و

ىل ضعف هياكل االنتاج يف الدول العربية النفطية وخاصة ضعف إسباب تدين التجارة البينية أوترجع بعض     
لزراعية  اكتفاء الذايت من السلع والزراعة ،وما يرتتب عن ذلك من اخنفاض نسبة اإل قاعدة الصناعات التحويلية  

وما يواجهها من عجز مزمن يف ميزان املدفوعات خلالفات السياسية بني هذه الدول ىل ذلك اإضف أالغذائية ،
  النفطساسا على تصدير أاليت تعتمد تصادايت الدول العربية النفطية و والذي يعرب بدوره عن اخللل الكامن يف اق

التبادل التجاري نتيجة ميل ىل تدهور شروط إوهذا يؤدي  السلع واآلالت االنتاجيةواسترياد املوارد االستهالكية ،
 2سعار النفط لالخنفاض  واالرتفاع املستمر ألسعار الواردات من السلع الغذائية .أ

لقد ارتفعت نسبة االستثمار يف الدول العربية ىل الناتج احمللي االمجايل:إنسبة االستثمار االمجايل  -2-1-4
،زايدة االنتاج و توفري فرص  سعي هذه الدول إىل العمل على تنويع القاعدة االقتصادية النفطية ،ويعود ذلك إىل 

( تطور االستثمار يف العديد من الدول 2.3رقم)( والشكل 11.3اجلدول رقم )العمل ،فكما هو مالحظ من 
 املنطقة ،حيث بلغت األمنية يفاألوضاع السياسية و العربية النفطية  ابستثناء البعض منها كليبيا  وذلك نتيجة 

% يف الكويت 15.1% يف االمارات ،22.7% يف ليبيا ،31.1حصة االستثمار من الناتج احمللي االمجايل  
م يف معظم الدول 2013حيث ارتفع هذا املعدل خالل سنة م 2012يف العراق ،وذلك خالل سنة   %21و

ه الدول هو تواصل جهود االمناء وتطور  الطاقة ،ولعل من أهم أسباب ارتفاع االستثمار يف هذالعربية النفطية 
الصناعي ،كما بلغت هذه اع البناء العقاري و قطاستكمال مشاريع البىن التحتية و  االنتاجية ،أضف إىل ذلك

 % يف كل من اجلزائر اململكة العربية السعودية وقطر على التوايل . 34.1% و25.6% ،35املعدالت 

اجلزائر ،% أما كل من قطر26.4على معدل منو استثمار والذي بلغ أالعراق م سجل 2013وخالل سنة        
% لينخفض حتت هذا املعدل يف كل من االمارات العربية املتحدة ،اململكة العربية 10والكويت فقد فاق 

 بلغيام الكفاءة  نظرا وغالبا ما يكون االستثمار العام يف الدول العربية النفطية يتصف بعدالسعودي وليبيا. 
 ن  أأن  ذلك ال يعين  إالالبريقراطية احلكومية ،و احلكم الراشد وتفشي ظاهريت الفساد االقتصادي  التخطيط و 

                                                           

 433، ص:  2014،  التقرير االقتصادي العريب املوحدصندوق النقد العريب ، –1 
 .48عصام عمر مندور ،مرجع سبق ذكره ،ص : -2 
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خذ بعني االعتبار وإضافة اىل العام غري جمدي اقتصاداي واجنماعيا ،فهو ذلك االستثمار الذي أياالستثمار 
 .البيئيةصادية كل من األهداف االجتماعية و هداف االقتاأل

لقد اخنفضت : صايف املساعدات االمنائية الرمسية كنسبة مئوية من الناتج احمللي االمجايل -2-1-5
م بسنة 2011% إذا ما مت مقارنة سنة 57.7منائية املقدمة من الدول العربية النفطية بنسبة املساعدات اإل

كثر الدول  تقدميا للمساعدات أمن ،وتعترب دول اخلليج العريب مليار دوالر  3.2 حني سجلت حوايلم 2012
م كما هو موضح يف 2012من حجم املساعدات املقدمة خالل سنة سد خذت حصة األأمنائية حيث اإل

م ،حيث شكل حجم 2012-1970( والذي يوضح تطور العون االمنائي العريب خالل الفرتة 3.3الشكل رقم )
% أما قطر 21.9الكويت ،مجايل املساعدات إ% من 53.4ملكة العربية السعودية املساعدات املقدمة من امل

 .% على التوايل29.9%و 14.3مارات فبلغت واإل

  املؤشرات االجتماعية  -2-2

 نسانعطت رؤية جديدة  للتنمية حيث تضع اإلأاليت من املفاهيم اليت ظهرت حديثا و  تعترب التنمية البشرية    
فراد يف كما متثل توسيع اخليارات املتاحة جلميع األ،ابعتباره هو الثروة احلقيقية للدولة احملور الرئيسي لعملية التنمية 

ن يتمتع هبا اجلميع أللتنمية البشرية يتمثل يف خلق بيئة متكينية ميكن  ون متييز مما جيعل اهلدف احملورياجملتمع د
طول العمر الذي ليل مركب يضم ثالث أبعاد رئيسية هي:هو دالتنمية البشرية ،ودليل 1حبياة طويلة صحية ومبدعة 

االلتحاق و الكتابة و ملام البالغني ابلقراءة إاملعرفة اليت يتم قياسها مبعدل ،يتم قياسه ابلعمر املتوقع عند الوالدة 
الدخل احمللي  ىل معدلإابالستناد ابلقدرة الشرائية  املقاسوالعايل ومستوى املعيشة و  ثانوياالبتدائي ،الابلتعليم 

رتتيب لهو يستخدم بني القيمة صفر وواحد و اوح قيمة دليل التنمية البشرية ترت حيث ، االمجايل احلقيقي للفرد
العظمى   تهمن قيم نمية البشرية كلما اقرتب املؤشرحيث ترتفع الت،من حيث درجة التنمية البشرية فيها الدول 

 :2لذلك يتم تصنيف الدول تنازليا وفق الدليل احملسوب كما يليو كلما اقرتب من القيمة الصفرية    نخفضوي

  ؛فما فوق 0.8الدول ذات التنمية البشرية املرتفعة من 
 ؛0.8قل من أو  0.5البشرية املتوسطة  ما بني  الدول ذات التنمية 

                                                           
 .07،ص : 1997،جانفي  حلكم خلدمة التنمية البشرية املستدامةإدارة ابرانمج األمم املتحدة االمنائي ، -1
،جملة األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية  2014-2000التنمية البشرية يف اجلزائر  وافاقها يف ظل برانمج  التنمية نصرية قوريش ، -2

 .35،ص :  06،2011جامعة الشلف )اجلزائر( ،العدد 
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  0.5الدول ذات التنمية البشرية الضعيفة حتت. 

 يف مجيع الدول العربية  النفطية  دا مؤشر التنمية البشرية كان متزاي قيمة  ن  إ( ف23.3اجلدول رقم )وحسب        
خالل هذه جيابية إمن حتقيق نتائج  تالدول العربية النفطية متكن ن  أأي مبعىن م ، 2013-2000خالل الفرتة 

دىن معدل  أعامليا  بينما بلغ  31حمرزة بذلك املرتبة  0.851لتنمية البشرية  يف قطر لعلى معدل أبلغ ،وقد  الفرتة
وقد متكنت  م ،2013دولة وذلك خالل سنة  187عامليا من بني  120ة حمتلة بذلك املرتب 0.642يف العراق بـ

 الكويت من ة ،قطر و االمارات العربية املتحداالمارات العربية املتحدة ،اململكة العربية السعودية ، من كل
 االلتحاق مبصاف الدول املتقدمة وحتقيق تنمية بشرية مرتفعة جدا .

-2000الدول العربية النفطية خالل الفرتة  ألهمدليل التنمية البشرية  اجتاهات(:23.3اجلدول رقم )
 م2013

 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 
الرتتيب حسب دليل التنمية 

 2013البشرية 

املتوسط السنوي ملعدل منو دليل 
 2000/2013 التنمية البشرية

)%( 
 0.28 تنمية بشرية مرتفعة جدا 40 0.827 0.825 0.824 0.824 0.832 0.823 0.797 االمارات
 0.95 تنمية بشرية مرتفعة 93 0.717 0.715 0.715 0.709 0.695 0.675 0.634 اجلزائر

 0.90 تنمية بشرية مرتفعة جدا 34 0.836 0.833 0.825 0.815 0.791 0.773 0.744 السعودية
 0.45 تنمية بشرية متوسطة 120 0.642 0.641 0.639 0.638 0.632 0.621 0.606 العراق
 0.37 تنمية بشرية مرتفعة جدا 31 0.851 0.850 0.843 0.847 0.855 0.840 0.811 قطر

 0.09 تنمية بشرية مرتفعة جدا 46 0.814 0.813 0.810 0.807 0.800 0.795 0.804 الكويت
 0.40 تنمية بشرية مرتفعة 55 0.784 0.789 0.753 0.799 0.789 0.772 0.745 ليبيا

 .163-160ص : ، 2014تقرير التنمية البشرية  املصدر :

ىل بعض املؤشرات االجتماعية اليت سيتم من خالهلا تقييم اجلانب االجتماعي إالتطرق ويف ما يلي سيتم     
 .الستدامة التنمية يف الدول العربية النفطية 

 ين النمو السكا-2-2-1

مليون  30ليزيد عن  م2013-1990خالل الفرتة  نشهدت الدول العربية النفطية ارتفاعا يف عدد السكا     
ماليني نسمة يف كل من نسمة يف كل من اجلزائر والعراق وقارب ذلك يف اململكة العربية السعودية وما يفوق مثاين 

حمققة بذلك معدل منو م 2013قل من مخس ماليني نسمة يف قطر والكويت وذلك خالل سنة أليبيا و االمارات و 
والعراق ،وإن كان  ،قطرمن ذلك يف االمارات ،اجلزائر ،السعودية % يف كل من الكويت وليبيا وأقل3فوق سقف 
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سرة ،هذه وذلك حبكم السياسات اخلاصة بتنظيم األهذه الدول منخفضا نوعا ما ،بعض عدد السكان يف 
ول وهو ارتفاع عدد املسنني بصفة سريعة دشكاال كبريا هلذه الإمد البعيد ستطرح ن كانت على األإالسياسات و 

 .املعاشاتارتفاع تكاليف الرعاية الصحية و  ن ينجم عن ذلك منأوما ميكن 

م مقارنة بسنة 2013ورغم ارتفاع الكثافة السكانية يف كل الدول العربية النفطية حمل الدراسة لسنة       
ا تبقى منخفضة وخصوصا يف كل من اجلزائر ،2009 السعودية وليبيا وذلك الخنفاض عدد السكان م إال أّن 

 . 2كلم/نسمة 100واتساع املساحة على خالف كل من االمارات،الكويت وقطر واليت فاقت 

 م2013-1990(:تطور النمو السكاين للدول العربية النفطية خالل الفرتة 24.3اجلدول رقم )

 الوحدة:ألف نسمة

 ليبيا الكويت قطر العراق السعودية اجلزائر االمارات 
1990 1773 25022 15187 17890 418 2142 4229 
1995 2411 28060 18136 20536 489 1958 4812 
2000 2995 30416 20476 24086 614 2217 5640 
2005 4106 32206 23118 27963 906 2991 6629 
2010 8264 35978 27563 32481 1715 3582 7774 
2011 8361 36717 28376 33330 1733 3697 8026 
2012 8442 37464 29195 34196 1791 3823 8286 
2013 8533 38229 29994 35087 1830 3965 8554 

 3.24 3.71 2.20 2.61 2.73 2.04 1.07 )%( 2013-2011معدل النمو 
متوسط معدل 
 النمو السكاين

1990-2000 5.38 1.97 3.03 3.02 3.92 0.35 2.92 
2000-2013 10.68 1.69 3.02 2.37 10.82 4.91 3.26 

 الكثافة السكانية
 2نسمة/كلم

1990 21 11 7 41 37 120 2 
2013 102 16 15 81 158 186 5 

 سكان احلضر
 % من االمجايل 

1990 79.1 52.1 76.6 69.7 92.2 98 75.7 
2013 84.3 73.7 82.5 66.5 98.9 98.3 77.9 

 سكان الريف
 % من االمجايل

1990 20.9 47.9 23.4 30.3 7.8 2 24.3 
2013 15.4 26.3 17.5 33.5 1.1 1.7 22.1 

 341-403:ص  ، ص4201، التقرير االقتصادي العريب املوحداملصدر: صندوق النقد العريب ،
 ن يكون  عبئا كبريا على كاهل الدولة ،حيث يزيد من كلفة البىن التحتيةأفضعف الكثافة السكانية ميكن      

إىل الطبيعة  ضافة كن وانتشارها على مساحات شاسعة إويضعف كثافة استخدامها نظرا لتباعد مواطن الس
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حيث ارتفعت نسبة سكان احلضر  سرع أىل املدن جرت بوترية إاهلجرة من الريف  ن  أ،كما الصحراوية هلذه الدول 
ريف كما هو موضح يف اجلدول رقم م ويقابل ذلك  اخنفاض يف عدد سكان ال1990م مقارنة بسنة 2013لسنة 

رية بطلب املتنامي وبسرعة كالىل مقابلة إعلى السعي خر جيرب هذه الدول آمما ميثل ذلك حتداي تنمواي (، 24.3)
،والذي يكون يف غالب األحيان انجتا من جهة ومواجهة النزوح الريفي من جهة أخرى على البىن التحتية احلضرية 

من ازدايد الكثافة السكانية يف منطقة عن وما يرتتب عنه مستوايت معيشية الئقة ،عن البحث عن فرص العمل و 
اليوم ملزمة أكثر بتهيئة القرى  تفالدولة أصبحوغريها من االنعكاسات السلبية .األراضي الزراعية مهال إ أخرى و

 تصبح مراكز استقطاب للسكان .لواألرايف 
 الفقر  -2-2-2

ذا ما مت إخاصة  ات مستوايت الفقر املنخفضة نسبياالعربية النفطية بشكل عام من الدول ذالدول  تعترب      
مثل ليبيا   العربية الدول بعض يف سياسية تطورات من حصل ما ن  أ آسيا،إال شرق دول أو فريقيةأ لمقارنتها بدو 

 الفقر تفشيار الفقر يف هذه الدول .فبعض خماوف زايدة انتشأاثر  العراق وغريها من الدول العربية النفطية مؤخراو 
 ا سلبي دورا لعبي الواحد اجملتمع أفراد بني الفرصؤ تكاف وعدم والتهميش الدخل توزيع يف املساواة عدمالناتج عن 

 إضعاف يف اإلسهام حيث من أيضا ،بل التنمية جهود يف فرد كل مسامهة من احلد حيث من فقط ليس
 1.املدى طويل النمو آفاق من واحلد االجتماعي االستقرار

مستوايت الفقر يف كل من  ن  أخط الفقر الوطين فقر الدخل املتاحة وفق  ر مؤشراتخآتفيد و        
ما يف ما خيص أذات مستوايت  متدنية ،ت العربية املتحدة ،قطر والكويت اململكة العربية السعودية ،االمارا،اجلزائر
خر البياانت املتاحة حسب خط الفقر الوطين فقد آ% ووفق 30%و 20فمستوايت الفقر تقع ما بني   العراق

م مع 2007% سنة  22.9ما يف العراق فقد بلغت أ% 5.7م حوايل 2005ائر سنة ز بلغت نسبة الفقر يف اجل
حيث تزيد طابعا ريفيا  أيخذالفقر يف الدول العربية بشكل عام والدول العربية النفطية بشكل خاص  ن  أالعلم 

 نسبة الفقر يف الريف مقارنة مع املدن .

ن أفقر الدخل ال يعرب بشكل دقيق عن مستوى الفقر يف دولة ما فهو مؤشر نسيب حيث ميكن  ن  أكما         
 ،غريهاحتسني يف مستوى اخلدمات العامة والعدالة االجتماعية و دون املؤشر مبجرد الزايدة يف الدخل  يتحسن هذا

الصحة ،التعليم منها خرى أىل الدخل عناصر إ ابإلضافةالذي يتضمن بعاد و الفقر متعدد األضيف مؤشر أ  لذلك 

                                                           

 .33-32،ص ص : 2012، التقرير االقتصادي  العريب املوحدالعريب ،صندوق النقد  –1 
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.حيث بلغ يف 0.11قل من أبعاد يف الدول العربية النفطية مؤشر الفقر متعدد األ وقد بلغمستوى املعيشة و 
 2.م2012ذلك سنة  0.059والعراق  0.002االمارات العربية املتحدة 

 البطالة  -2-2-3

 البطالة مشكلة ،فاستمرار مرتفعة منو معدالت حتقيق دون حيول رئيسيا  معوقا املرتفعة البطالة معدالت تعد      
  .مزمنة بطالة حالة يف العمالة من كبري جزء بقاء االقتصاد نتيجة إنتاجية تناقص إىل يؤدي طويلة زمنية لفرتات

مريكية ويف م حيث بلغت يف الوالايت املتحدة األ2011% سنة  7.9املتقدمة  ابلدول البطالة معدل وقد بلغ
ث بلغ خرى حيأوال يزال معدل البطالة مرتفعا يف دول متقدمة ،م 2011% يف ّناية 6%و 9ملانيا على التوايل أ

 يتعلق فيما % على التوايل خالل نفس السنة ،أما8%و 8.4%،9.7اململكة املتحدة يف كل من فرنسا ،ايطاليا و 
 الدول املتقدمة يف عليه هو عما قوة أكثر كان  فيالتوظ انتعاش الناشئة،فإن   السوق واقتصادات النامية ابلدول

 ودول اآلسيوية النامية للدول التوايل على %10و %7.4 ، %13.3 % ،4.1معدالت البطالة  بلغت حيث،
 ن  إعلى العموم فو  3م.2011وأفريقيا وذلك خالل سنة  والكارييب، الالتينية ودول أمريكا أورواب وشرق وسط

 % يعترب معدال مقبوال عند العديد من االقتصاديني .5معدل البطالة الذي يكون منخفضا عن 
% يف ليبيا 19.5% يف قطر و 0.5النفطية الرئيسية ما بني هم الدول العربية أيف لقد تراوح معدل البطالة و      

% ،وهناك دول عربية نفطية متكنت 5.9ضعاف متوسط معدل البطالة يف العامل واليت تقدر بـأاليت فاقت بثالث و 
م،  2012% سنة 9.8ىل إم 2007% سنة 13.8من خفض معدالت البطالة حيث اخنفضت يف اجلزائر من 

ا ّن  أ إال% 5.3ىل إم 2007% سنة 5.6كذلك السعودية سجلت اخنفاضا طفيفا يف معدالت البطالة من 
% سنة 0.5ما قطر فشهدت استقرارا يف معدالت البطالة حيث بلغت أ% ،5.5 ىلإفعت من جديد لتصل ارت

-2007وىل من الفرتة ا شهدت كذلك معدالت البطالة يف الكويت استقرارا خالل السنوات األمم ك2012
% سنة 3.2% ،كما ارتفعت يف كل من االمارات من 6.2ىل إم لتصل 2012ا ارتفعت سنة ّن  أ إالم 2012
م ،ليبقى معدل البطالة مرتفعا يف ليبيا مقارنة ابلدول العربية النفطية 2012% سنة 4.2ىل إم 2007

م ،وهذا كما يوضحه 2012% سنة 19.5 إىل% مرتفعا 18.2م حوايل 2007حيث بلغ سنة ،خرىاأل
قل من أابخلصوص يف الدول اخلليجية معدل  البطالة بني املواطنني و  أن   ىلإوجتدر االشارة (.25.3اجلدول رقم )

                                                           

 . 29،ص : 2013،  التقرير االقتصادي  العريب املوحدصندوق النقد العريب ، -1 
نسانية العربية ، ،تقرير التنمية اإل  دليل الفقر املتعدد االبعاد وسياسات معاجلة مشاكل احلرمان املتشابكة يف الدول العربيةعبد احلميد نوار ، -2 

 .15،ص :  2014برانمج االمم املتحدة االمنائي ، املكتب اإلقليمي للدول العربية ،
 .بتصرف 08،ص :  2012، التقرير االقتصادي العريب املوحدصندوق النقد العربية ، -3 
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املواطنني يف هذه الدول يفضلون احلصول على الوظائف  ن  أىل إهذا راجع غري املواطنني و ة للمواطنني و معدل البطال
 .ولجور الذي يعود لصاحل األيف القطاع العام مقارنة ابلقطاع اخلاص نظرا لفارق األ

 م2012-2007ة النفطية خالل الفرتة هم الدول العربيألتطور معدالت البطالة (:25.3اجلدول رقم )

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 4.2 4.3 4 4.3 4 3.2 االمارات 
 9.8 9.8 10 10.2 11.3 13.8 اجلزائر 
 5.5 5.4 5.3 5.4 5 5.6 السعودية
 - - - - 15.4 - العراق
 0.5 0.4 0.7 0.8 0.5 0.5 قطر  
 6.2 2.1 2.1 2.2 2 2 الكويت
 19.5 - - - - 18.2 ليبيا 

 معدالت البطالة يف الدول اخلليجية تشمل املواطنني وغري املواطنني

 43ص :، 2013،التفرير االقتصادي العريب املوحد صندوق النقد العريب املصدر :

 اخلدمات الصحية -2-2-4

ميكن من خالله التعرف على مستوى الدخل  وعلى جودة اخلدمات ملتوقع عند امليالد مؤشرا مركبا ميثل العمر ا    
سنة  74ىل إم  1990سنة  68.5من توقع يف الدول العربية النفطية العمر امل تزايدحيث الصحية املتوفرة ،

يف مثيله  عن  ه يقلن  أسنة إال  66سيا آمتوسط جنوب و سنة  70ليزيد بذلك عن املتوسط العاملي م ،2012
ملعرفة مدى   مؤشرا مهماوالذي ميثل  طفال معدل وفيات األ ،ويف ما خيص  سنة80الدول الصناعية الذي يقدر بـ 

يف و لف مولود حي ،أكل لحالة وفاة  37وعلى املستوى العاملي يبلغ الذي كفاءة النظام الصحي يف أي دولة و 
لف مولود أوفيات لكل  4الدول الصناعية ال يتجاوز  وأما،ولود حي لف مأحالة وفاة لكل  40الدول النامية  

وفيات حيث بلغ  يف االمارات العربية  10ىل ما دون إما يف الدول العربية النفطية فقد اخنفض هذا املعدل أحي ،
 16.5، السعودية 23.1،اجلزائر   9.3،الكويت  7.4ما قطر فقد بلغ ،ألكل ألف مولود حي  5.6املتحدة 

كما متكنت من حتقيق تقدم ، 1م2011لف مولود حي وذلك لسنة أوفاة لكل  30.9و 12.8،ليبيا والعراق 
% 100نسبة السكان الذين حيصلون على الرعاية الصحية بلغت ملحوظ يف التوسع يف اخلدمات الصحية حيث 

                                                           

 .بتصرف  40-38صندوق النقد العريب ،مرجع سبق ذكره ،ص ص :–1 
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 % يف العراق86اجلزائر و % يف98بينما بلغت هذه النسبة ،ليبياو قطر ،الكويت السعودية ،ارات ،االميف كل من 
حيث يرتاوح عدد يف الكوادر الطبية  وابألخصذلك ال ينفي وجود نقص  ن  أ إال،1م 2201وذلك خالل سنة 

رتفع عدد احد  و طبيب يف قطر كأعلى  150طبيب يف الكويت كأدىن حد و 18م ما بني 1990سنة طباء األ
وذلك  كأعلى حد  طبيب يف قطر 349و  كأدىن حد  طبيب يف العراق 84م ليرتاوح ما بني 2012األطباء سنة 

فقد  م 2012م و 1990ر ما بني سنيت فقد ارتفع هو اآلخ ما ابلنسبة لعدد املمرضاتألف نسمة ،ألكل مائة 
وذلك لف نسمة ألكل مائة كأعلى حد   ليبياممرضة يف  710و كأدىن حد   ممرضة يف العراق 163تراوح ما بني 

ممرضة يف الكويت كأعلى حد  500ممرضة يف العراق كأدىن حد و  70م بعد أن كان يبلغ 2012خالل سنة 
ليات حديثة  آالرعاية والعالج  ال يتم يف الدول العربية النفطية عرب  ن  أىل إ،وجيب التنويه م1990خالل سنة 

صابتهم إىل العالج يف حال إمن النفاذ  حيانالفقراء ال يتمكنون يف كثري من األ ن  أمستدامة ومعممة ،كما 
 مستعصية . أبمراض

 م 2012هم الدول العربية النفطية خالل سنة أطباء واملمرضات يف عدد األ:(7.3الشكل رقم )

 
 350، ص :2014،حدو التقرير االقتصادي العريب املصندوق النقد العريب ،  من اعداد الباحثة ابالعتماد على : املصدر:

% يف كل 4نسبة االنفاق من الناتج احمللي االمجايل فاقت يف ما خيص االنفاق على القطاع الصحي فقد و       
%يف 3قد فاق بقليل % على التوايل و 1.9% و 2.7ليبلغ يف كل من الكويت وقطر ،العراق وليبيا من اجلزائر 

% ،كما 10.1قل من متوسط العاملي  والذي يبلغ أه يبقى ن  أ إال، م2012وذلك سنة   االمارات والسعودية
ابستثناء مجايل االنفاق العام إ% يف كافة الدول العربية النفطية من 10يشكل االنفاق العام على الصحة ما دون 
،ويتوىل القطاع م2012امجايل االنفاق العام وذلك سنة % من 10.2العراق اليت بلغ فيها االنفاق على الصحة 

% 81وكحد أدىن % يف السعودية  63النسبة ما بني  العام املسؤولية  يف متويل قطاع الصحة حيث تراوحت هذه
                                                           

 بتصرف 350،ص: 2014،  التقرير االقتصادي العريب املوحدصندوق النقد العريب ، -1 
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اق على الصحة يف السنوات القادمة بسبب ارتفاع عدد املسنني ن يرتفع االنفأ،ومن املتوقع  كحد أعلى  يف العراق
الدول العربية النفطية نظرا للزايدة امللحوظة اليت عرفها متوسط العمر املتوقع عند امليالد ،وهو ما يؤكد يف كافة 

 .ات احلاصلة يف الرتكيبة السكانيةليات متكن من دميومة متويل اخلدمات الصحية يف ظل التطور آ وضع ضرورة

 م2012 سنة الدول العربية النفطية خاللهم أاالنفاق على القطاع الصحي يف (:8.3الشكل رقم )        

 
 350،ص:2014،التقرير االقتصادي العريب املوحدصندوق النقد العريب ، من اعداد الباحثة ابالعتماد على : املصدر:

 اخلدمات التعليمية  -2-2-5

القوى العاملة  وإنتاجيةاجملال احليوي للتنمية البشرية ومن احملددات الرئيسية لكفاءة وفعالية يعترب قطاع التعليم      
 وابألخص دين مستوايت املخرجات التعليمية يف الدول العربيةىل تإارت العديد من الدراسات الدولية شأوقد 

التعليمي  نظمتها التعليمية لرفع املستوىأمكانيات اليت متكنها من اصالح النفطية منها نظرا لتوفرها على مجيع اإل
م منها  2012م و1990ما بني سنيت نفطية من الرفع من مستوى القيد االمجايل وقد متكنت دول عربية 

ابستثناء كل من السعودية والعراق اليت شهدت اخنفاضا يف معدل القيد ،الكويت وليبيا  مارات ،اجلزائر ،قطراإل
% سنة 106.4 ىلإم 1990% سنة 108.6السعودية من  يف ،حيث اخنفض األساسيمجايل للتعليم اإل

ما يف ما خيص التعليم أ م2012% سنة 104.5ىل إم 1990% سنة 111.3م ويف العراق من 2012
% 90الثانوي فيالحظ االجتاه التصاعدي ملعدالت القيد االمجايل يف جل الدول العربية النفطية الرئيسية ما فوق 

يف الدول ذات التنمية البشرية وهو يزيد عن معدل القيد االمجايل % 52.9ىل إاليت ارتفع فيها ق ابستثناء العرا
وقد جنحت نوعا ما يف حتقيق داء هذا املؤشر أيف  ااجيابي ايوضح تقدمما % وهذا 91حوايل والذي يبلغ املرتفعة 

ىل حتسني نوعية  التعليم والرفع من إن تتجه أيفرض عليها نسبة قيد يف هذه املرحلة تفوق  املعدل العاملي مما 
 مستوايت الرتكيز على االختصاصات العلمية والتقنية.
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يف مرحلة التعليم العايل حيث ميثل مؤشر القيد ر حموري يف بناء جمتمع املعرفة،التعليم العايل بدو  يستأثركما      
فقد متكنت الدول العربية النفطية من مع املعرفة ،رساء جمتإيف جمال  ليات املستخدمة  لقياس تقدم الدولحدى اآلإ

وعلى وعلى العموم م ابستثناء قطر،2012م و1990يت رفع معدالت القيد يف مرحلة التعليم العايل مابني سن
يف الدول العربية النفطية ح معدل القيد يف التعليم العايل م فقد تراو 2012خر البياانت املتوفرة حىت سنة آحسب 
متبوعة ابجلزائر % 50.3ليبيا بـ،تليها  متصدرة بذلك القائمةالسعودية % يف 112و العراق% يف 12ما بني 

منوا ملحوظا ورغم ذلك ال يزال البحث  وبشكل عام حقق معدل القيد االمجايل يف التعليم العايل% ،31.5بنحو 
تاحة وقد خصصت كل من االمارات امل انياتلإلمكترتيب اجلامعات يعد متواضعا ابلنظر  ن  أكما العلمي ضعيفا،

% يف قطر 10 على التعليم لتقل هذه النسبة عن لإلنفاقنفاق العام إل% من ا20اجلزائر والسعودية ما يفوق ،
ولذا  عةزال متواضتنظمتها ال أكفاءة   ن  أ إالاالنفاق على التعليم يف هذه الدول يعترب مقبوال  ن  أوعلى الرغم من ،

ىل إمن خالل رفع كفاءة املوارد مع السعي اهتماما كبريا لكفاءة االنفاق  ن تويلأالنفطية فعلى الدول العربية 
    قصى.أمضاعفة العائد االقتصادي على التعليم كحد 

هم الدول العربية النفطية خالل سنيت ألمعدل القيد االمجايل يف مراحل التعليم (:26.3اجلدول رقم )
 م2012م و1990

 
 التعليم العايل التعليم الثانوي األساسيالتعليم 

1990 2012 1990 2012 1990 2012 

 25.2 9.2 92.4 67 108.3 104.3 االمارات
 31.5 12 97.6 60.8 117.4 100.2 اجلزائر

 112 14.7 112 74.6 106.4 108.6 السعودية

 12 12.6 52.9 47 104.5 111.3 العراق
 12.1 27 111.6 80.7 99.1 97.3 قطر

 17.6 12 101 42.9 105.6 60.2 الكويت
 50.3 17 93.5 86 114 105.2 ليبيا

 342ص : ، 2014، التقرير االقتصادي العريب املوحدصندوق النقد العريب ،  املصدر:

م واليت فاقت خالل هذه السنة 1990مية مما كان عليه سنة سع يف نشر التعليم تراجع نسبة األسهم التو أوقد    
% متبوعة ابجلزائر وليبيا بنحو 64.3 قصاها يف العراق حبوايلأ% يف كافة الدول العربية النفطية لتبلغ 20

% يف كل 10المارات وليبيا  وما دون ا% يف كل من 10 م حوايل  2011سنة % ،لتبلغ 31.9% و 47.1
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% 21.5و% 22.3العراق حيث بلغت حنو وتبقى مرتفعة يف كل من اجلزائر و سعودية الو من قطر والكويت 
مارات وقطر كثر من الذكور يف جل الدول العربية النفطية ما عدا اإلأانث مية بني اإلوانتشرت األ،على التوايل 

 .انث والذكور  مية بني اإلواليت تقاربت فيها معدالت األ

م و 1990هم الدول العربية النفطية خالل سنيت أمية  يف معدالت األتطور ( :27.3اجلدول رقم )
 )%( سنة فما فوق ( 15)م2011

 
1990 2011 

 امجايل اانث ذكور امجايل ثإان ذكور
 18.3 10.2 11.3 29 29.4 28.8 االمارات
 22.3 29 29 47.1 58.7 35.7 اجلزائر

 11.3 15.3 8.6 25.3 36.3 17.4 السعودية
 6.1 8.2 28.8 64.3 80.3 48.7 العراق
 3.6 4.4 4.4 23 24 22.6 قطر

 10.8 17.3 8.2 23.3 27.4 20.7 الكويت
 10.8 17.3 16.7 31.9 48.9 17.2 ليبيا

 .345ص:صندوق النقد العريب ،مرجع سبق ذكره ،املصدر : 

  املؤشرات البيئية  -2-3

خرية القليلة  السياسية للدول العربية النفطية ماعدا يف السنوات األمبكانة مرموقة يف الربامج  حتظى البيئة مل     
 ن  إىل ذلك فإ ابإلضافة% من الناتج احمللي االمجايل 1حلماية البيئة يف هذه الدول مل تتجاوز فامليزانيات املخصصة 

العديد من هذه الدول  فالتشريعات  إلصدارالوكاالت البيئية املوجودة ذات فعالية حمدودة وليس لديها تفويض 
االطار القانوين حلماية البيئة ال يزال ضعيفا  ن  أىل رفع معدالت النمو على حساب البيئية ،كما إكانت تسعى 

البيئة يف  ألضرارالذي يستجيب الفعال و عدادها ابلشكل اجليد و إال يتم التشريعات اخلاصة حبماية البيئة  ن  أحيث 
املراقبة والتبليغ  ال يتم تنفيذ هذه القوانني مع غياب .كما أن هوذات رؤية  مستقبلية  هي استباقية بل الوقت احلايل 

ىل ذلك إضف أ1تم معاجلة القضااي البيئية بشكل منفصل عن التنمية بدال معاجلتها متكاملة لضمان االستدامة .وي
القدرة حمدودية مع غري املناسبني التنظيم ما جعلها تعاين من نقص اخلربة  و حداثة هذه املؤسسات نوعا 

                                                           

،جملة املستقبل العريب  ،مركز دراسات الوحدة  التدهور البيئي يف الوطن العريب :التحدي الستدامة احلياةمي جردي ،رمي فياض وعباس الزين ، -1 
 . بتصرف .67-58،ص ص : 2014،جانفي  419العربية ،العدد 
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ات البيئية يالتطبيق املتواضع لإلنفاق ىلإو البشرية أدى أالتكنولوجية ،سواء املالية نقص املوارد  ن  أكما ،ارية ثماالست
هم املؤشرات أىل إويف ما يلي سنتطرق 1غري كافية. ال تزال خرىألهي ااملنظمات غري احلكومية و  الشعبيةاملشاركة و 

 البيئية يف بعض الدول العربية النفطية.

 املياه  -2-3-1

فاملياه ضرورية خمططات التنمية يف خمتلف الدول ،يف  ححد عوامل التنمية اهلامة فهي ابرزة بوضو أتعترب املياه      
فمن خالل اجلدول رقم  يف خمتلف القطاعات االقتصادية ،وتتميز الدول العربية النفطية بشح يف مواردها املائية

بليون مرت مكعب لتليها  100والذي يقدر حبوايل ق متتلك أكرب منسوب للموارد املائية العرا ن  أ( نالحظ 28.3)
ىل إىل اللجوء إلعديد من الدول العربية النفطية بليون مرت مكعب ،فشح املوارد استدعى ا 18.4اجلزائر حبوايل 

كل من زايدة  الدول العربية النفطية  ليهاإالضغوط اليت تتعرض مياه الصرف ،ف عادة استخدامإحتلية مياه البحر و 
مجيعها يف زايدة هائلة غري   راضي الزراعية املروية ساهمالنمو السكاين ،النمو االقتصادي ،التصنيع وتوسيع األمن 

دت اىل أ استخدام املياه اجلوفية فراط يفموجات اجلفاف املتزامنة مع اإل ن  أمستدامة الستغالل املوارد املائية كما 
ىل االستنزاف اجلائر  إ ابإلضافة،جددة وغري املتجددة على حد سواء خفض الكميات املتوفرة من املوارد املائية املت

التوسع غري املدروس  يف املساحات املروية  مقارنة ،و  لآلابريف معظم الدول العربية النفطية بسبب احلفر العشوائي 
 2ا.اليت مت سحبه ابلكميات 

 

 

 

 

 

                                                           

 .24-23ص :  ،ص2010، االنسان توقعات البيئة للمنطقة العربية :البيئة من اجل التنمية ورفاهية ، تحدة للبيئة برانمج االمم امل -1 
 . بتصرف53صندوق النقد العريب ،مرجع سبق ذكره ،ص :  -2 
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موارد املياه من املصادر التقليدية املتجددة واملصادر غري التقليدية يف بعض الدول (:28.3اجلدول رقم)
 العربية النفطية 

 موارد املياه غري التقليدية )مليون مرت مكعب ( املوارد التقليدية املتجددة  
 عادة استخدام مياه الصرف إ حتلية  )بليون مرت مكعب سنواي (           

    
 108 7.4 0.3 االمارات 
 - - 18.4 اجلزائر 

 24 131 2.2 السعودية 
 1500 2 100 العراق 
 28 455 - قطر 

 30 - - الكويت 
 - - 0.7 ليبيا  

 70-69ص : ، 2008، تقرير املنتدى العريب للبيئة و التنمية ،  ، البيئة العربية : حتدايت املستقبلموارد املياه  موسى نعمة ،املصدر:

من املياه يف معظم الدول العربية النفطية ال يتعدى متوسط نصيب الفرد  من املياهما ابلنسبة لنصيب الفرد أ    
مرت مكعب  7000مقابل ،( ابستثناء العراق 29.3ح يف اجلدول رقم )ضسنواي كما هو مو  مرت مكعب 500

سنواي كما مرت مكعب  1000الذي يقدر حبوايل هو دون مستوى خط الفقر املائي فواي على مستوى العامل ،نس
يف بعض  وات القادمة نخالل السمرت مكعب  500ن ينخفض نصيب الفرد من املياه ما دون أه من املتوقع ن  أ

نظرا لتزايد م  2050م ،و  2025م ، 2015وات لسنوهذا ما توضحه التقديرات ل،الدول العربية  النفطية  
 1.ايدة ز تالتنموية  امل املتطلباتطور املستوى  املعيشي و تو عدد السكان 

 

 

 

 

 م2050-2000توافر املياه العذبة للفرد يف بعض الدول العربية النفطية خالل الفرتة (:29.3اجلدول رقم)
                                                           

 . بتصرف . 54مرجع سابق ،ص :  - 1
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 الوحدة : مرت مكعب / فرد / سنواي

 2000 2003 2010 2015 2025 2050 
 - 176 <200 <300 <400 <500 االمارات
 300 332 - - - - اجلزائر

 - 113 250 320 <400 <500 السعودية
 - 1700 2100 2400 32180 3100 العراق
<100 <100 قطر  100>  100>  68 - 

<100 <100 - الكويت  100>  100>  - 
 250 359 - - - - ليبيا

 65،  ص :2008، البيئة العربية : حتدايت املستقبل ، تقرير املنتدى العريب للبيئة و التنمية ،  موارد املياهاملصدر: موسى نعمة ، 

توفر  م فإن  2014كما صدر يف التقرير االقتصادي العريب املوحد الصادر عن صندوق النقد العريب لسنة و      
من  ألكثرفر ابينما تتو االمارات العربية املتحدة ،قطر يف كل من % 100قد بلغ منة للسكان اآلمياه الشرب 

فر على ا،الكويت وليبيا ،أما اجلزائر والعراق فهي تتو  اململكة العربية السعوديةكل من % من السكان يف  95
انت هذه السنة ببياانت اوإذا ما مت مقارنة بي. م2011وذلك خالل سنة  %على التوايل84.9% و83.9

منة للشرب اململكة العربية السعودية ،العراق وليبيا قد متكنت من رفع نسبة توفر املياه اآل م فإن  كل من1990
% سنة 83.9م إىل 1990سنة % 94للمواطنني ،على خالف اجلزائر اليت اخنفضت فيها هذه النسبة من 

بنسبة منة اه الشرب اآلويف مجيع الدول العربية النفطية حمل الدراسة فإن  سكان احلضر تتوافر لديهم ميم ،2011
 .1 أكرب مقارنة بسكان الريف

  مات الصرف الصحيخد -2-3-2

النفطية من حيث توافر خدمات الصرف الصحي للسكان ،وتشري البياانت املتاحة عن تتفاوت الدول العربية      
،قطر والكويت قد وفرت خدمات الصرف الصحي املالئم  السعوديةكل من   ن  أىل إ النفطية بعض الدول العربية

،اجلزائر وليبيا فقد وفرت هذه اخلدمات بنسب  االمارات العربية املتحدةما كل من أ% 100بنسبة  للسكان
م مسجلة بذلك حتسنا كبريا يف توفري خدمات 2011وذلك خالل سنة % 83.9أما يف العراق % 95جتاوزت 

% 63سط العاملي خلدمات الصرف الصحي والذي بلغ املتو بذلك  ،متجاوزة م1990سنة عن لصرف الصحي ا
الريف من حيث توفري خدمات هناك تفاوت ما بني احلضر و  ن  أ% .كما يالحظ 56متوسط الدول النامية و 

                                                           

 .351، ص : 2014، التقرير االقتصادي  العريب املوحدصندوق النقد العريب ، -1 
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% وعلى مستوى 79توسط العاملي املالصرف الصحي واليت ترتفع نسبتها بشكل كبري يف احلضر واليت جتاوزت 
ية من توفري خدمات الصرف الصحي الدول العربية النفط توكذلك ابلنسبة للريف متكن،% 73لنامية الدول ا

االمارات العربية % يف كل من 80ا جتاوزت كم،قطر والكويت   السعودية% يف كل من 100اليت بلغت و 
لك من مستوى حمسنة بذم 2011وذلك خالل سنة  %79.8ابستثناء العراق اليت بلغت ،بيا يلو اجلزائر املتحدة ،

ي % على املستوى العامل47ىل إابألخص يف الريف يف حني تصل هذه النسبة خدمات الصرف الصحي و 
 1% على مستوى الدول النامية .43و

 2011و 1990الدول العربية النفطية ما بني  أهمخدمات الصرف الصحي يف تطور (:30.3اجلدول رقم )
 )%(م

 
1990 2011 

 االمجايل الريف احلضر االمجايل الريف احلضر
 97.5 95.2 98 97 95 98 االمارات
 95.1 88.4 97.6 88 77 99 اجلزائر

 100 100 100 86 30 100 السعودية
 83.9 79.8 86 81 48 95 العراق
 100 100 100 100 - 100 قطر

 100 100 100 100 100 100 الكويت
 96.6 95.7 96.8 97 96 97 ليبيا

 513، ص : 4201، العريب املوحد االقتصادي  التقريرصندوق النقد العريب ، املصدر :

 األراضي  -2-3-3

راضي الصاحلة لالستغالل وندرة األساع املساحات الصحراوية راضي يف الدول العربية النفطية ابتتتميز األ   
تتوافر على مساحات معتربة العراق مثال ربية النفطية فكل من اجلزائر و وهناك تباين كبري ما بني الدول العالزراعي 

املساحات املكسوة ابلغاابت  الطبيعية أو  للزراعةمن املساحات القابلة لالستغالل سواء من املساحات الصاحلة 
ساسا أاملراعي تنتشر  ن  أكرب منها يف اجلزائر واململكة العربية السعودية ابعتبار فيرتكز اجلزء األما ابلنسبة للمراعي أ

ظم راضي الرعي يف معأ ن  أمم و  200و 50اليت يرتاوح متوسطها ما بني  مطار احلدية أياملناطق ذات األ يف
ىل تدهور إمارسات البشرية اخلاطئة الضارة دت املأحيث ىل الرعي اجلائر إتتعرض الدول العربية املنتجة للنفط 

                                                           

 .بتصرف44مرجع سابق ،ص :  –1 
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فقدان مكوانت هامة من الرتبة ىل إدى أالذي و فعل املياه والرايح بجنراف ىل االإوزايدة تعرضها رعي لمناطق ا
 1ضعف انتاجيتها .و 

ربية اليت تنقص من قدرات الدول العراضي و األنتاجية إهبا  رحد املشاكل الرئيسية اليت تتضر أوميثل التصحر    
ىل إاستهالكهم مما يؤدي  وتتزايد معدالتالسكان ، ايدمع تز من الغذائي حتقيق األنتاج الغذاء و إالنفطية على 

 2.الدول العربية النفطية على االسترياد ستهالك  وتزايد اعتماداالنتاج و تعاظم الفجوة بني اإل

  انبعااثت الغازات الدفيئة -2-3-4

قل من أعموما مبقياس احلد املطلق ) قليال يعترببه الدول العربية من انبعااثت الغازات الدفيئة تسبب تما  ن  إ    
مسؤولة عن احلصة الدول العربية النفطية وكذا احلال ابلنسبة ملقياس حصة الفرد منه ،و ،% من اجملموع العاملي( 5

انبعااثت غاز زايدة  ن  أمن املنطقة العربية كما بعث % من جمموع ما ين74الكربى من هذه االنبعااثت أي بنسبة 
لثالثة خالل الفرتة االدول جعلها تشكل نسبة الزايدة  % يف هذه88بنسبة تزيد عن  كسيد الكربونأاثين 

ما أ ضعافأكثر من ثالث سرع من متوسط الزايدة العاملية أبأققت بوترية حتهي النسبة اليت م و 1990-2004
 3 .كرب من هذه الزايدة فمن احرتاق الوقودمصدر القسم األ

كثر أكسيد الكربون ،والذي يعترب من أانبعااثت غاز اثين  ن  أ( 9.3رقم ) الشكلفما هو مالحظ من      
م ،ابستثناء بعض الفرتات اليت 2010-2000نبعااث وأتثريا على البيئة ،يف زايدة مستمرة خالل الفرتة الغازات ا  

كسيد الكربون يف هذه الدول هو الصناعة أاملصدر الرئيسي النبعااثت اثين  ن  أشهدت فيها اخنفاض طفيفا ،و 
كسيد الكربون أنبعااثت غاز اثين ال اصداراكثر الدول العربية النفطية أمن لنفطية ،وتعترب اململكة العربية السعودية ا

لف كيلو طن أي ما يقارب ضعف االنبعااثت املسجلة خالل سنة أ 464م ما يفوق 2010حيث بلغ سنة 
م 2010سنة  تواليت بلغ فيها حجم االنبعااث العراقاجلزائر و مارات العربية املتحدة ،م ،لتليها كل من اإل2000

                                                           

-12،ص ص :  آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية للجنة التابع االقليمي التنفيذ اجتماع تقريراللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب اسيا ،-1 
،اتريخ   http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd16/rim/escwa_outcome_ar.pdf.من املوقع االلكرتوين :14

 .2014-11-12االطالع : 
 . 2008املستقبل ،املنتدى العريب للبيئة والتنمية، ، تقرير حول البيئة العربية : حتدايت  القحل والقحط و التصحرحممد عبد الفتاح قصاص ،-2 

 .108،ص : 
 2010،تقرير التنمية االنسانية العربية ، رسم خارطة هتديدات تغري املناخ  واتثريات التنمية االنسانية يف البلدان العربيةبلقيس عثمان العشا ، -3 

 . 12،ص : 
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ابلدول سابقة  ةقل مقارنأانبعااثت  تبيا فشهديلوالكويت و ما كل من قطر ألف كيلو طن ،أ 100 ما يفوق
 .لف كيلو طنأ 100الذكر واليت كانت دون 

خالل الفرتة سيد الكربون يف بعض الدول العربية النفطية أكانبعااثت غاز اثين ( :9.3رقم ) الشكل
 م2000-2010

 
 من اعداد الباحثة ابالعتماد على بياانت جمموعة البنك الدويل ، على املوقع االلكرتوين :  املصدر :

http://data.albankaldawli.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT  : 2014-11-15، اتريخ االطالع. 

ية كغريها من والدول العربية النفط،تغري املناخ  ةئيسية لظاهر ت الدفيئة تعترب من املسببات الر انبعااثت الغازا ن  إ     
ل من التدهور البيئي  فضال عن ما تتصف به هذه الدو ى عن أتثريات هذه الظاهرة أدول العامل ليست يف من

كل تناقص يف توافر   ن  أحيث جهاد املوارد املائية إىل إمد تأثريات مرتبطة ابجلفاف الطويل األسوف تكون هذه ال
ارتفاع زايدة ىل إوتشري بعض التوقعات املستقبلية ،ذائي من الغانعكاس سليب على األله ن يكون أاملياه ميكن 

ىل إواسع النطاق على نسبة تدفق املياه ابإلضافة  أتثريخرى هلا واليت سوف تكون هي األ معدالت درجات احلرارة
 1.على صحة االنسانالنباتية و نواع احليوانية و على األ أتثريليه تغري املناخ من إن يؤدي أما ميكن 

 املؤشرات املؤسسية  -2-4

 هم املؤشرات املؤسسية اليت اعتمدان عليها لقياس استدامة التنمية يف الدول العربية النفطية ما يلي: أومن     

حد أجهزة احلاسب أيعد مؤشر انتشار : نسمة 100لكل املستخدمة عدد احلواسيب الشخصية  -2-4-1
االتصاالت ،وقد شهد هذا املؤشر ارتفاعا يف بعض الدول العربية مات و طور تكنولوجيا املعلو لتساسية املؤشرات األ

                                                           

 . بتصرف 22مرجع سابق ،ص : -1 
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هم الدول أمتقاربة يف ذلك مع وقطر، الكويت،اململكة العربية السعودية ،االمارات العربية املتحدة منها النفطية 
 65.7املثال بلغ املؤشر يف اململكة العربية السعودية  لا فاقتها فعلى سبيذات التنمية البشرية املرتفعة جدا وحىت أّن  

لكل  40.7 عدد احلواسيب الشخصية املستخدمةبذلك على الياابن واليت بلغ فيها  متقدمةنسمة  100لكل 
وذلك خالل الفرتة ، 1نسمة 100لكل  37.7بلجيكا ، نسمة 100لكل  65.6ملانيا أ،نسمة  100

االمارات العربية املتحدة ،الكويت وقطر فقد بلغ عدد احلواسيب ما ابلنسبة لكل من أم ،2002-2009
وسع من  السكان مستوى معيشة ارتفاعفنسمة، 100حاسواب لكل  16و 26.5، 30الشخصية املستخدمة 

 واألعمال والتجارة والتعليم العامة قطاعات اخلدمات يف استخدامه يف التوسع إىل ،إضافةانتشار اقتناء احلاسوب 
يف حني اخنفض يف ابقي ، قتصاد املعريفاإل بناء على وتكنولوجية تركز علمية لسياسات الدولة لتبين كنتيجةوذلك  

 0.8حيث بلغ عدد احلواسيب الشخصية املستخدمة يف هذه الدول ليبيا كالعراق ،اجلزائر و الدول العربية النفطية  
 . م2009-2002نسمة وذلك خالل الفرتة  100حاسوب لكل  2.3و  1.1، 

الدول العربية النفطية خالل الفرتة  أهميف  املستخدمة  عدد احلواسب الشخصية( :10.3الشكل رقم )
 م2002-2009

 .201-198، ص ص :  3201 ، تقرير التنمية البشريةاملصدر: برانمج االمم املتحدة االمنائي ، 
مقياسا لكثافة النفاذ خلدمات حيث يعد هذا املؤشر :نسمة  100نرتنيت لكل عدد مستخدمي األ -2-4-2

يف معظم  نرتنيتاالوشهدت الدول العربية تزايدا مستمرا الستخدام ،نرتنيت( الشبكة العاملية للمعلومات )األ
مستخدما لكل  60نرتنيت م حيث فاق عدد مستخدمي األ2013-2010خالل الفرتة الدول العربية النفطية 

 85.3قطر ،نسمة  100مستخدما لكل  88حيث بلغ مارات العربية املتحدة نسمة يف كل من اإل 100
 60.5اململكة العربية السعوديةو  نسمة 100مستخدما لكل  75.5يت نسمة،الكو  100مستخدما لكل 

                                                           

 .198،ص :  2013، تقرير التنمية البشريةاملتحدة اإلمنائي ،برانمج األمم  -1 
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 م ،ويرجع2010مسجال بذلك ارتفاعا ملحوظا عن سنة م 2013وذلك سنة  نسمة  100مستخدما لكل 
لكل من نرتنت،وكذلك احلال ابلنسبة األ السكان،وتطوير خدمات غالبية لدى التعليمي ارتفاع املستوى إىل ذلك

قل نوعا ما أا بنسبة ّن  أ إالنرتنيت يف عدد املستخدمني لأل اخرى تزايداليت شهدت هي األالعراق ،اجلزائر وليبيا و 
نسمة ويف العراق  100مستخدما لكل  16.5نرتنيت يف كل من اجلزائر وليبيا حيث بلغ عدد مستخدمي األ

نرتنيت م حيث بلع عدد مستخدمي األ2010نسمة حمققة بذلك ارتفاعا عن سنة  100مستخدما لكل  9.2
نسمة على التوايل  100مستخدما لكل  2.5و14،  12.5السنة يف كل من اجلزائر ليبيا والعراق  هذهخالل 

 نرتنيت.جتاه خدمات األإىل السياسات احلكومية املقيدة يف هذه الدول  إوذلك راجع 
 م2013-2010الدول العربية النفطية خالل الفرتة أهم  مستخدمو االنرتنيت يف(:11.3الشكل رقم )

 

 
 عداد الباحثة ابالعتماد على بينات جمموعة البنك الدويل على املوقع االكرتوين إمن املصدر:

http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2  : 2014-11-10، اتريخ االطالع 

 
 لتطور مقياس أهم املؤشر هذا عدي:نسمة  100النقال لكل يف اهلاتف الثابت و  عدد املشرتكني -2-4-3

 أي يفالرقمي  االقتصاد تقنيات واالستفادة من االتصال عملية وسهولة والالسلكية السلكية االتصاالت
تباينت الدول العربية النفطية وقد ، الدولة مستوى على اهلاتفية االتصاالت خدمة انتشار مدى عن يعرب،حيث بلد
كحد يف اململكة العربية السعودية   203النقال ما بني دد املشرتكني يف اهلاتف الثابث و ما بينها من حيث عفي
 .دىنأكحد يف العراق   79.9على وأ
 

الدول العربية النفطية خالل سنة  ألهمالنقال دد املشرتكني يف اهلاتف الثابت و ( :ع12.3الشكل رقم )
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 .201-198، ص ص :  2013املصدر : برانمج االمم املتحدة االمنائي ، تقرير التنمية البشرية 

 
ة فرت وقد تقارب منو قطاع اهلواتف النقالة يف معظم الدول العربية النفطية حيث شهد ارتفاعا ملحوظا خالل ال    

الشرتاكات يف اليبيا اليت عرفت اخنفاضا يف عدد ابستثناء كل من اململكة العربية السعودية و ،م  2010-2013
مجيع  طرف من منها الذكية م اهلواتف النقالة السيماىل زايدة استخداإويرجع هذا النمو ،خدمات اهلاتف النقال 

 .اجملتمع شرائح
الدول العربية النفطية خالل الفرتة  أهماالشرتاكات يف خدمات اهلاتف النقال يف ( :13.3الشكل رقم )

 م.2010-2013

 
عداد الباحثة ابالعتماد على بياانت جمموعة البنك الدويل على املوقع االلكرتوين  إمن املصدر: 

http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2 : 2014-11-12اتريخ االطالع. 
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ى الدعم املقدم من وضحها مستو يحيظى جمال البحث والتطوير يف خمتلف دول العامل أبمهية ابلغة واليت      
 ،فعلى املستوى الدويل  والتطوير يف عملية التنمية ويضمن استدامتهايساهم به البحث نظرا ملا مصادر متعددة 

التطوير ،وخصوصا ابلنسبة للدول املتقدمة  اليت و  للبحث العلمييزانيات املخصصة املكبري لزايدة    هناك اهتمام
خرى أتتنوع وختتلف املصادر التمويلية فيها ألنشطة البحث والتطوير من القطاع العام ،القطاع اخلاص ومصادر 

كوراي و  ويدالتطوير يف الدول املتقدمة  كالياابن ،السوقد فاق حجم االنفاق على البحث و مثل التربعات وغريها .
 .أما على مستوى الدول العربية النفطية 1م2012ذلك خالل سنة سرائيل و إ% يف 4بينما فاق ،%  3اجلنوبية 

ال يزال  الذي و التطوير االنفاق على البحث و وضحه يالتطوير وهذا ما مبجال البحث و  رياكب  اال تويل اهتمام اّن  فإ
كما   (31.3كما هو موضح يف اجلدول رقم )قل مستوى له يف العامل   أوهو يف % 1ضعيفا جدا حيث مل يتجاوز 

لعام مع غياب كلي للقطاع يف الدول العربية النفطية يقتصر فقط على االنفاق ا ويرالتطاالنفاق على البحث و أن  
 خرى للتمويل.أمصادر اخلاص و 

الدول العربية ألهم من الناتج احمللي االمجايل كنسبة التطوير  النفاق على البحث و (:ا31.3رقم ) دولاجل
 )%(م.2012-2005النفطية خالل الفرتة 

 ليبيا الكويت قطر العراق السعودية الجزائر االمارات 
2005 - 0.07 0.04 - - 0.10 - 
2006 - - 0.05 - - 0.08 - 
2007 - - 0.05 0.05 - 0.09 - 
2008 - - 0.07 0.03 - 0.09 - 
2009 - - - 0.05 - 0.11 - 
2010 - - - 0.04 - 0.10 - 
2011 0.49 - - 0.03 - 0.09 - 
2012 - - - - - - - 

: من اعداد الباحثة ابالعتماد على بياانت جمموعة البنك الدويل على املوقع االلكرتوين  املصدر
http://data.albankaldawli.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS  : 2014-11-15، اتريخ االطالع. 

 الدول العربية النفطية  يف  التنمية املستدامةمعوقات املطلب الثالث :

                                                           
1 - 2014 GLOBAL R&D FUNDING FORECAST , December  2013 ; P:07 
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 املنشودة كل الذي يسمح هلا بتحقيق التنميةالدول العربية النفطية يف استغالل عوائدها النفطية ابلش أتخر ن  إ    
 ىل جمموعة من العوامل اليت سيتم ايضاحها يف ما يلي:إيعود  ويضمن استدامتها 

  تذبذب الصادرات النفطية -1

االعتماد املفرط للدول العربية النفطية على الصادرات النفطية بشكل كبري كانت له أتثري سليب على  ن  إ    
قدرة االقتصاد على استرياد حاجياته من السلع يقلل من فاخنفاض الصادرات النفطية مسارها التنموي ،

االستهالكية والوسيطية والرأمسالية وهذا بدوره ينتج عنه اخنفاض يف مستوى الرفاه االقتصادي وتعطيل العديد من 
زمة لتحقيق النمو والتنمية الالزمني ،وهذا ابلفعل ما حدث يف الدول العربية النفطية  الاملشاريع االستثمارية ال

ىل عجز موازين املدفوعات مما نتج عن إدى أما تراجعت صادراهتا النفطية وذلك يف منتصف الثمانينات مما عند
نتاجية الضرورية ساسية لبناء القاعدة اإلأوالوسيطية ابعتبارها  الرأمساليةذلك التقليل من وارداهتا من السلع 

العجز ،كما يؤثر التذبذب يف الصادرات على حجم ىل يومنا هذا تعاين إومازالت ،نتاجية لتصحيح هياكلها اإل
االنفاق العام الذي متثل االيرادات النفطية املصدر الرئيسي له ،فعند اخنفاض قيم الصادرات نتيجة اخنفاض 

نفاقها اجلاري إااليرادات العامة ترتاجع مما يتحتم على الدولة التقليل من  ن  إو كالمها ،فأ اإلنتاجسعار أو حجم األ
نفاق نفاق يقع على اإلكرب من تقليص اإلاجلزء األ ن  إالتقليص من االنفاق اجلاري فونظرا لصعوبة  لرأمسايلوا

ىل عالج العجز يف ميزان مدفوعاهتا إفرص تنويع مصادر الدخل ،وعادة ما تضطر الدولة مما يعوق  الرأمسايل
 و اخلارجي.أابالقرتاض سواء الداخلي 

 ضعف حلقات القطاع النفطي  -2

ثره أخرى مما يقلل من يتميز قطاع النفط يف الدول العربية النفطية ابنعزاله وعدم ترابطه مع بقية القطاعات األ     
ىل ضعف إخرى نتاجي ويعود هذا الضعف يف أتثري القطاع النفطي على القطاعات األعلى تنويع اهليكل اإل

 احللقات يف ما بينهما واليت ميكن توضحها يف ميا يلي:

 

 

 نتاجية احللقات اإل -2-1
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تتمثل يف استخدام القطاع مامية ،فاحللقات اخللفية أحلقات ىل حلقات خلفية و إنتاجية قات اإلتنقسم احلل      
ه كلما كانت هذه احللقات قوية كان القطاع ن  أنتاجية وال شك إخرى كمدخالت  طاعات األالنفطي ملنتجات الق

الدول العربية لكوّنا تستورد  ك مل ينطبق على القطاع النفطي يفذل ن  أالنفطي حمركا فعاال لعملية التنمية ،إال 
والسلع الرأمسالية من الدول الصناعية مما يساعد على  املة املاهرة والتقنيات املتقدمةنتاجية كاليد العمكوانهتا اإل

تنشيط االقتصادايت املصدرة هلا عوض تنشيط اقتصادايت الدول العربية ،وكذلك احلال ابلنسبة للحلقات 
ىل الدول املستهلكة يف شكل نفط خام  إمنتجات القطاع النفطي يف الدول العربية تصدر  ن  أحيث ،مامية األ

سهام حمدود يف االقتصادايت إالت ذات ليعاد استريادها يف شكل مشتقات نفطية فالصناعة النفطية العربية  ماز 
ىل التفوق املذهل للدول الصناعية إيف النهوض ابلصناعات النفطية يعود النفطية  العربية ولعل فشل الدول العربية 

 الكربى يف الصناعة النفطية.

 احللقات االستهالكية  -2-2

ىل زايدة إجور مرتفعة مما يؤدي بدوره ألجور من خالل دفعه اما يف زايدة األيلعب القطاع النفطي دورا ه     
حذية ،املواد الغذائية ناعات االستهالكية كاملالبس ،األالطلب على السلع االستهالكية مما يسهم يف تطور الص

وذلك ذلك غري حمقق يف الدول العربية النفطية ، ن  أوغريها ،مما يساعد على تنويع اهليكل االنتاجي للدولة ،إال 
نتاج يف القطاع النفطي يتصف بكثافة رأمسالية وقلة يف العمالة  مما جيعل حجم الطلب على السلع اإل ن  أىل إراجع 

القطاع النفطي  العريب يعتمد بشكل كبري  على العمالة الوافدة ،مما يعين  ن  أاالستهالكية منخفضا ،ابإلضافة اىل 
 يتسرب خارج الدول العربية النفطية.كبريا  من الدخل املتولد ا  جزء ن  أ

 دارة االيرادات النفطية إسوء  -3

ىل احلكومات القائمة يف الدول العربية النفطية حيث يتم انفاقها وفق إااليرادات النفطية العربية تعود كلها  ن  إ     
و عكس أيرادات النفطية ستصرف يف ما خيدم االقتصاد واجملتمع اإل ن  أأي ،برامج وخطط احلكومات القائمة 

االقتصادات العربية النفطية هي اقتصادات ريعية دفعت  ن  أىل هدر كثري من املوارد ،ابعتبار  إذلك مما يؤدي 
و أابجلدوى االقتصادية و بكفاءة استغالل املوارد و أىل عدم االهتمام كثريا بتنويع مصادر الدخل إاحلكومات 

دت ضخامة أفقد ، ابالهتمام ابملوارد البشرية وتطوير البيئة املناسبة السترياد التقنية احلديثة وتطويرها وتكييفها حمليا
 ىل مستوى استهالكي يضاهي املستوى االستهالكي يف الدولإاجملتمع  أبفرادىل االرتقاء إااليرادات النفطية العربية 
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املستوى االستهالكي يف الدول املتقدمة يرتكز على اقتصاد منتج  ن  أحيث ا ،ماملتقدمة مع وجود فرق جوهري بينه
ه ن  أهو نتيجة استغالل مورد انضب مما يعين لعربية ومتنوع يف مصادر دخله ،بينما االستهالك يف الدول النفطية ا

جزء من الريع النفطي كرب أذن فاالقتصاد الريعي يتصف ابلصراع بني فئات اجملتمع على إاستهالك غري مستدام ،
املستقبلية ما و  مواجهة للتحدايت احلاضرة قدرأعلى النفط و  اقل اعتمادأجل بناء اقتصاد بديل أبدل التعاون من 

 .1شكاله أخري تراجع النمو االقتصادي  والتفاوت يف مستوايت الدخل  وتفشي الفساد بكل ينتج عنه يف األ

 مرض اهلولندياالنعكاسات السلبية لل  -4

ىل ارتفاع إاملوارد النفطية دى ارتفاع حجم العوائد املتأتية من استغالل أ بداية الثمانيناتخالل السبعينات و      
سعار السلع املستوردة أسعار املنتجات احمللية ورافق ذلك اخنفاض أىل ارتفاع إدت بدورها أقيمة العملة احمللية واليت 

 2من الدول العربية النفطية . العديدحمللية  يف مما قلل من القدرة التنافسية للمنتجات ا

  اليت تواجه النفط العريباملستقبلية التحدايت :املبحث الثالث 

ذلك  ن  أارتبطت التنمية االقتصادية ابلنفط ارتباطا شديدا يف الدول العربية فحققت عدة اجنازات تنموية ،إال     
ثر كبري على استقرارها أهلا ابلنفط واليت كان  تواليت غالبا ما ارتبط عرض اقتصادايهتا للعديد من الصدمات

 ىلإزال ام فالنفط العريب،الدول العربية النفطية تواجه جمموعة من التحدايت  ن  إفضال على ذلك ف،االقتصادي 
جال فضال عن جمموعة من آو أوهو يف نفس الوقت مهدد ابلنضوب عاجال  يومنا هذا حمل الصراع الدويل

لالسرتاتيجيات حداث تغيري جذري إمما يستدعي ضرورة  ( ةيوالبيئاالجتماعية ،التحدايت التنموية )االقتصادية 
 و املستقبلية. اضرةجيال احلالتنموية مبا خيدم مصاحل األ

 طماع الدولية وزايدة الصراع  الدويل على النفط العريب األول :املطلب األ

متسائال أي زمن منحوس هذا الذي جعل النفط يتدفق من  Pierre Dumasكتب السياسي الفرنسي      
ب تعذر العثور عليه حيث الرخاء واالستقرار ؟ ،فلقد حظيت الصحاري العربية االصحاري العربية على حس

ربية حيث كانت املصاحل وىل يف املنطقة العالهتمام من قبل الشركات واحلكومات قدميا منذ االكتشافات األاب

                                                           

،ص ص:  2004، 01،العدد  32،جملة العلوم االجتماعية ،اجمللد  هل القطاع النفطي حمرك للتنمية أم معوق هلا ؟يوسف خليفة اليوسف ، –1 
 ..بتصرف16-22

 .47،ص : مايح شبيب الشمري ،مرجع سبق ذكره -2 
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ىل سوق الطاقة إمريكية ابلدخول الربيطانية هي املسيطرة آن ذاك ،ويف ما بني احلربني العامليتني بدأت الشركات األ
واقتصادي بني الوالايت املتحدة ىل نزاع سياسي إدى أواحلصول على امتيازات يف املنطقة العربية مما  الدويل

لتليها بعد ذلك اتفاقية  هذا الصراع مع فرنسا حول نفط العراق ابتفاقية سان رميوبريطانيا لينتهي مريكية و األ
 ن  أإال ،لتقاسم واحتواء النفط العراقي يف ما بينها للمحافظة على املستوى االحتكاري املناسب  **محرألاخلط ا

مريكية إبقصاء ذلك مل يدم طويال ،حيث عادت مظاهر السيطرة االحتكارية بقيام الشركات واحلكومات األ
كرب احتياطي أمريكية على املنافسة الربيطانية كليا على املوارد النفطية السعودية ،وقد أتكدت سيطرة الشركات األ

سم القضاء على تاجي مع احلكومات السعودية ،و اب  ناإلو ستكشايف نفطي يف العامل بتوقيع اتفاقيات االمتياز اإل
سنة وسط يف حرب السويس االستعمار مع التخطيط بعيد املدى ظهرت معامل السيطرة على نفط الشرق األ

مريكية القوة املهيمنة و فرنسية لتصبح بذلك الوالايت املتحدة األأللقضاء على أي منافسة بريطانية  ***م1956
هذه السيطرة واالستغالل غري العقالين مت مقابلته ابالعرتاض من قبل الدول  ن  أط العريب إال املسيطرة على النفو 

م مبصر من 1959ول الذي مت انعقاده يف أفريل برز دليل على ذلك ما جاء به مؤمتر البرتول العريب األأالنفطية و 
سياسة االستنزاف السريع الحتياطي النفط العريب املمارس من قبل  ن  أخالل توصيته الرابعة واليت نصت على 

الشركات النفطية تتعارض مع املعدالت واملعايري الفنية املعروفة يف الصناعة النفطية العاملية كما تتعارض مع املصاحل 
فطية بعملية التأميم  منها الوطنية لكافة الدول العربية النفطية ،لتليها بعد ذلك قيام العديد من الدول العربية الن

و انضمام ملنظمات أقامة اتفاقيات شراكة إم ،1972م ،العراق 1971على سبيل املثال ال احلصر اجلزائر سنة 
حيان كانت احلروب يف كثري من األو مثل منظمة الدول املصدرة للنفط وغريها ، حقوق الدول املنتجة للنفطتراعي 

جنبية على النفط العريب مبنع الدول ساليب السيطرة األأاحلرب التكنولوجية من و ية والتخطيط بعيد املدى الدبلوماس
العربية النفطية من امتالك التقنية الالزمة للتصنيع وإجبارها على االعتماد كليا على بيع اخلامات النفطية منخفضة 

 سعار.األ

                                                           

   م، مبدينة سان رميو االيطالية حبضور كل من بريطانيا ،فرنسا 1920أفريل  26-19هي اتفاقية نتجت عن مؤمتر سان رميو اليت مت انعقاده يف
 وايطاليا حيث مت حتديد مناطق النفوذ يف كل من فرنسا وبريطانيا يف املشرق العريب.

م  وكان اهلدف منها تقاسم نفط العراق واجلزيرة العربية وتضمنت تلك االتفاقية مادة متنع اقامة معامل تكرير يف هذه املنطقة 1928مت انعقادها سنة  ** 
 إال ابلقدر الذي يسمح بسد حاجات السوق احمللية للبلد املنتج وذلك من أجل إضعاف القوة التفاوضية للبلدان املنتجة.

أكتوبر  29السويس عدوان ثالثي  شنته كل من بريطانيا ،فرنسا  وإسرائيل على مصر اثر قيام هذه االخرية بتأميم قناة السويس وذلك  يف حرب  *** 
م ابنتصار مصر انتصارا سياسيا بعد تدخل الوالايت املتحدة األمريكية ،إال أن  سيناء بقيت حتت سيطرة قوات 1957م وانتهت يف مارس 1956

 ئ الدولية.الطوار 
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لنفطية يف العديد من املناطق يف وتواصلت الصراعات على النفط العريب وخاصة بعد بدء نضوب احلقول ا    
نتاج ىل مزيد من مصادر الطاقة  ،وذلك من خالل السيطرة على حقول اإلإصبح فيه العامل حباجة أالوقت الذي 

الصراع على منابع النفط سيشتد    ن  أىل إىل التدخل العسكري ،وتشري العديد من الدالئل إدى ذلك أحىت ولو 
وضاع أالصراع على منابع النفط أييت هذه املرة  يف ظل  أن   إالوحروب جديدة ،ىل نزاعات إورمبا يؤدي ذلك 

ىل تراجع القوى التقليدية إعاملية جديدة فالتوازن السابق بني القوى العظمى مل يعد موجودا ،ابإلضافة  مستجداتو 
املستعمرة واملتخلفة  لك الدولالدول النفطية مل تعد ت ن  أكما وعسكراي ،اقتصادايت  ةكبرية ومؤثر خرى  أوبروز قوى 

ن تشكل بداية انطالقة أساسية ميكن أ ىًن وبـ   وال تتمتع مبستوايت معيشة مرتفعةصبحت دأبل مرها أواملغلوب على 
 هم هذه الصراعات سنذكر ما يلي:أومن ،1اقتصادية  مهمة 

مريكية والذي كان اهلدف منها واليت كانت من تدبري الوالايت املتحدة األ: م1973كتوبر أحرب  -1
ورواب فكانت أوسط  وقطع االمدادات النفطية عن شعال احلرب يف منطقة الشرق األمن خالل ا   زمة عامليةأخلق 

 03قصى مستوايهتا من أىل إسعار النفط أالكيان الصهيوين ،وكانت نتيجة هذه احلرب ارتفاع احلرب بني العرب و 
دوالر للربميل ،ورغم االنتصار الذي حققته الدول العربية النفطية من خالل فرض  20كثر من أىل إدوالر للربميل 

هداف ختدم مصاحلها االقتصادية يف أمريكية استطاعت حتقيق عدة الوالايت املتحدة األ ن  أاحلظر النفطي إال 
ويق يف العامل  كما مسحت بنقل والتسدير التصنتاج و صبحت شركاهتا النفطية مسيطرة على معظم اإلأاملنطقة حيث 

 .2مريكيةىل البنوك الرئيسية يف الوالايت املتحدة األإالنفطية العربية  العوائد 
وتسمى كذلك ، م1980سبتمرب  22:اليت اندلعت يف م(1988-1980يرانية )احلرب العراقية اإل -2

العامل النفطي كمحور مهم من حماور هذا وىل كما مسيت حبرب البرتول الثانية ،وذلك نظرا ألمهية حبرب اخلليج األ
يراين  هداف الصراع العراقي اإلأهم أتسويقا من نتاجا ،تسعريا و إحيث كان للنفط والتحكم يف مساره الصراع ،

تقوية  اّنأفالعراق كان يطمح لدور الزعامة يف اخلليج حيث خاض هذه احلرب لالمساك بورقة النفط اليت من ش
صبحت هتدد مصاحل الدول أواليت التطور اخلطري للحرب التصعيد و  العامل ،ولقد أدت زايدةنفوذه يف املنطقة ويف 

يف مقدمة هذه الدول الوالايت  أتيتربى الطامعة يف الثروة النفطية وىل احلضور العسكري للدول الكإجنبية األ

                                                           

،جملة آفاق املستقبل ،مركز االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،االمارات العربية املتحدة ،  الصراع على النفط جمدداحممد العسومي ، -1 
 .بتصرف95،ص : 2011، 09العدد 

،منشورات اهليئة العامة السورية  للكتاب ،وزارة  منوذجا(أمهية النفط يف االقتصاد والتجارة الدولية )النفط السوري قصي عبد الكرمي ابراهيم ، -2 
 .40-37.،ص ص :2010الثقافة  ،دمشق ، لبنان ،
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ومحاية الدول املنتجة للنفط يف ىل بلدان العامل إساس ضمان تدفق النفط أمريكية اليت تدخلت على ألاملتحدة ا
 .املنطقة
عن الغزو العراقي نتجت  اليتتسمى كذلك حبرب اخلليج الثانية و واليت :م1990احلرب العراقية الكويتية  -3

فالنفط كان وال يزال عامال مهما من عوامل عدم االستقرار يف الدول العربية النفطية وقد كان الصراع ،للكويت
وضاع االقتصادية يف العراق بعد احلرب هو يف صميمه خالف نفطي وذلك بعد تردي األالعراقي الكوييت الذي 

نتاج الكوييت من حقل الرميلة الواقع سعار النفط خالل تلك الفرتة  مع زايدة اإلأيران وخصوصا بعد اخنفاض إمع 
 1 .على احلدود العراقية الكويتية املتنازع عليها

علنت يف ا  وتسمى كذلك حبرب اخلليج الثالثة حيث :م2003العراق مريكية على أاحلرب االجنلو  -4
مريكية وقد شكلت القوات ،شاركت فيها العديد من القوات بقيادة الوالايت املتحدة األ م2003مارس 

هداف األ ن  أمريكية ،ورغم أ -مجايل هذه القوات لذا مسيت ابحلرب االجنلوإ% من 98مريكية والربيطانية نسبة األ
سلحة الدمار الشامل اليت متتلكها العراق أالقضاء على مريكية واليت من بينها علنتها الوالايت املتحدة األأاليت 

ىل منح احلرية للشعب إمن الدويل ابإلضافة من الدول اجملاورة وحىت األأرهابية مبا يهدد دعمها للمنظمات اإلو 
اخلفي للوالايت املتحدة اهلدف الرئيسي و  ن  أإال ،خرى ألداف اهقامة نظام دميقراطي وغريها من األإالعراقي و 

كرب احتياطي نفطي يف املنطقة بعد اململكة العربية أالعراق متتلك اثين  ن  أنفطي العتبار مريكية هو هدف ألا
والتحكم مريكية واهليمنة هم مصادر الطاقة للوالايت املتحدة األأالسعودية حيث يشكل النفط والسيطرة عليه 

 .2كرب املصادر النفطيةأحدى إسواقه من خالل سيطرهتا على أأبسعار النفط و 
يومنا هذا مازالت الدول العربية  ىلإو : وسط الكبريكبداية ملشروع الشرق األ  ثورات الربيع العريب  -5

ساليب الصراع وظهرت يف شكل جديد مبا يسمى أن تغريت إا النفطية وحىت و هتالنفطية حمل صراع على وارد
تقريرا عن دور مدرسة وزارة م  2011فيفري  01مريكية يف حيث نشرت جملة نيوزيك األ،بثورات الربيع العريب 

 14لدول الربيع العريب ،كما نشرت كذلك تقريرا يف لثوريني يف تعبئة احلراك الشعيب مريكية للمدونني ااخلارجية األ
من خالل برامج التدريب مريكية لالنتفاضات العربية توضح فيه مساعدة الوالايت املتحدة األ م2011أفريل 

خوف الوالايت  ن  أىل إوتشري هذه التقارير وغريها ،تقدميهما للنشطاء الدميقراطيني  والرعاية اليت متوالتمويل 

                                                           

 .بتصرف 279-271حافظ برجاس ،مرجع سبق ذكره ،ص ص : -1 
، 4+ 3،العدد  02،جملة جامعة دمشق ،اجمللد  م البحث يف األسباب والنتائج2003الغزو االمريكي الربيطاين للعراق عام حممد امحد ، -2 

 .127،ص :2004
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من خالل أتسيس  خططا من البدايةمريكية وغريها من الدول الغربية على مصاحلها جعلها تضع املتحدة األ
جواء والظروف لقيام وهكذا يسمح الربيع العريب بتهيئة األه وتوجيهها يف االجتاه الذي ترغب فيشبكات دميقراطية 

املقرتح من طرف وسط الكبري فمشروع الشرق األليه ،إاليت طاملا سعت و مريكي أشراف إوسط جديد حتت أشرق 
ابكستان سرائيل ،تركيا ،ايران ،إىل إوالذي يضم مجيع الدول العربية ابإلضافة  مريكيةالوالايت املتحدة األ

يف مجيع مكوانته السياسية   وسطعادة هيكلة النظام يف الشرق األإىل إالذي ظاهراي يهدف و ،غانستانفأو 
مريكية األجل حتقيق على حد زعم الوالايت املتحدة أمن أمريكية برؤية  والثقافيةاالجتماعية االقتصادية ،

وىل خطواته أوسط الكبري وقد بدأ مشروع الشرق األ،توسيع الفرص االقتصادية قراطية ،بناء اجملتمع املعريف و الدمي
لكة خرى  منها املمأىل دول عربية إابحتالل العراق ولو مل تكن هناك مقاومات معرقلة  الجتهت حلقات املشروع 

 ن  صبح لديها شعور أبأمريكية ،فالوالايت املتحدة األ 1اليت تتوافر فيها املوارد النفطية ابقي الدولالعربية السعودية و 
وبذلك قد تكون ،برزها وأمهها هذا املشروع أمن ىل سياسات و إهلا حقوق سيادية على النفط العريب متت ترمجته 

من الدول العربية النفطية أزعزعة  مريكية قد ضمنت مصاحلها النفطية يف املنطقة وجنحت يفالوالايت املتحدة األ
ىل دولة امليليشيات إما ليبيا فقد حتولت أىل ساحة صراع إعلى للفوضى ومصر حتولت أصبح منوذجا أفالعراق 

 .2خرى مثل اليمن وسوراياملسلحة على غرار الدول األ

 التحدايت التنموية املطلب الثاين :

يراداهتا النفطية اليت خصصت جزءا منها إسعار النفط وزايدة أرغم استفادة الدول العربية النفطية من ارتفاع     
يرادات عملية توجيه اإل ن  أهداف التنموية حيث ا مل تتمكن من حتقيق بعض األّن  ألتمويل براجمها التنموية إال 

 3 ن التحدايت واليت تتمثل يف ما يلي :صبحت تواجهه جمموعة مأالنفطية للعملية التنموية 

ستدامة يف الدول العربية ول للتنمية املميثل النمو السكاين السريع التحدي األالنمو السكاين السريع : -1
لاليفاء حباجياهتم ،فغالبا ما يعوق  الضغط على قاعدة املوارد النفطيةفكلما زاد عدد السكان كلما زاد  النفطية

تظهر بعض النتائج يف النجاح النسيب يف توفري اخلدمات قتصادي و معدل النمو السكاين سري عملية النمو اال
                                                           

،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر  مشروع الشرق االوسط الكبري :احلقائق ،األهداف والتداعياتعبد القادر رزيق املخادمي ، -1 
 . بتصرف  19،87،ص ص :  2005،
،ص ص  2014،مارس  421،جملة املستقبل العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد  الربيع العريب بني  الثورة و الفوضىخليدة كعسيس ، -2 

 :229-232. 
 .299-289، ص ص: 2010، توقعات البيئة للمنطقة العربية :البيئة من اجل التنمية ورفاهية  االنسانبرانمج األمم املتحدة للبيئة  ، -3 
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ذلك يبقى غري كاف مقارنة بباقي دول العامل  ن  أ إالاالجتماعية مثل التعليم ،الصحة  والصرف الصحي  وغريها 
 خرى.األ

النمو يف الدول العربية النفطية نتيجة مباشرة لتصدير املوارد  أييت: تنويع القاعدة االقتصاديةىل إاحلاجة  -2
هذا  ن  أ إالخرية معدالت منو مرتفعة املرتفعة للنفط حققت للدول العربية النفطية يف السنوات األ فاألسعارالنفطية 

حقيق الضرورية لتجراء االصالحات اهليكلية إية النفطية النفط املتقلبة ،لذا على الدول العرب أبسعاراالزدهار ارتبط 
وكاملعتاد حققت الطفرة النفطية ،ىل معدل مستدام لدفع معدل النمو احلايل إالوصول و  دولياالقدرة التنافسية 
يف تنفيذ برامج االصالح االقتصادية مع بذل القليل  تأخريال نحياا شكل سببا يف كثري من األدللحكومات عائ

 .ار الكثري من عوائد النفط خارجهامن اجلهود لتحقيق تنويع يف القاعدة  االقتصادية للمنطقة مع استثم
بينما ال يزال الرخاء فطية تطورا ملحوظا يف الرفاهية و حققت بعض الدول العربية الن: التفاوت االجتماعي -3

يف  ابألخصالنظم التعليمية واخلدمات الصحية املتواضعة و احلياة كالفقر و البعض منها يسعى لتحسني نوعية 
نقص  ن  إىل ذلك فإضف أالرخاء ،حتقيق الرفاهية و هم العقبات اليت تقف يف سبيل أاملناطق الريفية اليت تعد من 

التحدايت  ن  إولذا فال املعيشية املتدهورة و حألواغالبا ما يرتبط ابلفقر  جتماعيةالبنية التحتية املادية واخلدمات اال
 .مراضتتطلب زايدة االنفاق احلكومي على الربامج االجتماعية  مبا فيها الصحة وبذل اجلهود لوقف انتشار األ

س أكل من ر   وإدارةتعد عملية صنع القرار :يف ظل حمدوديتهادارة املوارد بشكل مناسب إىل إاحلاجة  -4
ة للعمل البيئي كما وضعت حتداي حقيقيا فقد صاغت الدول العربية النفطية خططا وطنياملال البشري والطبيعي 

حة دارة املوارد الطبيعية مبا يف ذلك النفط واملياه مكافإ واليت تضمنتاسرتاتيجيات وطنية للتنمية املستدامة برامج و 
ذا كانت هذه االصالحات هي إه مازال تساؤل عما ن  إالرغم من ذلك ف وعلى،ومحاية التنوع البيولوجي  التصحر
 واإلجراءاتقوانني ىل مراجعة تطبيق الإيف حاجة املوارد النفطية بشكل جيد  ،فإدارة ىل استدامة بيئيةإ يحقا تؤد

ال تسهم بشكل كبري يف نفطية االيرادات العربية ال ن  أىل إضافة إدوات االقتصادية املناسبة .املتخذة ودجمها مع األ
ا تقوم ابستثمار غالبية  ّن  أرابح كما كرب من هذه األالشركات النفطية حتتجز اجلزء األ ن  أاقتصادايهتا لكون 

تسعى للحصول على   جتماعيةواال قتصاديةاالالتنمية مبادرات  ن  أمريكية رغم األو وروبية رابحها يف الدول األأ
النفطية املرتفعة لذا تبقى  اعي مل يستفد كثريا من االيراداتالقطاع الزر  رأسهاالتمويل ،فالعديد من القطاعات وعلى 

 .هداف التنميةأحمدودية املوارد الطبيعية عقبة حقيقية  تعرقل حتقيق 
ربية النفطية على الرغم من الثروة ال يزال الفقر ينتشر يف العديد من الدول الع: التخفيف من حدة الفقر -5

انب عدم التوزيع ىل جإسباب الفقر أحد أاملتوسط داء االقتصادي دة من الصادرات النفطية ،حيث ميثل األمستامل
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هدفا  ىل ذلك مازال ميثل النمو االقتصادي إضافة إ،ىل صنع القرار إ ىل وسائل الوصولإاالفتقار املنصف للثروة و 
ىل إدى أمؤسسات التمويل الدولية مما  اسرتاتيجياتاليت طبق العديد منها رئيسيا للعديد من الدول العربية النفطية 

وتعزيز القطاعات املنتجة  خلاص وتشجيع القطاع ا تدخل الدولة يف قوى السوق زالة االعاقات وتقليصإ
تاج النمو االقتصادي على الطبقات الفقرية إنوابألخص اخلدماتية منها لذلك مل يساهم  بشكل كبري يف توزيع 

ىل اتباع السياسات الليربالية  إكما جلأ البعض كذلك مؤخرا ،ىل غالبية الطبقات االجتماعية الدنيا إحيث مل تصل 
التخطيط  ن  أوهنا يتوضح لنا ،د من تدخل الدولة  يف االقتصاد وسع نطاق وحتألى نتاج عاجلديدة اليت تشجع اإل

 .ليت تواجه الدول العربية النفطيةهم التحدايت اأسباب الفقر  ومن أخرى من أسباب أصناعة القرارات و  واإلدارة
ىل الدول العربية النفطية كثريا من إيواجه نقل التكنولوجيا : ىل التكنولوجياإفرص الوصول حمدودية  -6

  ن  أوالقدرات احمللية  يف مقدمة هذه العوائق كما احلديثة للظروف  مة التكنولوجيامدى مالء أييتالعوائق حيث 
 ىل رأسإنقل التكنولوجيات حيتاج  نتاج التكنولوجيا كما أن  إدودة على هلا قدرة حم العديد من الدول العربية النفطية

ىل هذه إالوصول يتاح تتطلب االعرتاف حبقوق امللكية الفكرية ،وحىت عندما  يات اليتخاصة الربجممال كبري 
مر ضروري  للنمو أىل التكنولوجيا إالوصول  ذنإقدرة على االستخدام الصحيح هلا .عدم ال فيعوقهاالتكنولوجيا 

ىل احلد إ سيؤدي حتما هتمام هبذه التكنولوجيا وتنميتهااالالتنمية االقتصادية  واحلماية البيئية  وعدم االقتصادي ،
  .من التنمية املستدامة

   يف ظل تطور البدائل الطاقوية التحدايت البيئية املطلب الثالث :

لقد حددت رابطة صناعة النفط الدولية حلفظ البيئة والرابطة الدولية ملنتجي النفط والغاز خمتلف التحدايت       
 اليت تواجهها صناعة النفط  الدولية واليت نذكر من أمهها:

 ن التكنولوجيا احلديثة؛أالقرارات السليمة بش ختاذا 
  والتكرير والتسويق؛ والنقل  واإلنتاج ثناء مراحل التنقيبأمنع التلوث 
 ؛الشأنخرين يف ذات التشاور مبزيد من الفعالية مع اآل 
  املساءلة  واستخدام املوارد استخداما صحيحاكرب من الشفافية و أتنفيذ كل العمليات بدرجات. 
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ولوية يف الدول غلبها حتتل درجة من األأكما حددت جمموعة من القضااي البيئية املتعلقة ابلقطاع النفطي واليت       
هم التحدايت اليت تواجه بشكل خاص أهم هذه القضااي واليت يف نفس الوقت تعترب من أالعربية النفطية ،ومن 

 جند ما يلي:، 1كرب الدول املنتجة للنفط يف العاملأالدول العربية النفطية ابعتبارها من 

 التلوث النفطي  -1
البيئية اليت تواجه الدول العربية النفطية سواء من خالل انبعااثت هم املخاطر أطي من فيعترب التلوث الن     

و أالنفطي واملخلفات الناجتة عند استخراج النفط ونقله لفها الصناعات النفطية ،التسرب الغازات الدفيئية اليت خت
 خالل تلوث املياه يف ظل تناقصها.من 
 ة كسيد الكربون الناتج عن الصناعة النفطيأانبعااثت اثين  -1-1

تعد آلية احراق الغاز من أهم املشاكل البيئية اليت تعاين منها معظم الدول النفطية  ومنها الدول العربية املنتجة     
كل   حيث أن  ، ازسعار النفط  وزايدة  الوعي البيئي  اختلفت نظرة  العامل ملوضوع احرتاق الغأللنفط ،فمع ارتفاع 

رت دراسة للبنك الدويل د  وقد ق  ، كسيد الكربونأكلغ من اثين   2ينتج عنه مكعب من الغاز الذي يتم احراقه  مرت
سنواي مليار مرت مكعب  50طية أبكثر من يف الدول العربية النفالغاز الذي يتم احراقه أو هدره  حجم كميات

  .2مرت مكعب (ر مليا 60يضع املنطقة يف املرتبة الثانية يف العامل بعد كل من روسيا وحبر قزوين )حوايل وهو ما 

-1971لكربون خالل الفرتة كسيد اأوقد شهدت الدول العربية زايدة ملحوظة يف حجم انبعااثت غاز اثين     
سبع  ألهممليون طن   31.2م حوايل 1971نشطة الصناعية النفطية حيث بلغ سنة الناجتة عن األم و 2012

قصى أم ابلغا 2012مليون طن سنة  628.5ىل إلريتفع ( ،32.3دولة عربية نفطية واملوضحة يف اجلدول رقم )
كسيد الكربون حيث بلغ أصدارا لغاز اثين إكثر الدول أمستوايته خالل الفرتة ،وتعترب اململكة العربية السعودية 

حبوايل  الكويتمليون طن و 107.5لتليها كل من العراق حبوايل ،مليون طن  327.6حوايل  م2012سنة 
االمارات العربية املتحدة ،قطر واليت ،على خالف كل من  مليون طن 50.9واجلزائر حبوايل مليون طن 56.6

ت انبعااثت ضحيث اخنف، م مقارنة بباقي السنوات األخرى 2012اخنفض فيها حجم االنبعااثت خالل سنة 

                                                           

،برانمج األمم املتحدة للبيئة  ،ص ص  بلدان اجلنوب  يف  االدارة البيئة : قطاع البرتول والغاز الطبيعيالتعاون يف ما بني إبراهيم عبد اجلليل ، -1 
:08،09. 
،امللتقى الدويل الثاين حول  االداء  لتأهيل البيئي للدول النامية النفطية وأولوية تقدم وترية التنمية االقتصاديةعبد الغين دادن ،  هشام غريب ، ا -2 

 .750. ص :2011نوفمرب  22/23ز للمنظمات احلكومية ،جامعة ورقلة ،املتمي
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فاخنفضت ليبيا  ماأ، مليون طن 0.8بــالكويت مليون طن و  2.8االمارات حبوايل كسيد الكربون يف أغاز اثين 
 مليون طن. 33.8م وتبلغ 2012مليون طن لتعاود االرتفاع من جديد سنة 18.4االنبعااثت حبوايل 

هم الدول العربية النفطية خالل أيف  عن النفط انبعااثت غاز اثين اكسيد الكربون(:32.3اجلدول رقم )
 م2012-1971الفرتة

 الوحدة :مليون طن

 االمجايل  ليبيا الكويت قطر العراق السعودية اجلزائر االمارات 
1971 0.4 6.2 10 8.6 0.3 4.1 1.6 31.2 
1975 1.6 9.1 17.1 12.4 0.7 5.2 6.7 52.8 
1980 9.5 14.8 77.9 24.5 1.4 13.4 13.1 154.6 
1985 15.8 20.8 88.5 35.2 1.7 27.4 15.5 204.9 
1990 18.8 24 111.3 49.6 2.1 17.2 18.3 241.3 
1995 21.1 22.9 143 91.4 2.6 18.4 26.6 331.4 
2000 21.4 25.2 174.7 64.3 3.1 30.8 30.8 326 
2005 28.1 31.5 208.5 71.4 7 46.7 34.8 428 
2009 33.8 42.3 277.5 80.7 16.3 57.9 40.5 549 
2010 36.6 43.7 299.7 91.5 17.7 53.8 43.3 586.3 
2011 39 46.8 313.4 96.6 16.7 52.3 24.9 589.7 
2012 36.2 50.9 327.6 107.5 15.9 56.6 33.8 628.5 

 املصدر : 

International Energy Agency(IEA statistics), CO2 emission from fuel combustion ,2013.  Pp :59 ,60. 

International Energy Agency(IEA statistics), CO2 emission from fuel combustion,2014.PP :42-44 

كسيد الكربون يف الدول العربية أنتاج النفط  وعمليات تكريره املصدرين الرئيسيني النبعااثت اثين إ ن  إف كلذل     
،حيث  1% من امجايل االنبعااثت العاملية 2.4النفطية حيث تسهم الدول العربية النفطية جمتمعة مبا يفوق 

% يف كل من قطر وليبيا 0.2ىل االمجايل العاملي ما بني إكسيد الكربون أتراوحت نسبة انبعااثهتا من غاز اثين 
ستوايت التصنيع يف م ن  أ( ،ورغم 33.3% يف اململكة العربية السعودية  كما هو موضح يف اجلدول رقم )1.1و

هذا  أن   إالمريكية وروبية  والوالايت املتحدة األقل من نظريها يف الدول املتقدمة من الدول األهذه الدول تعد األ

                                                           

 .216:  ،مرجع سبق ذكره ،ص برانمج األمم املتحدة للبيئة -1 
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ال يعين عدم اختاذ هذه الدول كافة االجراءات واعتماد خمتلف االسرتاتيجيات اليت متكن من ختفيض انبعااثت غاز 
 .كسيد الكربون الناجتة عن النفطأاثين 

 كسيد الكربون من امجايل االنبعااثت العامليةأنسبة انبعااثت غاز اثين (:33.3اجلدول رقم )

 ليبيا الكويت قطر العراق السعودية الجزائر االمارات الدولة
النسبة المئوية من اجمالي 

 االنبعاثات  
0.5 0.7 1.1 0.3 0.2 0.4 0.2 

على املوقع االلكرتوين : ،املوسوعة احلرة )ويكيبيداي( ، قائمة الدول حسب انبعااثت اثين اكسيد الكربوناملصدر:
/http://ar.wikipedia.org/wiki  : 2014-07-30اتريخ االطالع 

  واملخلفات النفطية النفط تسرب-1-2

وتعد والتنوع احليوي ،ئلة على النظم البيئية الطبيعية واحلياة الربية اثرا هاآالنفط  تسربن يكون لأميكن      
من املنطقة ابستخدام الناقالت ذات الصهاريج وغريها من أكثر مصادر  لنفطونقل اعمليات احلفر والتنقيب 

الدول العربية النفطية تقع جغرافيا بني مسطحات مائية كربى هي  ن  أالتلويث النفطي  يف البيئة البحرية ،ابعتبار 
النفطية حيث تبحر  بيض املتوسط ،فاخلليج حماط أبهم الدول العربيةمحر وخليج عدن والبحر األاخلليج والبحر األ

ه يتم ن  أر قد  حمطة حتميل ،حيث ي   34من ىل العامل إمجايل النفط املصدر إ% من 60ة حتمل للف انقأ 25حوايل 
نشطة حتميل الناقالت الصهرجيية وغريها من أصرف مليوين برميل من النفط بشكل رئيسي يف اخلليج من خالل 

محر وخليج ووقوع احلوادث ،كما تتضمن منطقة البحر األ التسرابتىل إهذا ابإلضافة ،نشطة اليت تتم يف املوانئ األ
خليج عقبة واليت متثل نظاما بيئيا فريدا يتميز ابلتنوع محر ،خليج عدن ،خليج السويس و عدن كال من البحر األ

ت املرتبطة هبا  ويشكل البيولوجي الكبري حيث حتتوي على نظام مكثف من الشعاب املرجانية والنبااتت واحليواان
% من 11 ن  أقصى خاصة لنقل النفط ،ورغم ورواب والشرق األأبني محر وخليج عدن مسار نقل هام البحر األ

غلبها انجتة عن حوادث أهائلة مقارنة ابخلليج و  تسرابتا مل تشهد أّن  النفط العاملي ينقل عرب هذه املنطقة إال 
ىل موارده إدولة ونظرا  21قارات وحتده  03تل موقعا مهما حيث يتوسط بيض املتوسط حيما البحر األأالسفن ،

النفطي منها  نشطة املرتبطة ابلتلوث وجد هناك العديد من األ،ويالطبيعية وكثافته السكانية وأنشطته االقتصادية 
خرى واليت أل منتجات التكرير من دولةو الشاطئية وشحن النفط  تآىل املنشإنتاجه ونقله إالتنقيب عن النفط و 

 .تساهم بشكل كبري يف زايدة التلوث البحري يف املنطقة
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ك تقديرات حول حجم يف تزايد حجم املخلفات الضارة ابلبيئة ،وال تتوفر هناكما تساهم الصناعة النفطية      
ىل إضف أ،و التخلص منها أواليت ميكن من خالهلا التحكم الفعال يف تدويرها ،ختزينها ومعاجلتها هذه املخلفات 

خرية غالبا ال هذه األ ن  أذ إنشطة الصناعية ،دارة األإمحاية البيئة جزء ال يتجزأ من الصحة والسالمة و  ن  إذلك ف
ن هذا اخلصوص ،فقدرة السلطات أالدولية اليت وضعت بشقليمية و ىل اللوائح الوطنية واالتفاقيات اإلإمتتثل 

 .التنفيذية هلذه الدول تتسم ابلضعف

 املوجهة للصناعة النفطية املوارد املائية  تناقص-1-3

ه يف ن  أو تكريره ،إال أستخراج النفط اساسية يف الصناعة النفطية سواء يف عملية تعترب املياه من العناصر األ    
و شبه قاحلة  أغلب الدول العربية النفطية يوجد نقص حاد يف املوارد املائية حيث يقع معظمها يف مناطق قاحلة أ

نتاجه إو ىل التنقيب عن النفط إهم التحدايت اليت تواجه هذه الدول هو حتقيق التوازن بني احلاجة أصبح من ألذا 
استمرار الدول العربية النفطية يف استخدام مواردها املائية على ذلك املستوى  ن  إىل املياه ،و إونقص احلاجة 

مدادات الكافية ن تواجه حتدايت كبرية  يف توفري اإلأتوقع يف املستقبل دارهتا فمن املإالضعيف وغري املناسب يف 
العجز املائي املتوقع سوف يتفاقم بسبب التغري املناخي  ن  إو ،لسد الطلب على املياه لتلبية االحتياجات التنموية 

جياد إجيايب من خالل قدرهتا على إن يكون للصناعة النفطية دور أهذا ال مينع من  ن  أوتكرار دورات اجلفاف ،إال 
عمق قاعدة ما توفر املعلومات اجليولوجية اليت أتيت مع التنقيب عن التكوينات اهليدروكربونية األ املياه حيث غالبا

 1.معرفية حول  مصادر املياه اجلوفية اليت مل تكن معروفة  ومل تستغل من قبل

 سواق الطاقة العامليةأيف خماطر الطاقات البديلة على مكانة النفط العريب  -2

ىل زايدة حصتها من إنتاجها النفطي مما سيؤدي إالدول العربية النفطية ستزيد من  ن  أ دراساتغلبية الأنشرت     
أي بزايدة تقدر م 2030سنة مليون برميل يوميا  36.2 إىل مدادات النفطية للدول العربيةوستتزايد اإل،االنتاج 
مهية النفط أىل تزايد إمجيع التوقعات تشري  ن  إوعليه فنتاج احلايل ،عن مستوى اإل مليون برميل يوميا  12.8حوايل 

يف الوقت الذي مجالية يف العامل حجم االمدادات اإل% من 38لنفطي العاملي حيث ستشكل العريب يف السوق ا

                                                           

 . بتصرف 13-10إبراهيم عبد اجلليل ،مرجع سبق ذكره ،ص ص :-1 
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يف الطاقات االنتاجية سيكون مصدرها  يف   الزايدة املتوقعة ن  أخرى مع العلم ستزداد فيه حصص اجملموعات  األ
 1العراق.مارات العربية املتحدة ،الكويت و كل من اململكة العربية السعودية ،اال

الناجتة عن دخول مصادر طاقوية  ى عن جمموعة من التهديداتأالنفط العريب يف من ن  أذلك ال يعين  ن  أ إال    
مثل نتاج يف املواد اهليدروكربونية غري التقليدية صبحت تشهد زايدة اإلأاليوم الطاقة  فأسواق، لألسواق جديدة

نظار كافة الدول نظرا لتوفرها أليها إالنفط الصخري ،الغاز الصخري واليت تعترب من الطاقات الواعدة اليت تتجه 
تظار فقط التقنيات احلديثة يف ان( 17.2رقم ) الشكل( و 16.2رقم ) الشكلهو موضح من  كمابكميات هائلة  

خرى تعترب من الطاقات املعول الطاقة املتجددة هي األأن  كما خدامها وأبقل التكاليف ،است انتشارع وس   ت  اليت 
خرية يف جمال الطاقة املتجددة تزايدا سريعا وخصوصا يف السنوات األ ها حيث شهدت االستثمارات الدوليةعلي

كما هو موضح يف اجلدول رقم   مليار دوالر 279م حبوايل 2011سنة قصاها أهذه االستثمارات حيث وصلت 
االستهالك لغت مستوايت معتربة من اإلنتاج و ا بّن  أ إالول طريقها أهذه الطاقات البديلة يف  ن  أورغم ، (20.2)

ورمبا  خري ى هذا األثر كبري  علأوهذا ابلطبع سيكون له على املستوى العاملي وأصبحت منافسا قواي للنفط العريب 
ىل إىل النضوب االقتصادي املبكر مما سيؤثر على اقتصادايت الدول العربية النفطية ما مل تسعى إسيؤدي به 

 .منتج بديل لالقتصاد الريعي اقتصاداستغالل ايراداهتا النفطية يف بناء 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

،جملة االكادميية للدراسات االجتماعية  ،املستقبل والتحدايت (مكانة الدول العربية ضمن خارطة  سوق النفط العاملية ) احلاضر بلقلة إبراهيم ، -1 
 .73،ص : 2013،جوان  10و اإلنسانية ،جامعة الشلف ،اجلزائر ،العدد 



 مكانة النفط يف االقتصادايت العربية يف ضوء االجنازات احملققة والتحدايت                         الفصل الثالث 
 

235 
 

 خالصة

تنمية هم مقومات الأيف املسار التنموي للدول العربية النفطية حيث شكل لقد لعب النفط دورا حموراي      
منائية اقتصادية إهداف أفال ميكن التغاضي عن ما حققته الدول العربية النفطية من االقتصادية واالجتماعية ،

حتسني مستوى اخلدمات التعليمية و  هننصيب الفرد ممعدالت الناتج احمللي و  واجتماعية من ضمنها الرفع من
غري صاف الدول ذات التنمية البشرية املرتفعة جدا وغريها من االجنازات اهلامة ،مبالصحية ليلتحق البعض منها و 

هذه يف هداف اهلامة ،فالتنمية هذا التقدم مل أييت متوازاي فمازالت الدول العربية النفطية متأخرة يف بعض األ أن  
سعار النفط وما نتج عنه من أور هحيث كان لتد،هي تنمية غري مستدامة نظرا الرتباطها الوثيق ابلنفط و  الدول

االقتصادية بري يف تعثر خطط وبرامج التنمية يف بعض الفرتات أثر كخنفاض يف حجم االيرادات النفطية ا
ىل اقتصاد إا ال تزال تفتقر ّن  أصبحت غنية ابإليرادات النفطية إال أالدول العربية النفطية  ن  أفرغم ،االجتماعية و 

خرية اليت تشتمل هذه األ،يعمل على حتقيق التنمية املستدامة القدرة على املنافسة و يتمتع ابلكفاءة العالية  منتج
حققت الدول العربية ن إاالقتصادية ،االجتماعية ،البيئية واملؤسسية( و ) جوانبها تجمموعة من املؤشرات تعدد ىعل

 .النفطية بعضا منها فهي ال تزال قاصرة عن حتقيق البعض اآلخر

كثر استخداما يف املستقبل النفط العريب سيظل املصدر الطاقوي األ ن  أكدت أالعديد من التقارير اليت  ن  أفرغم     
نظرا ، رغم ظهور العديد من املصادر الطاقوية وبداية التوجه العاملي حنو استخدام الطاقات املتجددة ، القريب

جال ،لذلك آو أالنفط العريب سينضب يوما عاجال  ن  أ نفي حقيقة ذلك ال ي ن   أ إالللخصائص اليت يتمتع هبا ،
ن التنويع يف قاعدهتا الدول العربية النفطية تدارك خماطر االعتماد على النفط كمصدر للدخل دو  صبح علىأ

حنو الصناعات توجيه عائداهتا النفطية يف بدء التخطيط ملرحلة ما بعد النفط من خالل  واإلسراع االقتصادية
زايدة االهتمام اخلاص يف عملية التنمية و القطاع التصديرية بدال من املشروعات االنشائية العمالقة وتعزيز دور 

سواق الدول العربية أن تكون أن كان من حسن احلظ إجنبية و ت األاابلقطاعات املنتجة وفتح اجملال لالستثمار 
جانب يف انتظار توفري املناخ املالئم كبريا من قبل املستثمرين األسواق الواعدة اليت تلقى اهتماما  النفطية من األ

اليت ستمكنها من  اتاالسرتاتيجي يف وضع فعال بدأت قدناك العديد من الدول العربية النفطية ن كان هإو ،
 .مثل ملواردها النفطية مبا يضمن هلا حتقيق التنمية املستدامة ،وهذا ما سيتم تناوله يف الفصل املوايلاالستغالل األ
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 متهيد

ىل إ ابإلضافةطلب عليها ،لل املستمرة  زايدةمع المصادر طاقوية جديدة  زايدة التوجه الدويل حنو ن  إ     
سراع  اإلإىلالدول العربية النفطية ،كلها عوامل دفعت   مع كون أن النفط مورد انضب البيئيةالتحدايت التنموية و 

جوانب التنمية مبا خيدم اليت من شأهنا ضمان استغالل املوارد النفطية  يف وضع جمموعة من االسرتاتيجيات
عادة إجل أخرية حراكا سريعا من طرف العديد من الدول العربية النفطية من .وقد شهدت السنوات األ املستدامة

االقتصادية  التنمويةاسرتاتيجياهتا  ية املستدامة ،حيث شرعت يف تنفيذ يفة التنمهيكلة اقتصادايهتا ضمن تول
 .ية الناجتة عن العمليات النفطيةز رص على احلد من حجم االنبعااثت الغااالجتماعية مع احلو 

  حاليا حمطصبح أوقد إىل نعمة ،النموذج املثايل الذي استطاع حتويل نقمة النفط  يالنروجييعد النموذج و      
ءمة ما بني استطاعت املوا فالنرويج،توقف العديد من الدول النفطية ومنها الدول العربية على وجه اخلصوص 

حتسني مستوى القدرات مؤشرات اقتصادية عالية  و من حتقيق املسؤولية البيئية حيث متكنت املسؤولية التنموية و 
تفسري هذا النجاح  خرى،وإن  أقامة اقتصاد منتج ومنافس عامليا من جهة مع احملافظة على البيئة من جهة إالبشرية و 

النفطية مركزة يف خططها التنموية على القطاعات غري النفطية   هاىل املبادرات املستمرة يف حتسني إدارة مواردإيعود 
ىل استنساخ النموذج إدعا العديد من اخلرباء االقتصاديني  وقدالصناعة .جيا ،التعليم،التقنية ،الزراعة و كالتكنولو 
الدراسات اليت و حباث يتم  القيام  مبجموعة من األ حيث،مبا يالئم العملية التنموية للدول العربية النفطية النروجيي 

ل املفصل للتحلي فبإمكان.مكانية االستفادة منه إوامل جناح النموذج النروجيي ملعرفة مدى ع هنا حتديدأمن ش
دارة املوارد النفطية ضمن ضوابط التنمية إللنموذج النرويج تقدمي دروس قيمة للدول العربية النفطية يف ما خيص 

 .املستدامة

استغالهلا أحسن استغالل مبا يتوافق احملافظة على مواردها النفطية و  ىل حماولةإسعي الدول العربية النفطية  ن  إ    
املستدامة يتطلب بذل املزيد من اجلهود ووضع خمتلف االسرتاتيجيات اليت من شأهنا توسيع ومتطلبات التنمية 

وهذا ما سيتم التطرق اليه القاعدة االنتاجية لالقتصاد دون االعتماد على النفط مع احملافظة على املنظمة البيئية .
 :يف هذا الفصل من خالل العناصر التالية

  ؛جل تنمية مستدامةأالنفطية يف الدول العربية النفطية من اسرتاتيجيات استغالل املوارد 
  لتعزيز فعالية اسرتاتيجيات االستغالل املستدام للنفط العريب؛الدروس املستفادة النموذج النروجيي و 
 الستغالل املوارد النفطية العربية وفق ضوابط التنمية املستدامةبديلة  خيارات اسرتاتيجية. 
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               جل تنمية مستدامةأاسرتاتيجيات استغالل املوارد النفطية يف الدول العربية النفطية من : ولاملبحث األ

ستدامة املوارد امثل الذي يضمن صبحت النموذج التنموي األأجل حتقيق التنمية املستدامة املنشودة اليت أمن      
ىل تبين خمتلف إ عمدت الدول العربية النفطية،جيال املستقبلية الطبيعية غري املتجددة وحيافظ على حقوق األ

محاية البيئة من التلوث الناتج عن هذا افظ على رصيد مواردها النفطية و ن حتأهنا أاالسرتاتيجيات اليت من ش
 .خرىأاملستقبلية من جهة جيال احلاضرة و بني األ االستغالل من جهة وضمان التوزيع العادل لثروهتا النفطية ما

 وحتسني كفاءهتا االنتاجية نظف للموارد النفطية نتاج األاستخدام تقنيات اإلول :املطلب األ

ولوايت هم األأللموارد النفطية واحلد من التلوث الناتج عنها يعترب من جية نتاالرفع من مستوى الكفاءة اإل ن  إ      
أساليب  ستخدمت الدول العربية النفطية العديد من ىل حتقيقها ،لذا فقد ا  إاليت تسعى الدول العربية النفطية 

 .هدافستغالل مواردها النفطية مبا يتوافق وحتقيق هذه األالتقنيات احلديثة يف ا  نتاج املبتكرة و اإل

 االستخالص احملسن للنفط  -1

النفطي نتاج من النفط بعد استخدام طرق اإلضافية إستخالص كميات ا  ميثل االستخالص احملسن للنفط      
حيث يتوفر حاليا العديد من التقنيات املتطورة فنيا خالل تطبيق العديد من التقنيات ،ويل حيث يتم ذلك من األ

ومن املرجح ىل املزيد من البحث والتطوير إخرى مازالت مرتفعة التكلفة وحباجة أهناك تقنيات  ن  أواقتصاداي ،كما 
وات القادمة  مما يدفع الطلب العاملي على النفط خالل السن منيساسيا يف أتأن تلعب هذه التقنيات دورا أ

النفطية البحث عن طرق حديثة ختفض من تكاليف تلك التقنيات مع االستمرار يف البحث عن تقنيات ابلصناعة 
 .جديدة

 ،النفطسعار أمهها  تغريات أمن ابلكثري من العوامل االقتصادية و تتأثر مشاريع االستخالص احملسن للنفط و       
حبيث حيتاج بدء هذا النوع من .ستقرار يف الدول املنتجة للنفط االوضاع السياسية و التعديالت الضريبية ،األ

رادة من املستثمرين جتعلهم يوافقون على حتمل عوامل إموال اليت تكون مرفوقة بتوافر ىل توافر رؤوس األإاملشاريع 
شاريع  االستخالص  احملسن للنفط ال تعطي نتائج فورية حيث  من  أ خاصةاملرتبطة  ابلتغريات التقنية  و  املخاطرة

ه عادة ما تكون التكاليف املرتبطة ن  أىل إحتتاج لسنني عديدة  قبل احلكم على مدى جناحها  من عدمه ابإلضافة 
ىل مراحل إأتجيل هذا النوع من املشاريع   ن  أكدت العديد من الدراسات على أمبثل هذه املشاريع عالية ،وقد 

رابح كبرية  كان أابلتايل ضياع  كرب من النفط و أىل ضياع حجم إهذا يؤدي  ن  متقدمة من عمر احلقل غري جيد أل
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بل ط ياطات النفطية املؤكدة فقن تويل الشركات النفطية عنايتها ابالحتأمن املمكن  حتقيقها ،لذا ليس ابإلمكان 
نتاج إين  لتقنية االستخالص احملسن للنفط املناسبة  خالل فرتة  آلبد من االهتمام كذلك بدراسة التوطني الال

نتاج وبني وفرة ني اإلتقييم وتقدير دقيق للمصادر اليت ميكن من خالهلا تدارك الفارق ب ىلإهذا حيتاج عمليا احلقل و 
وأمهها يف ما برزها أجمموعة من التقنيات واليت سنحاول ذكر ويتضمن االستخالص احملسن للنفط 1.االحتياطات

 2يلي :

 فاضة ابملياه املعاجلة اإل-1-1

كثر الطرق استخداما يف االستخالص احملسن للنفط وذلك نظرا لوفرة املياه  أفاضة ابملياه من اإلتعترب تقنية      
م وأصبحت  19منذ هناية القرن  ستخدمت هذه الطريقة حيث ا  ،خرى خنفاض التكاليف مقارنة مع الطرق األوا  
قبل  دخال العديد من التحسينات على هذه الطريقة  وذلك منإوقد مت ،تطبيقا يف معظم الدول النفطية  كثراأل

ومن بينها شركة النفط الربيطانية  حباث اخلاصة مبجال الطاقةالعاملية ومراكز األالعديد من الشركات النفطية 
British Petroleum Company  املياه املستخدمة  مما يسمح برفع دخلت  تركيبة كيميائية علىأاليت و 

وقد تبنت العديد من الدول العربية النفطية عدة مبادرات خبصوص هذا % ،40معامل االستخالص أبكثر من 
 :الشأن ومنها ما يلي

 ول حمطة حلقن أم 2009جنزت اململكة العربية السعودية خالل سنة ألقد : اململكة العربية السعودية
يعترب هذا املشروع  ىل احلقول النفطية و إالبحر من حمطة املعاجلة  ياهمعلى نقل حيث تعمل املضخات املعززة ، املياه

ربية السعودية ابملياه ىل حقن احلقول النفطية  الرئيسية  يف اململكة العإهم مخسة مشاريع  هتدف أواحدا من 
معدل حقن املياه املعاجلة يف خمتلف حقول اململكة يقدر  ن  أرامكو السعودية أوقد جاء يف تقرير لشركة املعاجلة 
وتعمل اململكة العربية السعودية على  رفع معدل االستخالص  ،م 2008مليون برميل يوميا سنة  13.7حبوايل 

 %.70ىل إ% 50من معدله احلايل الذي يبلغ حوايل 

                                                           
،جملة النفط والتعاون العريب ،منظمة األقطار العربية االستخالص البرتويل احملسن :آخر االبتكارات التقنية  وتطبيقاهتا العملية تركي محش ،- 1

 .101-100،ص ص:  2010،ربيع  133،العدد  36املصدرة للنفط )االوابك( ،اجمللد 
 .بتصرف . 86- 47نفسه ،ص ص : املرجع  - 2
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 : عمال النهائية ملشروع حقن جناز األإلحدى الشركات العاملية إتعاقدت وزارة النفط العراقية مع العراق
بلغت نسبة تنفيذ املشروع و أورو ،مليون  63املاء يف احلقول النفطية العراقية حيث بلغت تكاليف املشروع حوايل 

لف برميل يوميا أ 400نتاج احلقول النفطية من  إحيث يعمل املشروع على زايدة ،م 2009% خالل سنة 60
 لف برميل يوميا.أ 500ىل  إ

 سيد الكربونأكفاضة بغاز اثين إلا-1-2

حباث اليت تقوم هبا الصناعة مساحة كبرية من حجم األكسيد الكربون أفاضة بغاز اثين حتتل عملية اإل      
جل التخلص أوراء السعي إلجناح هذه التقنية وذلك من  االعتبار االعتبارات البيئية خذ بعنيالنفطية حيث يتم األ

ل هذه التقنية  حقن  حيث يتم من خال،التغري املناخي  الكربون الذي يعترب سببا رئيسيا يفكسيد أمن غاز اثين 
كن من ـم  ب الذي ي  سللحصول على الضغط املنا ر النفطيةابيف اآلالكربون  يدكسأمن غاز اثين كميات كبرية 
قش معهد انحيث ،املطبقة هلذه التقنية جند الكويت  النفطية من الدول العربيةستخالص النفط و ا  تسهيل عملية 

نتاج النفطي املدعم  ىل طرق اإلإم مدى احلاجة 2007ضمن بعض فعالياته خالل سنة الكويت لألحباث العلمية 
كدت العديد من  الدراسات اليت أوقد نتاجها إالدولة لزايدة حجم السرتاتيجيات اهلامة واليت حتتاجها ا كإحدى

كسيد أن تستخدم  فيها تقنية حقن غاز اثين أ% من املكامن يف الكويت ميكن 80 ن  أىل إعهد قام هبا  امل
ماكن اليت ألكسيد الكربون ومصادره الصناعية  واأنقاء اثين تبنت هذه الدراسات نوعية  ودرجة حيث ،الكربون

 وتناولت مدى الفائدة  البيئية اليت ميكن حتقيقها.ستخدم فيها ي  

 حقن الغازات احلامضية  -1-3

من التقنيات احلديثة اليت  هليدروجني حيث تعترب هذه التقنيةابر النفطية بغاز كربيت احيث يتم حقن اآل    
 بوأوقعت شركة حيث  االمارات العربية املتحدة هاومن بينها ستخدامالدول العربية النفطية على ا   بعض عمدت

ملعدات تعمل على فصل غاز كربيت عقد التوريد  على م2009( سنة ADCOظيب للعمليات النفطية  الربية )
 .نتاج احملسن للنفطاهليدروجني  وإعادة حقنه يف  عدة حقول نفطية كإحدى تقنيات اإل

 (WAG)تقنية حقن املاء ابلتبادل مع الغاز -1-4

كسيد الكربون  ويتم أيكون غاز اثين ما حبقن الغاز الذي غالبا  ابملاء متبوعاحيث يتم حقن احلقول النفطية       
وقد بينت العديد من ، SWAGحيث تسمى هذه التقنية بـ ،ن واحد آحيان حقن املاء والغاز يف يف بعض األ
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%  مقارنة ابستخدام املياه 7ىل إ %5ن تساهم يف رفع معامل االستخالص من أهذه التقنية ميكن  ن  أالدراسات 
 لعربية النفطية اليت استخدمت هذه التقنية جند:ومن الدول ا،و الغاز فقط أفقط 

 الذي يرتكز على حقن املاء ابلتناوب مع الغاز م و 2006مبشروع جترييب خالل سنة  لقد مت البدء: اجلزائر
زاحة النفط  إهذه التقنية  جتمع بني حماسن تقنية احلقن ابملاء  واحلقن ابلغاز أي مبعين فعالية  ن  أجد حيث و  

حيث تسمح ،قل من الغاز  مقارنة ابإلفاضة ابلغاز فقطأكميات ىل  إا حتتاج هن  أكما ،ابلنفط املتبقي وتشبع قليل 
 .إبدارة احلقل النفطي بشكل فعال  هذه التقنية

 لقد مت البدء بثالث مشاريع جتريبية لتقدمي فعالية خيار التطوير املقرتح وقد :مارات العربية املتحدة اإل
% 65ىل إرفع من معامل االستخالص يتقنية حقن املاء ابلتبادل مع الغاز  ستخداما ن  أىل إبينت الدراسات 

 .مارات العربية املتحدةوجيري العمل حاليا هبذه التقنية يف حقول جديدة يف اإل

 الطرق البكتريية -1-5

جل الرفع من معامل أمن كترياي ونواتج نشاطاهتا احليوية ستخدام البتعد من الطرق احلديثة اليت تعتمد على ا        
وتعترب هذه التقنية  ، ابرويف اآلانبيب الرواسب النفطية يف األ كما تساهم يف التخلص من، النفطي االستخالص

قل مقارنة بباقي أواستثمارات  ها لكميات قليلة نسبيا من الطاقةذلك نظرا حلاجت،و  خرىمنافسة للتقنيات األ
قنيات حيث ال تزال هذه التقنية حمدودة االنتشار ويقتصر استخدامها على دول معينة مثل الوالايت املتحدة الت
إلمارات فامل تشهد انتشارا كبريا هذه التقنية  ن  إفما يف ما خيص الدول العربية ،أرجنتني وفنزويال مريكية ،األاأل

 اي على خامات مأخوذة  من عدة مكامن حيث تبني أن  قامت بدراسة الختبار أتثري البكتري العربية املتحدة 
 .%20ىل إ% 15ضافية من النفط مبعدل إنتاج كميات إن يساهم يف أاستخدام هذه التقنية  ميكن 

( يوضح أهم تقنيات االستخالص احملسن للنفط منها ما هي مستخدمة ابلفعل ومنها ما 1.4واجلدول رقم )      
وهذا ما أظهرته نتائج كل دولة وفقا وقد كان هلا وقع اجيايب يف الرفع من معامل االستخالص ، هي قيد التجربة

 للنتائج الظاهرة يف اجلدول واألهداف املسطر هلا مستقبال.
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 التقنيات املستخدمة لالستخالص احملسن للنفط يف بعض الدول العربية النفطية(:1.4اجلدول رقم )

 النتائجهداف / األ التقنية الدولة

 ماراتإلا

 ؛حقن الغاز -
 ؛تدوير الغاز -
 ؛حقن املاء ابلتناوب مع الغاز -
 ؛حقن الغاز احلامضي -
 .حقن غاز النرتوجني -

 ؛%70%اىل 51حماولة رفع االستخالص من  -
 ؛ضايفإمليار برميل  0.5نتاج إيتوقع  -
 ؛%65%اىل 20من  ستخالصاالرفع معامل  -
 ؛قيد االجناز -
 .قيد التجربة  -

 اجلزائر

 ؛الغازحقن  -
 ؛تدوير الغاز -
حقن املاء  ابلتناوب مع الغاز   -
 .م(2006مشروع جترييب بدأ سنة )

 ؛ف برميل يومياأل 35ىل إلف برميل يوميا أ 23نتاجية منزايدة اإل -
 ؛زايدة معامل استخالص املكثفات -
 .% زايدة عن املعدل احلايل5رفع معامل االستخالص مبعدل  -

 السعودية
اتصال  كربأحقن املاء + حتقيق  -

ابر آلممكن ابلطبقة املنتجة +تقنية ا
 .الذكية

 .%70%اىل 50رفع معامل االستخالص من  -

لف أ 500ىل إف برميل يوميا أل 400نتاجية من رفع الطاقة  اإل - .حقن املاء - العراق
 . برميل يوميا

 .كثر من ملياري برميلأنتاج إ - .حقن املاء + حقن الغاز - ليبيا
قطار منظمة األ، االستخالص البرتويل احملسن : اخر االبتكارات التقنية  وتطبيقاهتا العملية ، جملة النفط والتعاون العريبتركي محش ،املصدر :

 .96-95،ص ص:  2010ربيع ، 133،العدد  36ابك ( ،اجمللد و العربية املصدرة للنفط )األ

 احتجاز الكربون وختزينه -2

لتقليل من االنبعااثت لتطبيق سياسات وإجراءات الغازات الدفيئة يستدعي التخفيض من انبعااثت  ن  إ     
ساليب ختزينه من األن املتوقع أن يكون عزل الكربون و مو ة عن استغالل املوارد النفطية ،تلك الناجتابألخص و 

كسيد الكربون  أنبعااثت املتزايدة من اثين ،حيث ميكن تقليص جزء كبري من اال   اجليدة للتخفيف من تغري املناخ 
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عملية و  ن واحدآويرفع ذلك كل من االنتاجية والرحبية يف النفطية عزله وحقنه يف املكامن وذلك من خالل 
 :1احتجاز الكربون  وختزينه تتم على مراحل رئيسية  وهي 

  كسيد الكربون من مصادر االنبعاث؛ أاحتجاز اثين 
  منطقة التخزين؛ىل إانبيب أكسيد الكربون عرب خطوط أنقل اثين 
  واليت تتمثل يف حقول النفط املهجورة وغريها.التكنولوجيا اجليولوجية العميقة التخزين يف 

هم التقنيات  املتاحة  للحد  من انبعااثت الغازات الدفيئة  أكسيد الكربون وختزينه  من أقتناص اثين يعترب ا  و      
م 2020توسيع استخدام هذه التقنية حبلول  اكيكون هنن أومن املرجح ،الصادرة عن استخدام النفط 

على نطاق اقتناص الكربون وختزينه معروفا كسيد الكربون  مع أنتاج املعزز للنفط بثاين حيث يعترب اإل،م 2030و
نتاج املعزز للنفط  بثاين ىل اإلإشار غالبا ما ي  كخيار للتخفيف من تغري املناخ و   واسع بوصفه الفرص الباكرة 

كسيد الكربون يف أوأول موقع رئيسي مت ختزين اثين ،  2نكسب"  سبكا الكربون  بوصفه تكنولوجيا "كسيد أ
  .3م 1996تكويناته اجليولوجية كانت يف حبر الشمال وذلك سنة 

املنطقة العربية وخاصة دول اخلليج  العريب هلا قدرة كبرية لتبين تكنولوجيا احتجاز  ن  أىل إشارة وجيدر اإل      
وردها أحيث  كشفت خريطة احتماالت التخزين  اليت ،الكربون وختزينه عن طريق استخدام حقول النفط القدمية 

كسيد أة الحتجاز اثين (عن توافر احتماالت كبري IPCCالتقرير اخلاص للهيئة الدولية املعنية بتغري املناخ )
الكربون  حيث حتظى الدول العربية النفطية  بعدد كبري من التكوينات اجليولوجية املناسبة مع وجود مصادر  كربى  

ه وج  ه من الضروري  ت  ن  إكثر فعالية  فأوكإسرتاتيجية مثل هلذه التقنية  ،كسيد الكربون  مما يسمح ابلتطبيق األألثاين 
لكسب اخلربة  املطلوبة لتطوير  تنفيذ مشاريع رايدية  جادة ىل مواكبة البحوث التطويرية  و إفطية الدول العربية الن

ل املسامهة يف نقل من خال النفطية حتمل املسؤولية جنبيةألعاتق الشركات ا كما يقع علىامتالك هذه التقنيات ،و 
 ن  أىل إشارة وجتدر اإل،للمساعدة على تنفيذ هذه التقنياتىل الدول العربية املنتجة للنفط  إاحلديثة   التكنولوجيات

مانة العامة  للجامعة العربية يف مقر األيف دورته العشرين على الشؤون البيئية  ئولنياملسقرارات جملس الوزراء العرب 
                                                           

،تقرير حول البيئة العربية  تغري املناخ :أثر تغري املناخ على البلدان العربية جهود التخفيف من تغري املناخ  يف العامل العريب إبراهيم عبد اجلليل ، -1
 . بتصرف27، ص:  2009،املنتدى العريب للبيئة والتنمية  

،تقرير حول البيئة العربية :الطاقة املستدامة :التوقعات ،التحدايت واخليارات يارات التخفيف من تغري املناخ يف قطاع الطاقة خماهر عزيز بدروس ،-2
 .149ص : 2013،املنتدى العريب للبيئة والتنمية  

 .28ابراهيم عبد اجلليل ،مرجع سبق ذكره ،ص : -3 
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صطياد ن اعتماد اأصدار قانون بشإىل بذل املزيد من املساعي  ملتابعة إم دعت 2008ديسمرب  22و  21يومي 
 .31لية التنمية النظيفةآكسيد الكربون  وختزينه ضمن مشاريع أغاز اثين 

 47الدول العربية النفطية ال تزال تستضيف سوى عدد قليل جدا من هذه املشاريع حيث بلغ  ن  أإال      
النظيفة   لية التنميةآ% فقط من مشروعات  0.68م وهذا ال يشكل إال 2012مشروعا مسجال فقط حىت سنة 

هم التحدايت اليت تواجه أعتمادات خفض  االنبعااثت ،ومن % فقط من ا  2اليت تشمل على املستوى العاملي و 
نفيذ مشروعات التمويل وتتطوير ،لتحديد  النفطية مثل هذه املشاريع القدرات الراهنة يف معظم الدول العربية

لكة املممارات العربية املتحدة ،قطر ،ع بصفة رئيسية يف اإلمني التمويل الالزم ،وتتوطن هذه املشاريأتالكربوين و
 2.اجلزائرو  العربية السعودية

كرب ثالث مشاريع  احتجاز أاستضافت واحدا من ،فقد ىل هذه املشاريع إمن الدول السباقة وتعترب اجلزائر      
يف  Statoilو   sonatrach  ،British Petroleumبني شركة ون وختزينه يف العامل وهو مشروع الكرب

دخاهلا إكسيد الكربون قبل أم  مت ضخ حنو مليون طن سنواي من اثين 2004حيث منذ سنة ،منطقة عني صاحل 
ىل خزاانت إكسيد الكربون أكلم وأخريا يتم ضخ غاز اثين   20ىل خزاانت تقع على بعد إتنقلها انبيب أىل إ

هذا املشروع  ن  إفوحسب وكالة الطاقة الدولية ،رض حتت سطح األ كلم  2ىل إ كلم1.8على عمق جيولوجية 
  .3دوالرات لكل طن 6م بكلفة 2004منذ  سنواي كسيد الكربونأمليون طن من اثين  1.2يقوم بتخزين 

كسيد الكربون  حلقل أم عن خطط ملشروع رايدي لثاين 2009علنت اململكة العربية السعودية سنة أكما       
 كسيد الكربون .أمليون  طن من اثين  0.8حقن   ابإلمكانغاوار حيث 

بو ظيب لعمليات نفط أمشروع رايدي بواسطة شركة م 2009بية املتحدة بدأ يف هناية مارات العر ويف اإل      
بون يف كسيد الكر أم الشروع يف استخدام اثين 2010كما مت سنة ، كسيد الكربونأحلقن اثين راضي األ

لطاقة املستقبل خططا ملبادرة كربى لتقليص االنبعااثت من بو ظيب أكدت شركة أوقد للنفط ، االستخراج املعزز
ذا املشروع قد مت تنفيذه وختزينه وهعن طريق استخدام اقتناص الكربون قدار النصف مبمارات العربية املتحدة إلا

                                                           
 2009، األمم املتحدة ، أكتوبر  تغري املناخ وتقنيات اقتناص واحتجاز الكربون وحتدايتهسكوا ( ، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب اسيا )اال-1

 . 08-03،ص ص :
 .150ماهر عزيز بدروس ،مرجع سبق ذكره ،ص : -2 
 .29-28إبراهيم عبد اجلليل ، مرجع سبق ذكره ،ص ص : -3 
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منظمة الدول املصدرة للنفط عن تعهدات علنت أكسيد الكربون .كما أحملطة رايدية يتم فيها اقتناص اثين ابلفعل 
وختزينه  وذلك مبشاركة  ألخص ما يتعلق ابقتناص الكربون ابو  طوير تكنولوجيا الطاقة النظيفةدوالر لت 750متويل 

 1العربية املتحدة.  واإلماراتقطر  ل من اململكة العربية السعودية ،الكويت ،ك

 دارة اهليدروجني إ  -3

تليب متطلبات تاج منتجات نفطية إنىل إتشهد الصناعة النفطية يف الدول العربية تطورات جد هامة هتدف     
 ن  أم 2009وابك سنة جريت  من قبل منظمة األأ  شارت دراسة أحيث ،بيئة من التلوث املعايري اخلاصة حبماية ال

 92دوالر  منها  مليار 146م( حوايل  2015-2009ستثمارات الدول العربية النفطية خالل الفرتة )اامجايل 
وهتدف الدول العربية النفطية ،والباقي لتطوير املصايف القدمية مصايف تكرير جديدة  إلنشاءمليار دوالر خمصصة 

 :ما يلي من خاللنتاج منتجات نفطية  تطابق املعايري الدولية  إىل إهذه االستثمارات خالل من 

 معظم املشتقات النفطية اليت تنتجها الدول العربية النفطية  ن  أحيث : حتسني مواصفات املشتقات النفطية
 حتتوي على نسب كبرية من الكربيت.

  ىل اهليدروجني إحيث حتتاج معظم مصايف النفط العربية : الثقيلة النفوطحتسني مرونة املصايف  لتكرير
نتاج النفطي يف الدول كرب من اإلاجلزء األ ن  أىل إذلك نظرا للمصايف العاملية و بنسب تفوق املعدالت الوسيطية 
يف دارة اهليدورجني  يف مصايف تكرير النفط إهم فوائد تطبيق برانمج أوتتلخص .العربية  ذات حمتوى كربييت عايل 

 ما يلي:

 ؛الطاقة التكريرية للمصايف رتقراى اساحملافظة عل -

 ؛طالة زمن العمر التشغيلي للمصفاةإ -

   ؛وحدات املعاجلة اهليدروجينيةحتسني قيمة منتجات  -

 ؛استهالك الطاقة يف وحدات االنتاجختفيض معدل  -

 ؛ة استخدام اهليدروجني يف املصفاةحتسني كفاء -

 .ختفيض االنبعااثت امللوثة للبيئة  -

                                                           

 .150ماهر عزيز بدروس ،مرجع سبق ذكره ،ص : -1 
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وقد زادت عملية رفع طاقة عمليات املعاجلة اهليدروجينية للدول العربية النفطية حيث تضمنت كذلك توسيع     
نتاج إلطار تعديل هيكل اإىل رفع نسبة املشتقات اخلفيفة  وذلك يف إوحدات التكسري التكنولوجي اليت هتدف 

 1.ية سواق احمللية و اخلارجلتوافقه مع هيكل الطلب على املشتقات يف األ

 خالل الفرتة النفطية تطور طاقة عمليات املعاجلة اهليدروجينية يف الدول العربية(:1.4الشكل رقم )

 م )% من طاقة تقطري النفط اخلام (1980-2015 

 
قطار العربية منظمة األ، جملة النفط والتعاون العريب ، دور ادارة اهليدروجني يف حتسني القيمة املضافة يف صناعة تكرير النفطعماد مكي ، املصدر :

 .122،ص : 2011،خريف  139،العدد  37وابك (  ،اجمللد املصدرة للبرتول )األ

 طار التنويع الطاقوي املستدامإالتوجه حنو الطاقة البديلة يف اسرتاتيجيات املطلب الثاين :

 العديد من الدول العربية النفطية ،توجهت طار تنويع املصادر الطاقوية حفاظا منها على مواردها النفطيةإيف      
عدة الوا تابعتبارها من الطاقا،والطاقات املتجددة  مهها الغاز الطبيعيأولعل من ،خرى من الطاقة أنواع أنتاج إىل إ

جناز العديد من املشاريع الطاقوية الضخمة يراداهتا النفطية إلإحيث خصصت جزء من واملعول عليها يف املستقبل ،
 جناز.ومنها ما هو قيد اإل جنزمنها ما ا  

 حنو الطاقات البديلة  النفطية  دواعي توجه الدول العربية -1
  :2سباب اليت دفعت الدول العربية النفطية حنو الطاقات البديلة  جند ما يليهم األأمن 

                                                           

 . بتصرف.136-122سابق  ،ص ص :مرجع –1 
 10-5،ص ص  : 2013،أكتوبر   طاقة متجددة يصدرها العرب مع النفط والغازاملنتدى العريب للبيئة والتنمية ، -2 
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يت يهيمن والنظمة الطاقة احلالية يف الدول العربية النفطية أتتميز نظمة الطاقة احلالية :أعدم استدامة  -1-1
ورغم توفر ،و البيئية أاالجتماعية ة ،سواء من الناحية االقتصادينظمة غري مستدامة أ أبهنا عليها بشكل كبري النفط

هذه الدول ال حيصلون على خدمات الطاقة  فرادأهناك العديد من  ن  أ إالالدول العربية على موارد نفطية هائلة 
هذه املصادر ابلتوازي ن أالنظيفة فمن شالبديلة نفطية تنعم بوفرة مصادر الطاقة احلديثة ،وابعتبار الدول العربية ال

 .تعزيز استدامتها يف املستقبلو  ن يساهم  يف تنوع الطاقةأنظف وحتسني كفاءة الطاقة مع اعتماد التقنيات األ

الرئيسي للدول العربية مصدر الدخل يرادات النفطية متثل اإلستنزايف للموارد النفطية :اإلستهالك اال-1-2
استطاعت  خريةالسنوات األ ر   وعلى م  ناتج احمللي االمجايل ،% من ال36النفطية حيث ميثل القطاع النفطي حوايل 

حتسني و ىن التحتية وزايدة فرص العمل يف حتديث البيرادات النفطية من اإل ستفادةاالالدول العربية النفطية 
ا مل تنجح يف خلق التنويع  االقتصادي مما جعل معظمها معتمد بشكل رئيسي هن  أ إال،مؤشرات التنمية البشرية 

ارد الطبيعية يف الدول هم املو أالنفط ال يزال  ن  أليؤكد ،ىل حد كبري إا متقلبة هن  أثبتت أيرادات النفط اليت إعلى 
وعلى الرغم من .ى البعيد على املدسيكون هذا الوضع  ستقرارا ن  أىل إوتشري كافة االحتماالت العربية ،

سواق النفط العاملية أالعامل العريب سيحتفظ مبكانته يف  ن  أ إالخارج الوطن العريب اكتشافات االحتياطات النفطية 
 .االستهالك اجلائرة العربية حتت طائلة االستنزاف و مما جيعل املوارد النفطي

الدول العربية النفطية على املوارد النفطية للوفاء حباجاهتا احمللية من  عتمادا  ستمرار ا   ن  إ: ضياع االيرادات -1-3
شارت أحيث ،ىل السوق احمللية بدل التصدير إ اجزء منهحتويل ستنزاف املوارد النفطية و الطاقة يعين زايدة تدين ا  

نفط يستهلك  كل برميلدوالر يف   90ىل إن ختسر ما يصل أميكن  النفطيةالدول العربية  ن  أىل إبعض الدراسات 
قل لتلبية الطلب بشكل واسع على األ لبديلةعتماد الطاقات اىل ا  إوان االنتقال ن األآلذا حمليا بدل  تصديره ،

 .نظفأمن الطاقة  وتوفر بيئة أتضمن ،فرصا اقتصادية  منخفضة الكربون  هذه النقلة سوف ختلق ن  أاحمللي حيث 

يف املياه اجات الطاقوية ،الغذاء و مني االحتيدورا كبريا يف أت املوارد النفطيةتلعب هدر الطاقة واملياه : -1-4
وطاقة الكهرابء اليت ، حتلية مياه البحر تعمل  ابلنفطو حمطات التوليد الكهرابء  ن  أحيث ،الدول العربية النفطية 

الستخراج املياه  املعتمد عليها كثر مصادر الطاقةأهي من سعار يف الدول العربية النفطية غالبا تكون مدعومة األ
كفاءة   أن   كما، مرتفع نوعاالفرد يف هذه الدول للمياه  ستهالكا ن  إف،لكن على الرغم من ذلك ،وتوزيعها  اجلوفية 

قوية غري معتمدا على موارد طانتاج الغذاء ال يزال إ ن  إلذا فدىن املستوايت يف العامل ،أالري يف هذه الدول من 
ىل إو ىل ممارسات أكثر كفاءة إ قالنتاال ن  إلذا ف،تستخدم بشكل قليل الفعالية والكفاءة متجددة ابهظة التكلفة 
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و دادات مستدامة  من موارد املياه مإخيارات مالئمة  لضمان  ن يوفر أستخدام مصادر الطاقة املتجددة  ميكن ا  
 نتاج  الغذاء  مستقبالإ

جممل مسامهة الدول العربية النفطية يف تغري املناخ  العاملي ال يتجاوز نسبة  ن  أعلى الرغم من تغري املناخ : -1-5
خالل السنوات  املوارد النفطية يف ارتفاع مستمركسيد الكربون الناتج عن أانبعااثت غاز اثين  ن  أإال ،% 5
اثر التغري املناخي بدأت تظهر فعال يف آ أن  من الدراسات الصادرة عن البنك الدويل  كدت العديدأوقد ،خرية  األ

لذا تفاقم ندرة املياه ،احلرارة و  وارتفاع معدالت فطية ومن املتوقع ازدايد اجلفافالعديد من الدول العربية الن
 طوير اسرتاتيجيات فاعلة للتخفيف من حدة تغري املناخصبحت من مصلحة الدول العربية النفطية التوجه حنو تأ

 البديلة.االستثمار يف الطاقات  وجه حنومن خالل الت

 الغاز الطبيعي  -2
يلة االنبعااثت امللوثة للبيئة واملعول عليها يعترب الغاز الطبيعي من الطاقات البديلة ذات التكلفة املنخفضة وقل    

تنمية التدابري الالزمة لاملتوافر بكميات معتربة يف العديد من الدول العربية النفطية يف انتظار اختاذ يف املستقبل و 
 صادراته.

 يف بعض الدول العربية النفطية  الغاز الطبيعي  انتاج واستهالكاحتياطات ،-2-1

رواب و أىل إونقله  إبسالتهم 1964سنة  بدأتسبق الدول العربية يف تصدير الغاز الطبيعي حيث أكانت اجلزائر      
ىل الياابن إم ببداية تصدير الغاز الطبيعي 1977مارات العربية املتحدة سنة لتليها اإلنظرا لقصر املسافة بينهما ،

مهية النسبية  لتتزايد األ، 1م1997بدأت بتصدير الغاز سنة حيث حدث جتربة عربية كاملة أا قطر فتعترب جتربتها أم
ة املبذولة  تيجة اجلهود الكبري وذلك ن خريةالنفطية خالل السنوات األالطاقة للدول العربية ي يف موازين للغاز الطبيع

هم الدول العربية أومن ، 2من الطاقة االعتماد عليه يف سد متطلباهتا  زايدةالغاز الطبيعي و للتوسع يف استغالل 
 ،مارات العربية املتحدة ،قطر ،الكويتربية السعودية ،اإلالنفطية املنتجة للغاز الطبيعي يوجد اململكة الع

ساسي صبح يشكل املصدر األأىل تنمية موارد الغاز الطبيعي والذي إسعت هذه الدول  ،وقدالعراق وليبيا ،اجلزائر
قدراهتا التصديرية  من من مزااي بيئية ورغبة هذه الدول من الرفع من ىل ما يتمتع به إ ابإلضافةالثاين بعد النفط 

                                                           
www.arab-، من املوقع االلكرتوين : 16،ص : الغاز الطبيعي : وقود الغد يف انظار سياسة منسقة عربياحسني عبد هللا ،-1

2.pdf-api.org/images/publication/pdfs/146/146_j1  : 2014-09-24،اتريخ االطالع. 
 99،ص :2013، التقرير االقتصادي العريب املوحدصندوق النقد العريب ،-2 
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من هذه اجلهود املبذولة انعكست  ن  إو قه وتصديره ،ية على الصعوابت اليت تعيق نقله ،تسو عالو ،النفط اخلام 
 .،االستهالك والتصديراز الطبيعي ،االنتاج زايدة حجم االحتياطات املؤكدة من الغخالل 

  احتياطات الغاز الطبيعي -2-1-1

خرية  خصوصا يف السنوات األبيعي يف الدول العربية النفطية و لقد تزايدت االحتياطات املؤكدة من الغاز الط      
هذه الدول هبذا املصدر  زايدة االهتماموهذا دليل على ، م2013-2000خالل الفرتة  سريع ومتزايدبشكل 

اليت ترفع من رصيد الغاز الطبيعي يف املنطقة حيث بلغ امجايل  ىل املزيد من االستكشافاتإلسعي واالطاقوي 
مليار مرت مكعب خالل سنة  49703سبع دول عربية نفطية حوايل  ألهماالحتياطات املؤكدة من الغاز الطبيعي 

حجم من  كربأومتتلك قطر ،م 2000مليار مرت مكعب خالل سنة  33696م بعدما كانت حوايل 2012
مليار مرت مكعب مشكلة  24400م حوايل 2013حيث بلغت سنة ،االحتياطات املؤكدة من الغاز الطبيعي 

 ،%16.52حبوايلمجايل االحتياطات املؤكدة هلذه الدول لتليها اململكة العربية السعودية إ% من 48.48
%، 7.34بيا حبوايل يولمث كل من العراق ،الكويت % 8.95 رجلزائا%،12.1مارات العربية املتحدة إلا

 .% على التوايل3.04% و 3.54

ة النفطية خالل القرتة يالدول العرب همحجم االحتياطات املؤكدة من الغاز الطبيعي أل(:2.4الشكل رقم )
 م2000-2013

 
 وابك  حصائي السنوي الصادر عن منظمة األإلعداد الباحثة ابالعتماد على اعداد خمتلفة من  التقرير اإمن املصدر  :
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 نتاج الغاز الطبيعي إ-2-1-2

م  2013 -2000النفطية خالل الفرتة غلب الدول العربية أرتفعت الكميات املنتجة من الغاز الطبيعي يف ا        
مليار مرت مكعب لرتتفع وتبلغ  225.8م حوايل 2000بشكل عام حيث بلغت كمية الغاز املنتجة خالل سنة 

نتاج حيث من حيث كمية اإل ربكاألحيث كان لقطر النصيب م ،2013مليار مرت مكعب سنة  441.1حوايل 
مليار مرت مكعب خالل سنة  23.7ن كان أمليار مرت بعد  176.5م حوايل 2013نتاج قطر سنة إبلغ 

حوايل م 2013لدول العربية النفطية سنة ا ألهمنتاج مجايل اإلإقطر من  إنتاج ةحص توشكل،م 2000
م 2000مليار مرت مكعب سنة 49.8نتاج من رتفع فيها اإل% لتليها اململكة العربية السعودية اليت ا  40.01

نتاج ،وكذلك مجايل اإلإ% من 22.67مشكلة خالل هذه السنة نسبة م 2013سنة مليار مرت مكعب 100ىلإ
ه كان ن  أ إالنتاج النفط ارتفاعا إالكويت وليبيا اليت عرف فيها مارات العربية املتحدة ،كل من اإللاحلال ابلنسبة 
ما ابلنسبة أنتاج على التوايل ،مجايل اإلإ% من 2.49%و 3.69، %12.37مشكلة نسبة  ارتفاعا طفيفا

ىل إرتفع فيها م اليت ا  2005مليار مرت مكعب ابستثناء سنة  85و  80للجزائر فقدر بقي يرتاوح يف حدود 
على نتاج ،مجايل اإلإ% من 18.47م حوايل 2013نتاج سنة نسبة اإل تقد شكلمليار مرت مكعب و  88.2

م 2000مليار مرت مكعب سنة  14.5نتاج الغاز الطبيعي اخنفاضا شديدا من إعرف  فقدف العراق خال
 .م2013سنة  نتاجمجايل اإلإ% من 0.02ة نسبة مشكل،م 2012مليار مرت مكعب سنة  0.7ىلإ

 م2013-2000الدول العربية النفطية خالل الفرتة ألهم نتاج الغاز الطبيعي إحجم (:3.4الشكل رقم )

 
BP Statistical Review of World Energy June 2014 report,P :22 عتماد علىعداد الباحثة ابإلإاملصدر :من   

 وأعداد خمتلفة من التقرير االحصائي السنوي ملنظمة االوابك .
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 استهالك الغاز الطبيعي -2-1-3

ىل إليصل  م2013-2000ازداد استهالك الغاز الطبيعي يف جممل الدول العربية النفطية خالل الفرتة      
سبع دول عربية نفطية  مقابل  أهمم وذلك يف 2012خالل سنة لف برميل نفط مكافئ يوميا أ 5344.9

ف برميل نفط أل3185.9 أي زايدة مقدرة حبوايل ، م 2000خالل سنة  لف برميل نفط مكافئ يومياأ 2159
ويوجد م ،2013ط مكافئ سنة ألف برميل نف  5171.6ولإلشارة لقد اخنفض االستهاللك  إىل مكافئ يوميا.

 ،ز الطبيعي لتغطية متطلباهتا الطاقويةامن انحية درجة اعتمادها على الغدول العربية النفطية ثالث فئات ضمن ال
 :1وهذه الفئات هي

  واليت تزيد فيها حصة  الغاز لطبيعي لتلبية حاجاهتا الطاقوية على الغاز ا اأساسيالدول اليت تعتمد اعتمادا
 ؛مارات العربية املتحدة ،اجلزائر والبحريناإلقطر ،هي تضم كل من :% و 50ة عن من امجايل الطاقالطبيعي 
 واليت ترتاوح فيها حصة الغاز يسيا يف تلبية حاجاهتا الطاقوية الدول اليت تعتمد على الغاز الطبيعي اعتماد رئ

بية السعودية ،الكويت ، لكة العر % واليت تشمل كل من : املم50% و 33الطبيعي من امجايل الطاقة ما بني 
 ؛ليبيا ،مصر وتونس

  ها فيمتوسطا  وهي الدول اليت تقل  عتمادااالدول اليت تعتمد على الغاز الطبيعي لتغطية حاجاهتا الطاقوية
 .وسوراي% وهي تضم كل من العراق 33ايل الطاقة عن إمجحصة الغاز الطبيعي من 

خرى كما هو كثر الدول استهالكا للغاز الطبيعي مقارنة ابلدول األأوتعترب اململكة العربية السعودية من        
م حوايل 2013حيث بلغ استهالك اململكة العربية السعودية خالل سنة (4.4موضح من الشكل رقم )

املستهلك هلذه الدول  مجايل الغاز الطبيعي إ% من 32.21أي بنسبة ، برميل نفط مكافئ يوميا لفأ 1665.8
ليبيا والعراق % ،قطر ،11.89% ،اجلزائر 20.9املتحدة مارات العربية % ،اإل23.64لتليها الكويت بنسبة 

 %.4.22،أما الكويت فبلغ  % عى التوايل2.87% و 4.25% ،23.64بنسبة 

اجلزائر وليبيا ما ر ،قطدة ،مارات العربية املتحاإلغاز الطبيعي يف كل من السعودية ،كما يشكل استهالك ال      
هم القطاعات املستهلكة للغاز الطبيعي أومن  2مجايل استهالك الدول العربية للغاز الطبيعي.إ% من 80يقارب 

                                                           

 62-61،ص ص : 2006، 33،العدد  تقرير االمني العام السنوي)األوابك(،منظمة األقطار العربية املصدرة للنفط -1 
 .78،ص :2010، 37،العدد  تقرير االمني العام السنويمنظمة األقطار العربية املصدرة للنفط )األوابك(،-2 
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  ،%30د الكهرابء وحتلية املياه % ،تولي28القطاع الصناعي % ،36صناعة النفط والغاز :جند  يف هذه الدول
 1%.1قل من أقطاع املواصالت %  ،6القطاع التجاري واملنزيل 

 م2013-2000الدول العربية خالل الفرتة ألهم استهالك الغاز الطبيعي ( :4.4الشكل رقم )

 
 وابك  عداد الباحثة ابالعتماد على اعداد خمتلفة من  التقرير االحصائي السنوي الصادر عن منظمة األإمن املصدر  :

 تصدير الغاز الطبيعي  -2-1-4

خالل الفرتة  يىل اخلارج يف بعض الدول العربية النفطية الغنية ابلغاز الطبيعإاملصدر  كمية الغازتزايدت      
حيث شهدت الزايدة ،غىن الدول العربية النفطية ابلغاز الطبيعي أوصا يف قطر واليت تعترب صم وخ2000-2013

م حني 2000ضعاف لسنة أ مثاين مليار مرت مكعب أي بزايدة فاقت 119.63يف حجم الصادرات حبوايل 
 إالخرى اليت تعترب من الدول الغنية مبورد الغاز الطبيعي هي األمليار مرت مكعب فقط ،لتليها اجلزائر  14بلغت 

 61.6م حوايل 2000صادرات اجلزائر من هذا املورد شهدت تذبذاب خالل الفرتة حيث بلغت خالل  سنة  ن  أ
م 2005مليار مرت مكعب وتعاود االرتفاع من جديد سنة  57.7ىل إم 2001مليار مرت مكعب لتنخفض سنة 

م لتبلغ سنة 2013-2006ا عاودت االخنفاض تدرجيا خالل الفرتة هن  أ ،إالمليار مرت مكعب  64لتفوق 
 0.8خرى ارتفعت صادراهتا من بيا هي األيو ل، مليار مرت مكعب 47بــدىن مستوايهتا حبجم قدر أم 2013

مليار مرت  5.51نخفض وتبلغ لتم 2008مليار مرت مكعب سنة  10.4 ىلإم 2000سنة مليار مرت مكعب 

                                                           
اجتماع خرباء حول دور شبكات الطاقة يف ، دور شبكات الغاز يف التنمية املستدامة  والتكامل يف الدول العربيةوليد الدغيلي ،هادي رضوان ، -1

 .05،ص : 2009ديسمرب  23-22التعاون االقليمي ،بريوت ،لبنان ، 
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خالل الفرتة  ااستقرار من الغاز الطبيعي  ارات العربية املتحدة فقد شهدت صادراهتاماإل أمام ،2013سنة مكعب 
 .م2013مليار مرت مكعب خالل سنة  15وقفزت إىل ما يفوق  مليار مرت مكعب 07يف حدود 

-2000صادرات الغاز الطبيعي يف بعض الدول العربية النفطية خالل الفرتة ( :5.4رقم ) الشكل
 م.2013

 

 ابك  و عداد الباحثة ابالعتماد على اعداد خمتلفة من  التقرير االحصائي السنوي الصادر عن منظمة األإمن املصدر  :

 بعض املشاريع لتوسيع االعتماد على الغاز الطبيعي كطاقة بديلة للنفط -2-2

لقد تبنت الدول العربية النفطية العديد من املشاريع اخلاصة ابلغاز الطبيعي منها ما قد مت اجنازه ومنها ما هو 
 .قيد االجناز قصد التوسع يف استخدام هذا املورد دعما لقطاع الطاقة

جنزهتا الدول العربية النفطية لتوسيع استخدام الغاز أمن املشاريع اليت  يدهناك العدة :املشاريع املنجز -2-2-1
 1 : الطبيعي واليت سنذكر البعض منها على سبيل املثال ال احلصر

 هم املشاريع اليت جتسد التعاون العريب يف جمال الغاز أيعد هذا املشروع من : مشروع خط الغاز العريب
وبعد ردن ،سوراي ولبنان ،بني مخس دول عربية وهي :العراق ،مصر ،األرض الواقع حيث يربط ما أالطبيعي على 

ىل تصدير الغاز إورواب حيث يهدف هذا املشروع أفريقيا و أيا ،سآاكتمال مراحله سريبط بني ثالث قارات وهي 
ورواب وسيحقق املشروع أىل إربها غىل تركيا و إردن والغاز العراقي واملصري األو ىل كل من سوراي ،لبنان إاملصري 

كما سيعود كذلك ابلفائدة على الدول املستوردة من خالل ، عوائد مالية معتربة للدول املصدرة للغاز الطبيعي
                                                           

، العدد  36،منظمة األقطار العربية املصدرة  للنفط  ،اجمللد   التعاون العريب يف جمال النفط والغاز ، جملة النفط والتعاون العريبمجيل طاهر ، -1 
 .44،48،ص ص : 2010،صيف  134
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تقاضي رسوم عند اكتمال املشروع وتصدير الغاز خارج اقوية بسعر اقتصادي جيد من جهة و تلبية احتياجاهتا الط
 .املنطقة العربية

  هم املشاريع االقليمية  اليت نفذت يف جمال الغاز أ: يعترب هذا املشروع من  دولفني للغاز الطبيعيمشروع
هداف املشروع توفري  أهم أومن ،هم ما حتقق يف جمال جتارة الغاز البينية يف دول جملس التعاون اخلليجي أالطبيعي و 
توسيع نطاق املشروع لتصدير  و ،مارات العربية املتحدة ىل اإلإنقله برية من الغاز املستخرج من قطر و كميات ك

مارات العربية املتحدة عمان ليصبح مشروعا مشرتكا بني ثالث دول ) اإل ىلإكميات بعض الغاز الطبيعي من قطر 
م انضمت شركة تواتل 2000ة م ويف سن1999،قطر وعمان ( .وقد أتسست شركة دولفني للطاقة يف مارس 

شركة ولفني للطاقة على النحو التايل مريكية لتصبح الشراكة االسرتاتيجية يف دبرتوليوم األ شركة سيدنتالفينا و 
 مريكية .شركة اوك سيدنتال برتوليوم األمن شركة  تواتل فينا الفرنسية  و % لكل 24.5% و51دولفني 

التعاون العريب يف جمال اليت تعكس و هم املشاريع اليت هي قيد االجناز أومن : جنازاإلمشاريع قيد  -2-2-2
 1 الغاز الطبيعي جند ما يلي :

 : انبيب أىل ايصال الغاز العراقي بشبكة إحيث يهدف هذا املشروع ربط العراق مبنظومة الغاز الطبيعي
هناك العديد من الدراسات اليت  ن  أىل تركيا عرب سوراي  مع العلم إالغاز السورية متهيدا لتصدير الغاز العراقي 

 مليون دوالر. 968ىل إجنازه بتكلفة قد تصل إ ىل جدوى املشروع ويف االمكانإشارت أ
 م  2001تمرب البحرين يف سبحيث مت توقيع بروتوكول بني قطر و : خط الغاز بني قطر والبحرين

كرة م مت توقيع مذ 2002ويف جانفي ،الفنية غاز القطري من الناحية املالية و تزويد البحرين ابللتشكيل جلنة لدراسة 
انبيب أمليار مرت مكعب سنواي عن طريق  5.2وشركة اكسون موبيل لتزويدها حبوايل لبرتول تفاهم مع قطر ل

 .خاصة لذلك  ومازال هذا املشروع املقرتح  ابنتظار استكمال دولة قطر للدراسة واملراجعة
  حياء مشروع تصدير إعادة إمكانية إالكويت يف :حبث كل من العراق و  الكويتخط الغاز بني العراق و

وىل يتم املرحلة األجناز املشروع عرب مرحلتني ،إحيث سيتم م ،2003الدولتني وذلك بعد سنة  الغاز الطبيعي بني
ما أبيب القدمية ،انىل الكويت عرب األإمليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي العراقي  35نقل ما يقارب فيها 

 .نشاء خطوط نقل جديدةإمليون قدم مكعب  يوميا من خالل  200ىل إصل املرحلة الثانية فتتزايد الكمية لت
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 نشاء خط إبني مصر وليبيا على م 2001لقد مت االتفاق خالل سنة : خط الغاز بني ليبيا ومصر
 إىلبينما الثاين يقوم بنقل النفط من ليبيا ،ىل ليبيا إحدمها بنقل الغاز الطبيعي من مصر أيقوم انبيب مزدوج ،أ

ا على القيام ابلدراسات الغاز اليت مشلت اختصاصاهتنشاء الشركة العربية خلطوط النفط و إو  أتسيسوقد مت مصر ،
ىل إد ليبيا  ابلغاز املصري  وتصدير الفائض منه عرب شبكة الغاز الليبية زوياالقتصادية  لتحديد جدوى تالفنية و 

 .وروابأ
  خرية ابلغاز الطبيعي االتفاق بني ليبيا وتونس لتزويد هذه األ ن متأسبق و : وتونسخط الغاز بني ليبيا

ه من املتوقع ن  أم ،حيث 2005يزات اعتبارا من سنة مبعدل مليار مرت مكعب سنواي وكان من املفرتض بدء التجه
 . ورواب يف مرحلة الحقةأىل إ صيانته شركة ليبية تونسيةغيله و تشمد هذا اخلط الذي تتوىل تنفيذه و 

 اجلزائر على برامج لتنفيذ التعاون يف جمال الغاز اتفقت كل من تونس و ز بني تونس و اجلزائر :خط غا
 .الطبيعي من خالل تكليف املؤسسات املتخصصة  للقيام ابلدراسات الالزمة لدعم هذا التعاون يف هذا اجملال

 مهية مشاريع الغاز الطبيعي ضمن توليفة التنمية املستدامة أ -2-3

و قيد االجناز هلا من أجنزت املشاريع املشرتكة بني الدول العربية يف جمال الغاز الطبيعي سواء كانت قد ا   ن  إ      
 1يلي :  وذلك من خالل ما بيئياو اجتماعيا ، اقتصادايمهية الكبرية ما جيعلها تعود ابلنفع الكبري األ

  البرتوكيماوايت  و   مسدةصناعة األ الطبيعي مثلابلغاز شاء صناعات مرتبطة إننشاء مثل هذه املشاريع إيرتبط
 ؛على اجلانب االقتصادي واالجتماعيجيايب إ نعكاساوغريها من الصناعات املتطورة مما يكون له 

 تشغيل اخلطوط ت التصميم اهلندسية ،املقاوالت والبناء و شركاه املشاريع فرصا واسعة للعمالة و تتيح هذ
نشاء هذه املشاريع من خالل شركات وطنية سيتيح اكتساب إ ن  إو ،وىل من هذا املشروع خاصة يف املراحل األ

 ؛حدث التكنولوجيات املستخدمةأالتعرف على ت متطورة  ومتعلقة هبذا اجملال و خربا
 نشاء شركات لتوزيع الغاز إمتنوعة مثل  قتصاديةانشطة أهذه املشاريع تساهم وبشكل كبري يف خلق  ن  إ

 ؛وتشغيل شركات الصيانة لعمليات صيانة خطوط الغاز،السيارات املنازل و ،الطبيعي على املصانع 
 يساهم وبشكل كبري يف التوسع يف استخدام الغاز الطبيعي كبديل  هذه املشاريع العمل على زايدة توسيع ن  إ

ىل إ ابإلضافةخرى املوارد الطاقوية التقليدية األ أبنواعئة مقارنة الصديقة للبيط ابعتباره من املصادر النظيفة و للنف
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ىل إعقود الغاز الطبيعي تتميز بطول فرتات تعاقداهتا مما يؤدي  ن  ت منتظمة حملطات الكهرابء نظرا ألامني امدادأت
 ؛مثل للموارد الطاقويةاالستغالل األ

 جناح مثل هذه املشاريع سيساهم يف تكرير جماالت التعاون العريب املشرتك يف جمال الغاز الطبيعي  ن  إ
كثر اعتمادا على أصبح أالذي  خرى ملواجهة النظام االقتصاد العاملي اجلديدأوجعلها مناذج لالتفاق على مشاريع 

 .كتالت االقتصادية الت
 الطاقة املتجددة  -3

ىت هلا ص  ص  وخ  ، اهتمام كبري مما جعلها حمط رصيد متجددصديقة للبيئة وذات  اقةطتعترب الطاقة املتجددة 
فهي  ذلك ،خرى ليست يف منأى عن والدول العربية النفطية هي األارات ضخمة على املستوى العاملي ،استثم

 .يراداهتا النفطية  يف مشاريع الطاقة املتجددةإكذلك استثمرت جزء من 

 حنو الطاقات املتجددة  ةالعربية النفطيمهية توجه الدول أ-3-1

يومنا هذا من  ىلإ مكنها يتوال ما تتوافر عليه الدول العربية النفطية من موارد نفطية ضخمة بىل جانإ      
 الدور على احلفاظ بإمكاهناف، متناميا وطلبا منوا يشهد الذي الطاقة العاملي قطاع يف ابرزة مكانة حمورية احتالل 
متنام  وبشكل لتشمل الطاقة مصادر تنويع خالل من وتعزيزه القطاع احليوي هذا ضمن تلعبه الذي الرايدي

 هذا سيساهم هلا،حيث هامة خطوة املتجددة الطاقة مصادر يف االستثمار املتجددة،حيث يعترب الطاقات
 وميكن ايضاح،عام الطاقة بشكل جمال يف مهم العب إىل للنفط ومصدرة منتجة من دول التحول يف االستثمار

 :1مهية الطاقة املتجددة للدول العربية النفطية يف ما يليأ

  هم الفرص املتاحة للدول العربية النفطية واليت ال بد عليها استغالهلا من أمتثل صناعة الطاقة املتجددة من
قطاع النفط من القطاعات الرئيسية اليت يرتكز على  ن  أفرغم ،وتوفري الوظائف الالئقة يع الطاقوي جل التنو أ

ذلك تقليل االعتماد على  إىلضف أم بشكل كبري يف امتصاص البطالة ،ه ال يساهن  أ إالاقتصاد الدول العربية 
 اقتصاد تطوير يف املسامهة شأهنا واسعة من صنيعت فرص التقنيات املستوردة من خالل العمل على تطويرها وخلق

 العمل الدول العربية النفطية،فإن   يف املتجددة الطاقة صناعات تطوير عملية جناح ولضمان.املعرفة على ائمق مستدام

                                                           

،مركز البيئة للمدن العربية ،يناير  01،جملة بيئة املدن االلكرتونية ،العدد استخدام الطاقة املتجددة يف دول اخلليج مركز البيئة  للمدن العربية ،-1 
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 سوق يف شأنه مواجهة املنافسة ضروراي من أمرا يعد املتجددة الطاقة مصادر لتشجيع استخدام وآليات خبطط
 النظيفة؛ التقنيات وتطوير خبفض التكاليف الطاقة
 فض من انبعااثت توجه الدول العربية النفطية حنو الطاقة املتجددة سيساهم وبشكل كبري يف اخل ن  إ

ما و ومواجهة التغري املناخي مما سيساهم يف التخفيف من مستوايت التلوث وجتنب التدهور البيئي الغازات الدفيئة 
 ؛يرافق ذلك من ارتفاع يف التكاليف

  نتاج الكهرابء  مما ميكن الدول العربية إفض من كميات النفط املستهلكة يف ن خت  أميكن للطاقة املتجددة
 إىل ابإلضافة كثرأرابحا أخرى تدر أجماالت ويف  طولأمن احلفاظ على مواردها النفطية واستخدامها لفرتة النفطية 

  .النفط ألسعاراالستفادة من االرتفاع املتوقع حدوثه 

 متطلبات توجه الدول العربية النفطية حنو الطاقات املتجددة -3-2

خذ بعني االعتبار جمموعة من املتطلبات واليت التوجه حنو الطاقات املتجددة يتطلب على الدول العربية األ ن  إ    
 1ميكن ايضاحها يف ما يلي:

 من العديد املتجددة ال بد من أخذ الطاقة إسرتاتيجية لوضع: املتجددة للطاقة إسرتاتيجية تطوير -3-2-1
 أتخذ أن جيب كما .التقنية املتجددة وقدراهتا مصادرها مي  ق  تـ   أن احلكومات على ذ جيبإ، االعتبار بعنيل العوام
 ابلقطع الطاقة املتجددة مشاريع تزويد على قادر صناعي قطاع إجياد عن االقتصادية الناجتة الفوائد االعتبار بعني

 واملشاريع التكنولوجيا مناذج ابستخدام تبدأ أن احلكومات ىعل جيب كذلك،.استريادها بدل الالزمة املعداتو 
 بسرعة تنمو أن وجيب ،التكلفة اجلديدة عالية املشاريع يف حتصل اليت احلتمية األخطاء تكون لئال التجريبية الصغرية

 املال التحتية ورأس البنية إبنشاء فتبدأ وكفاءهتا، فعاليتها النماذج تربهن أوسع حاملا نطاق إىل االنتقال عرب
 البشري.

 فبإمكان: واستخدامها املتجددة الطاقة تطوير لتعزيز تنظيمي عمل وإطار مناسبة سياسة وضع -3-2-2
 وكذلك كهذه، خطط يف ابلدخول املتجددة الطاقة ملشاريع للسماح التنظيمي العمل خطط وضع احلكومات

 جيب كما .املتجددة الطاقة لتوليد مركزية ال ملشاريع جترو  وأن املتجددة الطاقة استثمارات تطلق زاتحمف جيادإ
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 ألواح كرتكيب معينة نشاطات يف االستقاللية بعض األفراد منح االعتبار بعني أيخذوا أن األنظمة واضعي على
 .املنازل أسطح على مشسية

 هذين ربط جيب،عمتقط الشمسية واملصادر الرايح من الطاقة توليد أن   مبا:التقنية التحدايت مواجهة -3-2-3
 بنجاحمام الدول العربية النفطية يف ما مت جتاوزه أتقنيا  حتداي األمر هذاوميثل  .للطاقة التقليدي التوليد مع املصدرين

 .العامل من أخرى مناطق يف
 عاملة ةقو  إىل املتجددة الطاقة صناعة حتتاج:احمللية املهارات وصقل والتطوير األحباث قدرات بناء -3-2-4

 على كبري بشكل املتجددة الطاقة قطاع ،يعتمد ذلك إىل ابإلضافة .واملهندسني واملصممني التقنيني من مؤهلة
 مقربة على املتجددة الطاقة قطاع يف ادالرو  يكون ما غالبا .التكنولوجيا جماالت يف التقدم إلحراز والتطوير األحباث

 .العاملية البحوث معاهد من
عىن بشؤون ت   تعيني هيئاتوذلك من خالل املتجددة : للطاقة املناسبة املؤسساتية األطر وضع -3-2-5

 .وتعمل على تطبيقهاعلى وضع السياسات  مسئولةة تكون الطاقات املتجدد
  نتاج الطاقة املتجددة يف الدول العربية النفطية إ -3-3

الطاقة الشمسية وطاقة موارد الطاقة املتجددة وابألخص  تتمتع الدول العربية النفطية إبمكانيات هائلة من    
صبحت الطاقة أولقد خرية ،طورا يف السنوات األسوق الطاقة املتجددة يف الدول العربية النفطية قد شهد ت،فالرايح 

و مجايل الطاقة يف اجلزائر إ% من 0.2حيث شكلت نسبة ،زيج الطاقة للدول العربية النفطية ماملتجددة ضمن 
 .م 2010ليبيا على التوايل وذلك سنة % يف كل من العراق و 0.8% و 1.2

مبالغ مالية معتربة  لالستثمار يف جمال الطاقة املتجددة خالل الفرتة  خصصت الدول العربية النفطيةكما      
دوالر خالل هذه الفرتة  ليونم 6115مارات العربية املتحدة ما يقارب حيث خصصت اإل،م 2012- 2009

معتربة  موارد ماليةما اململكة العربية السعودية فقد خصصت أللقيام ابستثمارات جديدة يف قطاع الطاقة املتجددة 
أمريكية ة ،هولندية و ت بريطانية ،ايطاليلتطوير تكنولوجيا الطاقة املتجددة ابلتعاون مع جامعامليار دوالر  84حنو 

م قرار جعل الطاقة املتجددة عنصرا 2009علنت سنة أوقد ،التكنولوجيا ق جامعة امللك عبد هللا للعلوم و عن طري
سنوات من 10ذلك خالل حبجم تصدير النفط نفسه حاليا و  من موارد الطاقة وتصدير الطاقة الشمسيةئيسيا ر 
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مليون دوالر وذلك سنة  132كما بلغ حجم االستثمارات يف قطاع الطاقة املتجددة يف ليبيا 1ذلك االعالن .
ما اجلزائر فقد استثمرت ما يقارب أم  2009مليون دوالر وذلك سنة  103ما العراق فقد خصصت أم 2010

 .(2.4م وهذا كما هو موضح يف اجلدول رقم )2011مليون دوالر وذلك خالل سنة  33

 م2012-2009(:استثمارات الطاقة املتجددة يف الدول العربية النفطية خالل الفرتة 2.4) اجلدول رقم

 الوحدة : مليون دوالر 

 ليبيا العراق السعودية اجلزائر االمارات  
2009 52 / / 103 / 
2010 20 / 15 / 132 
2011 843 33 47 / / 
2012 / / 22 / / 

 REN21 , MENA renewables Status Report ,2013,  P :27 .املصدر :

متكنت لتحول حنو الطاقة املتجددة  و يف اال يستهان هبا  من الدول العربية النفطية قفزات حققت الكثريقد و       
% 5سياساهتا املستقبلية  لتضمن مسامهة الطاقة املتجددة بنسب ترتاوح ما بني من تطوير اسرتاتيجياهتا  و 

حاليا فقد متكنت الدول العربية من زايدة القدرات  ماأ،م2020الطاقة حبلول سنة نتاج إمجايل إ% من 20و
 .وطاقة املياه من مصادر الطاقة الشمسية  وابألخصاملركبة  من مصادر الطاقة املتجددة 

عد تلطاقة الشمسية هامة من مصادر ا اتمكانيإ على توافر الدول العربية النفطيةفبالنسبة للطاقة الشمسية ،ت     
شار تقرير الوكالة الدولية أفقد  فعلى سبيل املثال ،لتشجيع االستثمار يف هذا النوع من الطاقة مكسبا حقيقيا 

وسط ورواب والشرق األأضعف احتياجات الطاقة يف  100 وسط ميتلك قدرة كامنة لتوليد الشرق األ ن  أىل إللطاقة 
راضي العربية على خرى حيصل كل كيلو مرت مربع  من األأويف حساابت ،من خالل الطاقة الشمسية املركزة  معا

وفيما خيص الدول العربية النفطية تعترب كل من ،مليون برميل نفط  1.5نتاج إشعة الشمس توازي يف طاقة أ
فيما خيص القدرة الكامنة إلنتاج الطاقة  فضلاألالدول  مارات العربية املتحدةاململكة العربية السعودية ،اإل

ىل هبوب الرايح ذات إضايف ابالعتماد على طاقة الرايح  نظرا إاجلزائر اليت هلا خيار  ذلك ىلإضف أ الشمسية

                                                           
،جملة آفاق املستقبل ،مركز االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ، العدد الطاقة املتجددة يف العامل العريب فرص واعدة ابتر حممد علي وردم ،-1
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عض الدول العربية استعماالت الطاقة الشمسية ال يزال حمدودا يف ب ن  أ،إال 1على سواحلها الطويلة سرعة مالئمة 
ك نظرا لبطء تطوير التكنولوجيا املتعلقة هبا واستعماالهتا احملدودة حيث ال تزال مقتصرة على لوذاملنتجة للنفط 

ابستخدام  هتمامااكثر الدول العربية النفطية أمارات العربية املتحدة من إل،وتعد اتدفئة املياه  ويف اخلالاي الفولطية 
م 2013ميغاواط خالل سنة  133حوايل الطاقة الطاقة الشمسية حيث بلغت القدرة املركبة من هذا النوع من 

ة ما اجلزائر فقد بلغت القدرة املركبة من الطاقأ، اخلالاي الكهروضوئيةستخدام كل من املركزات الشمسية و اب
ميغاواط ابستخدام اخلالاي  7.1الشمسية و ابستخدام املركزاتم 2012ميغاواط سنة  25الشمسية 

حيث بلغت القدرة املركبة ،ما السعودية فقد اقتصرت على اخلالاي الكهروضوئية أم ،2010سنة  الكهروضوئية 
وكذلك احلال ابلنسبة م ،2009ذلك خالل سنة ميغاواط و  19من الطاقة الشمسية ابخلالاي الكهروضوئية حوايل 

اقة الشمسية يف كل ( حيث بلغت القدرة املركبة من الط3.4لباقي الدول العربية النفطية املذكورة يف اجلدول رقم )
ما العراق  والكويت  فقد بلغت أم ،2012ميغاواط على التوايل خالل سنة  5و 1.2من قطر وليبيا حوايل 

 .م على التوايل2010ميغاواط  خالل سنة  1.8م  و 2009ميغاواط سنة  3.5القدرة املركبة 

حيث يقتصر ،يف تراجع مستمر عترب حمدودا و النفطية  يالكتلة احليوية فاستعماهلا يف الدول العربية  ويف ما خيص    
خشاب األو حيث تعترب املخلفات الزراعية  استخدامها على الفئات الريفية وبشكل تقليدي يف الطبخ والتدفئة 

قة الكتلة احيث بلغت القدرة املركبة من ط،2وخملفات احليواانت املصدر الرئيسي للكتلة احليوية يف هذه الدول
 م.2012ميغاواط سنة  40يف قطر حوايل احليوية 

خرى على املستوى العريب من بني مصادر الطاقة املتجددة األكثر استثمارا تعد املصدر األوابلنسبة لطاقة املياه     
وذلك حملدودية املياه  املتوفرة يف خرى يعد استثمارها حمدودا مقارنة ابلعديد من دول العامل األ،هذا من ابلرغم و 

ما يف ،أم 2012ميغاواط سنة  2513بلغت القدرة املركبة من هذا النوع من الطاقة  حيثطية ،العربية النفالدول 
استهالك الطاقة الكهرومائية بلغ  ن  أىل إكما تشري البياانت االحصائية ميغاواط خالل نفس السنة ، 228ر اجلزائ
 .3م2011ة سنة ترياواط ساع 0.4ىل إرتفعت م و ا   2010ترياواط ساعة سنة  0.2

 

                                                           

 .36 -35مرجع سابق  ،ص ص:-1 
 .171: ،ص 2013، 40 ،العدد السنوي العام االمين ،تقرير(األوابك) للنفط المصدرة العربية االقطار منظمة-2 
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 الدول العربية النفطية  ألهمالقدرات املركبة من مصادر الطاقة املتجددة (:3.4اجلدول رقم )

 الوحدة :ميغاواط 

 
 الطاقة الشمسية

مركزات  الطاقة املائية الطاقة اجليوحرارية طاقة الكتلة احليوية طاقة الرايح
 مشسية

خالاي  
 كهروضوئية

 0 0 0 0 33*** 100*** االمارات
 228 0 0 0 7.1** 25 اجلزائر

 0 0 0 0 19* 0 السعودية
 2513 0 0 0 3.5* 0 العراق
 0 0 40 0 1.2 0 قطر

 0 0 0 0 1.8** 0 الكويت
 0 0 0 0 5 0 ليبيا

 2013، ***بياانت  2010، ** بياانت   2009*بياانت 

IRENA , Arab Renewabla Energy Strategy 2030 ,June 2014, P :29  املصدر:  

نسبة تغلغل الطاقة لق ابلطاقة املتجددة  وذلك لرفع هدافا تتعأوقد حددت العديد من الدول العربية النفطية      
كما كشفت بعض  ،اقتصادايكثر جدوى ألحيث تعترب طاقة الرايح  املصدر ا،املتجددة يف مزيج الطاقة الوطين 

العامليني يف الطاقة املتجددة  ىل الرواد إهداف طموحة متكنها من االنضمام أالدول العربية النفطية  كذلك عن 
م 2030حبلول سنة  ةمن الطاقة املتجددة  من جمموع الطاقة الكلي %20 ىل نسبةإالوصول  تسعى إىلفاجلزائر 

طاقة و ميغاواط  10000 وذلك من خالل  انتاج ما يقارب % 70كزة بنسبة ابالعتماد على الطاقة الشمسية املر 
ىل ليبيا إكذلك احلال ابلنسبة و 1.م2030ميغاواط  وذلك خالل سنة  2000حوايل  إبنتاج% 10الرايح بنسبة 

ك حبلول لوذميغاواط من طاقة الرايح  1000ميغاواط من الطاقة الشمسية و  1219نتاج حوايل إاليت تعتزم 
 320نتاج ما يقارب إالكويت اللتان تعتزمان مستقبال ك احلال ابلنسبة لكل من العراق و م ،وكذل2030سنة 

م على  2030م و2016ذلك حبلول سنيت و  من الطاقة الشمسية  ميغاواط على التوايل 4600ميغاواط و 
 3100م والكويت 2016ميغاواط حبلول سنة  80نتاج إىل إما يف ما خيص طاقة الرايح فتسعى العراق أالتوايل 

ميغاواط حبلول  640 إبنتاجما قطر فقد اكتفت ابلسعي لزايدة الطاقة الشمسية ،أم 2030سنة ميغاواط حبلول 
 م .2020سنة 

                                                           

 .37-35ابتر حممد علي وردم ،مرجع سبق ذكره ،ص ص :  -1 
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مصادر الطاقة املتجددة  فىل تنويع مزيج الطاقة مبختلإوابلنسبة للمملكة العربية السعودية فهي تسعى       
ميغاواط من طاقة الرايح حبلول سنة  9000ميغاواط من الطاقة الشمسية و 41000نتاج حوايل إث تزعم حي

ة املياه ،طاقة الكتلة احليوية والطاقة ) طاقخرىميغاواط من خمتلف مصادر الطاقة املتجددة األ6500 وم 2032
احليوية واجليوحرارية حبلول سنة ميغاواط من طاقة الكتلة  4000م و2022 سنة ( وذلك حبلولاجليوحرارية

 .م2032

 الدول العربية النفطية ألهمهداف الطاقة املتجددة أ(:4.4اجلدول رقم )

 الوحدة : ميغاواط

 .60ص : 2013تقرير املنتدى العريب للبيئة والتنمية،،الطاقة املتجددةكريستني لينس،ليلى رايحي و رومان زيسلر،املصدر :

جنز فعال ومنها ما هو العديد من املشاريع منها ما ا  الدول العربية النفطية  وضعتهداف فقد ولتحقيق هذه األ    
 244.8مشاريع بقدرة  06مارات العربية املتحدة جناز يف اإلجناز حيث بلغ عدد املشاريع قيد اإليف طريق اإل

ما اجلزائر فقد ،أميغاواط  113.8اريع بقدرة شبثالث م كربالشمسية النصيب األ للطاقةحيث كانت  طميغاوا
ميغاواط حيث خصصت منها مخس مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة  195بقدرة  مشاريع سبع بلغ عدد املشاريع 

 السنة الدولة
 الطاقة الشمسية

 طاقة الرايح
الكتلة الطاقة اجليوحرارية /الطاقة املائية وطاقة 

 مركزات مشسية خالاي كهروضوئية احليوية

 اجلزائر
 

2015 182 325 50 / 
2020 831 1500 270 / 
2030 2800 7200 2000 / 

 السعودية
 

2022 
 

 
17350 

 

 
/ 

 

/الطاقة اجليوحرارية/ طاقة  ياهمن طاقة امل 6500
 الكتلة احليوية

2032 16000 
 

 من طاقة الكتلة احليوية 3000 9000 25000
 طاقة جيوحرارية 1000

 / 80 80 240 2016 العراق
 / / 640 2020 قطر

 / 3100 1100 3500 2030 الكويت
 ليبيا
 

2015 129 / 260 / 
2020 344 125 600 / 
2030 844 375 1000 / 
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ما ابلنسبة للمملكة العربية السعودية فقد كان تركيزها فقط على الطاقة أميغاواط والباقي لطاقة الرايح  175
على طاقة  شاريعويف ليبيا كذلك اقتصرت امل،ميغاواط  125ربع مشاريع بقدرة أص ختصي لالشمسية من خال

والكويت كشفت عن مشروع  حمطة ذات دورة مشسية ميغاواط  610الرايح من خالل مخس مشاريع بقدرة 
 ميغاواط .20موحدة مشرتكة قدرهتا 

 املتجددة يف الدول العربية النفطيةة االعداد يف جمال الطاقة لقدرات مشاريع يف  مرح(:5.4اجلدول رقم )

 الوحدة: ميغاواط 

 الطاقة املائية طاقة الرايح طاقة الكتلة احليوية الطاقة اجليوحرارية الطاقة الشمسية 
عدد 

 املشاريع
قدرات 
 املشاريع

عدد 
 املشاريع

قدرات 
 املشاريع

عدد 
 املشاريع

قدرات 
 املشاريع

عدد 
 املشاريع

قدرات 
 املشاريع

عدد 
 املشاريع

قدرات 
 املشاريع

 / / 30 1 101 2 / / 113.8 3 االمارات
 / / 20 2 / / / / 175 5 اجلزائر

 / / / / / / / / 125 4 السعودية
 / / / / / / / / / / العراق
 / / / / / / / / / / قطر

 / / / / / / / / / / الكويت
 / / 610 5 / / / / / / ليبيا

 REN21 , op.cite ,2013,  P :13 .املصدر: 

 بعض املشاريع الرائدة يف جمال الطاقة املتجددة يف بعض الدول العربية النفطية -3-4

 :ما يلي هم املشاريع الرائدة اليت اجنزهتا الدول العربية النفطية يف جمال الطاقة املتجددة جندأمن 

مارات العربية املتحدة مبادرة رائدة عامليا قامتها اإلأتعترب مبادرة مصدر اليت مارات العربية املتحدة :اإل-3-4-1
م مستخدمة مناذج استثمارية خمتلفة لتعزيز 2006سنة  بدأتواليت تجددة  والتقنيات النظيفة ،يف جمال الطاقة امل

ا مكانتهىل توسيع إمارات العربية املتحدة من خالل هذه املبادرة وهتدف اإل،حناء العامل أالطاقة املستدامة يف مجيع 
ىل اقتصاد قائم على إ حفورياألواالنتقال من االقتصاد عم عملية التنويع االقتصادي دالرائدة يف الطاقة املتجددة ،

وتعد مبادرة مصدر مبادرة مشولية تعمل من خالل مخس وحدات ، االبتكار وتطوير التقنيات املتطورةاملعرفة و 
ضافة إالكربون  إلدارةمصدر للطاقة ،مصدر لالستثمار ومصدر مصدر للعلوم والتكنولوجيا ،معهد متكاملة هي 

 .ىل مدينة مصدرإ
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ابلتعاون مع معهد  أتسيسهس املال البشري حيث مت أىل بناء ر إالتكنولوجيا ويهدف معهد مصدر للعلوم و       
املتجددة والتقنيات ول جامعة حبثية مستقلة للدراسات العليا يف جمال الطاقة أماساتشوستس للتكنولوجيا ليكون 

العمل يف املرحلة  أوىل من املعهد كما بدجناز مباين املرحلة األإوقد مت ،وسط النظيفة على مستوى منطقة الشرق األ
م وهو يف صدد استقبال الدفعة الثالثة من الطالب من خمتلف 2009ول دفعة من الطلبة سنة أومت تلقي ، الثانية

 1حناء العامل .أ

ك مصدر للطاقة يف عدد من  املشاريع العاملية مبا فيها مصفوفة لندن لتوليد الكهرابء من طاقة كما تشار        
وهناك مشروع توريسول يف اسبانيا لتوليد الكهرابء من الطاقة نتاجية قدرها ميغاواط واحد ،إالرايح البحرية بقدرة 

وحققت انيا .أمللواح الشمسية الرقيقة يف األالكهروضوئية لتصنيع  لأللواحىل جانب شركة مصدر إالشمسية املركزة 
اليت  01هم هذه املشاريع مشروع حمطة مشسأطورا رائدا ملشاريع الطاقة املتجددة ومن تمصدر للطاقة منوا كبريا و 

كلم   2.5ميغاواط حيث متتد على مساحة 100قة الشمسية املركزة يف العامل ذات قدرة تبلغ كرب حمطة للطاأتعد 
 أنمليون دوالر ويتوقع  600سنوات بتكلفة   03 م واستغرق بناءها2013افتتاح احملطة يف مارس مربع وقد مت 

وحدة جتميع  768لف مرآة مركبة على أ 285 01،وتضم حمطة مشس  03ومشس  02يليها انشاء حمطة مشس 
لف طن أ 175عيض وهي تست مارات العربية املتحدةبيت يف اإللف أ 20حاشدة لتوليد الطاقة الكهرابئية تغذي 

 2كسيد الكربون سنواي.أمن اثين 

والتقنيات النظيفة الواعدة  املتجددة بناء حمفظة تضم كربى شركات الطاقة يفكما تعكف مصدر لالستثمار       
م  والذي 2006طلق سنة حيث تستثمر يف هذه الشركات من خالل صندوق مصدر للتقنيات النظيفة الذي ا  

واملبلغ  ثالث صناديق للتقنيات النظيفة مليون دوالر يف 45مت استثمار ،مليون دوالر 250تقدر قيمته حوايل 
-صندوق دوتشيه بنك اأماستثمارا مباشرا يف ذات اجملال ، 12يف مت استثماره مليون دوالر(  205املتبقي )

ولديه جمموعات وتشيه بنك فيدار ابلشراكة مع دم ،2009طلق سنة مصدر  لتقنيات الطاقة النظيفة  الذي ا  
 شركة سيمنز. ترأسهاولية أ اتاستثمار 

                                                           
،جملة آفاق املستقبل ،مركز االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ، العدد  مصدر مطور رائد ملشروعات الطاقة املتجددةسلطان امحد جابر ،-1

 .18،ص : 2011، 11
 .بتصرف148ماهر عزيز بودروس ،مرجع سبق ذكره ،ص :-2 
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وتعزيز  ىل خفض انبعااثت الكربون إدارة املشروعات اهلادفة إ وىلالكربون  فهي تت إلدارةما ابلنسبة ملصدر أ     
 1الكربون وختزينه . لتقاطا  ىل إضافة إاد احلرارة املفقودة دكفاءة استهالك الطاقة  واسرت 

واليت يتم تشييدها ابستخدام  النفاايت يف العاملمدينة خالية من الكربون و كرب أما مدينة مصدر فهي تعد أ     
ابلفعل منصة  صبحت مدينة مصدرأوبعد مرور مخس سنوات على اطالق مبادرة مصدر ،مواد صديقة للبيئة 

ومثة العديد من  ات وتطبيقهاحدث احللول والتقنيأجراء التجارب وعرض إبرام الشركات و إعاملية للتعاون و 
عربية مارات القدمت اإلن يكون مقرها االقليمي مدينة مصدر، كما أ من املرجح الشركات العاملية مثل سيمنز اليت

 لة الدولية للطاقة املتجددة مع توفري مبىن حديث هلا جماان فضال عن تقدميامقر الوكاملتحدة مدينة مصدر لتكون 
 2مليون دوالر ملساعدة الوكالة يف فرتة بدايتها. 531مبلغ  يقدر 

حور ملفعالية الطاقوية ويتاموحا لتطوير الطاقة املتجددة  و طلقت اجلزائر برانجما طألقد اجلزائر :-3-4-2
 -2011هذا خالل الفرتة ميغاواط و  22000متجددة مقدرة حبوايل صول أقدرة ذات  أتسيسالربانمج حول 

ىل إللتصدير ويشتمل الربانمج و ميغاواط  10000الستهالك احمللي وميغاواط موجهة ل 12000منها م 2030
حمطة  مشسية كهروضوئية ،مشسية حرارية ،طاقة الرايح  وحمطات خمتلطة   60م على اجناز حوايل 2020غاية 
 جل حتقيق ذلك وضعت خطة للربانمج حتتوي على ثالث مراحل رئيسية وهي:أومن 

 خصصت هذه املرحلة الجناز املشاريع الرايدية  حيث،م 2013-2011خالل الفرتة : وىلاأل املرحة
 )النموذجية ( الختبار خمتلف التكنولوجيات املتوفرة؛

 ؛وسيتم خالل هذه الفرتة املباشرة يف نشر الربانمج،م 2015-2014خالل الفرتة : املرحة الثانية 
 فرتة نشر الربانمج على نطاق واسعوسيتم خالل هذه ال،م 2020-2016خالل الفرتة : املرحلة الثالثة. 

ساسيا قصد احلفاظ على املوارد النفطية أزيج الطاقوي اجلزائري رهاان دماج الطاقة املتجددة يف املإشكل وي     
هذا  نتاج الطاقة املتجددة من خاللإخرى .وسيتم أالتنويع الطاقوي من جهة وحتقيق التنمية املستدامة من جهة و 

 الربانمج وفق الرزانمة التالية:

                                                           

 .18سلطان امحد جابر ،مرجع سبق ذكره ،ص :-1 
،منتدى األحباث و السياسة  مصدر اخلالية من الكربون يف ابو ظيبسياسات الطاقة املتجددة يف دول اخلليج :دراسة حالة مدينة دانيال رايش ،-2 

 .بتصرف01،ص :2011حول تغري املناخ والبيئة يف  العامل العريب ،ماي 
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  ميغاواط؛ 650قدرة امجالية تقارب  أتسيسم يتم 2015فق أيف 
  ميغاواط للسوق الوطين واحتمال تصدير ما  2600قدرة امجايل حبوايل  أتسيسم ينتظر 2020فق أيف

 ميغاواط؛ 2000يقارب 
  اسوق الوطين ومن احملتمل تصدير مميغاواط لل 12000قدرة حبوايل  أتسيسم من املرتقب 2030فق أيف 

 .ميغاواط 10000يقارب 

العديد  إبنشاءاجلزائر قامت  ن  إساسية اليت يقوم عليها هذا الربانمج فالتطوير الركيزة األو البحث  ن  أوابعتبار       
هداف أطري نوعي للموارد البشرية حسب مستوى ير يف جمال الطاقة املتجددة لضمان أتو من مراكز البحث والتط

 :1املراكز جند الربانمج ومن بني هذه املؤسسات و وطموحات هذا 

  مركز تطوير الطاقة املتجددةCDER: التطوير العلمي تطبيق برامج البحث و و  إبعدادوهو مكلف
طاقة الرايح ،الطاقة اجليوحرارية ،ملة يف استغالل الطاقة الشمسية زمات الطاقوية املستعيناكيوالتكنولوجي للم

 .وطاقة الكتلة احليوية
 واإلبداعمال البحث العلمي أعجراء إمهمتها يف  مثل  تتيتالو : سيلسيوموحدة تطوير تكنولوجيا ال 

 يف واألجهزةالتكوين  ملا بعد التدرج يف ميادين العلوم وتكنولوجيات املواد ىل التقييم و إ ابإلضافة التكنولوجي
يلسيوم يف تطوير سختزين الطاقة وغريها ،كما تساهم وحدة تطوير تكنولوجيا الميادين  عدة منها الكهروضوئية ،

 املتجددة.يف جمال الطاقة  وابألخصىل منتجات ضرورية إاملعرفة وحتويلها 
 املعهد اجلزائري للطاقة املتجددةIAER  : ساسي تطوير الطاقة املتجددة يف اجلزائراأل هدور و. 

ال خرى مشروعا رائدا يف جمطلقت اململكة العربية السعودية هي األألقد : اململكة العربية السعودية -3-4-3
ملكة العربية السعودية من وهتدف امل،واملتمثل يف مدينة امللك عبد هللا للطاقة الذرية واملتجددة الطاقة املتجددة 

املتجددة وذلك بشكل لطاقة من مصادر الطاقة النووية و % من القدرة املركبة ل50نتاج إخالل هذا املشروع 
مما سيمكنها من خفض استهالك املوارد اهليدروكربونية يف كل من توليد الكهرابء ،م 2032ىل غاية سنة إتدرجيي 

فقدرة التوليد االمجالية اليت يستهدفها هذا املشروع ما القادمة ، سنة 20% خالل 50وحتلية املياه وذلك بنسبة 

                                                           
 ، بتصرف  27-01،ص ص : 2011،اجلزائر ،مارس  برانمج الطاقة املتجددة و الفعالية الطاقويةوزارة الطاقة واملناجم ،- 1
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 3جيغاواط من مصادر طاقة الرايح ، 9جيغاواط من مصادر الطاقة الشمسية ،41جيغاواط تشكلها  54ادل يع
  1جيغاواط من مصادر الطاقة اجليوحرارية . 01جيغاواط من مصادر حتويل املخلفات و 

النووية  ضمن مزجيها ة العديد من الدول العربية النفطية عن رغبتها يف إدراج الطاقأعلنت : الطاقة النووية -4
 ملكة العربية السعودية  من الدول العربية النفطية  اليت حققت تقدمااملتحدة و تعترب االمارات العربية املالطاقوي و 

نووية ألغراض سلمية ،كما عربت دول أخرى عن رغبتها يف  وتشغيل  مفاعالت إلنشاءاجتاه أهدافها املسطرة 
،ويعترب الربانمج النووي يف االمارات العربية الكويت ليبيا ،العراق و ل اجلزائر ،قطر ،ووية السلمية مثإنتاج الطاقة الن
النفطية ،ومن املتوقع أن تكون قريبا أول دولة عربية تقدما يف الوقت احلايل من بني الدول العربية املتحدة األكثر 

بطاقة امجالية  لتوليد الطاقة الكهرابئية وذلك بعد أن مت انشاء أربع مفاعل ةنووي تنفطية حتصل على مفاعال
 14400مليار دوالر ،ابإلضافة إىل عشرة مفاعالت مقرتحة إبمجايل طاقة  20اط بتكلفة و ميغا 5600قدرها 

ايل طاقة ابمج مفاعال 16% من املتطلبات االستهالكية  ،ولدى السعودية مقرتح لبناء 25ميغاواط تليب حوايل 
ابلغة للدول م.ويكتسب استخدام  الطاقة  النووية أمهية 2032ميغاواط جمدولة للتشييد حبلول سنة  17000

 2توفري كميات من النفط والغاز للتصدير وجلب املزيد من العوائد. إىلالعربية النفطية كونه يؤدي 

 و التنويع االقتصادي املستدام حنالتوجه  اسرتاتيجيات: الثالثاملطلب 

ىل التنمية إالتوصل جنبية و على العملة األبسهولة احلصول  تتسماالقتصادايت العربية النفطية كما مت الذكر  ن  إ     
وغري اثبتة على املدى الطويل  ىل عملية تنموية كاذبة إن يؤدي أنه أوهذا من ش،دخال تغيريات إىل إدون احلاجة 

 .3العديد من التقلباتىل إلتعرضها 

حلة ما بعد النفط فضل للدول العربية النفطية لضمان مر يعترب التنويع االقتصادي احلل االقتصادي األلذا      
فاقتصاد .توظيف العوائد النفطية العربية حسن من هذا لأحيث ال يوجد خيار ،وضمان حقوق أجيال املستقبل 

ساسا عن خمتلف اجلهود املبذولة لدعم أوالناجتة ملزااي التنافسية  املكتسبة لى اساسيا عأصبح يعتمد اعتمادا أاليوم 
ولقد حققت العديد من الدول العربية النفطية تقدما يف تنويع االقتصاد كما .لالقتصاد احمللي االبتكارية الطاقة 

                                                           
،تقرير حول البيئة العربية :الطاقة املستدامة:التوقعات ،التحدايت واخليارات ،املنتدى العريب للبيئة ل الطاقة  يف السعودية مستقبخالد السليمان ،-1

 .70ص :  2013والتنمية  ،
 .45-43علي رجب ،مرجع سبق ذكره ، ص ص  -2
ية ايران والعرب ،مركز االحباث العلمية  والدراسات االسرتاتيجية ،جملة فصل االقتصادايت املتنامية :تصدير النفط ودور احلكومةمسعود كارشناس ، -3

 .114للشرق االوسط ،ص : 
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كما ،مجايل احمللي اإل( من خالل تزايد نسبة  الناتج غري النفطي من امجايل الناتج 6.4يتضح من الشكل رقم )
 .كرب من الناتج النفطي خالل السنوات القادمة أن يتزايد الناتج غري النفطي بنسب أه من املتوقع ن  أ

خالل سنة الدول العربية النفطية  ألهم منو الناتج غري النفطي مقارنة ابلناتج النفطي ( :6.4الشكل رقم )
 م2013

 
 .13، ص : 2013، ماي  االقتصاد االقليمي للشرق االوسط ومشال افريقياافاق صندوق النقد الدويل ، املصدر: 

ضافية  مكتسبة  للرفع من قدرات إذلك خبلق مزااي ئضها النفطية و والذا فعلى الدول العربية النفطية استغالل ف     
ات  وزايدة القدرة وتنويع هياكل الصادر  لإلنتاجاقتصادايهتا على توليد مصادر جديدة للدخل من عمليات خمتلفة 

كثر استقرارا مما يتطلب تبين خطة اسرتاتيجية تتضمن برامج  أكثر تنوعا  و أمن مصادر جنبية أعلى مجع عمالت 
السيما الصناعة  ابستحداث الصناعات الثقيلةسواء 1،جمموعة من الصناعات االسرتاتيجية إلنشاءاستثمارية 

اخلدمات  و عم القطاع الزراعي دخرى ،ئر الصناعات التحويلية األساالصناعات املعدنية فضال عن البرتوكيماوية و 
هتمام  وحتويل اال 2.املستقبل ألجيالالعالية واليت تؤمن مستقبال   اخلدمات ذات اجلدوى االقتصاديةابألخص منها 

ام مأويل مام القطاع اخلاص بزايدة فرص احلصول على التمأوفتح اجملال ىل جودته إمن كم االنفاق الرأمسايل 

                                                           

 33،جملة سلسلة اجتماعات اخلرباء ،املعهد العريب للتخطيط ،الكويت ،العدد  استخدام العوائد النفطية :حالة دولة الكويتحممد إبراهيم السقا ،-1 
 .بتصرف23،ص : 2009،ماي 

التنويع االقتصادي يف البلدان املنتجة للنفط :حالة اقتصادات  بلدان جملس التعاون لدول اخلليج قتصادية واالجتماعية لغريب اسيا ،اللجنة اال-2 
 .بتصرف 05،ص : 2001،األمم املتحدة ،نيويورك ، العربية )جملس التعاون اخلليجي (
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نشاء صناديق الثروة السيادية إىل إ ابإلضافةوزايدة مشاركة النساء يف سوق العمل املشروعات الصغرية واملتوسطة 
 1 .لتثمني عوائدها النفطية وتنويع جماالت استثماراهتا

 لقطاع الصناعي تيجية داعمة لاسرتالصناعة البرتوكيماوية كصناعية اباالهتمام  -1

تميز الطلب على يكثر الصناعات اليت أاالسرتاتيجية ومن  برز الصناعاتأحدى إصناعة البرتوكيماوايت هي      
عاملي الطلب الن يتزايد منو أمن املرتقب و  قطاعاتعامليا نظرا الستخدامها يف خمتلف ال ابلتزايد املستمر منتجاهتا

ل العربية النفطية هذه الفرصة للتنويع من منتجاهتا لذا استغلت معظم الدو ، 2يف املستقبل  على البرتوكيماوايت
 توقد عرفعها املنجزة يف البرتوكيماوايت ، رصيد مشاريإىلالصناعية من خالل وضع مشاريع جديدة تضاف 

ىل توفرها إهذا التطور الكبري راجع  ن  إو يف الدول العربية النفطية ،م 2004الصناعة البرتوكيماوية ازدهارا منذ سنة 
هداف االسرتاتيجية تتمثل يف تنويع ىل حتقيق بعض األإسعيها تنافسية من جهة و  أبسعارولية املوارد األعلى 

نقل التقنيات احلديثة ة هلا ،وإضافة القيممثل ملواردها النفطية ألاالستثمار االسعي حنو استقرارها ،النفط و يرادات إ
  واجلدول التايل يلخص أهم املشاريع..واسعة من الصناعاتواستشراف املستقبل بتشكيلة تنمية املهارات العمالية و 

 الدول العربية النفطية  يف أهماملخطط هلا ة ماويهم مشاريع الصناعة البرتوكيأ(: 6.4اجلدول رقم )

 الطاقة االنتاجية املشروع الدولة

 ماراتاإل

 لف طن سنوايأ 80 -ادميك-بو ظيب لصناعة امليالمنيأشركة 
 مليون طن من االثيلني ومشتقاته اخليمة للبرتوكيماوايتس أجممع ر 

 توسيع مشروع بروج

 الف طن سنواي من البويل الربوبلني 400
 الف طن سنواي من البويل االثيلني املدعم 540

 الف طن سنواي من البويل االثيلني 540
 مليون طن من سنواي من االثيلني 1.5

 اجلزائر

 مليون طن سنواي من االثيلني 1.1 )ارزيو(جممع البرتوكيماوايت 
 مليون طن من امليثانول مصنع امليثانول

 طن يوميا من االمونيا2000 مصنع االمسدة االزوتية )ارزيو(
 طن يوميا من اليوراي 3250

                                                           

،صندوق النقط الدويل ، ماي  ريقيا :هل يوشك على اجتياز املنعطف احلرج ؟الشرق االوسط ومشال افإدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى ،--1 
 . 02، ص :2014

،منتدى البرتول اخلليجي الثاين  التنسيق و التكامل اخلليجي ملواجهة التحدايت امام  صناعة البرتوكيماوايت ،ملة املستثمرونأسعد السعد ، -2 
 .16،ص : 2014،أفريل 103،العدد 
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 جممع االمونيا و اليوراي)مرسى احلجاج(
 طن يوميا النتاج االمونيا 4000
 اليورايطن يوميا النتاج  7000

 مشروعا خمطط هلا 19حوايل  السعودية
ختتلف اطاقة االنتاجية ابختالف املشروع وتتمثل منتجاهتا يف 
الربوبلني ،االيثلني، النيلون ،امليثانول و العطرايت و غريها من 

 املنتجات االخرى

 قطر

 مليون طن سنواي من االيثيلني 1.6اىل  1.3من  وحدة تكسري راس الفان

 قطر للكيماوايت امسيعيدشركة 
 الف طن سنواي من البويل ايثيلن عايل الكثافة 400

 الف طن من سنواي من االلفا اوليفنات 350

 جممع قطر للبرتوكيماوايت امسيعيد
العديد من املنتجات مثل البنزين ،البيواتن ،ايثيل البنزين ، االيثيلني 

 ...اخل

من املنتجات مثل االيثيلني ، البويل ايثيلني،البويل بروبلني  العديد جممع راس الفري للبرتوكيماوايت
 وغريها

 الكويت
 الف طن من االيثيلني غليكول 600 شركة الصناعات البرتوكيماوية وشركة داو

 الف طن سنواي من البارازايلني 770 الشركة الكويتية النتاج البارازايلني
 الف طن من البنزين 330

 ليبيا
 النوفجممع راس 

 الف طن سنواي من البيواتدايني ، الغازولني 58
 الف طن سنواي من احادي البيوتني 18
 الف طن سنواي من البنزين العطري 86

 الف طن سنواي من البويل بروبيلني 120 مشروع  البويل بروبيلني
 الوضع احلايل واملشاريع املستقبليةقطار العربية :يف األصناعة االمسدة والبرتوكيماوايت مسري القرعيش ،عداد الباحثة ابالعتماد على :إمن املصدر :

 .125-89،ص ص: 2010شتاء ، 132،العدد  36قطار العربية املصدرة للنفط ،اجمللد منظمة األالتعاون العريب ،و  ،جملة النفط 

 عمال كمدخل لرتقية القطاع اخلاص تسهيل ممارسة األ -2

كافة االمكانيات اليت تسمح هلا بنمو القطاع اخلاص حيث كانت املشروعات   الدول العربية النفطيةمتتلك      
موال  اليت جاءت من الصغرية واملتوسطة تنمو بفضل االنفتاح االقتصادي  وتدفق التكنولوجيا اجلديدة  ورؤوس األ

فمن ،اخلدمات التقليديةعات التحويلية و ة بني تبين الصناسعار النفط حيث مجعت هذه املشروعات اجلديدأارتفاع 
زمام السبق يف حتقيق النمو بقدر يكفي لتحويل الدول العربية  أتخذن أن املشروعات الصغرية واملتوسطة أش

زايدة و ن يساهم مسامهة كبرية يف تنويع القاعدة االقتصادية أو 1ىل اقتصادايت صاعدة متجهة حنو التقدم .إالنفطية 
وحاسم  يف خلق نظام ديناميكي لدعم القطاع اخلاص  وتنميته فهي  للحكومة دور كبري ن  إو ،يف اجملتمع  الرخاء

حتدد  بسيطة التطبيق  و  كل من حيتاج استخدامهاتتسم ابلكفاءة  وتكون متاحة لاليت و  الالزمة من تضع القواعد
ؤ ابلتفاعالت االقتصادية  وتزويد ية  التنبمكانإوحتسني تكاليف تسوية النزاعات خفض ،حقوق امللكية  وتوضح 
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يتم تنفيذها على اجلميع دون  عمالدة لبيئة األيدجبدون قواعد و ،القانونية الالزمة املتعاقدين ابحلماية  الشركاء
خلق  وأاليت تعيق عملية توسيع املؤسسات العديد من الصعوابت  ذلك سيواجهعمال بقطاع األ ن  إمتييز ف

 1.اليت تعد احملرك الرئيسي للنمو  وتوفري فرص العملاملتوسطة و و املؤسسات الصغرية  وابألخصمؤسسات جديدة 

الدول العربية النفطية  ن  إفم 2014در عن جمموعة البنك الدويل لسنة اصعمال الوحسب تقرير ممارسة األ      
عمال وهذا كما هو موضح األ ألنشطةكثر مالئمة على غرار ابقي دول العامل قامت ابلعديد من االصالحات األ

ليبيا والعراق من حتسني مرتبتها عامليا من مارات العربية املتحدة ،ل من اإلك  تحيث متكن،( 7.4يف اجلدول رقم )
الكويت مثل اململكة العربية السعودية ،قطر ، وهناك دول تراجعت ببعض املراتب،مال  عحيث سهولة ممارسة األ

 .اجلزائرو 

خالل سنيت عمال نشطة األأحيث سهولة ممارسة الدول العربية النفطية من  أهم ترتيب(:7.4)اجلدول رقم 
 م.2014وم  2013

 التغيري يف الرتتيب 2014 2013 
 3 23 26 االمارات
 2- 153 151 اجلزائر

 4- 26 22 السعودية
 4 151 155 العراق
 3- 48 45 قطر

 3- 104 101 الكويت
 1 187 188 ليبيا

 /http://arabic.doingbusiness.orgاملصدر: 

ال يعكس تراجع بعض الدول العربية النفطية من حيث ترتيبها حسب سهولة ممارسة أنشطة األعمال  إن      
العربية النفطية من حتسني حيث متكنت معظم الدول عمال ،تقاعص هذه الدول من حيث حتسني بيئة قطاع األ

( 8.4م كما هو موضح يف اجلدول رقم )2014-2006على لألداء خالل الفرتة مقياس االقرتاب من احلد األ
على االمارات العربية املتحدة واليت جتاوز فيها مقياس االقرتاب من احلد األألخص اململكة العربية السعودية و ابو 

 .نقطة50قطر ،فقد فاق ،ما اجلزائر ،الكويت أم 2014نقطة خالل سنة 70

                                                           

 . بتصرف  21،ص: 2014،  ممارسة أنشطة األعمال :فهم االنظمة املتعلقة ابلشركات الصغرية واملتوسطة احلجمجمموعة البنك الدويل ،-1 
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-2006ألهم الدول العربية النفطية خالل الفرتة  علىمقياس االقرتاب من احلد األ(:8.4اجلدول رقم )
 م2014

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 72.7 70.43 60.18 68.86 68.65 65.57 65.57 63.15 63.16 االمارات
 51.96 51.90 51.01 50.20 50.44 49.39 49.24 47.43 46.34 اجلزائر

 71.26 71.32 70.23 70.79 68.94 68.61 66.93 60.50 60.11 السعودية
 43.31 46.68 45.10 44.86 45.62 43.82 44.60 44.95 45.32 العراق
 68.13 68.08 67.19 65.49 66.17 66.04 65.96 - - قطر

 59.69 59.42 59.54 58.40 58.48 58.08 57.93 56.89 56.49 الكويت
 28.93 28.52 - - - - - - - ليبيا

 http://arabic.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier املصدر:

 لتثمني العوائد النفطيةصناديق الثروة السيادية نشاء إ  -3

االقتصادي بتطوير القطاعات غري النفطية من ىل التنويع إالسعي و االستعداد ملرحلة ما بعد النفط  ن  إ     
 من خالل مسارين رئيسيني خرية لتحقيق ذلك وقد اتبعت هذه األملعظم الدول العربية النفطية ،هداف املعلنة ألا

 دخاراو نتاجية واخلدماتية لتنمية القطاعات اإل ساسية الالزمةالبنية األلتطوير استخدام جزء من العائدات النفطية 
جل الطويل  ويتم ذلك من وتنميتها لتشكيل دخل بديل للنفط عند نضوبه يف األجزء من االيرادات النفطية 

ال تتشابه صناديق الثروة السيادية فلذا من الصعب احلصول على تعريف و 1 نشاء صناديق الثروة السيادية.إخالل 
مل االستثمار تصناديق الثروة السيادية صناديق استثمار متتلكها احلكومة حيث تش تعتربو ناسب مجيعها ،واحد ي
جمموعة مت وضع تعريف هلا من قبل العديد من املنظمات الدولية حيث عرفتها وقد ،جنبيةصول املالية األيف األ

وتنشئ احلكومة ،لعامة و ترتيبات ذات عرض خاص متلكها احلكومة اأ صناديق استثمار" ا هن  أعلى العمل الدولية 
دارهتا لتحقيق إو أو تتوىل توظيفها أ ابألصول ظهي حتتفاقتصادية كلية و  ألغراض العامة صناديق الثروة السيادية

  2."مستخدمة يف ذلك  اسرتاتيجيات استثمارية هداف ماليةأ

                                                           

،جملة حبوث اقتصادية عربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،  دورها يف ادارة الفوائض النفطيةصناديق الثروة السيادية و ماجد عبد هللا املنيف ،-1 
 .60-59،ص ص : 2009،صيف  47العدد 

 2010،صندوق النقد الدويل ،  اقتصادايت صناديق الثروة السيادية :قضااي لصناع السياساتاودايربداس ،عدانن مزارعي وهان فان درهورن ، -2 
 .60، ص :
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مملوكة للحكومة  يتم متويلها من وسائط استثمار :"ا هن  أالتنمية على منظمة التعاون االقتصادي و  كما عرفتها      
عده السمات املميزة هلذه أيف تقرير خاص  Deutsche Bank وقد خلص . 1"جنيبموجودات الصرف األ

كرب مع أالتعامل بقدر ، احتياطات البنك املركزي  عن دارة منفصلةإالسيادية ،: 2الصناديق على النحو التايل 
فق استثماري طويل أ،قدرة أكرب على حتمل املخاطر ، عدم وجود مسؤوليات قانونية واضحة ،جنبية العمالت األ

 .احتمالية التعامل يف استثمارات اسرتاتيجيةو  جل األ

ت منوا سريعا فعر و ا ظلت لفرتة طويلة غري معروفة  ومهمشة هن  أإال ،نشأت صناديق الثروة السيادية منذ عقود       
حيث تعترب دولة الكويت ،م 1953ىل سنة إلثروة السيادية انشاء صناديق إث يعود يح،خرية يف السنوات األ

 .يف العاملسيادي ول  ألول صندوق املؤسس األ
سواق املالية العاملية بفعل الصعود السريع تعترب الدول العربية النفطية يف قلب التحول الكبري الذي تشهده األ       

ا تعمل بسرعة على هن  أكرب هذه الصناديق كما ألصبح موطنا ألدول العربية النفطية فا،لسيادية لصناديق الثروة ا
 ظيب لالستثمارات  بوأجهاز ن كرب هذه الصناديق حىت اآلأتكوين صناديق جديدة من هذا النوع حيث جند من 

 مليار دوالر  757ليليه مؤسسة النقد العريب السعودي بقيمة مليار دوالر ، 773والذي وصلت قيمته حوايل 
ذلك و  مليار دوالر  170مليار دوالر  وهيئة االستثمار القطرية بقيمة  410هيئة االستثمار الكويتية بقيمة 

 :يضاح ألهم صناديق الثروة السيادية لبعض الدول العربية النفطيةإويف ما يلي 3.م2014خالل سنة 
  يتم استثمار العوائد النفطية السعودية من خالل مؤسسة النقد العريب  العربية السعوديةاململكة:

جل حيث يقوم هذا الصندوق بدور قصرية األمريكية بشكل رئيسي يف سندات اخلزينة األSAMA السعودي 
ت سيولة عالية اخلازن لثروة اململكة العربية السعودية وهي تفضل االحتفاظ ابلعائدات يف شكل استثمارات ذا

 .جلاليت ميكن استخدامها لتلبية االحتياجات الفورية بدال من االستثمار طويل األو 
 يتوىل جهاز قطر لالستثمار : قطرQIA  ك يعمل بشكل منفصل عن البندارة الفوائض النفطية و إ

  .ز قطر لالستثمارات ابلسرية التامةايتسم جهيستثمر خارج البلد و املركزي و 

                                                           

 . 63ماجد عبد هللا املنيف ،مرجع سبق ذكره ،ص :-1 
 .08-07،ص ص :2012،قطر، القتصاد السياسي ملنطقة اخلليجمركز الدراسات الدولية و االقليمية ،ا-2 
شرق األوسط ، ،سلسلة أوراق كارنيغي ،مركز كارنيغي لل حني يتكلم املال :صناديق الثروة السيادية العربية يف خطاب العوملةسفني بريينت ،-3 

 .بتصرف.06-03،ص ص : 2008،أكتوبر  12العدد 
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 االحتفاظ هبا يف كيان خمصص هلذا % من االيرادات النفطية و 10بوضع وم الكويت تق حيث: الكويت
( التابعة KIA( واليوم تتوىل هيئة االستثمار الكويتية )RFFGجيال القادمة )الغرض ويسمى احتياطي األ

 .جيال القادمة دارة احتياطي األإوزارة املالية  إلشراف
 مهها أمتتلك االمارات العربية املتحدة العديد من الصناديق الثروة السيادية ومن : مارات العربية املتحدةاإل

 ما يلي:

%على مدار 6.5صندوق عائدا سنواي يبلغ اللقد حقق هذا : ADIA بوظيب لالستثمارات أجهاز  -
 موال هذا اجلهاز بواسطة مدراء صناديق خارجيني.أ% من 80دارة إاضية  ويتم حاليا سنة امل20

الطريان ، املختلفة )املياه،الطاقة ،ة مبادلة يف العديد من اجملاالت تعمل شرك:   MDCشركة مبادلة للتنمية  -
 الغاز.يف جمال النفط و  ابألخصالتعليم والتكوين ...اخل ( و جملال العقاري ،الصحة ،صناعة السيارات ،ا

 سست العراق صندوق تنمية العراق أ: العراق(DFIمبوجب قرار جملس ) يف مارس  1483من األ
وتغري وضعه ،م 2011ىل غاية جوان إو  2004وبشكل خاص منذ تسلم العراق أي بعد جوان  م2003

دارة الصندوق ارتباطا وثيقا إوقد ارتبطت حاليا مم املتحدة عليه وبعيدا عن وصاية األصلحة العراق القانوين  مل
 ن  أيسي فضال على ئالنفط يشكل املورد الر  أن   وازنة ابعتبارابملوازنة ويتمثل دوره يف  احلفاظ على ضمان موارد امل

خر بعد قرار آدارة الصندوق طورا إخذت أمصدرها صندوق تنمية العراق .وقد جنبية تدفقات البالد من العملة األ
 1.م2011مواله يف جوان أاحلماية الدولية على  نتهاءام و 2010سنة  م1956من جملس األ
 مؤسسة ليبيا لالستثمار اسست ليبيأ: ليبيا LIA  يتمتع صندوق الثروة السيادية  لليبيا و هي متثل و

حتقيق االستقرار  جيال ،دوق حتقيق العدالة بني األبصالحيات واسعة لالستثمار  ويتمثل اهلدف الرئيسي هلذا الصن
 2تنمية االقتصاد احمللي .و 

 نشاء صندوق ضبط املواردإمت : اجلزائر(FRR)  م حيث مت تسجيل فوائض مالية 2000خالل سنة
ذلك من خالل مليار دج و   400 حقق رصيد املوازنة العامة للدولة خالل هذه السنة  فائضا قدره وقد معتربة 

وجمال عمل الصندوق  وأهدافخري نوع م حمددا هذا األ2000جوان  27قانون املالية التكميلي الذي صدر يف 

                                                           

،العراق ،  السياسة النقدية للعراق :بناء االستقرار االقتصادي الكلي و احلفاظ على نظام مايل جديد ،بيت احلكمةمظهر حممد صاحل قاسم ،-1 
 .03،ص:  2012افريل  

، ص 2012،صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ،أفريل  العامة يف ظل االوضاع اجلديدةأولوايت اصالح االدارة املالية رالف شامي وآخرون ،-2 
:20. 
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م وقانون املالية التكميلي 2004دخال عدة تعديالت من خالل كل من قانون املالية إه قد مت ن  أمع العلم 
أي ،هو مستقل عن املوازنة العامة للدولة خلزينة و ابساابت اخلاصة ىل احلإم ،وصندوق ضبط املوارد ينتمي 2006

داخل ويرتكز عمل الصندوق لية من قبل وزارة املاويتم تسيري الصندوق زنة العامة املواعداد وتنفيذ إال خيضع لقواعد 
مستقبال  عجز حيدث أي ائض النفطية  واستعماهلا لتمويل الوظيفة الرئيسية له امتصاص الفو  أن   البلد ابعتبار

 1وذلك من خالل تسديد املديونية اخلارجية . ىل اخلارجإن ميتد عمله أوميكن 

صوهلا وحجم رصيدها أومصادر  هاسأتسيهم صناديق الثروة السيادية مع توضيح سنة أواجلدول التايل يوضح     
 م.2014خالل سنة 

 م2014سنة خالل الدول العربية النفطية  همصناديق الثروة السيادية أل(:9.4رقم )دول اجل

 ليون دوالر(ب)املبلغ املصدر التأسيسسنة  اسم الصندوق الدولة

 ماراتاإل

 773 النفط ADIA 1976ستثمارات جهاز ابو ظيب لال
IPIC68.4 النفط 1984 شركة االستثمارات البرتولية الدولية 

 60.9 النفط MDC 2002شركة مبادلة للتنمية  
 70 النفط والغاز ICD 2006تعاونية االستثمار ديب  

 90 النفط ABIC 2007مؤسسة استثمارات ابو ظيب
 15 النفط EIA 2007هيئة االستثمار االماراتية 

 77.2 النفط FRR 2003صندوق ضبط املوارد  اجلزائر

 السعودية
 757.2 النفط - SAMAالعريب السعودي مؤسسة النقد

 5.3 النفط PIF 2008صندوق االستثمارات العامة 
 18 النفط DFI 2003صندوق تنمية العراق  العراق
 170 الغاز والنفط QIA 2005هيئة االستثمار القطرية  قطر

 410 النفط KIA 1953هيئة االستثمار الكويتية  الكويت
 66 النفط LIA 2006هيئة االستثمار الليبية  ليبيا

 /http://www.swfinstitute.org/fund-rankingsاملصدر : 

 وبدأت االقتصادي الوضع دعم يف للمسامهة إىل بلداهنا للعودة الصناديق هذه العاملية املالية األزمة وقد دفعت     
 لقطر الصندوق السيادي ميثل الذي لالستثمار قطر كان ذلك بتحفظ ،حيث كان جهاز وإن يف التحرك ابلفعل
 يف املدرجة البنوك يف أسهم دوالر لشراء مليار 5.3 حبجم خطة وطرح الداخلي املستوى على التدخل يف األبرز

                                                           

،جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ، فعالية صناديق الثروة السيادية كأداة لتسيري مداخيل النفط يف الدول العربية بوفليح نبيل ،-1 
 . 85،ص : 2010، 04جامعة الشلف )اجلزائر( ،العدد 
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 مليار 20 حوايل اجلهاز ضخ ،كما %20 حوايل نسبتها بلغتابلبنوك  املستثمرين ثقة لدعم القطرية البورصة
 بشكل املقبلة يف املرحلة التنمية مشروعات متويل على الوطنية البنوك قدرة لتعزيز القطرية البنوك يف رأمسالرايل 

 % 5 بنسبة اإلسالمي قطر بنك يف أسهم اجلهاز بشراء قام ماك، املالية أبوضاعها الكبرية الثقة يدكولتأ أوسع،
نظريهتا القطرية   الذي لعبته قل من الدورأقد لعبت دورا ن كان إم ،وكذا احلال ابلنسبة للكويت و 2009سنة 

 حتقيق يكفل مبا يف الكويت احمللية السوق آليات لدعم واخلطوات اإلجراءات من العديد ابختاذحيث قامت ،
 الشروط بعض تعديل ومت حملية صناديق استثمارية مثاين يف حصتها زايدة على عملتف، الثقة وعودة االستقرار
 بل الداخل حنو ابلتحول الصناديق هذه تكتف ،ومل احمللية االستثمارية الصناديق اهليئة يف مسامهة بشأن والضوابط

فعل  ماكمعينة   ملدة اخلارجية العمليات وإيقاف احلرجة الفرتة هذه يف اخلارجي االستثمار التوقف عن بعضها قرر
  1شهر .أملدة ستة  اخلارجية عملياته أتجيل آنذاك قرر الذي لالستثمار قطر جهاز

االمكانيات املالية اليت تديرها صناديق الثروة السيادية يف العديد من الدول العربية النفطية  ن  أوال شك       
متويل ،قواي القتصادايهتا من حيث مسامهتها يف تنويع مصادر الدخل  وذلك من خالل  توسيع  دفعاستقدم 

ىل ذلك دورها السيادي يف احلفاظ على إضف أاع النفط  والعمل على تنميتها  ،خارج قطحمللية نشطة اتطوير األو 
تقبلة  يضا مزااي هامة للدول املسأتوفر  السياديةاديق الثروة نص ن  أكما ،القادمة من الثروات النفطية جيال حقوق األ

 .عليهاكتمويل اهلياكل القاعدية وتوفري اليد العاملة واحملافظة 

ذلك عملية التنمية و  استدامةن تقدم مسامهة كبرية يف ما خيص ضمان أصناديق الثروة السيادية ميكن هلا  ن  إ     
 :2من خالل ما يلي

 اكل النامجة عن ىل تغطية املشإ:حيث تسعى  لية )النفط(و املواد األيف مداخيل  حتقيق االستقرار
املعتمدة يف برامج  سعارطار املوازنة بني األإوذلك يف ،ولية )النفط( من تصدير املواد األ املتأتيةتذبذب االيرادات 

سعار املرتفعة فرتات األ مداخيلأي من خالل استثمار ،عدم انتظامها و سعار وبني تذبذب هذه األة يالتنم

                                                           
ورقة حبثية منشورة على  املوقع االلكرتوين : –1

http://www.gulfinthemedia.com/files/gim_editorial/2700.pdf?PHPSESSID  : 10-20اتريخ االطالع-
 .02. ص :2014

،امللتقى الدويل األول حول  قراءة يف صناديق الثروة السيادية ومسامهتها يف حتقيق التنمية املستدمية : مبادلة للتنمية منوذجابطوري ،رمضان -2 
م ،  ص 2012نوفمرب  21/22البدائل التنموية يف االقتصادايت العربية وترشيد استغالل املوارد يف ظل التغريات االقليمية والدولية ،جامعة اجللفة ، 

 .بتصرف 15-10ص :
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اثر النامجة عن تقلبات يف تغطية اآل،فنجاح صناديق الثروة السيادية  خنفاضااليف فرتات  االستفادة منهاتوظيفها و و 
 .استنزافها ملواردها النفطيةىل تكثيف استغالهلا و إن حيول دون اضطرار هذه الدول أنه أسعار للنفط من شاأل

 هداف صناديق الثروة السيادية حيث أهم أمن هداف هذه األحيث تعترب : االدخار لألجيال القادمة
جيال فضل يف ما بني األابلتايل حتقيق التوزيع األو االيرادات النفطية جيال املستقبلية يف ىل مراعاة حقوق األإسعى ت
ابجلانب  هتمامااهو يويل فىل شقه االقتصادي إ فباإلضافةبعاد التنمية املستدامة أينسجم هذا اهلدف مع و 

 االجتماعي.
 هذا  ن  أابعتبار  لسيادية لتحقيق التنوع االقتصاديتتوجه الكثري من الصناديق ا: التنويع االقتصادي

ع حيث يعمل على متويل  املشاري، استدامتهايعمل على االقتصادية و  ةخري يساهم بشكل كبري يف خدمة التنمياأل
 .نتاج الصناعيحتريك منو اإلاالقتصادية وترقية الصناعات و 

   استغالل العوائد النفطية يف بعض الدول العربية النفطية آفاق  -4

ىل تنويع اقتصادايهتا  وتعزيز نشاط إسياسات وبرامج هتدف ل التخطيطت مجيع الدول العربية النفطية ألقد بد    
،حيث تتضمن هذه اجلهود برامج انفاق وغريها القطاع اخلاص  وحتسني قواعد التعليم  وتعزيز فرص التوظيف 

يف قطاعات مثل النقل  تركز على فرص االستثمار ومجيعهاالصحة ،عامة ضخمة على البنية التحتية  والتعليم و 
 .التدريبوالتعليم و ،االسكان وتكنولوجيا االتصاالت  املياه ،الرعاية الصحيةالطاقة ،

بو ظيب عددا من فروع اجلامعات الرائدة مثل جامعة نيويورك أبو ظيب أنشأت أاإلمارات العربية املتحدة : -4-1
عات اخلدمات مثل جتارة التجزئة والسياحة واستضافة ىل تنويع اقتصادها يف قطاإبو ظيب ،ابإلضافة أوكلية انسياد 

ت اللوجستية مثل ة التحتية  واخلدمابنيكما استثمرت بكثافة يف ال، التمويلاملعارض والفعاليات وإعادة التصدير و 
م التشدد يف الضوابط التنظيمية املستودعات الضخمة وإقامة عدد من املناطق التجارية اليت تتسم بعداملوانئ و 

ويعد مشروع ديب الند من ،الضرائب مما ساعد ذلك على خلق مراكز اقليمية لألعمال يف خمتلف الصناعات و 
تطوير قطاعات ىل إالذي يهدف مليار دوالر و  147غ قيمته خم تبلهو مشروع ض كرب املشاريع االسرتاتيجية وأ

الستغالل املستقبلية ضعت اإلمارات العربية املتحدة جمموعة من االسرتاتيجيات و قد و  1.السكنالسياحة ،الرتفيه و 
،دائرة ي  من قبل األمانة العامة  للمجلس التنفيذم" 2030بوظيب من خالل "الرؤية االقتصادية ألالعوائد النفطية 

إىل بناء اقتصاد مستدام أي مبعىن ،واليت هتدف أساسا وجملس أبوظيب للتطوير االقتصادي االقتصاد التخطيط و 
                                                           

 .02-01،ص ص : 2014،جويلية  مشاريع دول جملس التعاون اخلليجي تدعم التنمية املستدامة  والتنويع االقتصاديبنك قطر الوطين ،-1 
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تعزيز القدرات األساسية من خالل توسيع إنتاج البرتوكيماوايت ،استخدام ،تنويع االقتصادي بعيدا عن النفط ال
ة  وتنمية السياحة رفيعة املستوى  هتدف إىل زايدة الزوار إىل موارد اهليدروكربون للتنويع يف أنشطة اقتصادية جديد

 وإنشاءالعمل على اجتذاب الشركات الدولية  تشجيع القطاع اخلاص  و ىل إ ابإلضافةثالث ماليني زائر سنواي ،
 : 2ويتطلب حتقيق ذلك العمل على ما يلي1.مقرات هلا يف ديب مع الرتكيز على استثمارات جذابة 

  أعمال منفتحة وفاعلة؛بناء بيئة 
 تبين سياسة مالية منضبطة؛ 
  مرنة لألوراق املالية والنقدية؛إرساء بيئة فاعلة و 
 زايدة كفاءة سوق العمل؛ 
 تطوير البىن التحتية؛ 
 تطوير قوى العمل؛ 
  .متكني األسواق املالية من أن تصبح املمول الرئيسي للمشاريع 

ستخلق طلبا هائال على العلماء  ،التقنيني واملهندسني احملليني ابعتبارها م 2030بوظيب االقتصادية أرؤية  إن        
تركز على التنوع االقتصادي يف مثاين قطاعات أساسية وهي :السياحة ،الطريان ،التصنيع ،اإلعالم ،الرعاية الصحية 

ات العربية النفطية بتوجيه وحتقيقا هلذا الغرض ،تقوم اإلمار الطاقة املتجددة .ات التمويل  و ،البرتوكيماوايت ،خدم
اخلاصة وإنشاء فرص عمل  ديدة وجذب االستثماراتجزء من عوائد النفطية حنو االستثمار يف صناعات ج

م يف جمال 2030،حيث هتدف اإلمارات العربية املتحدة إىل توفري عشرين ألف منصب شغل حبلول جديدة 
وهي يفة الصناعية يف أبو ظيب ،مصدر منطقة خل ة احلجم مثلالطريان ،ابإلضافة إىل مشاريع أخرى كبري 

 3استثمارات متعددة األوجه يف التكنولوجيا اخلضراء  مع تطوير أربع مفاعالت نووية .

هتدف اململكة العربية السعودية يف خططها التنموية املستقبلية ابستغالل : اململكة العربية السعودية-4-2
قليل التعرض للصدمات ىل التنويع ،تإالعوائد النفطية يف تعزيز قطاع التصدير غري النفطي من خالل سعيها 

                                                           
 .بتصرف21مرجع سابق ،ص:–1
،مركز اخلليج لسياسات  لطة:اخلليج بني الشقاق اجملتمعي وترابط املال و الس2014الثابت و املتحول عمر الشهايب وآخرون ،-2

 .162،ص:2014التنمية،
 .08،ص: 2014،جملة االيكونوميست ، رؤية االمارات االقتصادية :املرأة يف العلوم ،التكنولوجيا واهلندسة-3 
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ادرات غري قد حددت اململكة العربية السعودية جمموعة من الصفإنشاء منصة للنمو األكثر استدامة ،اخلارجية  و 
ع صادراهتا ،كما ستعطي أمهية أكرب لالقتصاد القائم على املعرفة ،كما يالنفطية اليت ستعتمد عليها مستقبال يف تنو 

الشركات الدولية املتقدمة فنيا ية بني الشركات الوطنية اخلاصة و تسعى كذلك إىل النهوض ابلتحالفات االسرتاتيج
املتوسطة متواصل يف خطط التنمية  دعم املؤسسات الصغرية و التكنولوجيا.كما أن  وذلك من أجل تعزيز نقل 

وخصوصا يف ما يتعلق ابلتوظيف ابإلضافة إىل ،خرية  املستقبلية نظرا  للدور االقتصادي  املهم الذي تلعبه هذه األ
،الصرف الصحي  حية ،املياهالعمل على الرفع من مستوى اخلدمات االجتماعية كالتعليم ،الرعاية الص

جديدة لكل منها  توجه ربع مدن اقتصادية أشاء إنعلى املستقبلية تستند هذه االسرتاتيجية  كما1.وغريها
غذية األ وإنتاجالقائمة على املعرفة واخلدمات ،املعادن و تتمثل هذه املدن يف الصناعات ،اسرتاتيجي معني 

 .الزراعيةالصناعات ت اللوجستية و اخلدمامنتجات السيارات و ،

م عن األمانة العامة للتخطيط التنموي التابعة للحكومة القطرية 2030صدرت رؤية قطر الوطنية : قطر-4-3
م وعلى أتمني 2030واهلدف منها حتويل قطر إىل دولة متقدمة قادرة على حتقيق التنمية املستدامة حبلول سنة 

على استدامة التنمية ابالعتماد ساسا على االقتصاد و رؤية ترتكز أالعيش الكرمي جيال بعد جيل ،فرؤية قطر هي 
 :2على  أربع ركائز أساسية 

 هتدف دولة قطر إىل بناء نظام تعليمي يواكب املعايري العاملية العصرية  ويوازي أفضل  التنمية البشرية:
عالجية ائية و النظم التعليمية يف العامل،ابإلضافة إىل تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات صحية وق

هم املشاريع على سبيل املثال أفمثال من دار وفق أفضل املعايري العاملية وخلق املزيد من فرص العمل عالية اجلودة ي  
مليار دوالر ،حيث تتضمن هذا املدينة التعليمية   7.5مشروع املدينة التعليمية الذي تبلغ قيمته  املعلن عنها 

وتضم املدينة ،ت العاملية الرائدة اقليمي للتميز الرتبوي من خالل بناء املدارس واستقطاب فروع للجامعإنشاء مركز إ
 .ىل منتجات تسوق جتارايإحتويلها حباث العلمية  والتطبيقية و ية  واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا اليت تتبىن األالتعليم
 االستقرار و وفري األمن تطويره من خالل تإىل النهوض ابجملال االجتماعي و  :تتطلع قطر التنمية االجتماعية

 املواطنني واملساواة بني اجلنسني. ضمان تكافؤ الفرص بنيللسكان وأتمني احلاجات األساسية  و 

                                                           
،جوان م2016-2012ة الفرص املتاحة امام اململكة العربية السعودية وغريها من دول جملس التعاون اخلليجي يف الفرت جمموعة سامبا املالية ،-1

 .بتصرف 12-11م ، اململكة العربية السعودية ،ص ص :2012
 .بتصرف24-10،ص ص : 2012، قطر ،جويلية 2030رؤية قطر الوطنية األمانة العامة للتخطيط التنموي ، -2 
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 حيث تسعى قطر إىل زايدة االستثمار يف البىن التحتية جبودة عالية ،بناء آليات فعالة  التنمية االقتصادية:
عالية االنتاجية  ودعم وتطوير  القدرات املتعلقة بزايدة األعمال  اخلدمات العامة،تكوين قوة عمل ماهرة و لتقدمي

م تقدم بدورها منطلقا أوسع  لتنويع 2030قطر لألهداف االقتصادية املخطط هلا حبلول سنة تحقيق فاالبتكار.و 
 .اخلدمات عالية القيمةل قطر إىل مركز اقليمي للمعرفة والنشاطات الصناعية و االقتصاد  وحتوي

 تنفيذ خمططاهتا التنموية مع احملافظة على البيئة ،وستزداد  ركيزة البيئة و :تسعى قطر إىل حتديد  التنمية البيئية
م عند التعامل مع القضااي البيئية مثل نضوب املوارد النفطية  واملائية ،التلوث البيئي 2030مهيتها يف رؤية قطر أ

 عالوة على التعامل مع القضااي البيئية  العاملية.

 الطاقة بتنمية سريع بنمو مدفوعا استثنائي، بشكل السريع النمو من االنتقال عملية يف اآلن هي قطر دولة      
 غري املواد إنتاج يف االتساع يف آخذ بنشاط مدفوعا تواضعا أكثر مسار حنو املسال، الطبيعي الغاز من اجلديدة

 املعدة الوطنية التنمية اسرتاتيجية ابستمرار احلكومة التزام مع جيابية إستكون  القادمة والسنوات  اهليدروكربونية،
 قطر دولة شهدهتا اليت االستثنائية التنمية إرشاد يف جنحت جمربة وإدارة ضخمة مالية واردمب مدفوعة جيد، بشكل

 1مستقبال. سنواي %9 وايلحب اهليدروكربوين غري النمو يزيد أن املتوقع ومن .اآلن حىت
جمموعة من اخلطط االسرتاتيجية واليت دخلت حيز التنفيذ منذ سنة :لقد وضعت الكويت  الكويت-4-4

حيث واليت صدرت عن األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط  والتنمية م 2035ىل غاية إم وستستمر 2010
ىل مركز إاهلدف االسرتاتيجي  هو حتويل الكويت وحتديث البىن التحتية القدمية و توسيع ىل إهتدف هذه اخلطط 

 :2وذلك بتحقيق مخسة أهداف اسرتاتيجية وهي  جتاري رائد يف املنطقة و مايل

 زايدة الناتج احمللي االمجايل ورفع مستوى معيشة املواطن؛ 
  جعل القطاع اخلاص يقود التنمية؛ 
  اجملتمعية؛االهتمام ابلتنمية البشرية و 
 صالح الرتكيبة السكانية؛ إ 
 دارة احلكوميةحتسني كفاءة اإل. 

                                                           

 .25جمموعة سامبا املالية،مرجع سبق ذكره،ص :-1 
 .163عمر الشهايب وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص :-2 
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لتعزيز فعالية اسرتاتيجيات االستغالل املستدام للنفط الدروس املستفادة النموذج النروجيي و الثاين :املبحث 
    العريب 

كنها جل  التعرف على  كيفية  متأصبحت النرويج حمط توقف العديد من الدول النفطية  يف العامل من ألقد      
ية بعيدة كل البعد التنمية املستدامة ،فمازالت الدول النفطية النامستغالله يف حتقيق ا  من التخلص من نقمة النفط و 

عتبار خذ بعني اال  أن يكون هناك أستنزاف دون حتت طائلة اال   واليت ال تزالاردها النفطية مثل ملو األ ستغاللاال  عن 
حنن ال منتلك مناذج جيدة : » Michael L. Rossفعلى حد قول ، جيال املستقبلية من هذه املواردحقوق األ

فالكثري من هذه البلدان أهدرت ثرواهتا النفطية من  دارة موارد النفط إمن بلدان انمية ومنتجة للنفط عن كيفية 
وقد أكد العديد من ، 1«هنا حقا ميدان حبثي جديدإخالل احملسوبية والفساد وغالبا ما تستخدمها لبناء اجليوش 

ن الذي مت انعقاده خالل شهر فيفري مثالثني ملنتدى التنمية اخلليجي و اخلرباء االقتصاديني خالل اللقاء السنوي ال
أمثل يف ا ستغالل املوارد النفطية مطالبني بذلك الدول العربية النموذج النروجيي منوذج انجح و  م أن  2009سنة 

إعادة النظر يف سياستها النفطية إبعتبارها قد فشلت يف حتقيق التنمية ضرورة اعتماد النموذج النروجيي و النفطية 
دولة  مع إشراك يدعم التنمية املستدامة على مستوى كل املنشودة ،ووضع سياسات جديدة ورمسها ابلشكل الذي 

.وقد ا حتلت النرويج كذلك املرتبة األوىل عامليا من حيث 2املؤسسات  يف رسم هذه السياسات اجملتمع املدين و 
 100صل أنقطة من  98بـ م 2013خالل سنة  Revenue Watch( ملعهد RGIمؤشر إدارة املوارد )

 .ون النموذج املثايل يف إدارة املوارد النفطية اليت جيب أن حيتذى به نقطة مما يؤهلها أبن تك
 ظرة عامة عن االقتصاد النروجيي املطلب األول :ن

دهر حيث ه مثال عن االقتصاد املختلط لكونه مزيج من اقتصاد رأمسايل مز يوصف االقتصاد النروجيي أبن         
يسيا يف تسهيل  جانب احلكومة اليت تلعب دورا رئإىل أهم الركائز األساسية يف االقتصاد  تشكل الشركات الرأمسالية

االجتماعية و وتنشيط سوق العمل وحتقيق التنمية االقتصادية عمل هذه الشركات من أجل تشجيع االستثمار 
 اجة االقتصادية.حلوغريها ،أضف إىل ذلك القطاعات االسرتاتيجية اليت تساهم فيها الدولة مبا تتطلبه ا

                                                           

،الشرق األوسط :جريد العرب  واشنطن تدرس مناذج النرويج ،أالسكا وتشاد كخيارات لتطبيقها على مداخيل النفط العراقيمارغو ااثنس ، -1 
 .2003جوان  04، 8954الدولية ،العدد 

 . 2009فرباير  14،  2353،جريدة الوسط ، العدد مفكرون يطالبون ابعتماد النموذج النروجيي لثروة النفط-2 
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وتعترب النرويج من الدول املتقدمة اليت  ا ستطاعت حتقيق مؤشرات ا قتصادية عالية ،حيث بلغ الناتج احمللي       
مليار دوالر حمققة بذلك زايدة معتربة  512م  ما يفوق 2013اإلمجايل ووفقا لبياانت البنك الدويل خالل السنة 

لف أ 65حوايل  مجايل يف النرويج سنة بلغ نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلعن السنوات السابقة ،وخالل نفس ال
بعد أن كان يف مجايل يف العامل بعد لكسمبورغ  ،دوالر ليكون بذلك اثين أكرب نصيب الفرد من الناتج احمللي اال

لنروجيي اقتصاد شامل فاالقتصاد ابناء على بياانت البنك الدويل . املرتبة الثالثة خالل السنوات املاضية وذلك
 هيناميكي حيث جيمع بني خمتلف القطاعات من صناعة ،زراعة  وخدمات وغريها سامهت جلها يف منو دومتنوع و 

% ، 23الغاز بنسبة لي االمجايل ليليه قطاع النفط و % من الناتج احمل 53وتطوره ،حيث شكل قطاع اخلدمات 
 1م .2010% وذلك خالل سنة 2%  والزراعة 3لنقل %  ،ا5% ،اإلدارة العامة 5%  ،البناء 9الصناعة 

س املال البشري أكثر من اهتمامها ابملوارد النفطية ،فقد احتلت النرويج املرتبة أتويل النرويج ا هتماما كبريا بر و       
نقطة ،وقد تبوأت  0.944م مسجلة بذلك 2014األوىل عامليا من حيث مؤشر التنمية البشرية وفقا لتقرير سنة 

عدد سكان النرويج ال يتعدى  م يف ا جناز تنموي غري مسبوق وهذا ليس لكون أن  2001هذا الرتتيب منذ سنة 
االقتصاد النروجيي يرتكز على قاعدة ضخمة من املوارد النفطية وإمنا يرجع ذلك إىل  ستة مليون نسمة  أو أن  

التعليم و التنموية على التنمية الصناعية ،التقنية خططها  املبادرات املستمرة يف حتسني إدارة مواردها النفطية مركزة يف
وقد كانت نتيجة االستغالل األمثل للموارد النفطية  تكوين احتياطي نقدي كبري يف صندوق النفط النروجيي  

 2تكوين قطاع صناعي منتج ومنافس .حتسني مستوى  القدرات البشرية  و و 

 ن  أإال ة للنفط يف العامل ،من أهم الدول املصدر ت هائلة من املوارد النفطية و مياتتوافر على كالنرويج  ن  أورغم       
من حيث تصدير ول بلد يف العامل أسطول للشحن يف العامل، وهي أكرب أن يكون لديها أهذا مل مينعها من 

                                                           
1 -Olivia Leskinen and other  , Norway : Oil and Gas Cluster :a story of achieving success 
through supplier development , May 2012 , P: 04.  

مارس  14،  5729،جريدة العرب االقتصادية  الدولية ،العدد  دعوة الستنساخ صندوق عائدات النفط النروجييحممد بن انصر اجلديد ،-2 
 . 10،ص :  2012
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كما وضعت  إقامة العديد من الصناعات ،مما ساعدها يف نولوجية ملا حتت املاء ،واخلدمات التكات املنتج
 1.التطويرستثمار والدعم الكامل يف البحوث و أجل تدريب اليد العاملة الوطنية،االمن خمصصات الشركات الدولية 

حيث ويساهم بشكل كبري يف مداخيلها، يف االقتصاد النروجييمن القطاعات اإلسرتاجتية يعترب قطاع النفط و        
% من االيرادات 38لنفطية %،كما تشكل االيرادات ا 25ايل تبلغ حصة قطاع النفط من الناتج احمللي االمج

% من امجايل الصادرات النروجيية ،أما يف ما خيص االستثمارات  فقد 51الصادرات النفطية العامة وتبلغ حصة 
وتعترب النرويج من أهم الدول املنتجة للنفط يف .2% من إمجايل االستثمارات24بلغت االستثمارات النفطية حوايل 

تاج النفطي بعد كل من اململكة العربية السعودية نالعامل حيث حتتل املرتبة الثامنة على املستوى العاملي من حيث اإل
مليون برميل  2.97،روسيا ،الوالايت املتحدة األمريكية ،ايران ،املكسيك ،الصني وكندا مبستوى إنتاج يقدر بـ 

النفط بعد كل من روسيا ،اململكة العربية السعودية ،الكويت ،واملرتبة السابعة عامليا من حيث تصدير  3يوميا
،وجيدر  4م2011مليون برميل يومي وذلك خالل سنة  1.8،نيجرياي ،العراق وإيران حبجم صادرات يقدر بـ 

مليون برميل يومي ليبدأ  3.3م إبنتاج يقدر حبوايل  2002النفط النروجيي بلغ ذروته خالل سنة  ن  أىل إاالشارة 
 .5ا بتداء من هذه السنة االخنفاضنتاج النفطي يف اإل

 

 

                                                           
 ، على املوقع االلكرتوين  : 02-01،ص ص :  2013نوفمرب   28،العربية ،  تغيري املساراتجون اسفيكياانكيس ،-1

6cd35cddd852-b79b-4cb1-b125-http://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/0045081a  : اتريخ االطالع،
 .بتصرف 01-12-2014

 
2-  Richard Scarborough , The measures of the Norwegian government aimed at the 
effective management of Government Pension Fund , Norwegian Ministry of Finance , 
20 April  2009  , P :04. 
3  -Ole Gunnar Austvik , The Norwegian Petroleum Experience  , Exploration and 
exploitation of hydrocarbons in the gulf of St. Lawrence: Coastal Communities Concerns, 
Forum in the Magdalen Islands, Quebec, Canada April 8‐9, 2011, P: 05. 
4 - Lars-Jakob Alveberg & Eldbjorg Vaage Melberg ,The Norwegian petroleum sectors , 07 
MEDIA , Norway , march  2013 ,   P : 20. 
5 -Ole Gunnar Austvik , op.cit ,  P :03. 
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  اسرتاتيجيات استغالل النفط يف النرويجاملطلب الثاين :

النروجيية بعد تشكيل مديرية النفط ،سبعينات ألول مرة يف ال "لنروجيياستعمل مصطلح "النموذج لقد ا      
(NPD و )الوطنية  شركة النفط التقنية ،و همتها التفرغ لألعمال االدارية و اليت م(Statoil واليت مهمتها القيام )

فقد تفرغت  للمسائل املتعلقة ابلتشريع  ما الوزارة أعمليات النفط ،لتجارية التابعة حلصة احلكومة و ابملهام ا
ا على املستوى الثالث لقي ا هتماما كبري فهذا الفصل بني املهام .للشركاتومنح االمتيازات طية السياسة النفو 

دورها  مهام احلكومة كسلطة سياسية وإدارية حتقيقا لالتجارية و العاملي وابألخص الفصل الواضح بني مصاحل الدولة 
 التشريعات واألساليبع يشمل طقما كامال من السياسات،فالنموذج النروجيي مبعىن أوسكمالكة للموارد الطبيعية .

 1.4يق أهدافها يف إدارة املصادر النفطية أبوسع معانيهااإلدارية اليت استعملتها النرويج لتحق

  مراحل النموذج النروجيي  -1

 :2النموذج النروجيي إىل أربع فرتات رئيسية مميكن تقسي     

م خالل توقيع 1958ىل سنة إبداية النفط يف النرويج يعود  ن  إم( :1969-1958فرتة التأسيس )  -1-1
م قامت 1959ستثمار املوارد الطبيعية يف املناطق الساحلية ،وخالل سنة ا  املتعلقة مبنح حق تفاقية جنيف الدولية ا  

ىل ،إ م1965ىل غاية سنة إستمرت هذه املسوح مديرية املسح اجليولوجي إبجراء مسوح مغناطيسية جوية ،حيث ا  
  Phillips Petroleumيف الساحل القاري،وقد كانت شركة كد ابلفعل من وجود طبقات رسوبية ن مت التأأ

م ،وقد تبعتها 1962 ابحلصول على ترخيص للقيام مبسح جيوفيزايئي يف النرويج سنة متول شركة تقداألمريكية أ
وشركة  Esso،شركة  R.I.B،شركة  B.R.B،شركة  Amocoركة،ش Mobil شركات أخرى مثل شركة 

Shell  هنا  تنظيم أستصدار املراسيم اليت من شا   ىلإمما دفع السلطات النروجيية ، م 1964-1963خالل الفرتة
التجارب العملية ة من جهة و تشكيل فريق جيمع بني اخلربة  القانونيم و 1963منح الرتاخيص سنة ت ملياع

للنفط الذي كانت مهمته تقدمي املشورة  لوزارة بعد ذلك تشكيل اجمللس النروجيي  ،مث أخرىمن جهة اإلدارية 
والذي مت على غراره وضع أول  Essoم مت حفر أول بئر ا ستكشايف من قبل شركة 1996وخالل سنة الصناعة .

شعبة تتعلق  مبتابعة أمور النفط حتت إشراف دائرة املعادن يف وزارة الصناعة مسيت بشعبة النفط .وقد مت مواصلة  
                                                           

 .14،15،ص  ص : 2010،اجمللس الوطين  للثقافة و الفنون واآلداب ،الكويت ،  املصادر البرتوليةالنموذج النروجيي :إدارة فاروق القاسم ، -1 
،جملة النفط  والتعاون العريب ،منظمة األقطار العربية املصدرة   النموذج النروجيي :إدارة املصادر البرتولية مراجعة كتابعماد مكي ، -2 

 . بتصرف188 - 182،ص ص : 2010،ربيع  133للبرتول)األوابك(  ، العدد 
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بعد التأكد من م و 1968ويف سنة .عمليات احلفر االستكشافية إىل غاية الوصول إىل حفر إحدى عشر بئرا 
خمتلفة  كالقانون يف موظفني جدد ميثلون ا ختصاصات وجود النفط يف النرويج قامت وزارة الصناعة بتوظ

،االقتصاد ،اجليولوجيا  وهندسة النفط تقوم بتقييم االحتياطي املتوقع من هذا احلقل  وحتديد الكميات التجارية  
عرضها على و رقعة  68ىل إتقسيم الساحل القاري  من خالهلا ليت متابإلضافة إىل متابعة  دورة الرتاخيص الثانية ا

عمليات النفط  منذ بداية ه الشركات اليت تقدمت للحصول على الرتاخيص يف املرحلة األوىل. وجيدر اإلشارة اىل أن  
هذه األخرية قادرة على  على ا ستخدام  البضائع النروجيية مادامت أن   انت النرويج تشجع حاملي الرتاخيصك

لتزام بزمن التسليم منافسة  بضائع الشركات العاملي م ا دخلت النرويج 1969والسعر ،وخالل سنة ة يف اجلودة واال 
 .هذه القاعدة كمادة  أساسية

م بدأت االكتشافات النفطية تتواىل يف النرويج 1971منذ سنة : م(1978-1970فرتة النمو ) -1-2
م نتيجة 1973مع ا رتفاع سعر النفط خالل سنة ية عمليات النفط يف حبر الشمال من بداوبعد مدة قصرية ،

احلظر الذي مت فرضه على النفط من قبل دول األوبك ،أصبح ال بد من إجياد مصادر جديدة للنفط  تساهم يف 
ملساندة التطوير التقين  تقليل اال عتماد الكلي على اال سترياد من بلدان األوبك ،حيث شكل ذلك دافعا سياسيا 

ملساندة  من أهم ما نتج عن هذه ا بصورة خاصة ،وإن  رية  بصورة عامة ويف حبر الشمال يف ا جتاه العمليات البح
هناك مشكلة   ىل املياه العميقة  يف حبر الشمال ،إال أن  إم 1974التنقيب ألول مرة  سنة ا نتقال عمليات احلفر و 

 .ا رتفاع تكاليف بناء منشآت اال ستكشاف واإلنتاج   ابلتحديد جهت النرويج واليت ختصوا

ذلك جعل  ن  أال إىل حتسن االقتصاد النروجيي ،إسعار النفط خالل السبعينات أدى االرتفاع الكبري يف أوقد       
أخطار التذبذب يف أسعار  ىل إيعتمد بشكل كبري على عائدات النفط  مما جيعله عرضة من االقتصاد النروجيي 

هلذا السبب مت تشكيل جلنة القرتاح  اجراءات عملية  حتمي النرويج من التذبذابت  غري املتوقعة لعوائد .و النفط 
نشاء صندوق إليداع عوائد النفط  حيث تستمر هذه العوائد  يف النمو لصاحل إالنفط  ويف تقريرها اقرتحت اللجنة 

 :األجيال القادمة مع فصل ميزانية الدولة عن هذا الصندوق .وقد تضمنت هذه الفرتة جمموعة من التدابري املهمة 
 70م حوايل 1970النفط خالل سنة  قطاعبلغ عدد املوظفني يف : دارة النفط احلكوميةإبدء تكوين  -

وقسم اجليولوجيا ريع  واإلدارة ،قسم هندسة النفط قسام رئيسية وهي قسم التشأىل ثالث إموظفا قد مت تقسيمهم 
عمال داري مناسب ألإقرتاحات ختص تنظيم ا  دراسة وتقدمي م عينت احلكومة جلنة مهمتها 1971وخالل سنة 
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ة بدراستها وإدخال بعض التعديالت عليها الوزارة  وقد حددت اللجنة  جمموعة من االقرتاحات  قامت احلكوم
 جيازها يف مايلي: إاليت ميكن و 

 وقد ا ستمر ،ناعة تتوىل كافة املهام التقنية أتسيس مديرية خاصة ابلنفط داخل اجلهاز اإلداري لوزارة الص
 م؛1978عمل هذه املديرية إىل حني تشكيل وزارة النفط سنة 

 املشاركة احلكومية  يف عمليات النفط على أسس جتارية؛ تشكيل شركة وطنية  تقوم ابلعناية حبصص 
  تشكيل شركة تشغيلية بدال من الشركة القابضة  متتلكها احلكومة  وتتوىل كافة أطوار الفعاليات  النفطية

 .من املكامن إىل غاية ا ستهالك املنتجات النفطية
النرويج السماح لشركة وطنية  م ،قررت1971خالل سنة : كة الوطنية يف عمليات النفطر زايدة املشا -

جل املوازنة بني مساندة الشركات أنورسك هايدرو  وذلك من ضافة اىل شركيت ستاتويل و إاثلثة وهي شركة ساغا  
املشغل قي بعض  حيث تسلمت هذه الشركة دورخرى ،أالوطنية من جهة  وتشجيعها للشركات الدولية من جهة 

هذه الشركة مل تدم طويال حيث مرت ابلعديد من الصعوابت املالية  ن  أإال  ،الثمانينات واخرأيف احلقول ألول مرة 
 . سابقيت الذكرنيىل اقتسامها بني الشركتإدى أمما 

لقد وضع الربملان النروجيي جمموعة : )العشر الوصااي(النفط سياسة حول الربملان يف اجلماعي االتفاق -
  :1وقد مسيت هذه املبادئ ابلوصااي العشر وتتمثل يف ما يلي م ،1971اسية لسياسة النفط سنة سمن املبادئ األ

 ؛النرويج يف النفط عمليات جتاها   على الوطنية السيطرة ضمان جيب -1
 احمللية للدولة من النفط؛ حتياجاتاال   توفري جيب -2
 ؛النروجيي النفط ساسأ على النرويج يف لالستثمار جديدة فرص خلق جيب -3
 ؛النفط عمليات عن ينتج قد سليب أتثري أي من املعاصرة والصناعات البيئة محاية جيب -4
 ؛الطبيعي الغاز حرق منع جيب -5
 تلبية احتياجات النرويج من النفط قبل تصديرها إىل اخلارج؛ جيب -6
 منسق جهاز لقمن بينها السعي إىل خ  ابلنفط املتعلقة العمليات كل بتنسيق تقوم نأ الدولة علىجيب  -7
 ؛والدولية الوطنية هدافاأل بني جيمع للنفط
 يف التشغيلية عمالاأل ومتارس النفط قطاع يف التجارية الدولة مبصاحل تقوم حكومية وطنية شركة خلق جيب -8

 ؛ةوالدولي الوطنية الشركات مع البناء ابلتعاون القطاع هذا
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 ؛املفتوحة غري للمناطق ابلنسبة مالئمة سياسة وضع جيب -9
 .الدويل املستوى على النروجيي النهج لشرح اخلارجية النرويج عالقات تعزيز من البد -10

وتتمثل ، تطوير احلقول النفطية يف النرويج  ال يتم إال ابملوافقة من طرف الربملان ن  أىل إشارة وجيدر اإل       
 :1سباب من وراء وجوب موافقة  الربملان على تطوير احلقول النفطية  يف ما يلي األ

 نسبة  النروجيية املشاركة تبلغ حيث النفط عمليات يف مباشر شريك بصفتها الدولة ستثماراتا   يف التحكم
 % ؛51ال تقل عن 

 و غري مباشرة أضرار مباشرة أتلحق أي  ال التطوير عمليات يف الضخمة االستثمارات ن  أ من التأكد
 خرى؛أو الصناعات غري النفطية األابلبيئة 
 الصحة وشروط االستخالص بنسبة يتعلق فيما البلد نظمةأ مبوجب يتم احلقول تطوير ن  أ من التأكد 
 .والسالمة والبيئة

ه ن  أم 1978شرتطت النرويج عند منح الرتاخيص سنة :ولقد ا  االتفاقيات التقنية وعقود حسن النية   -
تطوير % من مهمات حبوث 50ن جتري ما ال يقل عن أيف النرويج عليها  هلا على الشركات الدولية املرخص

ضافة ،إومؤسسات البحوث النروجيية عات احلقول داخل النرويج وذلك من خالل توقيع عقود مشاركة مع اجلام
مل تنحصر  اليت النروجيية التقنية تطوير يف نيتهادخلتها الشركات تلقائيا  إلبداء حسن أىل مشاريع حسن النية اليت  إ

دخال حتسينات ابهرة أدت هذه املبادرة إىل إوقد ، خرىعية األمشلت كافة اجملاالت الصنا فقط يف قطاع النفط بل
 يف القدرات التقنية لصناعة النفط النروجيية  وذلك يف اجملاالت التالية:

  تطوير خربة حملية مستقلة تتمكن من ا ستثمار مصادر النفط بطريقة تتفق مع األهداف االقتصادية
 االجتماعية؛و 

 على مواجهة املنافسة يف األسواق الدولية؛ تعزيز قدرة  الصناعة النروجيية 
    هذه العمليات  تقوم على  تنمية القدرة على ا دراك النتائج  املرتتبة على عمليات النفط والتأكد من أن

 .محاية البيئةتفق مع مبادئ  السالمة املهنية و أساس  ت
ستخدام مرسوم ملكي على ا  م صدر 1972خالل سنة : اخلدمات النروجييةستخدام البضائع و ا  دعم  -

% سنة 28رتفعت احلصة احمللية من التجهيزات لعمليات النفط من وقد ا  ،يف عمليات النفط البضائع  النروجيية 
 .م1978% سنة 62ىل إم 1975
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 يف ضوء التجربة النروجيية       اسرتاتيجيات استغالل النفط العريب وخيارات استدامته                     الفصل الرابع 
 

287 
 

منحها تراخيص يف ات حتفيزات الشركات الوطنية و جراءاثرت ا  أ لقدم( :1986-1979فرتة التدعيم ) -1-3
كثر حتررا أخرية بضرورة وضع سياسات حيث طالبت هذه األ،ستياء العديد من الشركات العاملية ا  مقاطع حيوية 

سواق النقد الدولية واليت مت أىل إيد النرويج ديوهنا دزها ضرورة تسأبر خرى من أيف منح الرتاخيص مرفوقة بعوامل 
التدرجيي  يف منح الرتاخيص  لتغطية تدرجيية  ىل تبين النهجإستثمارها  يف املشاريع النفطية ،كل ذلك دفع النرويج ا  

  ابر.نتاج النفط نتيجة نضوب بعض اآلإللنقص احلاصل يف 

م ،كما تضاءل األمل يف 1985لقد بدأت تظهر إشارات ا خنفاض االحتياطي النفطي يف النرويج منذ سنة       
االخنفاض اهلائل يف  احملافظة على املعدل احلايل بعد الفشل يف  اكتشاف احتياطات جديدة من النفط ، كما أن  

م  وا خنفاض سعر الدوالر األمريكي كلها عوامل أدت اىل تدهور 1986م و1985أسعار النفط ما بني سنيت 
 : ملحوظ يف ميزانية الدولة  .وقد تضمنت فرتة التدعيم جمموعة من االجراءات اهلامة

 حتسني إىل احلاجة برزت لنفطيةا العمليات تكاليف رتفاعا   ملواجهةمثل للبىن التحتية :االستغالل األ -
،  واإلنتاج التشغيل تكاليف لتخفيض كوسيلة القائمة التحتية البىن يف املتاحة واإلمكاانت الطاقات ستخداما  

 للحوادث التحتية البىن تعرض حالة يف الضرر حجم تضاعف يف تتجسد اليت اخلطوة هلذه السليب اجلانب ولتفادي
 النفطية احلقول بني التكامل فرص عن للبحث املعمقة الدراسات إبعداد النروجيية النفط مديرية قامت، ةالطارئ
 .احملتملة املخاطر ختفيف يف يساهم مبا التحتية والبىن

صدار التشريعات إولقد استفادت النرويج من سياستها املبنية على التأين يف عملية  التشريعات النفطية : -
ويف سنة كية  تصدر ملعاجلة مسائل معينة ،االكتفاء بصياغتها على شكل مراسيم  ملو وىل النفطية يف املراحل األ

وسع ملديرية أوضح  و أصالحيات ون شامل للنفط يتم من خالله منح ىل توطيد تشريع قانإم برزت احلاجة 1985
 السالمة املهنية ومحاية البيئة. قضااياصة ما يتعلق  مبشاريع التطوير و النفط النروجيية  وخ

وسامهت الدورات التدريبية اليت قدمتها الشركات العاملية : احلد من تسرب الكوادر التقنية احلكومية -
ىل إحيث وصلت نسبة التسرب ذه الكوادر يف هناية السبعينات ،لق مشكلة تسرب هخللكوادر الفنية الوطنية يف 

ىل نشوء ضغوط كبرية على إدى أمما ،انت تقدمها هلم هذه الشركات بسبب االغراءات الكبرية اليت ك% 12
على و كثر مرونة  ،أبصورة  ىل تطبيق نظام الرواتب إاحلكومية الباقية ،وحلل هذه املشكلة ابدرت النرويج  الكوادر

 .ا ساعدت كثريا يف ختفيف املشكلةهن  أال إتعديالت الرواتب  كانت متواضعة  ن  أالرغم  من 
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 هناية ويف  مكعب مرت مليون 950 ب يقدر النفطي اإلحتياطي كان م1979سنة  التدعيم فرتة بداية يفو        
زايدة عدد االكتشافات خالل هذه مرت مكعب نتيجة  مليون 1400 إىل النفطي اإلحتياطي ارتفع 1984 عام

 الفرتة.
الرسوم ن الضرائب و االيرادات ممتيزت هذه الفرتة ابخنفاض م(: 2000-1987فرتة ما قبل النضج ) - 1-4

ىل تسع دوالرات خالل إحيث بلغ سعر الربميل ،سعار النفطأىل  الرتاجع يف إويعود هذا االخنفاض يف النرويج ،
مما نتاج ،وبك واملتعلقة بتخفيض اإلاضها من قبل منظمة األعل الرغم من االجراءات اليت مت اخنم 1986سنة 

ىل  حتسني يف اجلدوى االقتصادية ملشاريع تطوير احلقول  إلنفط حبيث يؤدي ذلك ىل تعديل ضرائب اإدفع النرويج 
 .ىل ختفيض التكاليف وتطوير التقنياتإىل السعي إضافة  إ

عن  ي النفطياالحتياط وخنفاض معدل منزمات اليت واجهتها النرويج خالل هذه الفرتة ا  م األأهومن      
جل مواجهة أومن افات اجلديدة كانت صغرية احلجم ،االكتش ن  أوذلك بسبب مستوايت السنوات السابقة 

تنقيب خنفاض االحتياطات النفطية قامت النرويج  بتعديل سياسة الرتاخيص من خالل ختفيض ضريبة المشكلة ا  
%  من سعر 15ىل إ% 40سعار املسوح الزلزالية اليت تبيعها مديرية النفط النروجيي من أىل خفض إضافة إ

وقد وافق الربملان النروجيي على زايدة خمصصات االستثمار يف تطوير احلقول النفطية من امليزانية العامة التكلفة ،
وقد لي من النفط  لتعزيز الصادرات وتغطية العجز  يف امليزانية ،جراءات ختفيض االستهالك احملا    تعزيز إىلضافة إ

 م .2000نتاج  النفطي خالل سنة ملحوظ يف مستوايت اإل رتفاعا  نتج عن هذه االجراءات 
م إبدخال جمموعة من 1996كما قامت النرويج كذلك خالل سنة : م1996تعديل قانون النفط  -

م  مبا يتناسب مع التطورات اجلديدة على املستوى 1985صداره سنة إالتعديالت على قانون النفط الذي مت 
  :هم هذه التعديالت ما يليأو العاملي ،و احمللي 
  اق عمل القانون حبيث يشمل عمليات اليابسة  إضافة إىل العمليات البحرية؛نطتوسيع 
 تعديل شروط منح االمتيازات  والرتاخيص؛ 
 وآليات إقرار اخلطط من قبل السلطات احلكومية؛  تبسيط التعليمات اخلاصة إبعداد خطط تطوير احلقول 
 .تعديل شروط ا ستخدام البىن  التحتية 
ية العديد ولتعويض تراجع منو االحتياطي النفطي بذلت مديرية النفط النروجي: االستخالصحتسني طرق  -

ن وصل أىل إر ابستخالص  النفط من اآلمواال طائلة لتحسني نسبة ا  أالتطوير  واستثمرت من اجلهود  يف البحث و 
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ىل إضافة إروجيية قد مت تنفيذ معظم البحوث من قبل معاهد البحوث النو ، %42وسطي يعادل  إىل معدل 
 .الشركات الوطنية

 التقاعد النروجييآليات عمل صندوق -2 
دارة  العوائد إلقد مرت النرويج كغريها من الدول  اليت تتوافر على املوارد الطبيعية حبقبتني  اترخييتني من سوء      

قامت النرويج  إبنفاق الكثري سعار النفط مرتفعة ،وقد أحقبة السبعينات حيث كانت وىل هي ،احلقبة األالنفطية
تقدمي دعم كبري  لكل من قطاعي الصناعة ل تبين  سياسات مالية  توسعية  و دات  النفطية  من خالامن االير 

ما احلقبة الثانية فكانت خالل النصف أجور وتدهور ميزان املدفوعات .ىل  زايدة مستوى  األإدى أوالزراعية  مما 
رتفاع التضخم ىل ا  إدى أالنمو االقتصادي  كان مدفوعا ابإلنفاق احلكومي مما  ن  أول  من الثمانينات حيث األ

 دون ىلإسعار النفط  أولكن عند  تدهور هتا قامت النرويج بتخفيض عملتها جل زايدة  تنافسية صادراأومن 
عيفا ملواجهة  الصدمة االقتصادية  ،وابلتايل حدثت ضاالقتصاد النروجيي كان م  1986عشر دوالرات خالل سنة 

 1 نقاذ كربى البنوك يف النرويج .ا  عادة رمسلة  و إستدعت  زمة مصرفية  ا  أ

م   1982خالل سنة ،فالنفطية  عوائدهادارة إسياسة  عادة النظر يفإما مرت به النرويج جعلها تعمل على  ن  إ     
ثر عمليات النفط على اجلانب أهم اخلرباء االقتصاديني بدراسة أكلفت احلكومة النروجيية جلنة مكونة من 

م قامت اللجنة بتقدمي تقرير يضم جمموعة من التوصيات و اليت من 1983وخالل سنة االجتماعي ،و االقتصادي 
أسعار النفط تياطيا حيمي االقتصاد الوطين من تذبذابت حميثل ا   مهها  ضرورة أتسيس صندوق لعائدات النفط أ

،و قال رئيس وزراء حتت اسم صندوق العائدات النفطية م 1990أتسيس الصندوق  خالل سنة  وقد مت.احلادة  
لكي نتجنب إنفاق النقود ابلسرعة اليت حصلنا فيها عليها »:يف شأهنا Gro Harlem Brundtland النرويج

كم على يقني من وأعلم جيدا أيها النروجييون أن  ة أيضا من ثروات بالدان النفطية،أجيالنا القادمفينبغي أن تستفيد 
مرة  ليه ألولإموال ومت حتويل األ،2«ة اليت لن تبقى لألبدذدر املستنفالنفط والغاز هي من املصا أبن   نكم تدركو أن  

ىل صندوق إسم الصندوق السيادي النروجيي من صندوق العائدات النفطية ا  وقد مت تغري م  ،1996سنة 
ه ال يستمد دعمه املايل من م وهو يف احلقيقة ليس صندوق التقاعد ألن  2006املعاشات التقاعدية  يف جانفي 

                                                           

ديسمرب  04، 7724ادية الدولية ،العدد ،جريدة العرب االقتص التقلبات االقتصادية واسعار النفط ) النرويج منوذجا (عبد هللا حممد احلسن ،  -1 
  13،ص:  2014

،امللتقى الدويل يف ظل التحدايت البيئية :الدول النامية البيئية بني املسؤولية االجتماعية و املسؤولية التنموية غريب هشام وحممد مداحي ، -2 
 .13،ص : 2012فيفري  14،15الثالث حول منظمات األعمال و املسؤولية االجتماعية ،جامعة بشار ،
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ىل إية خرى من صندوق املعاشات التقاعدأسم الصندوق مرة وقد مت تغيري ا  كات التقاعد بل من عوائد النفط ،شر 
 ومن أهم املبادئ اليت يعتمد عليها صندوق التقاعد النروجيي ما يلي: 1م.2011ذلك يف جوان و ،ط فصندوق الن

  املرتتب عن االستثمارات اليت يقوم هبا؛الصندوق كل عائدات النفط والربح يشمل دخل 
  غري النفطية؛تزيد عن النقص يف ميزانية الدولة الصندوق موال من أال يسمح للحكومة سحب أي 
 فقط.4حنو املوازنة العامة بنسبة حتويل جزء من االيرادات النفطية قاعدة عامة جيب ك % 

ندوق خلدمة األجيال العوائد النفطية فقط أما الباقي فيوجه إىل الص% من 4فالنرويج تستثمر ما قيمته      
والشكل التايل وتتجنب الوقوع يف نقمة النفط ، وهذا ما جعل النرويج تقلل من االعتماد على النفط  املستقبلية ،

 يوضح العالقة بني امليزانية وصندوق النفط يف النرويج .    
 ( : عالقة صندوق النفط مع ميزانية الدولة 7.4الشكل رقم )

 حيول ريع النفط بكامله                                  
 ىل الصندوقإمن امليزانية                                    

 
 
 
 
 

 % من ربح الصندوق 4حتويل مبلغ ال يتجاوز                               
 الصايف كل سنة                                             

 .405ص :مرجع سبق ذكره ،املصدر: فاروق القاسم ،

 ع دوابلنسبة لإلشراف والرقابة  على الصندوق  تتوىل وزارة املالية املسؤولية العليا لصندوق التقاعد ،حيث ت           
مبهام  وزارة املالية الوزارة سنواي بياان مفصال عن عائدات النفط  تقدمه للحكومة  إىل الربملان ،هذا وقد عهدت

ابإلضافة إىل الرقابة  الداخلية اليت خيضع  إليها الصندوق من ،و 2الصندوق  التشغيلية إىل البنك املركزي  النروجيي
لصندوق خيضع كذلك لرقابة صارمة من قبل الربملان النروجيي وذلك من ا قبل البنك املركزي ووزارة املالية  ،فإن  

وزارة املالية ،ويعترب الربملان  اجلهة الوحيدة اليت هلا صالحية  يت يتم تقدميها للربملان من قبل خالل التقارير السنوية ال

                                                           

 .بتصرف194عماد مكي ،مرجع سبق ذكره ،ص : -1 
 .404فاروق القاسم ،مرجع سبق ذكره ،ص :  - 2 

الدخل احلكومي مبا فيه 
 دخل النفط

أرابح من استثمارات 
 الصندوق

 صندوق التقاعد ميزانية الدولة

 

استثمارات خارج  مصاريف الدولية
 الصندوق
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صندوق إال بعد أخذ املوافقة  ه ال ميكن للحكومة التصرف يف موارد التعديل القواعد املسرية للصندوق ،كما أن  
أي العام عن طريق ندوات البنك املركزي ملزم هو اآلخر بتقدمي تقارير فصلية يتم عرضها للر  من الربملان ،وكما أن  

هم التعليمات اليت وضعتها وزارة أومن  1يف املوقع االلكرتوين للبنك ،مما يضفي املزيد من الشفافية .صحفية  و 
 2: ما يلي املالية للصندوق 

 جيب على الصندوق أن يسعى إىل حتقيق  أعلى ربح ممكن مع أقل جمازفة؛ 
 ؛خل  النرويجفقط خارج النرويج أي مينع ا ستثمار أموال الصندوق دا ا ستثمار أموال الصندوق 
 البيئة؛ع  اليت تسيء إىل حقوق اإلنسان و على الصندوق حتاشي املشاري 
  من إمجايل االستثمارات ومن احملتمل 40ات يف األسهم التجارية جيب أن ال تتجاوز نسبة االستثمار %
فريقيا أ% يف 35،مريكا  أ% يف 50تتوزع االستثمارات ما بني حيث % مستقبال ،60يد هذه النسبة إىل أن تز 

% من ا ستثمارات الصندوق وميكن أن ختفض 60بينما تكون االيداعات الثابتة ،وسيانيا أسيا و آ% يف 15و 
 % آلسيا و أوسيانيا .5% يف أمريكا وأفريقيا و 35% يف أورواب ،60وزعة كاآليت : %  وهي م40إىل 
ه مؤخرا ووفقا للمعلومات املتاحة على املوقع الرمسي للبنك املركزي النروجيي يف ما خيص االسرتاتيجيات إال أن      

، % يف األسهم60الصندوق تتضمن   الاستثمارات أمو  االستثمارية  للصندوق ،فقد أعلن هذا األخري أن  
حيث دولة ، 82ركة عاملية  يف أكثر من ش 8000موزعة على أكثر من % يف العقارات 5% يف السندات و35

% يف آسيا وأوسيانيا  16.5% يف أمريكا الشمالية ، 35% يف أورواب ،45: تتوزع هذه االستثمارات كاآليت 
 .% يف بقية العامل3.5و
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 1- بوفليح نبيل ،مرجع سبق ذكره ،ص : 90.
  2- فاروق القاسم ،مرجع سبق ذكره ،ص : 405.
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 دارة صندوق النفط النروجيي إآليات (:8.4) الشكل رقم
  

 
  

 تقدمي تقرير سنوي حول                                           
 داء                                    وضع القوانني للصندوقالصندوق يتضمن نتائج األ       
 والتغريات االسرتاتيجية       

 
 
 

 صدار التعليماتإدارة الصندوق        إاتفاقية    داء     تقدمي تقرير حول األ             
                                                                              

 
 
 

Richard Scarborough , op.cit , P :12 : املصدر   
ن يتصدر قائمة صناديق الثروة أسرتاتيجياته الناجحة إالسيادي النروجيي من خالله لقد ا ستطاع الصندوق      

م وذلك حسب البياانت 2014بليون دوالر خالل سنة  893صوله حوايل أحيث بلغ حجم ،السيادية يف العامل 
ن ذلك فقد حقق الصندوق م ،فضال ع2014العاملي لصناديق الثروات السيادية لسنة اليت أصدرها املعهد 

 ه حقق ايراداتجيدر االشارة إىل أن  م ،و 2013وذلك خالل سنة مليار دوالر  562ضا يقدر حبوايل فائالنروجيي 
كن أن يصل إىل حجم أمواله مي م جعلته أكرب صندوق يف أورواب ،كما تشري التقديرات إىل أن  2007خالل سنة 

م  ،وقد ا ستطاع الصندوق النروجيي أن يلعب دورا إجيابيا  يف 2017مليار دوالر حبلول سنة  900ما يفوق 
يف ما يتعلق ابلتحكم لة وحتقيق مستوايت كفاءة عالية االقتصاد النروجيي ،حيث ساهم يف ختفيض نسبة البطا

االرتقاء أبسلوب احلياة ،البيئة ياسات والربامج اليت تضمنت وحتقيق فعالية عالية للساملنافع  ابلتكاليف وتعظيم
النرويج يعترب حاليا  من  الصحة  ،فكما هو معروف  فإن  التعليم و العام لظروف احلياة و ى قيق الرضالسالمة  وحتو 

التماسك هية و للجانب االجتماعي فهي رائدة يف الرفاسبة ابلناليت تتميز  مبؤشرات ا قتصادية عالية ،و  الدول

 الربملان النروجيي

 

   وزارة املالية

 (NBIMدارة االستثمار النروجيي  )إبنك 
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كما متكن الصندوق كذلك من ا متصاص كافة الصدمات النامجة عن العاملي .لى املستوى األورويب و االجتماعي ع
 1األزمات املالية .

 عوامل جناح النموذج النروجيي -3
ما هناك العديد من العوامل اليت ساعدت النرويج على إدارة مواردها النفطية والنجاح يف فصل اقتصادها متا     

  :ومن أهم هذا العوامل جند ما يليىت ال تعاين من املرض اهلولندي ،عن النفط ح
  مة  لعمليات مما ساعد على توافر املياه الالز ،على يف البحرأوتواجدها بنسبة فرة املوارد النفطية يف النرويج و

 ؛االستكشافالتنقيب و 
 ؛الدول األوربية املستوردة للنفط النروجيي وقربه مننظرا للموقع اجلغرايف للنفط ولة النقل إىل السوق سه 
  النظام السياسي النروجيي والذي كان له دور يف توفري مناخ االستثمار اآلمن للشركات النفطية ا ستقرار

 ؛االكتشافات األوىل إىل يومنا هذاالعاملية منذ 
 من الربح مما يشجعها على  وجود نظام ضرييب عادل مينح الثقة  للشركات ابحلصول على مستوى معقول

 ؛بل  بعض اجملازفة يف استثماراهتااالستمرار يف تق

  توفر الدعم املؤسسايت من خالل وجود العديد من الشركات وخاصة  تلك الشركات املتعلقة بصناعة
التنقيب ،كما شاركت شركات صناعية أخرى يف تقدمي اخلربات الفنية السفن  اليت شجعت عمليات احلفر و 

 ؛الشركات النفطية العاملية نفسها زمة  للصناعة النفطية  أكثر منالال

 راقبة ،إضافة التزام النرويج ابملراقبة املستمرة لتصرفات املوظفني  وتصحيح أخطائهم من خالل مكاتب امل
ابستثناء تلك الواثئق اليت تتعلق بسالمة  م الواثئق احلكومةومنحها حق االطالع على معظإىل حرية الصحافة 

 وأمن الدولة؛

  عدد اآلابر املراد حفرها  و ونوعية املسوح اجليوفيزايئية  عددتقييم عروض الشركات املنافسىة على أساس
 وليس على أساس تقدمي السعر املخفض؛

 رت هذه اجلهود يف حتسني مثأوقد  حباثهاأالوطنية يف  دولية  على مشاركة  مراكز البحوثحتفيز الشركات ال
 %  وهي نسبة عالية مقارنة  ابملستوايت العاملية؛42ىل إ% 25ر من ابستخالص النفط من اآلنسبة ا  

                                                           

،امللتقى الدويل حول تقييم اسرتاتيجيات وسياسات   النفطعرض لبعض جوانب التجربة النروجيية يف استغالل مراد كواشي وفارس طلوش ، -1 
 . 08، ص : 2014أكتوبر  29-28اجلزائر االقتصادية الستقطاب االستثمارات البديلة للمحروقات يف آفاق االلفية الثالثة ابجلزائر ،جامعة املسيلة ، 
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 تنظيم التعاون بني خمتلف األطراف وفق اتفاقية تبادل املعلومات و  ت سهلت عمليةوجود قاعدة بياان
 رية املعلومات للشركات املختلفة.حتمي س
  جل احملافظة على سيطرة أ% من 50ن ال تقل حصة احلكومة  يف عمليات النفط عن أاحلرص على
التعاون من أجل الفائدة املشرتكة والعمل على ا حرتام  مصاحل الشركات سيادة مبدأ على القطاع النفطي مع الدولة 

على مبدأ التنويع بني  احملافظة  كذلك مع النفطية  وحفظ حقوقها مبا يعود ابملنفعة على  مصلحة كافة األطراف
ينعكس على جل خلق  منافسة ما بني الشركات مما أالشركات املرخص هلا يف كافة مراحل الصناعة النفطية من 

ىل حصول النرويج على العديد من إدى أن ذلك أىل إضافة إيف العمليات النفطية  واإلتقانداء  حتسني مستوى األ
 كرب من االكتشافات النفطية؛أمما ساهم يف احلصول على عدد صيات واالقرتاحات البناءة من الشركات التو 

  الطويلة مع االكتفاء يف املرحلة األوىل  وتفادي القوانني املعقدة و فطية النالتأين يف إصدار التشريعات
ول بعد التأكد من االستيعاب الكايف ألا إبعداد املبادئ األساسية يف إدارة عمليات النفط ،وقد مت إصدار القانون

 دارة العمليات النفطية؛إللسلطات ملتطلبات 

 للدول العربية النفطية من النموذج النروجيي الدروس املستفادة املطلب الثالث :
نقمة النفط ستغالال متجنبا حسن ا  أستغالهلا دارة املوارد النفطية وا  إالنروجيي منوذجا انجحا يف  ميثل النموذج      

النروجيي نموذج ال استنساخه من غري اجملدي على االطالق أن  إال ،العديد من الدول النفطية  هفي تالذي وقع
ذلك ال مينع  ن  أإال االجتماعية والثقافية وغريها ،،االقتصادية ختالف كبري يف البيئة السياسية ،هناك ا   ن  ألابلكامل 

،و من أهم الدروس املستفادة  ختالف الظروفخذ بعني االعتبار ا  اجحة مع األمن االستفادة من هذه التجربة الن
 من التجربة النروجيية نذكر ما يلي: للدول العربية النفطية 

   طاع تشريع قوانني واضحة يف قخذها بعني االعتبار أ النفطيةبد على الدول العربية اليت ال األولوية األوىل إن
ما خيص  أما يفتعلق جبانب إدارة عمليات النفط ،انقصة وخاصة يف ما ي أوالنفط دون أن تكون غامضة 

ومن املستحسن ن توفر اخلربة والكفاءة الالزمة إذ البد مسرع يف وضعها ،بد من عدم التالتشريعات التفصيلية فال
 إصدار تعليمات مؤقتة لتجريب حمتواها قبل اللجوء إىل تشريعها بصفة دائمة؛

 التنمية هناك تناسق يف القرارات اخلاصة بقطاع النفط مع اخلطط املتوافرة لتحقيق بد من أن يكون ال
االجتماعي لعملية خيدم كال اجلانبني  االقتصادي و  االجتماعية حبيث ميارس النفط بذلك دورا إجيابيااالقتصادية و 

اجلائر ة حتت طائلة االستنزاف دها النفطير وهذا ما غفلت عنه بعض الدول العربية النفطية حيث كانت مواالتنمية ،
هذا ال يتحقق إال من خالل تطوير األجهزة الالزمة لضمان حسن التصرف ابلعوائد النفطية  وإن  العشوائي ،و 
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مينع من تسرهبا إىل اخلارج من جهة ومن جهة أخرى يضمن ا ستخدامها لصاحل كل داخل االقتصاد الوطين و 
األمد البعيد وال يتم ذلك إال من خالل وجود الشفافية مبنية على أسس طبقات اجملتمع دون متييز وذلك على 

 دميقراطية حقيقية؛
 ة من الشركات النفطية  ندون احتكار عمليات النفط جملموعة معي ضرورة التنويع ما بني الشركات النفطية

الرتاخيص سني يف شروط إىل حتبني الشركات تؤدي  ةالبناء،فاملنافسة  كما حدث يف بعض الدول العربية النفطية
ىل زايدة   إعمليات النفط  بسبب املنافسة  مما  يؤدي أخرى حتسني أداء ملصلحة البلد املضيف من جهة ومن جهة 

 ىل اخلفض من التكلفة؛إضف أىل زايدة االحتياطات النفطية إالذي يؤدي  بدوره عدد االكتشافات  و 
  ىل ما حققته إمن الصعب الوصول الدول العربية  النفطية والنرويج  و  الظروف  ختتلف ما بني أن   رغم

ناعات احمللية يف عمليات خرية تشجع الدول العربية النفطية على حماولة اشراك الصجتربة هذه األ ن  أالنرويج إال 
سس أعلى ن تكون مشاركة الصناعات احمللية  مبنية أمع شرط اخلدمات تشجيعها على تقدمي السلع و النفط و 

 سليمة  من املنافسة احلرة يف السعر ،النوعية وسرعة التجهيز؛
  أهداف عالية يف ما يتعلق ابلصحةمبقاييس و النفطية يف الدول العربية النفطية  ضرورة متسك الشركات 

من خالل تشجيع الشركات دورا يف حتقيق ذلك  بية النفطيةلدول العر ل أن يكونالسالمة ومحاية البيئة  ،فيجب 
شراف الذايت الذي مارسته اإل و العاملية  ومراقبتها وضمان التزامها مبا حيقق ذلك ،كما أن  أالنفطية سواء الوطنية 

محاية البيئة ومن صحة ،السالمة و الالنرويج كان له دور كبري ،حيث يتم االشراف الذايت من خالل حتديد أهداف 
ت النفطية تلتزم بكافة مسؤولياهتا من أجل حتقيق هذه األهداف ،وتتم عملية املراقبة عن الشركا مث التأكد من أن  

 طريق محالت تدقيق دورية من وقت آلخر؛
  مازالت الدول العربية النفطية ابحلاجة إىل املزيد من النزاهة والشفافية يف إدارة العمليات النفطية انهيك عن

 ىل بذل املزيد من اجلهود لتحقيق ذلك؛إيف مجع وتدقيق العوائد النفطية ،فهي حباجة  انعدام الدقة واألمانة
  وضع خطط مسبقة ورشيدة الستعمال العوائد  قبل تصعيد عمليات النفط  وهذا ما مل تقم به الدول العربية

فصل مع عدم مسبق فأغلبية عمليات استغالل العوائد النفطية كانت تتم دون وجود ختطيط اسرتاتيجي ،النفطية 
لتصبح االقتصادايت العربية النفطية اقتصادايت ريعية حبتة ،وهذا ما جتنبته عائدات النفط عن االستهالك احمللي 

 1 % فقط من عائدات النفط يف متويل امليزانية. 4النرويج من خالل االعتماد على 

                                                           

 . بتصرف .382-372فاروق القاسم ،مرجع سبق ذكره ،ص ص: -1 
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  املوارد النفطية العربية وفق ضوابط التنمية املستدامة  الستغالل بديلة خيارات اسرتاتيجيةاملبحث الثالث :
على النفط ابلتوجه حنو الكلي  عتماداالورغم اجلهود اليت بذلتها للتخفيف من الدول العربية النفطية  ن  إ     

جيال األيرادات النفطية لصاحل جزء من اإل دخاراقة للبيئة  ،التنويع االقتصادي و استغالل الطاقات البديلة الصدي
ة املستدامة ،فالدول مثال يدعم التنميأذلك ال يزال كافيا الستغالل العوائد النفطية العربية استغالال  ن  أ إالالقادمة 

كثر من أي وقت مضى مبواجهة خمتلف التحدايت اليت تواجه حتقيق التنمية أالعربية النفطية أصبحت مطالبة 
طراف الفاعلة مع اشراك كافة األا التقليل من االعتماد على النفط أهناالسرتاتيجيات اليت من شوضع املستدامة و 

 اقتصاد أخضر منتج يتوافق وضوابط إىليف عملية التخطيط االسرتاتيجي وتسهل عملية االنتقال من اقتصاد ريعي 
 التنمية املستدامة .

 نتاج النفط العتبارات التنمية املستدامةإخضاع إول  :املطلب األ

تيجيا يتوقف عليه صبح ميثل هدفا اسرتاأاملستدامة  ابعتبارات التنمية احلقيقية نتاج النفط تدرجيياإربط  إن       
عدة مرتكزات بديلة ترتكز على ين سياسة نفطية ب  ىل تـ  إضاع حيتاج ومثل هذا االخ،مستوى التنمية حاليا ومستقبال 

 أساسية .
  هحتديد اجلدوى االقتصادية لإلنتاج قبل تقرير حجم -1
  االستخداموجه أحجم الصادرات قرارا الحقا لدراسة جدوى نتاج وحتديد حجم اإل يكون قرارجيب أن      

مقارنة ذلك ابعتبارات و الفوائد التنموية املصاحبة  عتباراالخذ بعني مع األ،معدل العائد احلقيقي املتاحة و 
طول مع استثمار العوائد أاجها على فرتة زمنية تنإوبرجمة رض كرب من الثروة النفطية يف ابطن األأاالحتفاظ جبزء 

مكانياهتا إتبقى و ،يستفيد منها اجليل احلاضر مدرة للدخل ه يف مشاريع منتجة و نتاجإالذي تقرر للنفط النفطية 
 القادمة كتعويض هلا عن استنضاب الثروة النفطية. لألجيالمتاحة كذلك نتاجية اإل
  الوطينالنفط يف االقتصاد قطاع دمج  -2

لذا املطلوب من السياسة ،العربية النفطية  ميثل يف معظمه ارتباطا غري مباشر   الدول قتصادالنفط اب رتباطا ن  إ     
الالزم خللق  الرأمسايلجل خلق الرتاكم أومصدر متويل من نتاج مباشر إىل النفط كعامل إالنفطية البديلة النظر 

ىل النفط إعربية النفطية جل تغيري نظرة الدول الأالتوجه السريع من  ن  إلذا ف،املستدام نتاج القاعدة الالزمة لعملية اإل
اليت يتيحها النفط  لإلمكانياتدراكا  إكثر  أىل نظرة إنفاق اجلاري إلالتمويل احتياجات االستهالك و من مصدر 

صول أحتياجات الفعلية لتكوين وسليم بربط العوائد النفطية ابالنتاج الوطين بشكل مباشر ذا ما دمج يف اإلإ
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يقتصر تصدير  الدول أن حسن ه من األن  أكما و مدرة للدخل ،و  احملي قتصادياالنتاج قادرة على اإل مستدامة 
ابلغاز ته من ريع اقتصادي  كبري مقارنة ملا يتمتع به النفط  ومنتجاية على النفط دون الغاز الطبيعي العربية النفط

ىل صرف املزيد من اجلهد واملال  وحتمل املخاطر إدون احلاجة ىل االستهالك احمللي إخري األوتوجيه هذا الطبيعي 
 .ىل اخلارجإاالستثمارية املصاحبة  لعملية تصدير الغاز الطبيعي 

 نتاجيةإصول أاالحتفاظ مبعظم عائدات النفط مستثمرة يف  -3
ز تبديد لذلك ال جيو اليت يتم استنضاهبا ، ة النفطيةمن الثرو املتعاقبة  أبجيالهثل العوائد النفطية نصيب اجملتمع مت     

االنتاجية  ابألصولاالحتفاظ  ن  متجددة أل رأمساليةصول أجيب االحتفاظ هبا ابستثمارها  يف  اوإمن  هذه الثروات 
املستقبلية   واألجيالجيال احلاضرة  رابحها األأتنتفع من مة من عائدات النفط مملوكة ملكية عا رأمساهلااليت مت دفع 

 جيال.مهية تتعلق ابلعدالة بني األلة بغاية األأحيث تعترب هذه املس ابألصلدون املساس 
  قصى منفعة لالقتصادايت العربية النفطية أحتقيق ن يضمىل ما إالوصول بسعر النفط  -4

كرب منتجيه فال بد هلا من أيف العامل ومن كرب احتياطي من النفط أالدول العربية النفطية متتلك  ن  أابعتبار      
ال دورها  ن  أ إالبية املصدرة للنفط قطار العر ظمة األمنسست من قبل أن كانت قد إو ، تنمية  قدرة مجاعية فاعلة

ىل السعر الذي ميكن الربهنة على كونه إسعار النفط أ إبيصال حيث تسمح هذه القدرة اجلماعية، يزال ضعيفا
دول املتقدمة وحيد من االستهالك غري العقالين من قبل القصى املنافع من ثروهتا النفطية أ اهل السعر الذي حيقق

 .لثرواهتا
 بناء قاعدة اقتصادية بديلة  -5
رتكز ت  ةتشابكمو  ةتكاملم ةحملي ةاقتصادي اتوظيفة  القاعدة االقتصادية البديلة  تتحدد يف خلق نشاط ن  إ      

جياد إط مما يتطلب نفاالجتماعية  اليت يولدها النشطة االقتصادية و ليحل حمل األمتجددة و  على مقومات دائمة
كال يف  و غري املباشر و أر شابنتاج املو خدمية  يف جمال اإلأنتاج اقتصادية جديدة  متنوعة  سلعية كانت إمصادر  

صبحت مطلبا ألقيام ابستثمارات اقتصادية هامة جل اأىل تكثيف اجلهود من إفاحلاجة اخلاص .القطاعني العام و 
قادرة على  صادية سس اقتأواليت فشلت يف وضع   ملحا حاليا نظرا حلقيقة اقتصادايت الدول العربية النفطية

 ن  أورغم ،ستمرار  الدعم من العوائد النفطية ايف معزل عن اخلدمات و نتاجها من السلع إتدفق ضمان استقرار 
جل بناء قاعدة  أمن ليست هي املشاريع املعول عليها  اهن  أ إالجنزت بعض املشاريع ألنفطية الدول العربية ا

تاج اقتصادية حقيقية قادرة إنن تكون مشروعات أخرية ال بد من هذه األاملشاريع اليت تتطلبها  ن  اقتصادية بديلة أل
ىل ما تتمتع به إابإلضافة و .دعم من عائدات النفط  ىلإاحلاجة  نتاج دونعلى املدى الطويل على االستمرار يف اإل
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الدول العربية النفطية من موارد نفطية فهناك العديد من املوارد الطبيعية منها املتجددة وغري املتجددة يقتضي 
التلوث  من النضوب و عليها احملافظة  لة وتبين السياسات اليت تعمل علىدراجها يف القاعدة االقتصادية البديإ

جل اكتشاف موارد أالتطور  التقين من عن طريق توظيف البحث العلمي و تنويعه و مكانية عطائها إزايدة و  وتنميتها
 1حسن استغالل .أنتاج اقتصادي قادر على استغالل هذه املوارد إساليب أتطوير  طبيعية  جديدة و 

 متطورة تساعد على االندماج يف اقتصاد املعرفة تقنية ذاتية و علمية و بناء قاعدة  -6
ساسي  يف وتنتج املعلومات الدور األ ي تلعب فيه القطاعات اليت تستخدمميثل اقتصاد املعرفة االقتصاد الذ    

   2الدور يف توليد الناتج اليت تشكل  فيها عمليات استخدام  املوارد الطبيعيةاد مقابل القطاعات التقليدية  و االقتص
داخلية من فاقتصاد املعرفة  مبختلف مرتكزاته يساهم يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل التصدي  للتحدايت ال

حداث التحول إالتعامل  مع املشاكل ابألساليب القدمية مل يعد قادرا على  ن  أمن منطلق نقص املوارد الطبيعية 
ف على النمو مل يعد يتوق ن  أ دراكإالدول العربية النفطية لذا فعلى من النمو .ادر جديدة ومستدامة الالزم ملص

الذي يعتمد على االبتكار   هو النمو الذكي اوإمن  ما ينتج عنها من موارد مالية  فقط  تعبئة املوارد الطبيعية و 
 4 :النفطية ما يلينتاج فعلى الدول العربية نتيجة الرتفاع  قيمة املعرفة كعامل من عوامل  اإلو  3املستمر اإلبداعو 

 مية  مبختلف القضاء على األمن ايها إجياله ممكنا أمتاح جلميع شرائح اجملتمع و  قامة نظام تعليميإ
 ؛توظيفها  وتسويقها  بكفاءة داخل  اجملتمع وخارجهو  نتاجهاإومن مث ،التعامل  مع املعرفة  شكاهلا  و أ

 والتطوير  ي على البحثنفاق احلكومنسبة اإلمن خالل زايدة ع سياسات متويلية لدعم االبتكار وض
ل على كل من القطاع العام وتنويع مصادره لتشتم% من الناتج احمللي االمجايل 3ىل ما يفوق إحىت يصل تدرجييا 
ولوايت اليت ينبغي من خالل حتديد األضل عوائد ممكنة فأتحقيق لىل رفع كفاءة االستثمار إ ابإلضافة واخلاص

 ؛جنيب املباشر املصاحب لنقل املعرفة التكنولوجيةزايدة حجم  االستثمار األ معالرتكيز عليها 

                                                           

 95-51،ص ص :  1986،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،لبنان ،حنو اسرتاتيجية بديلة للتنمية الشاملة الكواري ، علي خليفة -1 
 .بتصرف 

االستعداد للمستقبل :تنمية جمتمع املعرفة  واالبتكار وشروط االنتقال اىل اقتصاد  املعرفة يف الوطن العريب )دراسة حممد إبراهيم منصور ، -2 
  02،ص :   2013فيفري  5-3،امللتقى العلمي حول الرؤى املستقبلية  العربية  والشراكات الدولية ،اخلرطوم ،السودان ، ر (حالة مص

،ملتقى علمي حول جمتمع املعرفة يف الوطن العريب ،جامعة انيف العربية للعلوم أبعاد جمتمع املعرفة يف الوطن العريب عبد اجمليد الربكة  قدي ، -3 
 .بتصرف06،ص : 2014افريل  24-22ة ،الرايض ،األمني

 .بتصرف21-17حممد إبراهيم منصور،مرجع سبق ذكرهص ص : -4 
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  يم الدوري  هلا مع يالتقن خالل االهتمام  مبراكز البحث و ويتم ذلك م،لالبتكار حمفز وضع نظام  فعال و
 ؛التكنولوجياالختبار قيادات البحث العلمي و   تطبيق املعايري العلمية

  كادميية األتنمية مهارات الباحثني والعاملني يف البحث العلمي  والتكنولوجي من خالل زايدة التبادالت
ىل توفري بيئة تعليمية  إ ابإلضافةالدولية من اخلارج كثر تنافسية وجذب اخلربات األحثي مع الدول التعاون البو 

بتكارية بدءا من املراحل العمرية ات واملواهب االوتنمية املهار لكرتونية اإلتعتمد على شبكات املعرفة مفتوحة 
 ؛الصغرية
  أبمهيةالتطوير  واالبتكار من خالل رفع الوعي اجملتمعي ،البحث ،ابقتصاد املعرفة  االهتمامثقافة نشر  

لنشر ثقافة االهتمام  واستحداث طرق جديدة امللكية الفكرية سس حلمايةأووضع االبتكار البحث العلمي و 
 .ابالبتكار

 دائهاأالعمل على ترقية دارة صناديق الثروة السيادية و إعادة النظر يف سياسة إاملطلب الثاين :

فصاح عن الدول العربية النفطية تنتهج سياسة التعميم وعدم اإلهتا أنشأمعظم صناديق الثروة السيادية اليت  إن      
صول أا تستحوذ على هن  أىل هذه الصناديق إ،التزاماهتا وحىت اسرتاتيجياهتا االستثمارية وغالبا ما يشار صوهلاأحجم 

الصادر  م2013دارة املوارد لسنة إووفقا ملؤشر .اتيجية "اشرتي واحتفظ" مد معتمدة بذلك اسرت مالية طويلة األ
نظرا  سليباململكة العربية السعودية  على تقييم ،صلت كل من اجلزائر ،ليبيا ،قطر حتعن معهد رصد العائدات فقد 

دارة إمن حيث ترتيب مؤشر  متأخرةوقد احتلت الدول العربية النفطية مراتب ، هذه الصناديق للشفافية  رىل افتقاإ
 :املوارد كما هو موضح من اجلدول التايل

دولة  خالل سنة  58صل أدرة املوارد من إ ث(: ترتيب الدول العربية النفطية من حي10.4اجلدول رقم )
 م2013

 ليبيا الكويت قطر العراق السعودية اجلزائر 

 19 41 26 47 19 38 العالمة
 55 42 54 29 55 45 الرتبة

قطاع النفط ، معيار للشفافية و املساءلة يف  2013 مؤشر ادارة املوارد لسنةمعهد رصد العائدات،على : عتمادابالعداد الباحثة إمن املصدر :
 .13-12ص ص :، 2013، الغاز و التعدين
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فعلى سبيل املثال ال احلصر زمات املالية ،خالل األالعربية خسائر معتربة صناديق الثروة السيادية لقد تكبدت      
مليار دوالر خالل سنة  450ليت منيت هبا صناديق الثروة السيادية للدول اخلليجية حوايل ابلغ حجم اخلسائر 

ليها عا تشكل خطرا هن  أاجتاه هذه الصناديق ابعتبارها ذلك حساسية الدول املستضيفة فضال عن  ،1م 0720
الصناديق من خالل  ذهلدى هغموض االسرتاتيجيات االستثمارية نعدام الشفافية و ابدافع ضعف معايري احلوكمة و 

كل هذا يستدعي .م سياسيأابع اقتصادي حمض ذا كانت الدوافع من وراء انشائها ذات طإطرح التساؤالت عما 
العربية النفطية وذلك من خالل  دارة صناديق الثروة النفطية مبا خيدم مصاحل الدولإعادة  النظر يف سياسة إضرورة 

 ما يلي: 

 يف االستثمار ليشمل السيادية الثروة صناديق عمل جمال وتوسيع جديدة استثمارية فرص عن البحث 
 أسواق ىلع الرتكيز من بدال آسيا شرق جنوب ودول الالتينية مريكاأأفريقيا، على غرار دول  الناشئة الدول أسواق

ىل االقتصادايت إىل حتقيق جناح يف مساعيها للدخول إن يف حاجة اآل دول العربية النفطيةفال، الدول املتقدمة
 االستثمارية احملافظ تنويعلالستثمارات العربية و سواق العامل الصناعي القبلة املفضلة أن كانت أبعد الناشئة 
 واملشروعات النفيسة املعادن، اراتكالعق األصول احلقيقية يف االستثمار لتشمل السيادية الثروة لصناديق

 ؛املالية األصول يف على االستثمار الرتكيز من بدال االقتصادية
 عن وذلك املالية واالقتصادية األزمات من املبكر االنذارو  أبنظمة للوقاية  السيادية الثروة صناديق تزويد 

 ؛الستثمارات الصناديق املصاحبة املخاطرراقبة وحتليل خمتلف مب  املكلفة األقسام وفعالية أداء حتسني طريق
 اليت املربرة غري لتبديد املخاوف السيادية الثروة صناديق نشاطات عن واإلفصاح الشفافية من مزيد ضفاءإ 
كما يكسبها دعما مما يزيد الثقة يف تلك الصناديق  العاملية اجتاهها  االقتصادية واملنظمات املتقدمة الدول تبديها

 ؛على النمو والتطوريساعدها 

                                                           

.، ورقة حبثية 22،ص : األزمة املالية العاملية حقيقتها ، اسباهبا ، تداعياهتا  وسبل العالجعلي فالح املناصري  ووصفي عبد الكرمي الكساسبة ، -1 
 وين  :منشورة على املوقع االلكرت 

http://boulemkahel.yolasite.com/resources/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8
%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9
%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D9%82%D9%8A

%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7.pdf : 2013-11-03، اتريخ االطالع. 
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 للدفاع منتدى تكتل أو قامةإ طريق عن السيادية الثروة لصناديق املالكة الدول بني التعاون تعزيز ضرورة 
 1الصناديق؛ إبدارة هذه اخلاصة واملعارف اخلربات وتبادل مصاحلها عن

  يف توزيع حتقيق العدالة  من خالليرادات صناديق الثروة السيادية يف حتقيق التنمية املستدامة إاستغالل
و يتطلب ،ر لكل جيل فرصته يف هذه املوارد جيال املستقبلية حىت يتوافاألجيال احلاضرة و الثروات النفطية بني األ

وري لتحقيق التنمية عامل حم الرأمسايلفالرتاكم ،ذلك حتديد املشاريع االستثمارية ابلشكل الذي حيقق ذلك 
يرادات املوارد الناضبة إة خاصة يف الدول اليت تعتمد على أمهي،وتكتسب التنمية املستدامة االجتماعية االقتصادية و 

لتحقيق عملية استخراج املورد  بديلة للمورد الناضبجياد موارد إحيث يتطلب حتقيقها العمل على )النفط(
 2احلفاظ  على حجم االحتياطي منه؛ الناضب ومن مث

 واملعرفة اخلربة ونقل العاملي املستوى على دورها من ستفادةاالعرب  والفعلية احلقيقية املضافة القيمة حتقيق 
 ومن العاملية الكربى واملؤسسات اتشركال يف اخلارجية االستثمارات خالل من بلداهنا إىل والتكنولوجيا املكتسبة

 الالزمة والبشرية التحتية البنية هتيئة من خالل املنقولة املعرفة هذه استيعاب على والعملشركاهتا  تطوير خالل
 3.منها واالستفادة لتوظيفها

النفطية  االقتصادايت العربيةعادة هيكلة كبديل اسرتاتيجي إل  التوجه حنو االقتصاد االخضراملطلب الثالث :
 وفق ضوابط التنمية املستدامة

قتصادية ، ن  يعطي وزان متساواي للتنمية االأنه أخضر من شتوجه الدول العربية النفطية حنو االقتصاد األ إن      
اليت تواجهها الدول العربية االستدامة البيئية والذي بدوره يساهم يف مواجهة كافة التحدايت العدالة االجتماعية و 

استنزاف املوارد الطبيعية و من املائي األمن الغذائي و األ انعدام،سوء توزيع املداخيل ،البطالة ،النفطية من الفقر 
احملافظة على رصيد املوارد اقتصاد له دور حموري يف خضر االقتصاد األ ن  أابعتبار ،خرى من التحدايت األوغريها 

لتنمية نه الرفع من مستوايت اأمن شاستخدامها استخداما مستداما و احلد من استنزافها و )النفطية( الطبيعية 
 .خضر ميثل املسار حنو حتقيق  التنمية املستدامة وليس بديال هلا،فاالقتصاد األ البيئية االقتصادية ،االجتماعية و 

 

                                                           

 .13-12،ص ص:  2014،فلسطني ،جوان صناديق الثروة السيادية منتدى األعمال الفلسطينية ،-1 
رؤية لتفعيل دور صناديق الثروة السيادية  لتجنب االزمات املالية و االقتصادية يف دول جملس  التعاون لدول اخلليج هشام عبد الباقي ،-2 

 .بتصرف 47-44،ص ص : 2010،مارس  69،العدد  23،جملة التعاون ،األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية ،اجمللد  العربية
ورقة حبثية منشورة على  املوقع االلكرتوين:  –3

http://www.gulfinthemedia.com/files/gim_editorial/2700.pdf?PHPSESSID  : 10-20،اتريخ االطالع-
 .09.ص ص : 2014
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 خضر تطور مفهوم االقتصاد األ -1
 رة عرضا ملفهوم االقتصاد األخضرقدما ألول م منشوران من البحوث اجلامعيةصدر م ،1992خالل سنة     

ط الذي سل  (،Blueprint for a Green Economyاألول هو خمطط تفصيلي لالقتصاد األخضر )
والثاين ،الضوء على الرتابط بني االقتصاد والبيئة ابعتباره وسيلة للمضي قدما يف فهم التنمية املستدامة وحتقيقها

ة واالقتصاد يف إطار الذي نظر يف العالقة بني  البيئ(،The Green Economyهو االقتصاد األخضر )
االقتصاد األخضر مل جيتذب االنتباه الدويل إال  فإن   هذين املنشورين طرحا ألول مرة هذا املفهوم ومع أن  أوسع ،

شهد العامل أزمة مالية ال سابقة هلا أدت إىل إضعاف وهتديد اجلهود م 2008ففي سنة ، خريةيف السنوات األ
بدأت حكومات كثرية ، بلوغ األهداف اإلمنائية وحتقيق التنمية املستدامة. مث يف أعقاب هذه األزمةالرامية إىل 

بشأن املخاطر اليت إبعادة النظر يف النماذج واملفاهيم االقتصادية التقليدية اخلاصة ابلثروة واالزدهار واالعرتاف 
ويف السياق ذاته أخذ يظهر جمددا مفهوم االقتصاد النظام اإليكولوجي غري املستدام.يثريها تغري املناخ وتدهور 

املؤرخ  يف  64/236شهرة دولية إضافية عندما قررت اجلمعية العامة مبقتضى قرارها والذي اكتسب ، األخضر
الذي من شأنه أن ، األمم املتحدة للتنمية املستدامة مؤمتر م2012 سنة أن تنظم م 2009سنة ديسمرب  24

و لقد  1 يركز على املوضوع احملوري اخلاص ابالقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر.
كتسب صيتا دوليا ابرزا منذ فرتة حديثة العهد نسبيا ا  حظي االقتصاد األخضر ابهتمام العديد من الدراسات و 

  :منها ما يليث تعددت املفاهيم املتعلقة به ،و حي

االقتصاد الذي يؤدي إىل على النحو التايل :" األخضر االقتصاد UNEPاملتحدة للبيئة األمم برانمجف عر   ي  -
 2"املخاطر البيئية وندرة املوارد الطبيعية. حتقيق رفاهية اإلنسان والعدالة االجتماعية مع احلد بشكل كبري من

 تسبب ظاهرة اليت الغازات من القليل يبعث الكربون،أي منخفض اقتصاده :"على أن  ف كذلك عر   كما ي  -
 والطاقة األولية كاملواد الطبيعية حيفظ املوارد أيضا ه،لكن   املناخية التغيريات من حتدي احلد بغية احلراري االحتباس

                                                           
الدورة السادسة والعشرون جمللس اإلدارة/املنتدى االقتصاد األخضر)قضااي السياسات العامة :قضااي السياسات العامة الناشئة(،األمم املتحدة، - 1

 .5-2،ص ص:2011فرباير  21/24،برانمج األمم املتحدة للبيئة ،نريويب ،البيئي الوزاري العاملي 
2-the Environment Management Group ,working towards a Balanced and Inclusive 
Green Economy :A United Nations System-wide Perspective  P:31 
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 صورة بسطأيف  األخضر لالقتصاد ننظر .وانطالقا من هذه التعاريف ميكن أن1البيولوجي " والتنوع والفضاء واملياه
 .االجتماعية الفئات مجيع يستوعب كما املوارد ستخداماكفاءة  وتزداد الكربون انبعاث فيه يقل قتصاداك
 مهية االقتصاد االخضرأ-2

 2خضر يف ما يلي : ية االقتصاد األأمهتتمثل     
 س املال الطبيعي و يستثمر فيه أمهية ر أخضر يدرك قتصاد األاال-2-1

 تزويد بيوت الفقراءعوامل رفاهية البشر و  كأحدس املال الطبيعي ويبينها  رأبقيمة  خضر ال يقرألفاالقتصاد ا      
 .تقدم اقتصادي مستدام إلحرازس املال الطبيعي أر  يستثمر يف اوإمن  ابلقوت وكمصدر للوظائف اجلديدة 

  خضر حمور إلزالة الفقراالقتصاد األ-2-2
عدم تساوي فرص كثر صور انعدام العدالة االجتماعية وضوحا وذلك ملا له عالقة بأميثل الفقر املستدمي       

ه ن  أخضر ومن اخلصائص الرئيسية لالقتصاد األمني حقوق امللكية .فرص الدخل وأتالتعليم ،الرعاية الصحية ،
صول الطبيعية للدولة ويعترب استنفاذ األتوفري الفرص املتنوعة للتنمية االقتصادية والتخلص من الفقر دون ليسعى 

سبل  كرب مكوانتأحد أحيث تعترب سلع وخدمات النظام االيكولوجي ،هذا ضروراي وخصوصا يف الدول النامية 
مان حتمي من الكوارث أوخدماهتا شبكة النظم االيكولوجية وفر ة ،حيث ت  الفقري يف اجملتمعات الريفية  الرزق

 .الطبيعية والصدمات االقتصادية
  خضر خيلق فرص العمل ويدعم املساواة االجتماعيةاالقتصاد األ-2-3

 التوظيف يف ظل السياسات احلاليةفرص يف  ةملحوظ زايدةخضر االقتصاد األ تشهد الدول اليت تتحول حنو     
حيث تعد السياسات اليت ،عن طريق املزيد من االستثمارات يف القطاعات اخلضراء  تنيااكزايدة االمكن حيث مي

وهي تساهم بشكل كبري يف املتوسطة واعدة بشكل خاص  االستثمار يف املؤسسات الصغرية و يع متركز على جت
الطاقة ارة املخلفات وتدويرها ،دإ للتوظيف مثل ربكأمما خيلق فرصا خضر .وتتنوع جماالت االقتصاد األ التوظيف

 .املباين ،النقل ،السياحة والصناعة اخلضراء وغريها على خالف االقتصاد التقليدي،اخلضراء ،الزراعة 
 
 

                                                           

 املوقع االلكرتوين :  ،علىالسري حنور إنشاء اقتصاد اخضر و منصف، 2013-2010ومؤشراهتا  املستدمية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية-1 
durable.gouv.fr/sndd-www.developpement ، : 02: . ص2014-08-03اتريخ االطالع. 

 2011، حنو اقتصاد اخضر : مسارات اىل التنمية املستدامة والقضاء على الفقر :مرجع لواضعي السياساتبرانمج االمم املتحدة للبيئة ، -2 
 .22-06،ص ص :
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 حفوري ابلطاقة املستدامة  والتقنيات منخفضة الكربون خضر يستبدل الوقود األألاالقتصاد ا-2-4
 نظام،و  املستقرة وغري املرتفعة األحفوري الوقود أسعار من خماطر يقلل املتجددة الطاقة من املعروض زايدة إن      

 انبعااثت ثلثي عن الطاقة مسئوال قطاع ويعد، الطقس تغري مصدر هو على الوقود األحفوري املبين احلايل الطاقة
مليون  170ىل إ 50من  الطقس لتغري املصاحبة التكيف تكلفة أن تصل املتوقع ومن، احلراري االحتباس غازات

 نصفها. من النامية أكثر الدول ستتحمل م واليت2030  سنة دوالر حبلول
 كثر استدامة وتنقال منخفض الكربون أخضر يعطي معيشة حضرية االقتصاد األ-2-5

نتاجية حيث تتميز هنا الزايدة من الكفاءة اإلأشاليت من نشاء املدن اخلضراء و إخضر على يشجع االقتصاد األ     
 بصورة فعالة سكان والتوظيف ،التجارة وتوفري النقل العام لسكان ومرافق اإللى من اأعاملدن البيئية عادة بكثافة 

 النفاايت وتقليلاملياه األراضي،، در املوا استخدام يف الكفاءة زايدة يف يساهم أيضا أن املباين قطاع لتخضري ميكنو 
اهلواء  لتقليل تلوث النامية الدول يف خاصة هائلة إمكانيات هذا القطاع وميتلك اخلطرية ابملواد املتعلقة واملخاطر

 .وابألخص داخل املباين
 حيافظ على املوارد الطبيعة ويستعيدها  سرع من االقتصاد البين و أخضر ينمو االقتصاد األ-2-6

 الرئيسية االقتصادية القطاعات من جمموعة ختضري الذي يدمج اإلسرتاتيجية السياسة أعمال جدول إن        
املوارد على خالف  ندرة من التخفيف طريق عن الطويل املدى على ويشجع النمو اجلهود تضافر من يستفيد

وختفيض  التنوع الطاقويف.الفردية القطاعات على فقط تركز اليت السياسات االقتصاد البين الذي يعتمد على 
ذلك  يعززو ، العرض انحية من املتجددة الطاقة يف استخدام حيث التزايد من قوي مثال االنبعاث غازات انبعااثت

 الغاابت احاتسم أن   كما، والتصنيع كالنقل واملباين  الرئيسية القطاعات يف الطاقة ستخداما تدابري كفاءة ختاذا
 وزايدة الرتبة نوعية سنيحت خالل من الريف يف ةاملعيش وسبل الزراعي اإلنتاج على اجيابيإ تؤثر أن ميكن اإلضافية
 إدارة يف التوسع إىل احلاجة من يقلل أن ميكن التصنيع وإعادة التدوير عمليات إدماج فإن   كذلك .املاء احتباس

  طاقة إىل النفاايت حتويل مثل أخرى جماالت على ابلرتكيز اعالقط هذا يف لالستثمارات يسمح مما النفاايت
 .أيضا صحيح والعكس الطاقة ابستخدام دةشب املياه على الطلب ويرتبط
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 خضر ىل االقتصاد األإ متطلبات انتقال الدول العربية النفطية -3
 1 :تتمثل هذه املتطلبات يف ما يلي     
  الوطنية التنمية خطط األخضر يف االقتصاد مبادئ تعميم-3-1

 واإلعاانت الضريبية واخلطط القوانني من جديدة جمموعة وضع  األخضر االقتصاد إىل االنتقال يتطلب      
 تكليف ىلإ ابإلضافة، الوطنية التنمية خطط يف األخضر االقتصاد مبادئ بدمج السياسات صانعي والتزام

 التقييم نتائج شرون فمتابعته فتنفيذه حتديده من اعتبارا املشروع مراحل يف مجيع وتقييمها اخلطط برصد املؤسسات
 واالقتصادي ألي واالجتماعي البيئي األثر بتقييم تقضي تشريعات إصدار فضال عن  املناسب يف الوقت وتوزيعها
 إمنائي. مشروع

  اخلاص القطاع مشاركة-3-2
 ووضع نطاقها وتوسيع أنشطته تنويع من اخلاص متكني القطاع يف األخضر االقتصاد إىل الفضل ويعود      

 قواعد إرساء سيتطلب األخضر االقتصاد إىل االنتقال أن   يف شك وال، اخلضراء األنشطة يف القوي االستثمار
 تلوث، األغذية يف املبيداتاستخدام ، واالنبعااثت التلوث من كاحلد اخلاص القطاع يف جديدة تنظيم آلياتو 

 األخضر االقتصاد تعزيز ميكن ال األمهية ابلغة سياسية أدوات ستشكل واليت  بيئية ضرائب وغرامات وفرض  املياه
 .دوهنا من
  الكربى العربية التجارة احلرة منطقة وإنشاء اإلقليمي التكامل تسريع-3-3

و غري أتوسيع التبادالت التجارية ما بني الدول العربية  سواء النفطية  األخضر االقتصاد إىل نتقالاال يتطلب     
 أن ميكن اليت األخضر االقتصاد مشاريع وتكثر، االقتصادي التكامل حتقيق دون من ذلك حتقيق ميكن والالنفطية 

 واالبتكار البحث شبكاتو  املتجددة الطاقة صناعات، الطاقة ربط قطاعات غرار على العريب التكامل عسر   ت   
 سيما اإلقليمي تعزيز التعاون أجل من  الطاقة قطاع يف عقود منذ تبذهلا اليت اجلهود على املنطقة تعتمد أن وميكن

 التكامل حتقيق على اإسرتاتيجيا قادر  ااستثمار  يشكل أن ميكن الكهرابء شبكات فتوسيع .الكهرابء جمال يف
 العربية. البلدان بني االقتصادي

 
 

                                                           
مم املتحدة ، ،األ االقتصاد االخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقراللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )االسكوا(،  -1

 .بتصرف . 95-90، ص ص :2011نيويورك ، أكتوبر 
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  والتطوير والبحث االبتكار نظم بني الربطو  املهين التدريب التدريب وإعادة برامج تعزيز-3-4
 تدريب برامج الطلب هذا تلبية وتستلزم العاملة األيدي على الطلب يزيد األخضر االقتصاد إىل االنتقال ن  إ      
 برامج وضع،اإلدارية القدرات وتطوير املهارات يف النقص معاجلة من،لذا ال بد على الدول العربية النفطية مناسبة

 عليها ينطوي اليت الفرص من واالستفادة املستدامة التنمية حنو الشركات تدفع جديدة برؤية اجلدد املدراء لتدريب
 البحث جمال يف العريب وخصوصا ما بني الدول العربية النفطية  التعاون حتسني ميكنكما ، األخضر االقتصاد
 االجتماعات وزايدة أحباث مشرتكة  قامة شبكاتإ من خالل األخضر االقتصاد إىل بنجاح لالنتقال والتطوير

  .مبجال الطاقة ابألخصاملشرتكة واليت تتعلق  مشرتكة للمشاكل حلول إجياد إىل اهلادفة
  التمويل يف جديدة وترتيبات التكنولوجيا نقل-3-5

 ومن، االقتصاد األخضر يف احملورية القضااي من عليها واحلصول ونشرها اخلضراء التكنولوجيات تطوير يعترب     
 العام القطاعني االبتكارية بني الشراكات تعزيز اخلضراء القطاعات يف والتطوير البحث لزايدة املمكنة الوسائل
 .اخلضراء التكنولوجيات لتسريع انتشار جديدة متويل آليات ضع،و والتطوير للبحث تعاونية مراكز ،إنشاء واخلاص
 احلكومة بني ملموس تعاون وقائمة على ديناميكية تكون أن من بدال، فعالة التكنولوجيا نقل عملية ولتكون
 .اخلاص والقطاع األحباث ومراكز األكادميية واملراكز

 السياسات املطلوبةو لالستثمار يف االقتصاد االخضر القطاعات االسرتاتيجية  -4
  :كبريا جند ما يلي  اخضر اهتمامهم القطاعات االسرتاتيجية اليت يوليها االقتصاد األأومن      
   قطاع الطاقة-4-1
املوارد  ن  أكبرية وخصوصا مهية  أخضر تصاد األها االقوالأة من القطاعات االسرتاتيجية اليت قيعترب قطاع الطا    

صبحت مهددة ابلنضوب ابعتبارها املصدر الوحيد للدخل  فضال عن  أ النفطية الطاقوية )النفط ( يف الدول العربية
وذلك  احملافظة على هذه املوارد مطلبا ملحا تصبحألذا ،ع الدفيئة الناجتة عن هذا القطا كمية انبعااثت الغازات 

 : 1 اليت تتمثل يف ما يليو  من خالل ضرورة تبين جمموعة من السياسات
  ذلك من خاللو احلوافز:تقدمي جمموعة من: 

 ؛إصالح الدعم املستهدف للطاقة وتقدمي دعم أكثر للربامج الطاقوية .1
 ؛من قبل  املستعملني النهائينيتوفري حوافز لشراء معدات كفوءة ابلطاقة  .2
 ؛تشجيع التحول إىل  مصادر الطاقة املتجددة .3

                                                           

 99-93حسني أابظة ،جنيب صعب وبشار زيتون ،مرجع سبق ذكره ،ص ص :-1 
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 تشجيع التحول إىل أنواع الوقود قليلة الكربون. .4
 : مع واملتعددة إلسرتاتيجية طاقوية موازنة األهداف املتنوعة هبا اليت تتم الطريقة معرفة إنإدارة املعرفة 

 معرفة متعددة االختصاصات والقطاعات خللق القابلية توافر ة حتتاج إىلوالطلبات التنافسي هلا املالزمة التوترات
دارة املعرفة جند على سبيل املثال ال احلصر  إمثلة على ومن األخمتلف املستوايت  على املعرفة والقدرة على هذه

،درجات احلرارة مثل معلومات عن االشعاع الشمسي القيام إبنشاء بنك للمعلومات اخلاصة ابلطاقة املتجددة  
 .رورية الستخدام الطاقات املتجددةالضح وغريها من املعلومات الدورية و شدة الراي،

 : من أوجه السلوك املتعلق ابستهالك الطاقة   كثري يف والثقافية االجتماعية تؤثر القيمالوعي اجلماهريي
علم اجتماعي مجاعي دعما للكفاءة والتوعية احلكومية ضرورية خللق ثقافة خضراء وت الرتبية ن محالتإلذلك ف

املؤسسات تنقصهم مستهلكي الطاقة  يف املنازل و  وهناك أدلة قوية على أن  اقوية  ومصادر الطاقة املتجددة .الط
 الوعي  اجلماهريي الدائم هو عنصر رئيسي ألي اسرتاتيجيه طاقوية . ن  إاملعرفة حول استهالكهم للطاقة  لذلك ف

 : املواد يف التقدم والتطوير ملتابعة األحباث  على كبري الطاقة بشكل قطاع يعتمدالبحث والتطوير 
وحتتاج صناعة الطاقة اخلضراء بشكل عام إىل قوة عمل ماهرة من التقنيني واملصممني ، والتنفيذ والتكنولوجيا

 .األحباث  متطلباتفحص  املسائل الناشئة  و املهندسني واملدراء ملتابعة  و و 
  الزراعةقطاع -4-2

هم العوامل املؤثرة على جوانب التنمية أمن عربية النفطية و هم القطاعات يف الدول الأيعترب القطاع الزراعي من      
ىل املناطق احلضرية واستخدام املياه واستغالل إرايف على اهلجرة من األامة وابألخص على اليد العاملة و املستد

نظمة وال تزال األثقافته ،على اجملتمع و  هأتثري  ىل ذلكإضف ،أالتقين واألمن الغذائي راضي والتطور البحثي و األ
ىل الكفاءة يف إنتاج الزراعي غري مستدامة مما جعل قطاع الزراعة يف الدول العربية النفطية يفتقر املطبقة يف اإل

 .1نتاجاإل
الكفاف حنو ممارسات زراعية مستدامة وصحيحة بيئيا تتميز الزراعة اخلضراء بتوجيه الزراعة الصناعية وزراعة       

حيث يتطلب بناء الزراعة ،الطبيعية وغريها مسدة العضوية و التوسع يف استخدام األه بكفاءة و مثل استخدام امليا
ىل تطوير البحث العلمي وبناء القدرات يف مخس إاستثمارات مالية ابإلضافة صوال رأمسالية مادية و أاخلضراء 
دارة املتكاملة اإلكفاءة ،تنويع احملاصيل ،  كثراستخدام املياه املستدام واألدارة خصوبة الرتبة ،إساسية وهي أجماالت 

                                                           

 .08،ص : 2003، الوضع البيئي يف العامل العريببرانمج االمم املتحدة للبيئة :املكتب االقليمي لغرب آسيا ،-1 
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ن تتم صياغة أجيب توفري امليكنة املناسبة على مستوى املزارع .لذا والنبااتت البيولوجية و  تلصحة احليواان
 1االجراءات  منها ما يلي: االصالحات من خالل اسرتاتيجية متكاملة  تتضمن جمموعة من

 الكفءمن خالل صياغة جمموعة من السياسات تشجع تطبيقات الري : تنظيم استخدام مياه الري 
 تن تكون هذه السياسات مرفوقة مبجموعة من االجراءاأدارة الطلب مع ضرورة إىل غاية إدارة التزويد إابتداء من 

  .اسي يف زايدة كفاءة الريسأخري له دور ن هذا األاخلاصة بتسعري املياه أل
 يف االعاانت  عادة النظرإفطية نفعلى الدول العربية ال:واالستثمارات صالح االعاانت الزراعية إ

حتسني القطاع ذا فاملطلوب هو سياسة تعمل على ل،اليت غالبا ما تكون موجهة بشكل سيئالزراعية املقدمة و 
ىل االستثمار يف االقتصاد الزراعي إتوجيه هذه االعاانت مهال وذلك من خالل الزراعي الذي شهد سنوات من اإل

ىل ذلك العمل على خلق مناخ إ ابإلضافةحتسني البنية التحتية الريفية وتوفري اخلدمات االجتماعية الريفية 
تقال املزارعني واملساعدات والتدريب الالزم لتمكن ان استثماري مناسب للقطاع اخلاص فضال عن توفري احلوافز 

رسات ن حتسن املماأمثل هذه  إلسرتاتيجيةىل نشاطات ذات قيمة مضافة حيث ميكن إنتاج السلع إمن مرحلة 
الثالث بعاد على األن تستند دراسات تقييم املشاريع الزراعية أوتساهم يف تنويع مصادر الدخل.كما جيب الزراعية 

 .البيئيةاالقتصادية ،االجتماعية و 
 يات ومنظمات نشاء تعاونإمن خالل :الزراعي املعتمد على املعرفة  اإلرشادو  التدريب،املمارسات

 إشراكىل إ ابإلضافةات اخلاصة ابلتنمية الزراعية ر يكون له دور فعال يف التفاوض مع احلكومة واملسامهة يف القرا
للمعارف التقليدية املتوفرة لدى املزارعني ة العلمية ينوع من احلداثة واملصداق إلضفاء الشأناخلرباء يف ذات العلماء و 

 .القرارات السليمة اختاذواليت متكنهم من 
  نتاج بدعم اإل التوجه حنو الزراعة العضويةعلى الدول العربية النفطية :تشجيع الزراعة العضوية

 إلنتاجصبح من الضروري تقدمي احلوافز للقطاع اخلاص أه ن  أكما ، االستهالك احمللي للمنتجات الزراعية العضويةو 
قل كبديل عن االستخدام املكثف  أاملبيدات احليوية وجعلها متاحة لكافة املزارعني وبسعر املخصبات العضوية و 

 .للكيماوايت الزراعية التقليدية
 فرص العمل املالئمة توفري  يسهم يففاإلنتاج املستدام : نياملستدامواالستهالك  نتاجالتحول حنو اإل

 ألن   نظرامتيل إىل أن تصبح كثيفة العمالة،النظم الزراعية املستدامة  حيث أن  ،عن حتسني أسواق العملللبيئة فضال 
                                                           

،تقرير حول  االقتصاد األخضر يف عامل عريب متغري ، املنتدى العريب للبيئة و التنمية ، الزراعة عبد الكرمي صادق ،موسى نعمت و بن انصر العلوي -1 
 .بتصرف46 – 34،ص ص : 2011، 
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ب خلق مزيد من سوف يتطلية غالبا ما تكون سامة أو ملوثة.ومع ذلك،هذا املدخل حيل حمل مدخالت كيميائ
سياسات إلعادة توجيه االستثمار ونقل التكنولوجيات وإقرار تدابري إلعادة  الوظائف الالئقة يف اإلنتاج املستدام

من  لكوذهية اجتماعية واندماجا اجتماعيا صادية ورفاد فوائد اقتيولاالستهالك املستدام  ن  أكما تدريب العمال.
من املخاطر البيئية واالستفادة من  ابإلضافة إىل احلد وإجياد فرص العمل االبتكار، األسواقالوصول إىل  خالل 

 1الفرص البيئية.
   ةقطاع الصناع -4-3

متثل الصناعة اخلضراء الصناعة اليت تعمل على تلبية االحتياجات االنسانية وحتقيق التنمية االقتصادية     
االجتماعية املنشودة وذلك دون احلاق الضرر ابلبيئة  واملوارد الطبيعية  من خالل حسن االستفادة من املصادر و 

 الطاقة كفاءة وحتسني انحية من التلوث للتقليل من االستخدام وإعادة النفاايت ،تقليصتدوير املوارد ،املتجددة  
 على اعتمادا الدفيئة غازات انبعااثت من احلد وكذلك الطبيعية على املوارد احلفاظ إىل يؤدي مماى أخر  انحية من

 .3ويتم ذلك من خالل ما يلي :،  2البيئة مع تكنولوجيات متوافقة استخدام
 نتاج منتجات منخفضة إىل إفالتحول : نتاجا للكربونإقل أجل عامل أعداد الصناعات احمللية من إ
 كبريا على القدرة التنافسية .  ثراأيف الدول العربية النفطية سيرتك الكربون 
  يف جمال  وابألخص: مجايلإلمكاانت خلق فرص عمل جديدة وتنويع الناتج احمللي اإاالستفادة من
 ن يساهم يف خلق فرص عمل جديدة.أنه أىل استخدام الطاقات املتجددة من شإفالتحول ،الطاقة 
 مما يتيح ،االستهالك احمللي للطاقة  من ن خيفضأنه أن ذلك من شأل: التخفيض يف استهالك الطاقة

 .للدول العربية النفطية توفري مواردها الطاقوية للتصدير بدال من استخدامها احمللي
 
 

                                                           

 2015رفاهية االنسان يف خطة التنمية ملا بعد  عام االستدامة البيئية من اجل مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة ،-1 
  15: ،ص 2014جوان  27-23،الدورة االوىل ،نريويب  ،

دور الصناعات اخلضراء يف التخفيف و التكيف مع تغري املناخ ، ورقة مقدمة خالل ندوة الصناعات اخلضراء  ودورها يف تعزيز أمري الرفاعي ، -2 
،ص :  2011سبتمرب  28،29،املنظمة العربية للتنمية الصناعة  و التعدين ،بريوت ،لبنان،   اعية يف الدول العربيةالتنمية االقتصادية  و االجتم

 .بتصرف 04
، ص ص :  2011،تقرير حول  االقتصاد األخضر يف عامل عريب متغري ،املنتدى العريب للبيئة والتنمية ،  الصناعةطارق سيد ووليد الفياض ،  -3 

 رف ..بتص114-115
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 ةقطاع السياح-4-4
وقف خلق الوظائف فضال عن التنويع االقتصادي و ، تلعب السياحة دورا مهما يف دعم االقتصادايت احمللية      

توفري وظيفة  ن  أىل إحيث تشري التقديرات ، ىل املدن كما تساهم يف استئصال الفقرإرايف اهلجرة الداخلية من األ
ومن ،و غري مباشرة يف اقتصاد السياحة أضافية  إن يوفر وظائف أه أنواحدة يف صميم صناعة  السياحة من ش

تعد زايدة مشاركة و ،سناد احملليني إالتوظيف فيه مع زايدة التوظيف و  ن يقوي ختضري السياحة امكاانتأاملتوقع 
اسيا يف تنمية االقتصاد سأعنصرا  لقطاعثناء ختضري اأالقيمة للسياحة لي خاصة الفقراء منهم يف سلسلة اجملتمع احمل

تتميز بغىن مواردها السياحية مبا يف ذلك خرى والدول العربية النفطية كغريها من الدول األ.تقليل الفقر احمللي و 
الغاابت واملناطق الساحلية ال و اجلبنظمة بيئية متنوعة كالصحاري ،أضمن تكما ت،الطبيعية والدينية و ثرية مواقعها األ

، وذلك من خالل كثر استدامةأىل سياحة إجل االنتقال أوذلك من  املزيد من اجلهود لرتقيتها إىلهي حباجة واليت 
  ما يلي:
 وضع جمموعة من القوانني مع املنتجعات السياحية وغريها ة مثل الفنادق ،االستثمار يف البىن التحتي

 ،تقليل النفاايت وإعادة تدويرهاشجع االستثمار يف كفاءة الطاقة ،مصادر الطاقة اخلضراء ،التحفيزات اليت تو 
طق وذلك يف املنارث الثقايف  والتنمية احمللية احلفاظ على اإلو راء ومحاية التنوع البيولوجي نشاء املباين اخلضإ

 1ة؛يالسياح
  طط اخلجل التنمية املستدامة لصناعة السياحة ضمن أبرامج عمل حمددة من هداف و أوضع

 ؛واالسرتاتيجيات التنموية
  ابلقدرات االرتقاء ابلتعليم البيئي و على زايدة احلوافز االقتصادية و  السياحة وإدارةتركيز سياسات تطوير

 احمللية؛
  خذ األ عجل احلفاظ على الطابع البيئي مأتجات السياحة البيئية من مندعم مناطق اجلذب السياحي و

 بعني االعتبار املعايري الدولية يف عملية التخطيط؛
 ة قتوسيع مشاركة القطاع اخلاص يف تنمية القطاع السياحي من خالل هتيئة املناخ املساعد على زايدة الث

خصوصا يف جمال رفع جودة قامة مشاريع مشرتكة و إاحية و الستثمار يف املشاريع السيتشجيع القطاع اخلاص على او 
 اخلدمات السياحية؛

                                                           

 – 245،ص ص : 2011،تقرير حول االقتصاد األخضر يف عامل عريب متغري ،املنتدى العريب للبيئة و التنمية ،  السياحةهبة عزيز واديث شيفار ، -1 
 . بتصرف .250
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 مكانية انتهاج سياسة اجملال اجلوي إقامة حتالفات بني شركات الطريان ما بني الدول العربية النفطية مع إ
جل حتقيق أىل توسيع جهود التعاون بني شركات املالحة للدول العربية النفطية من إ ابإلضافةاملفتوح  والرحالت 

 مكاسب لشبكة املالحة البينية؛
 االنرتنيت لنشر املعلومات املتعلقة ابلسياحة  الرتويج واستخدام شبكاتلتسويق و التكثيف من عمليات ا

 .1التارخيية ية ،الثقافية و وثرواهتا الطبيع  يف الدول العربية النفطية  للتعريف مبواردها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 خاصة  اىل السياحة البيئيةمشاكل وآفاق التنمية السياحية املستدامة  يف البلدان االعضاء مبنظمة املؤمتر االسالمي مع اشارة نبيل دبور ،-1 
، العدد  25لد ،جملة التعاون االقتصادي بني الدول االسالمية  ،مركز االحباث اإلحصائية و االقتصادية  واالجتماعية والتدريب  للدول االسالمية ،اجمل

 .27-26،ص ص :  2004،  1
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 خالصة
توجيه مواردها ن ختطو خطواهتا األوىل حنو أخرية لقد استطاعت الدول العربية النفطية خالل السنوات األ       

ية ابلرفع من الرفع من مستوى الكفاءة االنتاجية للموارد النفط تاعترب النفطية حنو االستغالل املستدام ،حيث 
نتاج ىل استخدام خمتلف تقنيات اإلإعمدت فاحلد من التلوث النفطي من أهم أولوايهتا ،معدالت االستخالص و 
على رصيد مواردها ،وحمافظة منها  تطويرها ابستخدام أحدث التكنولوجياتو حتسينها األنظف وعملت على 

 زايدة االستثمار يف الطاقات املتجددةبتنمية مواردها من الغاز الطبيعي و حنو التنويع الطاقوي النفطية اجتهت 
لدول ،فهناك اهلائلة اليت متتلكها هذه ا اتلإلمكانياملعول عليها يف املستقبل نظرا ابعتبارها من الطاقات الواعدة و 

ن متكن الدول العربية النفطية من أهنا أليها مبالغ مالية ضخمة واليت من شإاليت وجهت العديد من املشاريع 
ومل تتوقف اسرتاتيجيات الدول العربية الصدارة على املستوى العاملي من حيث انتاج الطاقات املتجددة .احتالل 
ىل توجيه عوائدها النفطية حنو التنويع االقتصادي للتحضري ملرحلة ما إبل اجتهت كذلك ،هذا احلد  عنالنفطية 

وقد شهد آجال  ،وهذه حقيقة ال مفر منها . مسينضب يوما ما عاجال أ نفطها بعد النفط،مدركة بذلك متاما أن  
عطت اهتماما كبريا للصناعات أالناتج احمللي غري النفطي منوا معتربا خالل السنوات القليلة املاضية ،وقد 

احملفزة على تطوير هذه الصناعات االسرتاتيجيات ،وعالوة بذلك كافة االمكانيات املتوفرة و البرتوكيماوايت مستغلة 
جذب االستثمارات األجنبية ،كما أنشأت ة األعمال لتشجيع القطاع اخلاص و بيئعملت على حتسني ،ذلك  لىع

جيال القادمة وقد صنف البعض منها ضمن قائمة أكرب عشر صناديق دية لضمان حقوق األصناديق الثروة السيا
 على املستوى العاملي من حيث حجم األصول.

لضمان استغالل مواردها النفطية استغالال مستداما ال تزال تعاين لعربية النفطية  بذلتها الدول ااجلهود اليت إن        
 النزاهة، املراقبة املستمرة مع انعدامط االسرتاتيجي احملكم ،التنفيذ و العديد من النقائص نتيجة لضعف التخطي

 واإلنقاصبا على مسار هذه االسرتاتيجيات ثرت سلأاألخرى اليت  نقائصوكمة الرشيدة وغريها من الاحلالشفافية و 
زمات مبجرد منا هذا ال تزال اقتصادايت هشة وعرضة لألو من فعاليتها ،فاالقتصادايت العربية النفطية وحىت ي

ثر من أي وقت مضى ببذل املزيد من اجلهود أكسعار النفط وهذا ما نشهده حاليا .لذلك ،فهي مطالبة أتذبذب 
ابعتباره ،فالنموذج النروجيي لدول النفطية اليت سبقتها حنو حتقيق الستغالل املستدامة للنفطواالستفادة من جتارب ا

النموذج الناجح عامليا يف استغالل املوارد النفطية يتيح خارطة طريق واضحة للدول العربية النفطية يف كيفية حتقيق 
اد الريعي ،فبإمكاهنا االستفادة من اسرتاتيجياته اخلروج من االقتصمثل واملستدام ملواردها النفطية و االستغالل األ

.لكن مع ذلك ،يتطلب األمر كذلك إدماج  وإمكانياهتامبا يتناسب الناجحة يف تصميم االسرتاتيجيات املالئمة 
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من خالل حتديد اجلدوى االقتصادية إلنتاج النفط قبل تقدير حجمه مع النفط العتبارات التنمية املستدامة 
االقتصاد  ن  أعتبار ،ابم عوائده يف أصول انتاجية تسمح ببناء قاعدة اقتصادية بديلة خضراء االحتفاظ مبعظ

املستدامة،مع بناء قاعدة  خضر البديل االسرتاتيجي  إلعادة هيكلة االقتصادايت العربية وفق ضوابط التنميةاأل
ن تؤدي أهنا أهذه االسرتاتيجيات كلها من ش ن  إو لى االندماج يف اقتصاد املعرفة ،علمية وتقنية ذاتية تساعد ع

 وإحداث منو اقتصادي مرتفع مع حتقيق التنمية املستدامة. يخلق االستقرار االقتصاد إىل حتما
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 خامتة 

قد حاولت العديد من املدارس ف، فكما رأينا.االهتمام بدراسة املوارد الطبيعية ليس حبديث العهد  إن        
 فراد وتزايدهاحاجات األ تنوعيف ظل حفاظ على رصيد املوارد الطبيعية للساليب املثالية االقتصادية تقدمي األ

 ىل غاية املالتسيون اجلدد .إانطالقا من الكالسيكيني 

ىل إهذه التطورات اليت مر هبا الفكر االقتصادي يف ظل تطور النماذج التنموية والسعي احلثيث للدول  إن      
س املال الطبيعي  متخض أر حداث معدالت منو مرتفعة والرفع من مستوايت التنمية ويف نفس الوقت احلفاظ على إ

النموذج التنموي الوحيد الذي استطاع اجلميع بني  تعتب  ا  يتال ة،هذه األخي  ظهور مفهوم التنمية املستدامة اعنه
ظة على حقوق  من أجل تلبية حاجيات األجيال احلاضرة مع احملافالبيئي االجتماعي و اجلانب االقتصادي ،

 .األجيال املستقبلي

ه املورد الذي استطاع تلبية االحتياجات ن  أسهام كبي يف تطور االقتصاد الدويل وخصوصا ا   للنفطكان قد  و      
ه ظل ن  إيف مجيع الدول ،ورغم وجود بدائل طاقوية أخرى فقطاعات االقتصادية دون استثناء و الطاقوية ملختلف ال

الطلب العاملي على النفط يف أن يتواصل قع ،حمافظا على مكانته االسرتاتيجية ويرتبع على عرش الطاقة .ومن املتو 
    وهذا ما إال دليل على استمرار االعتماد الدويل على النفط كمصدر للطاقة . تقبل القريبساالرتفاع يف امل

شكلت فرتة وقد ،سعار النفطأوخاصة يف الفرتات اليت شهدت ارتفاعا يف دورا ابرزا قد لعب النفط و      
سعار النفط  أاليت شهدت ارتفاعا  متزايدا على خلفية ارتفاع ا لاليرادات  النفطية العربية  و حامسالسبعينات منعطفا 

ساليب توظيف أقد تنوعت و ،سد من امجايل االيرادات حصة األلتكون بذلك االيرادات النفطية العربية مشكلة 
ولقد  الكبى . الرأمساليةاالستثمارات يف الدول جنبية و رادات ما بني االقتصاد الداخلي واملساعدات األهذه االي

 االجتماعي .و سهام كبي يف ما خيص اجلانب التنموي بشقيه االقتصادي إكان هلذه االيرادات 

نظرا النفط كمصدر  وحيد للدخل و االعتماد على منها حلجم خماطر  وإدراكاالدول العربية النفطية  ن  إ     
بدأت فقد  ىل التحدايت البيئيةإالتنموية من التحدايت السياسية و خي هذا األمستقبل للتحدايت اليت تواجه 

 وذلك من خالل استخدام ة واستغالهلا استغالال مستداما ،حنو احملافظة على مواردها النفطي خطواهتا األوىل ختطو
وعملت   تاج النفطيزايدة االنالرفع من معامل االستخالص  و و   نظف للنفطساليب االنتاج األات وأأحدث تقني

قاييس املة منتجاهتا النفطية مبا يتناسب و يكما عملت على حتسني نوع. على حتديث هذه التقنيات وتطويرها
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كما كان للتنويع .صايف جديدة وفق املعايي الدوليةنشاء مإصايف التكرير و معادة حتديث إالدولية من خالل 
وابألخص الغاز الطبيعي  االستثمار يف تنمية الطاقات البديلةالطاقوي نصيب من اسرتاتيجياهتا حيث عملت على 

لإلمكانيات اهلائلة املتوافرة  ان يكون هلذه املصادر الطاقوية مستقبل واعد نظر أالطاقة الشمسية ،حيث من املتوقع و 
دة االقتصادية لديها .ويف ما خيص اجلانب التنموي فقد حققت الدول العربية النفطية تقدما معتبا يف تنويع القاع

ن يتزايد يف السنوات أه من املتوقع  ن  أخية  كما حيث شهد الناتج غي النفطي  منوا معتبا خالل السنوات األ
الطلب على منتجاهتا  بزايدةمن الصناعات االسرتاتيجية اليت تتميز   كيماويةالبرتو الصناعات  ن  أو مبا ،القادمة 

هو قيد االجناز  الستشراف مستقبل  جنز  ومنها مامن املشاريع منها ما ا   ابستمرار فقد عمدت على وضع جمموعة
عمال الصادر عن جمموعة البنك الدويل األرسة حسب تقرير مماو .نشطة الصناعية الصناعة بتشكيلة واسعة من  األ

مالءمة لتشجيع استقرارا و كثر األالعديد من االصالحات جلعل مناخ االستثمار  أجرتالدول العربية النفطية   ن  إف
حفاظا على االستقرار وتثمينا منها للعوائد النفطية و جلب االستثمارات االجنبية .ز القطاع اخلاص و حتفيو 

جيال القادمة فقد قامت الدول العربية النفطية  األ حرصا على ضمان حقوقت  و زمامحايته من األاالقتصادي و 
كب صناديق  أمنها من  ضحىت صنف البعصوهلا  تزايدا مستمرا أاليت شهدت صناديق الثروة السيادية  و  إبنشاء

 .ول صمن حيث حجم األ

 بجتار إىل رصد ا ال تزال حباجة رغم اعتمادها العديد من االسرتاتيجيات فإّن  ن  الدول العربية النفطية و إ       
الناجح و النموذج الوحيد  وتعد النرويجنها ،االستفادة مدارة مواردها النفطية و إالدول النفطية اليت جنحت يف 

خفقت أىل اقتصاد منتج وقادر على املنافسة عامليا وهذا ما االنتقال إو االقتصاد الريعي استطاعت التخلص من 
فالنموذج ، لساعةىل حد اإعوائدها  يف استثمارات فاشلة  مل تؤيت مثارها  إبهدارالدول العربية النفطية يف حتقيقه  

النروجيي سيمثل خارطة طريق للدول العربية النفطية يف تعزيز اسرتاتيجياهتا يف استغالل النفط وفق ضوابط التنمية 
 املستدامة.

 الفرضياتاختبار  أوال :

ساهم يف اقرتاب بلوغ النفط ذروته وقلل الستغالل غي العقالين للنفط اوىل واليت نصت على أن الفرضية األ    
التقارير والدراسات  تلكابالحتياجات التنموية من الطاقة ، فقد ثبتت صحتها ،فبالنظر إىل من قدرته على ايفاء 

فإّنا خلصت إىل نتيجة واحدة وهي أن االنتاج الصادرة عن هيئات ووكاالت دولية يف جمال الطاقة اليت مت تناوهلا ،
النفط قد بلغ أعلى مستوايته والبد من االنتباه إىل  البياانت الرمسية لالحتياطات العاملية من النفط  العاملي من 
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، فحجم سياسية واقتصادية  ألسباباليت يتم نشرها سنواي وهي يف الغالب بياانت مغلوط فيها حتتمل التضخيم 
.عالوة على ذلك السعي السنوي  االحتياطات النفطية املكتشفة سنواي أصبحت ال تغطي نصف االستهالك

االنتاج واستخدامها للرفع من مردودية االابر النفطية وحتسني كفاءهتا االنتاجية سواء احلثيث حنو تطوير تقنيات 
ابر النفطية بدأ يقل حجم انتاجها عما كانت عليه ن معظم اآلأالعاملي ألكب دليل على  على املستوى العريب أو

زايدة  عالوة على ذلك، ات االستكشاف واالستخراج إىل املياه العميقة واألماكن الصعبة مع انتقال عملي سابقا
  لتلبية حاجياهتا الطاقوية . على مصادر طاقوية أخرى ابإلضافة اىل النفط االعتماد الدويل 

 خطواهتا أول اعتبارها ميكن االسرتاتيجيات من جمموعة النفطية العربية الدول الفرضية الثانية واملتعلقة بوضع      
،فقد ثبتت صحتها ،فالدول العربية النفطية ووفقا ملا مت عرضه من  النفطية ملواردها املستدام االستغالل حتقيق حنو

وانشاء لآلابر النفطية العربية اسرتاتيجيات واملتعلقة ابلرفع من معامل االستخالص وحتسني الكفاءة االنتاجية 
االستثمار يف الطاقات املتجددة  ووضع جم اصوهلا ،حتسني بيئة االعمال و فع من حصناديق الثروة السيادية ور 

 بدأت النفطية العربية الدول أن   على لدليلرؤى مستقبلية القتصاد بدون نفط  وغيها من االسرتاتيجيات األخرى 
 أحسن واستغالله  عليه افظةللمح اجلهد كل  جاهدة وتسعى  للنفط العقالين غي االستغالل خماطر فعال تدرك

 استغالل. 

 البحث نتائج :اثنيا

 واليت نوجزها يف ما يلي : نتائج لقد توصلنا إىل مجلة من ال   

 هلا ضوابط  تضعو  حيث رد الطبيعية امحاية املو  الذي تضمنمثل التنمية املستدامة هي النموذج التنموي األ ن  إ
خرى اليت كان هدفها الرئيسي فقط الرفع من مقارنة بباقي النماذج التنموية األ مؤشرات لقياسها تصصوخ  

على حساب و ترمجة على الواقع التنموي من جانبه االجتماعي  هناككون يدون أن  ةى املؤشرات االقتصاديو مست
 ؛س املال الطبيعيأتدهور ر 

  تمثل يف امل ول األ اجتاهني رئيسيني ،االجتاهوضحت التنمية املستدامة طرق استغالل املوارد الطبيعية من خالل
هذا االستغالل سيتم تعويضه  سمح ابالستغالل املتزايد للموارد الطبيعية ما دام أن  يالضعيفة والذي االستدامة 

حملافظة على املوارد املتمثل يف االستدامة القوية والذي يرى ضرورة اما االجتاه الثاين و أ،خرى أو احالله مبواد أابلفعل 
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كفأ هلذه املوارد مبا ألن يفوق معدل استخدام هذه املوارد معدل جتددها مع االستخدام اأيث ال جيب حالطبيعية 
 يكفل استمرارها لصاحل االجيال القادمة؛

 ا انتج ا ينتج عنهالسياسات االقتصادية اليت أتخذ بعني االعتبار احملافظة على املوارد الطبيعية غالبا م ن  إ
 ؛اقتصادي مستدام

  ابقي و قطاع الصناعة  هليلي  % 50 تعرف طلبا على النفط ليفوقساليت  كثر القطاعاتأيعتب قطاع النقل من
 ؛رىخالقطاعات األ

  ما يكون غالبا   الدول املنتجة للنفط ن عنها من قبل الشركات النفطية و اليت يتم االعالحجم االحتياطات
سياسية  وال تتم بناء رقام وذلك العتبارات مالية و حيث يتم تضخيم األ اخلطأحيتمل الشفافية و ىل إيفتقر  هاتقدير 

 ؛على حقائق جيولوجية
 خي  يساهم بشكل كبي كسيد الكربون املنبعثة من استغالل النفط  جتعل هذا األأحجم انبعااثت غاز اثين  ن  إ

م مقارنة بسنة 2011ىل ما يقارب الضعف خالل سنة إيف تغي املناخ  وظاهرة االحتباس احلراري حيث ارتفع 
 ؛م1975

  التوجه الدويل حنو استخدام  الطاقات البديلة   يةىل بداإاستهالك الطاقات البديلة يف العامل نتاج و إياانت بتشي
كب الدول أمريكية من الوالايت املتحدة األ ن  أومبا ،على الطلب العاملي النفطي  ثيأتسيكون له  ابلتأكيدهذا و 

على   لبداية اعتمادهانظرا استهالك النفط  ا يفتراجعستعرف  فإّنااملسيطرة على الطلب العاملي للنفط املستهلكة و 
قل أىل استخدامها تكنولوجيا حديثة إ ابإلضافةالصخري  زالغامثل الوقود احليوي و من الطاقة  خرىأواع أن

 ؛استهالكا للطاقة
  لكونه كثر املصادر اقباال عليها بعد النفط أمن و للنفط  صادر الطاقوية البديلةهم املأالغاز الطبيعي من سيكون
تستغرق فرتة اليت والطاقة النووية األكثر تلويثا للبيئة ، ذا ما مت مقارنته  ابلفحمإناحية البيئة  الثايل من املوقود ال

من رفيعة املستوى مع األللغاية وتتطلب معايي للسالمة و  مكلفةو ة سن 15 ىل إ 10زمنية طويلة ترتاوح ما بني 
عية يف حالة ن ينتج عنها من كوارث بشرية وطبيأمة الناجتة عنها وما ميكن اصعوبة التخلص من النفاايت الس

ىل ضخامة  إ ابإلضافةهما ت السامة الناجتة عنظرا حلجم املخلفانالنفط الصخريني ز و االغو انفجار هذه احملطات 
 ؛االستغالهلكمية املياه الالزمة 
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 بعاد التنمية املستدامة أنظرا لكوّنا الطاقة اليت استطاعت اجلمع بني طاقة املستقبل  ستمثل الطاقة املتجددة
،الطاقة الشمسية و الطاقة  طاقة الكتلة احليويةوحاليا تعد ، ،اجتماعية وبيئيةطاقة ذات منفعة اقتصادية فهي 

 ؛املتجددة استخداما  اتكثر الطاقأمن الكهرومائية 
  من  العامل بناء على ما هو متوافر نفطي يف كب حجم احتياطيأعلى تتوافر الدول العربية النفطية ال تزال

حجم  ن  أما هو مالحظ الكويت و ،العراق ، السعوديةملكة العربية امل يف مقدمة هذه الدول يتأتواحصائيات 
ىل اخنفاض عدد االكتشافات  احملققة  إويعود ذلك السنوات األخية ،االحتياطات يف هذا الدول بقي اثبتا خالل 

 ؛االنتاج زايدة وتيةو انعدامها متاما يف بعض السنوات مع 
  غي  اصبحت مستهلكأخية ا يف السنوات األّن  أ إالالدول العربية النفطية ورغم ضآلة استهالكها للنفط

ىل زايدة النمو السكاين مع ارتفاع مستوايت إوىل والذي راجع ابلدرجة األبعد تزايد استهالكها هامشي للنفط 
 ؛وخصوصا قطاع النقلتطور بعض القطاعات االقتصادية سعار الطاقة و أواخنفاض املعيشة 

 ىل يومنا هذا حمل الصراع الدويل مع إلكونه ال يزال اليت تواجه مستقبل النفط العريب التحدايت  استمرار ن  إ
النفط العريب  ن  إفاليت حظيت ابنتشار واسع فضال عن التحدايت البيئية والتنموية و اقوية طبدائل ظهور عدة 

 ؛وب الطبيعيضسيواجه حتمية النضوب االقتصادي قبل بلوغه الن
 صوهلا،التزاماهتا وحىت اسرتاتيجياهتا أفصاح عن حجم تنتهج سياسة التعميم وعدم اإلية دلسياصناديق الثروة ا ن  إ

فافية ىل املزيد من الشإال زالت تفتقر ّنا أكما   مدصول مالية طويلة األأتستحوذ على   هذه الصناديقفاالستثمارية 
 ؛حبد ذاهتا ة هلاأالدول املنشكثر من مصاحل أختدم مصاحل الدول املستضيفة هلا  يقفهذه الصناد،النزاهة  و 
  ذلك ال  ن  أ إالضمان استدامتها احملافظة على مواردها النفطية و  يفرغم اجلهود املبذولة الدول العربية النفطية و

فمعظم الدول دوالر للبميل  50ىل ما دون إ سعار النفطأبمجرد  اخنفاض فوهذا ما هو مالحظ حاليا ،يعد كافيا 
 ؛وتوجهت حنو السياسات التقشفية علنت العجز أالعربية النفطية 

  التقنيات النظيفة مشروعا يف جمال الطاقة املتجددة و تحدة قامته االمارات العربية املأمشروع مصدر الذي ميثل
ىل تعزيز الطاقة إوع املشر ا هتدف االمارات العربية املتحدة من خالل هذحيث .العاملي على املستوى العريب و رائدا 

 ؛تطوير التقنيات املتطورةاالبتكار و قائم على املعرفة و دعم عملية التنويع االقتصادي وأتسيس اقتصاد املستدامة و 
 هتا اعتمادا على سياساته نسب للدول العربية النفطية لرسم سياسااألنموذج النروجيي النموذج الناجح و ميثل ال

  ؛حسب خصوصية كل دولة الناجحة
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  حنو التنمية املستدامة كونه ميثل املسار للدول العربية النفطية    أمثال ااسرتاتيجي خضر بديالاالقتصاد األميثل
 فق ضوابط التنمية املستدامة .سبة جلميع القطاعات االقتصادية وتكييفها و ساليب املنايتضمن كافة األو 

   اقرتاحات البحث :لثااث

  وخصوصا يف  ولوية لقضااي التنمية املستدامةعطاء األإالتغلب على الرتدد داخل الدول العربية النفطية حيال
ع العمل على التنفيذ الكامل العوائد النفطية م استثمارىل غاية إما يتعلق ابستغالل النفط من بداية االستخراج 

 حيال ذلك؛لكافة التزامات الدول العربية النفطية 
  نفطية مع تقدمي كافة التحفيزات العربية ال للدولضمان دمج االهتمامات البيئية يف السياسات النفطية

الضوابط البيئية يف العمليات النفطية وضمان  الحرتامجنبية  و األأالتسهيالت للشركات النفطية سواء الوطنية و 
 ؛مستوى مالئم للتمويل للقيام بذلك

 تكنولوجيا النظيفة يف ال للتحفيز على ابتكار ابلشراكة مع الشركات النفطية التطويرنشاء معاهد للبحث و إ
 ؛دعم التعاون بني القطاع اخلاص والقطاع العام يف الصناعات النفطيةاستغالل النفط و 

  دارة املوارد النفطية واالستفادة منها يف إيتوجب على الدول العربية النفطية رصد خمتلف التجارب الناجحة يف
 استهالك للموارد النفطية؛و  مناط مستدامة إلنتاج أعلى مبنية نفطية  تعادة رسم سياساإ
  نواعه والذي أال بد للدول العربية النفطية من تطبيق احلكم الراشد واحلد من خمتلف مظاهر الفساد مبختلف

 د النفطية العربية ؛ئىل اهدار الكثي من العواإدى أ
 احلرص على عدم و يف جمال الطاقة البديلة وطنيا وعربيا وحىت عامليا اريع رائدة العمل على التخطيط للقيام مبش

يف هذا اجملال لالستفادة من  الرائدةتكرار هذه املشاريع بل العمل على تنويعها ابلشراكة مع الدول املتقدمة 
  ؛خياهتا
 كثر خالل االهتمام األوسع قاعدة صناعية من أمن العمل على بناء د على الدول العربية النفطية بال

فاءة كثر كأجعلها كالصناعات البرت وكيماوية و   ابألنشطة اليت تعتمد على امليزة النسبية للدول العربية النفطية 
 ؛قدرة على املنافسة دولياو 
  حسب امكانيات وخصوصية كل وىل ابلتنويع الدول العربية النفطية حتديد القطاع االنتاجي األيتوجب على

العوائد املتوقعة منه ك بعد  حتديد املوارد املطلوبة و ذلللقطاع النفطي و  يسيشكل البديل احلقيق والذيدولة 
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خصوصا يف و  ،تنظيم الضرائب وتقدمي احلوافز وغيها  دمن خالل التخفيف من القيو وتشجيع االستثمار لتنميته  
 ؛نفطللول يل األتكون البداملنافسة و على االنتاج و كب قدرة هلا أاجملاالت اليت تكون 

  البد أن ال يقتصر اجملال اجلغرايف لصناديق الثروة السيادية العربية على الدول املتقدمة فقط ،بل يتوجب
بل  سلوب واحد يف استثماراهتا أن ال تبقى مقتصرة على أتوسيع جمال عملها ليشمل الدول الناشئة ،ومن األفضل 

حىت يتوافر لكل جيل  ألصوهلاصول هذه الصناديق يف مشاريع منتجة مع حتقيق التوزيع العادل أال بد من استثمار 
االفصاح عن االسرتاتيجيات االستثمارية هلذه ء املزيد من احلوكمة ،الشفافية و ضفاإفرصته من هذا املورد مع 

 الصناديق؛
  خضر الناجحة يف االستثمار يف االقتصاد األيتوجب على الدول العربية النفطية رصد كافة التجارب الدولية 

خضر ّنا رصد التقدم حنو االقتصاد األأمؤشرات من ش،ووضع  ظروف كل بلدحسب امكانيات و خها استنساو 
 .اختاذ كافة التدابي لدعم هذا التحولل تسهيل عملية قياس هذا التقدم و جأذلك من و 

 :آفاق البحث  رابعا

 هاالذي يضمن استدامة رصيدملواردها النفطية  مثلاالستغالل األالدول العربية النفطية الزالت مل حتقق  ن  أمبا      
استثمارات اسرتاتيجية مدرة للدخل تعمل على الرفع من مستوى النمو االقتصادي وتضمن  ىلإ هاعوائد توجهو 

ىل إ مل يتم التوصل  إن هة مثل هذه املواضيع فن كان العديد من الباحثني الذين كان هلم السبق يف دراسإو ،استدامته 
،وحىت موضوع حبثنا هذا ال  خر كل منها على اآل  وأتثيحتديد دقيق ملدى ارتباط النفط العريب ابلتنمية املستدامة  

ويف  ة النفطية لكافة االسرتاتيجيات اليت تبنتها الدول العربييف حتليل هذه العالقة ،فلم نتطرق   كاماليعد شامال و 
يف استغالل املوارد ليه مستقبال إوما هو خمطط ، ابلتفصيلالقطاعات االسرتاتيجية يف كافة كل دولة على حدى و 

 النفطية وفقا لضوابط التنمية املستدامة ،فمن جهة مفهوم التنمية املستدامة ال يزال  مفهوما حديثا نسبيا وحباجة
ومن تقدمة مل حتقق كل أهداف التنمية املستدامة ابلشكل الكامل ،التطوير ،وحىت الدول املإىل املزيد من التوضيح و 

،حيث أّنا دول العربية النفطية بشكل عام واجلزائر بشكل خاص على الشح املعلومات والبياانت جهة أخرى 
مبواردها النفطية )االحتياطات ،االنتاج ىل قاعدة بياانت رمسية يتم نشر فيها كل ما يتعلق إلت تفتقر االز 

السرتاتيجيات احلالية او  االستهالك ،الصادرات وغيها من البياانت( وعرضها عرضا دقيقا دون تضخيم لألرقامو 
اسرتاتيجيات استثمارها صول صناديق الثروة السيادية و أحجم وحجم ايراداهتا و يف إدارة املوارد النفطية املستقبلية و 
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البيئية ويف خمتلف القطاعات االقتصادية  منعنا االقتصادية ،االجتماعية و ة سواء املستقبليوخططها التنموية احلالية و 
 كثر فيه .أمن تغطية املوضوع من كافة جوانبه  والتوسع 

جوانب حيث ميكن تناول هذا املوضوع مستقبال من خالل وهذا ما يتيح أبن يكون للموضوع آفاق حبث ،      
خمتلف صد هامة لر ستساعد على توفي قاعدة  ابلتأكيداليت ية مستقبلية و زمن أببعاداستشرايف معينة وبطابع حتليلي و 

ن أميكن  وملا الو االقليمي ،أسواء على املستوى الوطين االسرتاتيجيات العربية يف االستغالل املستدام للنفط 
النفطية يف  فقت ابلفعل يف استغالل مواردهاو  نفطية   عربيةلتجارب انجحة لدول  دراسة مستقبال  يكون هناك

 اطار ضوابط التنمية املستدامة .

سهام كبي يف إاليت سوف يكون هلا دق و األعمق و ليبقى ميدان البحث هذا مفتوحا للمزيد من الدراسات األ     
 ومن املواضيع اليت نقرتحها ما يلي :، ثرائهإ

 ؛للنفط العريب االستغالل املستداميف حتقيق .أمهية تفعيل التعاون العريب يف جمال النفط 1

  ؛فاقاآلالواقع و لدول العربية النفطية :خضر يف ا. االقتصاد األ2

 ؛كبديل اسرتاتيجي ملرحلة ما بعد النفط   حنو اقتصاد املعرفة العريب مهية التوجه أ. 3

 ؛ربية يف حتقيق التنمية املستدامةصناديق الثروة السيادية الع ر. اسرتاتيجيات تفعيل دو 4
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 قائمة المراجع 

 باللغة العربية -أوال

 الكتب  -1
 ، (النفط والسيطرة )دور النفط في التطور الرأسمالي الراهن على الصعيد العالمي أبو احلسن بين صدر ،

 .1980دار الكلمة للنشر ،بريوت ،لبنان ،
  وىل ،دار املسرية للنشر ،الطبعة األ اقتصاديات الوطن العربيحممود حسني الوادي ،العساف و أمحد عارف

 .2010والتوزيع و الطباعة ،عمان ،األردن ،
 1990،الدار اجلامعية ،بريوت ،لبنان ، اقتصاديات الموارد الطبيعية والبشريةمحد رمضان ،أمحد مندور و أ. 
 ، الطبعة األوىل ،دار أسامة للنشر (اقتصاد التنمية )نظريات ،نماذج واستراتيجيات إمساعيل حممد بن قانة،

 .2012والتوزيع ،عمان ،األردن ،
 ، اجمللد ،،موسوعة الشروق )عربية ،إسالمية وعاملية (  نموذج التوازن االقتصادي العامأمال العمري وآخرون

 . 1994األول ،دار الشروق ،القاهرة ،مصر،
  الطبعة األوىل،دار  دراسات في الجغرافيا االقتصاديةمود يوس  عقلة ،حماهلادي مساعدة و أجمد عبد،

 .2011اإلعصار العلين ومكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،
  اإلسكندرية ، ،املكتب اجلامعي احلديث  اقتصاديات موارد البيئةهشام حممد عمارة  ،إميان عطية ناص  و،
 .2007،مصر
  الطبعة األوىل ،دار ثاراس للطباعة والنشر ،أربيل ،  مخاطره وتحدياته البترول :أهميته ،خنسي ،بيوار،

 .2006كردستان العراق  ،
 ، 2010،األردن ،،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان مدخل إلى علم التنمية مجال حالوة وعلي صاحل. 
  دار الشروق للنشر ،،الطبعة األوىل مدخل إلى علم التنمية علي حممد املرسي صاحل ،مجال رضا عالوة و

 .2009والتوزيع ،عمان ،األردن ،
  الطبعة األوىل ،املؤسسة العربية للدراسات  إدارة التنمية العربية في ظل السياسة الالمنهجية،مجيل جريسات،

 .1998والنشر ،بريوت ،لبنان ،
 ، الطبعة األوىل ،دار الشروق ،القاهرة  الفكر االقتصاديدليل الرجل العادي إلى تاريخ حازم الببالوي،

 .1995،مصر ،
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 ، 2000اإلعالم ،بريوت ،لبنان ،،بيسان للنشر والتوزيع و  الصراع الدولي على النفط العربيحافظ برجاس. 
 ، الطبعة األوىل ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن محاسبة البترولحسني القاضي ومسري الريشاين،، 

2010. 
 ،  مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل  اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئةمحد بن حممد آل شيخ،

 .2007اململكة العربية السعودية ،، الرياض
 الدار اجلامعية ،االسكندرية العولمة المعاصرةإدارة التنمية المستدامة في ظل قاسم ، خالد مصطفى، ،

 .2007مصر ،
 ، 2009،الطبعة األوىل ،منشورات احلياة ،اجلزائر ،التجارة الدولية ودورها في النمو االقتصادي رنان خمتار. 
  رحاب صالح الدين ،الطبعة األوىل ،كلمات عربية للرتمجة ،ترمجة  دروس مبسطة في االقتصاد،روبرت مرييف
 .2013نشر ،القاهرة ،مصر ،وال
 ، البيئة والفقر في البلدان العربية بين سامل التوفيق النجفي ،إياد بشري اجلليب وأمحد فتحي عبد اجمليد

،الطبعة األوىل ،روافد النشر  متضمنات السوق واالقتصاد الموجه )سياسات ضياع الثروة الطبيعية و البشرية (
 .2012،للتوزيع والتوزيع ،القاهرة ،مصر 

 ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  مقدمة في اقتصاد التنميةسامل توفيق النجفي وحممد صاحل تركي القريشي،
 .1988املوصل ،العراق ،

 ، 1981،اجمللس الوطين للثقافة ،الفنون واألدب ،الكويت ، تكنولوجيا الطاقة البديلةسعود يوس  عياش. 
 ، 2011وىل ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن  ،األ،الطبعة وجهة نظر اقتصادية مسيح مسعود . 
 الدار  اقتصاديات الموارد والبيئةمحد السرييت ،أحممد م مصطفى ،أمحد رمضان نعمة اهلل و السيدة إبراهي،

 . 2007اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر،
 ، 2007،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ، اقتصاديات الموارد والبيئةالسيدة إبراهيم مصطفى وآخرون . 
  ر النهضة العربية للطباعة والنشر،دا مقدمة  في علم االقتصادحممد مدحت العقاد ،صبحي تادرس قريصة و ،

 1983بريوت ،لبنان ،
 ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر ، أساسيات في تصنيع النفطصالح حيياوي وفاروق الصويف،

1991 . 
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 ، وزيع ،القاهرةالت،الطبعة األوىل ،العريب للنشر و  احتالل العراق و مستقبل الطاقة والنفطعبد اخلالق فاروق ،
 .2006مصر ،

 ، النفط واألموال العربية في الخارج :خمس دراسات في االقتصاد الدولي المعاصرعبد اخلالق فاروق  ،
 .2002املعلومات ،مصر ،اخلدمات الصحفية  و وسة  للنشر و مركز احملر 

 الطباعة ،عمان ،  ،دار املسرية للنشر والتوزيع و ،الطبعة األوىل اإلعالم والتنمية،ي عبد الرزاق حممد الديلم
 .2012األردن ،

 ، 1988،الدار اجلامعية ،بريوت ،لبنان ، فصول في االقتصاد العربيعبد العزيز عجمية . 
 ، ديوان  وسط الكبير :الحقائق ،األهداف و التداعياتاألمشروع الشرق عبد القادر رزيق املخادمي،

 .   2005املطبوعات اجلامعية  ،بن عكنون ،اجلزائر ،
  األهداف اإلنمائية لأللفية في دولة قطر :تقييم واستشرافموزة املسلم ،عبد القادر لطرش،مسيح البستاين و 

 .2009لجنة الدائمة للسكان ،الطبعة األوىل ،لسلسلة دراسات ل
 ،الطبعة األوىل ،دار النشر املغربية ،الدار  مشاكل الطاقة و التكنولوجية في الدول الناميةعبد اهلل العاشور،

 .1981البيضاء ،املغرب ،
 ، 2010،الطبعة األوىل ،دار اخللدونية للنشر والتوزيع ،اجلزائر ، االقتصاد البيئيعبد اجمليد قدي. 
 ، الدار اجلامعية ،اإلسكندرية االقتصادية :تحليل كلي وجزئي للمبادئالنظرية عبد املطلب عبد احلميد،، 

 .2006مصر ،
 ، الدار اجلامعية ،اإلسكندرية أساسيات في الموارد االقتصاديةعبد املطلب عبد احلميد وحممد شبانة،، 

 .2005مصر، 
 ، للنشر والتوزيع ،عمان ، ،الطبعة األوىل ،دار احلامد  تاريخ األفكار االقتصاديةعبد علي كاظم املعموري

 .  2012األردن،
 ، فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهاالتنمية المستديمة :عثمان حممد غنيم و ماجدة أبو زنط ،

 ،2010الطبعة األوىل ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،
  الطبعة  العربيمؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن هدى زوير خمل  الدمعي ،عدنان داود حممد العذاري و،
 .2010وىل ،دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،األ
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 ، التغيير الهيكلي في الدول العربية :المنهج ،النظرية تنمية االقتصادية واالجتماعية و عصام عمر مندور
 .  2011،دار التعليم اجلامعي للطباعة والنشر والتوزيع ،االسكندرية ،مصر ، والقياس

 نان،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،لبنحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة واري ،علي خليفة الك 
1986. 

 ، ترمجة :هباء شاهني ،الطبعة األوىل ،الدار الدولية  مبادئ التنمية المستدامةف.دوجالس موسشيت،
 .2000لالستثمارات الثقافية ،القاهرة ،مصر ،

 ، الفنون واآلداب ، ،اجمللس الوطين للثقافة و  :إدارة المصادر البتروليةالنموذج النرويجي فاروق القاسم
 .2010الكويت ،

 ،  يث للنشر والتوزيع ،أربد ،األردن،عامل الكتاب احلد اقتصاديات العالم االسالميفليح حسسن خل ،
2012.   

 ،  عمان ،األردنالتوزيع وىل ،الوراق للنشر و ،الطبعة األ اقتصاديات الوطن العربيفليح حسن خل، ،
2004. 

 ،  2004الطبعة األوىل ،الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،، يالتمويل الدولفليح حسن خل. 
  ، 1980،الطبعة األوىل ،دار الفرايب ،بريوت ،لبنان ، مفهوم التنمية االقتصاديةكاظم حبيب. 
 اس علي ،اجمللس الوطين ،ترمجة عدنان عب البترولنهاية عصر يورغ شيندلر، ليزينربوكس و  هكولن كامبيل ،فراوك

 .1978الفنون واآلداب ،الكويت ،للثقافة و 
  ترمجة : صباح صديق الدملوجي ،الطبعة األوىل ،مركز دراسات الوحدة  ما بعد النفط،كينيث س ديفيس،

 .2009العربية ،
  1983،ديوان املطبوعات اجلزائرية ،اجلزائر ، محاضرات في االقتصاد البتروليمحد الدوري، أحممد. 
  الطبعة األوىل ،مؤسسة رؤيا  غذائية وبيئية (لموارد االقتصادية )طبيعية ،بشرية ،امحد السرييت ،أحممد،

 .2011للطباعة والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر ،
 الطبعة األوىل ،دار قتصادمبادئ علم االسني الوادي ،إبراهيم حممد خرنيس ونضال علي عباس ،حممد احل،

 .2010املسرية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،
 ، كتاب الكرتوين منشور على املوقع االلكرتوين  :  مبادئ االقتصادحممد الزنفلي، 

http://www2.askzad.com/genpages/paeb.aspx   
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 ، دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر الجغرافيا االقتصادية :أسس وتطبيقاتحممد الفتحي بكري حممد،، 
2008. 

 ، 2008،الطبعة األوىل ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ، الجغرافية االقتصاديةحممد مخيس الزوكة . 
 ، 1988ر املعرفة اجلامعية ،االسكندرية ،مصر ،ادجغرافية المعادن والصناعة ،حممد مخيس الزوكة. 
 دار  مقدمة في التنمية والتخطيطمدحت حممد العقاد ،ية ،صبحي تادرس قريصة و حممد عبد العزيز عجم،

 .1983النهضة العربية للنشر ،بريوت ،لبنان ،
  الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان الموارد واقتصادياتهاحممود يونس ،حممد عبد العزيز عجمية و،، 

1984. 

 ، 1974فارايب ،بريوت ،لبنان ،،دار ال البترول و العربحممد عجالن. 
 ، الوطين للثقافة والفنون واآلداب،اجمللس  النفط والمشكالت المعاصرة  للتنمية العربيةحممود عبد الفضيل، 

 .1979الكويت ،أفريل ،
 ، دار وائل للنشر و التوزيع  ،عمان ،  التنمية االقتصادية :نظريات وسياسات وموضوعاتمدحت القريشي،

 .2007األردن ،
 ، املعهد العريب للتخطيط ،الكويت ،  مستجداتبيئة والتنمية المستدامة :افاق و الطاقة و الجناة النيش،

2001 . 
 ،الطبعة األوىل المدخل إلى التفكير االقتصادي :المبادئ واالقتصاد الجزئي نوري عبد السالم بريون،

 .2003،أكادميية الدراسات العليا ،طرابلس  ،ليبيا ،
  التنمية المستدامة :االطار العام والتطبيقات )دولة اإلمارات العربية المتحدة الرمحن اهلييت ،نوزاد عبد

 . 2009اإلمارات العربية املتحدة ،،الطبعة األوىل ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ،نموذجا( 
 ،  في دولة قطر :االنجازات والتحديات التنمية المستدامةنوزاد عبد الرمحن اهلييت و حسن إبراهيم املهندي  

 .2008،الطبعة األوىل  ،اللجنة الدائمة للسكان ،الدوحة ،قطر ،
 ، الطبعة األوىل ،مؤسسة عبد احلميد شومان العرب والمرحلة االقتصادية الجديدةهشام اخلطيب وآخرون،،   

 .2009األردن ،
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 الرسائل الجامعية -2
 ، مذكرة ( 2010-1995تحليل مصادر النمو في االقتصاد الفلسطيني )بدر شحدة سعيد محدان،

 . 2012فلسطني ،، ةغز زهر ،ماجستري ،جامعة األ

 مذكرة ماجستري  ،جامعة الشرق ، الجوانب القانونية لتلوث البيئة البحرية بالنفطبراهيم دشيت ،إ عباس
 .2010ردن ،عمان ،األوسط ،األ
 
 المجالت -3
 ، 59،العدد (الكويت)،جملة جسر التنمية ،املعهد العريب للتخطيط  القومية الخضراءالمحاسبة أمحد الكواز،  

 . 2007جانفي 
  أسعار الفائدة وفكرة النضوب وتوجهات أسعار أمحد العبادي ، عمار حممد سلوأمحد حسني علي اهلييت و

 15،العدد  03اجمللد رقم ، (العراق)جامعة تكريت ،جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، النفط الخام
2009. 

 ، جملة التنسيق و التكامل الخليجي لمواجهة التحديات أمام صناعة البتروكيماويات أسعد السعد،
 .2014أفريل  ،103،العدد منتدى البرتول اخلليجي الثاين املستثمرون ،

 ، املستقبل ،مركز االمارات ،جملة آفاق الطاقة المتجددة في العالم العربي فرص واعدة باتر حممد علي وردم
 .2011، 11للدراسات و البحوث االسرتاتيجية ،العدد 

 ، التحديات(ط العالمية ) الحاضر ،المستقبل و سوق النفمكانة الدول العربية ضمن خارطة بلقلة إبراهيم، 
 .2013،جوان  10،العدد  (اجلزائر)اإلنسانية ،جامعة الشل  ات االجتماعية و جملة األكادميية للدراس

 ، كادميية ،جملة األلتسيير مداخيل النفط في الدول العربية  كأداةفعالية صناديق الثروة السيادية  بوفليح نبيل
 .2010، 04،العدد  (اجلزائر)،جامعة الشل   اإلنسانيةو للدراسات االجتماعية 

 ، وتطبيقاتها العملية ،مجلة النفط   االستخالص البترولي المحسن :آخر االبتكارات التقنيةتركي محش
 .2010،ربيع  133،العدد  36منظمة األقطار العربية املصدرة للنفط )األوابك ( ،اجمللد ، والتعاون العربي

 ، جملة العلوم االقتصادية والقانونية. دور الموارد الطبيعية في النمو االقتصادي العربيمجول أمحد االمني، 
 ، األقطار العربية  جملة النفط والتعاون العريب  ،منظمة،ي في مجال النفط والغاز التعاون العربمجيل طاهر

 . 2010،صي   134،العدد  36،اجمللد  )األوابك( املصدرة  للنفط
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 ، العدد  (الكويت)،جملة جسر التنمية ،املعهد العريب للتخطيط  أسواق النفط العالميةحسان خضر،
 .2006،نوفمرب 57
 ، جملة املستقبل العريب ،مركز دراسات  التحديات و الفرص المحيطة بمستقبل النفط العربيحسني عبد اهلل،

 .2011،فيفري  384،العدد )لبنان(الوحدة العربية 

 ، جملة املستقبل العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية  الفوضىثورة و الالربيع العربي بين خليدة كعسيس،
 2014،مارس  421،العدد )لبنان( 

 2014،جملة االيكونوميست،  رؤية االمارات االقتصادية :المرأة في العلوم ،التكنولوجيا والهندسة. 
 ، جملة الباحث االجتماعي ،جامعة  انعكاساتها على االقتصاد والمجتمعالنظرية السكانية و زهري طافر،

 . 2010،سبتمرب  10،العدد   )اجلزائر(قسنطينة 

 ، جملة آفاق املستقبل ،مركز االمارات ، رائد لمشروعات الطاقة المتجددةمصدر مطور سلطان أمحد جابر
 .2011، 11العدد لدراسات و البحوث االسرتاتيجية ،ل
 ، المشاريع األقطار العربية :الوضع الحالي و  في االسمدة والبتروكيماويات صناعةمسري القرعيش

،العدد  36،اجمللد  )األوابك( العربية املصدرة للنفطالتعاون العريب ،منظمة األقطار ،جملة النفط و  المستقبلية
 . 2010،شتاء  132
 ، جملة النفط  التطورات في أسعار النفط العالمية وانعكاساتها على االقتصاد العالميالطاهر الزيتوين،

 . 2010شتاء  ، 132،العدد 36،اجمللد  )األوابك(والتعاون العريب ،منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول 
 ، جملة  دراسة تحليلية لواقع القطاع النفطي في العراق وآفاقه المستقبليةعبد الستار عبد اجلبار موسى،

 . 2010، 85العدد )العراق( ،  اجلامعة املستنصرية، اإلدارة واالقتصاد

 ، العربية أثر االنفاق في الناتج المحلي االجمالي :دراسة تطبيقية على االمارات علي سي  علي املزروعي
،  28،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،اجمللد  م2009-1990المتحدة  خالل السنوات 

 .2012، 01العدد 
 ، جملة جامعة األزهر ،جامعة األزهر  العوامل التي أثرت على تقلبات أسعار النفطعماد الدين حممد املزيين،
 .2013، 01،العدد  15،اجمللد  (فلسطني)
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 جملة النفط  دور إدارة الهيدروجين في تحسين القيمة المضافة في صناعة تكرير النفطمكي ، عماد،
 . 2011،خري   139،العدد  37والتعاون العريب  ،منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول )األوابك (  ،اجمللد 

 ، جملة النفط  والتعاون العريب ،   النموذج النرويجي :إدارة المصادر البترولية مراجعة كتابعماد مكي،
 . 2010،ربيع  133،العدد 36، اجمللد  )األوابك( منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول

  جامعة ،جملة املنارة ، التنمية المستدامة:دراسة نظرية في المفهوم والمحتوىعثمان غنيم  ،ماجد أبو زنط و
 .2006، 01العدد ، 12اجمللد ، (ردنآل البيت )األ

 ،  جملة حبوث اقتصادية  صناديق الثروة السيادية ودورها في ادارة الفوائض النفطيةماجد عبد اهلل املني،
 . 2009،صي   47عربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد 

 ، جملة  تشخيص المرض الهولندي ومقومات اصالح االقتصاد الريعي في العراقمايح شبيب الشمري،
 . 2010، 15،العدد  03،اجمللد  (العراق)واإلدارية ،جامعة الكوفة للعلوم االقتصادية  الغري
 ، جملة سلسلة اجتماعات اخلرباء ،املعهد  استخدام العوائد النفطية :حالة دولة الكويتحممد ابراهيم السقا،

 . 2009،ماي  33،العدد  (الكويت)العريب للتخطيط 
 ، جملة جامعة  م :البحث في االسباب و النتائج2003يطاني للعراق عام الغزو األمريكي البر حممد أمحد،

 .2004، 4+ 3العدد ، 20دمشق ،اجمللد 
 ، فاق فريقية جنوب الصحراء في استغالل عائدات النفط :اآلتجربة الدول األحممد احلسن اخلليفة

 .2007،جوان  44،جملة املصريف ،بنك السودان املركزي ،العدد  والتحديات

 جملة آفاق املستقبل ،مركز االمارات للدراسات والبحوث  الصراع على النفط مجدداالعسومي ، حممد،
 .2011، 09،العدد  (االمارات العربية املتحدة)االسرتاتيجية 

 ، جملة  دول مجلس التعاون الخليجي ودورها في تعزيز احتياطات النفط العالميةحممد حسن عبد ربه،
 . 2011،مارس  12،العدد  03الصناعية ،اإلصدار   اتانسياب ،منظمة اخلليج لالستثمار 

  الوقود الحيوي السائل بديل النفط :مفهومه وأثاره مع إشارة إلى عقيل عبد حممد ،حممد راضي جعفر و
، 09،اجمللد كوفة )العراق( ،جامعة الاإلدارية جملة الغرى لألحباث االقتصادية و ، دولة اإلمارات العربية المتحدة

 .2013، 29العدد 
 ، على املوقع اإللكرتوين :  24العدد ،اهليئة العامة السورية للكتاب ، التلوث النفطيحممد عبود، 

http://syrbook.gov.sy/sites/default/files/%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7

%D9%8A%2024.pdf 
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 ، مركز ،جملة بيئة املدن االلكرتونية ، استخدام الطاقة المتجددة في دول الخليجمركز البيئة  للمدن العربية
 .2012،يناير  01العدد ، البيئة للمدن العربية

 ، والعرب ،مركز االحباث ،جملة ايران  االقتصاديات المتنامية :تصدير النفط ودور الحكومةمسعود كارشناس
 وسط .الدراسات االسرتاتيجية للشرق األالعلمية  و 

  جملة  التدهور البيئي في الوطن العربي :التحدي الستدامة الحياةعباس الزين ،مي جردي ،رمي فياض و،
 .2014،جانفي  419املستقبل العريب  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد 

 ، مشاكل وآفاق التنمية السياحية المستدامة  في البلدان االعضاء بمنظمة المؤتمر االسالمي نبيل دبور
ألحباث االحصائية ،جملة التعاون االقتصادي بني الدول االسالمية ،مركز ا لى السياحة البيئيةإشارة خاصة  إمع 
 .2004، 01،العدد  25للدول االسالمية ،اجمللد قتصادية  واالجتماعية والتدريب االو 
 ، جملة  2014-2000التنمية البشرية في الجزائر وآفاقها في ظل برنامج  التنمية نصرية قوريش،
 .06،2011العدد )اجلزائر ( ،امعة الشل  ج، واإلنسانيةكادميية للدراسات االجتماعية ألا
 ، زمات المالية واالقتصادية في سيادية  لتجنب األرؤية لتفعيل دور صناديق الثروة الهشام عبد الباقي

، لس التعاون لدول اخلليج العربيةمانة العامة جمل،جملة التعاون ،األ التعاون لدول الخليج العربية دول مجلس
 . 2010،مارس  69،العدد  23اجمللد 
 ، 2013،مارس  50صندوق النقد الدويل ،العدد ،جملة التمويل والتنمية ، االعمالقطاع ويل نصر. 
 جملة  أثر االتفاقيات البيئية على الصناعة النفطية  في دول الخليج العربي، البوعلي حيىي محود حسن،

 . 2008، 02،العدد  06،اجمللد جامعة البصررة )العراق( ،العلوم االقتصادية 
   جملة العلوم االجتماعية ،اجمللد  هل القطاع النفطي محرك للتنمية أم معوق لها ؟،يوس  خليفة اليوس،
 .2004، 01،العدد  32

 
 المؤتمراتالندوات ،الملتقيات و  -4
 ، امللتقى الثاين والعشرين ألساسيات صناعة النفط والغاز ،منظمة األقطار  اإلعالم البتروليأسامة اجلمايل،

 . 2013ريل  أف،الكويت ، )األوابك(العربية املصدرة للبرتول 
 الصناعات حول ندوة ،دور الصناعات الخضراء في التخفيف و التكيف مع تغير المناخ مري الرفاعي ،أ

االجتماعية يف الدول العربية ،املنظمة العربية للتنمية الصناعة  يف تعزيز التنمية االقتصادية  و  اخلضراء  ودورها
  .2011سبتمرب  28/29،لبنانالتعدين ،بريوت ،و 
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 ، املؤمتر اإلحصائي العريب  المؤشرات البيئية كجزء من مؤشرات التنمية المستدامةمخيس عبد الرمحن زداد،
 .  2009 الثاين ،املعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية ،ليبيا ،نوفمرب

 ، المستديمة :مبادلة  قراءة في صناديق الثروة السيادية ومساهمتها في تحقيق التنميةرمضان بطوري
ول حول البدائل التنموية يف االقتصادية العربية وترشيد استغالل املوارد يف ،امللتقى الدويل األ للتنمية نموذجا

 .2012نوفمرب  21/22التغريات االقليمية و الدولية ،جامعة اجللفة ،
 ، علمي حول جمتمع املعرفة يف الوطن ،ملتقى بعاد مجتمع المعرفة في الوطن العربي أعبد اجمليد الربكة  قدي

 . 2014فريل أ 24-22نية ،الرياض ، مالعريب ،جامعة ناي  العربية للعلوم األ
 ، في ظل التحديات البيئية :الدول النامية البيئية بين المسؤولية االجتماعية غريب هشام وحممد مداحي
املسؤولية االجتماعية ،جامعة بشار ، ال و عم،امللتقى الدويل الثالث حول منظمات األالمسؤولية التنموية و 
 . 2012فيفري  14/15
   ) ترشيد استخدام الطاقة في القطاع الصناعي في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )االسكوا،

 . 2006ماي  17-14،مؤمتر الطاقة العريب الثامن ،عمان ،األردن ، الدول العربية
 ،  ملتقى الطاقة العريب ،  دارة الفوائض النفطيةإصناديق الثروة السيادية ودورها في ماجد عبد اهلل املني،

    .2009سبتمرب  24بريوت ،
 ، ين ألساسيات صناعة ،امللتقى الثاين والعشر بدائل الوقود في قطاع النقل واقتصادياتهامأمون عبسي حليب

 .2013فريل أ11-07، )األوابك(منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول ، النفط والغاز

  لى اقتصاد  إواالبتكار وشروط االنتقال للمستقبل :تنمية مجتمع المعرفة  االستعدادبراهيم منصور ،إحممد
العربية  والشراكات   ،امللتقى العلمي حول الرؤى املستقبلية المعرفة في الوطن العربي )دراسة حالة مصر (

 .  2013فيفري  5-3اخلرطوم ،السودان ، الدولية ،
 امللتقى الدويل   عرض لبعض جوانب التجربة النرويجية في استغالل النفطفارس طلوش ،و  مراد كواشي،

فاق آحول تقييم اسرتاتيجيات وسياسات اجلزائر االقتصادية الستقطاب االستثمارات البديلة للمحروقات يف 
 .2014أكتوبر  28/29لفية الثالثة باجلزائر ،جامعة املسيلة ،األ
 ، الندوة االقتصادية الدولية حول دور الوسيطية االقتصادية يف  في مفهوم التنمية ومصطلحاتهانصر عارف،

 . 2008وت أ 28التنمية و التطوير االجتماعي ،مجعية العزم والسعادة االجتماعية  ،طرابلس ،لبنان ،
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 ،  ل البيت امللكية ،مؤسسة آ،املؤمتر العام اخلامس عشر ألكادميية  أهمية البيئة في عالمنا اليوماهلادي بكوش
 . 2010سبتمرب  28/29آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي ،األردن ،

 ، دور شبكات الغاز في التنمية المستدامة  والتكامل في الدول العربيةهادي رضوان ،وليد الدغيلي  ،
 . 2009ديسمرب  22/23ون االقليمي ،بريوت ،لبنان ، اجتماع خرباء حول دور شبكات الطاقة يف التعا

 التقارير الدراسات و   -5
 قطاع البترول والغاز الطبيعيدارة البيئة :اإل ما بين بلدان الجنوب فيفي التعاونبراهيم عبد اجلليل ،إ  ،

   UNEP.pdf-13nov07/B1-css.escwa.org.lb/sdpd11 على املوقع االلكرتوين :،مم املتحدة للبيئة برنامج األ

 ، تغري :  تقرير حول البيئة العربيةجهود التخفيف من تغير المناخ  في العالم العربي ،ابراهيم عبد اجلليل
 . 2009،املنتدى العريب للبيئة والتنمية  ، ثر تغري املناخ على البلدان العربيةأاملناخ :

 فريقيا :هل يوشك على اجتياز المنعطف أوسط وشمال الشرق األالوسطى ،سيا آوسط و دارة الشرق األإ
 .2014،صندوق النقط الدويل ،ماي  الحرج ؟

  أوت  27،مركز سبأ للدراسات اإلسرتاتيجية ،اليمن ، التقدم الصناعي ومصير اإلنسانيةمحد البعداين،أأروى
2011 . 

 خضر و أالسير نحور إنشاء اقتصاد ، 2013-2010ومؤشراهتا  املستدمية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية
  .www.developpement-durable.gouv.fr/sndd : املوقع االلكرتوين  ،علىمنصف

 ، 2012، قطر ،جويلية 2030رؤية قطر الوطنية األمانة العامة للتخطيط التنموي . 
  على املوقع االلكرتوين :  1992، اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشان تغير المناخ،األمم املتحدة، 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convarabic.pdf 

 الدورة  السياسات العامة :قضايا السياسات العامة الناشئة(،االقتصاد األخضر)قضايا ، األمم املتحدة
 24-21،برنامج األمم املتحدة للبيئة ،نريويب ،لمنتدى البيئي الوزاري العاملي ل السادسة والعشرون جمللس اإلدارة

 .2011فرباير 
 لصناع  اقتصاديات صناديق الثروة السيادية :قضاياودايربداس ،عدنان مزارعي وهان فان درهورن ،أ

 . 2010صندوق النقد الدويل ،، السياسات
 ، 2013،تقرير التنمية البشرية  برنامج األمم املتحدة االمنائي . 
 1997،جانفي  إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامةمم املتحدة االمنائي ،برنامج األ. 
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 ، من االنسان في البلدان العربيةأتقرير التنمية االنسانية العربية : تحديات برنامج األمم املتحدة االمنائي، 
2009. 

 ، 2014، تقرير التنمية البشريةبرنامج األمم املتحدة االمنائي. 
 االنسانجل التنمية ورفاهية أ:البيئة من توقعات البيئة للمنطقة العربية مم املتحدة للبيئة  ،برنامج األ 
،2010. 
 2003، الوضع البيئي في العالم العربيمم املتحدة للبيئة :املكتب االقليمي لغرب آسيا ، برنامج األ. 
 نحو اقتصاد أخضر :مسارات الى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر : مم املتحدة للبيئة ،برنامج األ

 . 2011، مرجع لواضعي السياسات
  ، تقرير حول الطاقة املستدامة  العالمي والمحلي النفط العربي في السياقبسام فتوح ولورا الكتريي ،

 ،2013:التوقعات ،التحديات واخليارات ،املنتدى العريب للبيئية والتنمية ،بريوت ،لبنان  ، 
  ، اث السياسات االقتصادية أحبمعهد ، االقتصادي وأثرهبنيته قطاع الخدمات الفلسطيني :بالل الفالح

 .2013الفلسطيين ،
  التنمية االنسانية في البلدان العربية وتأثيراترسم خارطة تهديدات تغير المناخ  العشا ،بلقيس عثمان  ،

 . 2010تقرير التنمية االنسانية العربية ،
 ، التنويع االقتصاديخليجي تدعم التنمية المستدامة  و مشاريع دول مجلس التعاون البنك قطر الوطين ،

 . 2014جويلية 
 ، نتاج النفط  و الغاز  من المصادر غير التقليدية وتأثيره على المملكة العربية مستقبل اجدوى لالستثمار

 . 2013،ديسمرب   السعودية
 جل رفاهية االنسان في أاالستدامة البيئية من مم املتحدة للبيئة ،مم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمجعية األ

 . 2014جوان  27-23،نريويب  ،وىل ،الدورة األ 2015خطة التنمية لما بعد  عام 
 ، املعهد العريب للتخطيط  قطار العربية : الفرص والتحدياتالنفط والتنمية المستديمة في األمجيل طاهر،

 . 1997الكويت ،ديسمرب 
 ، دليل الصحفي يف جمال   الرقابة على النفط التخلص من لعنة الموارد :جون روبريتس  ،مقدمة عن النفط،

 . 2005،معهد اجملتمع املنفتح ،نيويورك ، الطاقة والتنمية
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 ، فاق(المستدامة في دولة قطر ) الواقع واآل مؤشرات التنمية االجتماعيةحسن بن إبراهيم املهندي 
 . 2008سلسلة دراسات سكانية ،الطبعة األوىل ،اللجنة الدائمة لإلسكان ،الدوحة ،قطر ،

 ، التوقعات  )بيئة العربية :الطاقة املستدامة تقرير حول ال،في السعودية مستقبل الطاقة خالد السليمان
 . 2013،املنتدى العريب للبيئة والتنمية  ، (التحديات واخليارات

 ، سياسات الطاقة المتجددة في دول الخليج :دراسة حالة مدينة مصدر الخالية من الكربون دانيال رايش
  .2011املناخ والبيئة يف العامل العريب ،ماي السياسة حول تغري حباث و منتدى األ، في ابو ظبي

 ، 2010كتوبر أ،جامعة جريويث ،لندن ، لى االنفاق العامإلماذا نحن  بحاجة دايفد هال، 
 ، اإلصالح سياسة الزراعية ،وزارة الزراعة و ،املركز الوطين لل االقتصاد البيئي والتنمية المستدامةدوناتو رومانو

 . 2003الزراعي ،دمشق ،ديسمرب 
  التخلص من لعنة ثار صناعة النفط على البيئة واجملتمع وحقوق اإلنسان ،آواسكو وكارول ويلش ،ديفيد

 .2005نيويورك لصحفي يف جمال الطاقة والتنمية ،معهد اجملتمع املنفتح ،دليل ا،  الموارد : الرقابة على النفط 

  وق النقد صند، ظل االوضاع الجديدة ولويات اصالح االدارة المالية العامة فيأخرون ،آرال  شامي و
 .2012فريل أالدويل والبنك الدويل ،

 ، وراق  أسلسلة ، صناديق الثروة السيادية العربية في خطاب العولمةحين يتكلم المال :سفني بريينت
 .2008كتوبر أ، 12وسط ،العدد مركز كارنيغي للشرق األكارنيغي ،

 ، 2013،ماي  فريقياأوسط وشمال االقليمي للشرق األفاق االقتصاد آصندوق النقد الدويل. 
 ،  2011، التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العريب. 
 ،  2012، التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العريب . 
 ،  2013، التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العريب . 
 ، 2014، االقتصادي العربي الموحد التقريرصندوق النقد العريب. 
 ، تقرير املنتدى العريب للبيئة  خضر في عالم عربي متغيراالقتصاد األ، الصناعةطارق سيد ووليد الفياض،
 . 2011التنمية ،و 
 ، قطار العربية املصدرة للبرتول منظمة األ،تطورات الصناعة البترولية في الدول العربية عباس علي النقي
   .2013الكويت ،وابك ( ،)األ
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 ، التقرير االسرتاتيجي السابع ،مركز ، زمة المالية على السياسات النفطية العربيةتأثير األعبد احلافظ الصاوي
 .2010البيان للبحوث والدراسات ،

 ، بعاد وسياسات معالجة مشاكل الحرمان المتشابكة في الدول دليل الفقر المتعدد األعبد احلميد نوار
 .2014قليمي للدول العربية ،املكتب اإلمنائي ،مم املتحدة اإلالتنمية االنسانية العربية ،برنامج األ تقرير، العربية

 ، خضر في عالم عربي متغيراالقتصاد األ، الزراعةموسى نعمت و بن ناصر العلوي ،عبد الكرمي صادق   
 . 2011التنمية ،تقرير املنتدى العريب للبيئة و 

 ، 2013العراق ،وىل ، معهد دراسات عراقية ،الطبعة األ، الدكتاتوريةالريعية و الدولة عدنان اجلنايب . 
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 .2014مركز اخلليج لسياسات التنمية،، السلطةو 
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  منشورات  القتصاد والتجارة الدولية )النفط السوري نموذجا(همية النفط في اأبراهيم ،إقصي عبد الكرمي،
 .2010لبنان ،اهليئة العامة السورية للكتاب ،وزارة الثقافة  ،دمشق ،
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 .2001،األمم املتحدة ،نيويورك ،االسكوا :تحليل النتائج



336 
 

 االستعراض اإلقليمي لمؤسسات التنمية المستدامة وا(،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )االسك
 .2011،األمم املتحدة ،نيويورك ، في المنطقة العربية

 ،)خضر في سياق التنمية المستدامة االقتصاد األاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )االسكوا
 .2011مم املتحدة ،نيويورك ،أكتوبر ،األ والقضاء على الفقر

  ان المنتجة للنفط :حالة التنويع االقتصادي في البلدسيا ،آاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب
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 . 2014، الحجم

 ، مام المملكة العربية السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون أالفرص المتاحة جمموعة سامبا املالية
 .2012جوان ،، ،اململكة العربية السعودية م2016-2012الخليجي في الفترة 

 اململكة العربية السعودية ،سبتمرب  التوقعات ألسواق النفط على المدى البعيدمبا املالية ،اجمموعة س،
2008.   

 ، املنتدى ،البيئة العربية : حتديات املستقبل حول ،تقرير   التصحرالقحط و ،القحل حممد عبد الفتاح قصاص
  .2008 ،التنميةللبيئة و  العريب
 2012قطر،، القتصاد السياسي لمنطقة الخليجمركز الدراسات الدولية و االقليمية ،ا. 
 2010،السعودية، اقتصاديات الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعوديةوالبحوث ، مركز الدراسات.  
 ، الحفاظ على نظام و ناء االستقرار االقتصادي الكلي السياسة النقدية للعراق :بمظهر حممد صاحل قاسم

 . 2012 فريلأ،بيت احلكمة ،العراق ،مالي جديد 
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 2006، 33، العدد  تقرير االمين العام السنويقطار العربية املصدرة للنفط )االوابك(،منظمة األ. 
 ، 2008التنمية ،،تقرير املنتدى العريب للبيئة و تحديات المستقبل ية :البيئة العرب، موارد املياهموسى نعمة.   
  ، تقرير املنتدى العريب للبيئة  خضر في عالم عربي متغيراالقتصاد األ،  السياحةهبة عزيز و اديث شيفار،
 . 2011التنمية ،و 
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 االلكرتوين : 
http://exportinitiative.dena.de/fileadmin/user_upload/Technologieausstellung/2012/TA_2012_a
r.pdf    

 ، 2012،موجز تنفيذي ،. توقعات الطاقة الدوليةوكالة الطاقة الدولية. 
 
 
 الجرائد -6
 ، االقتصادية ،   جريدة ، النفط ) النرويج نموذجا ( وأسعارالتقلبات االقتصادية عبد اهلل حممد احلسن

 . 2014ديسمرب 04، 7724العدد 
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2.pdf-api.org/images/publication/pdfs/146/146_j1-www.arab    
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 http://www.tnc-cc-eeaa-eg.com/Pics/dwnld311.pdf   

 ، التنمية المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية و المسؤولية عن عبد اهلل بن مجعان الغامدي
 على املوقع االلكرتوين:، 2007،أوت حماية البيئة 

 http://www.ao-academy.org/docs/altanmiyah_almostadama_0904009.doc 

  تداعياتها  سبابها ،أزمة المالية العالمية حقيقتها ،األوصفي عبد الكرمي الكساسبة ،علي فالح املناصري  و
 على املوقع االلكرتوين  :، وسبل العالج

http://boulemkahel.yolasite.com/resources/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85

%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D

8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%

D9%82%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7.pdf 

  )على املوقع االلكرتوين :  قائمة الدول حسب انبعاثات ثاين اكسيد الكربون،املوسوعة احلرة )ويكيبيديا، 
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 :الملخص
،ولقد حققت بعض الدول النفطية جناحا يف إدارة مواردها النفطية يف حني مصدر دخل رئيسي للعديد من الدول النفط ميثل          

ظهرت احلاجة إىل مل يعد املفهوم التقليدي صاحلا و الرتكيز على أبعاد جديدة يف عملية التنمية،و مؤخرا أصبح و . اآلخرخفق البعض أ
تساهم الدول العربية يف تزويد االقتصاد العاملي بالنفط ،إال ام أال وهو التنمية املستدامة .و االنتقال إىل منوذج تنموي بديل ومستدضرورة 

البد من االستخدام املستدام له ف.ما ينضب يوماسوف خصوصا إذا علمنا أن هذا املورد ها هناك العديد من التحديات اليت تواجه أن  
يف ظل التحديات اليت تواجه متكن الدول العربية النفطية من حتقيق االستغالل املستدام للنفط ىل دراسة مدى إيهدف هذا العمل لذا .

قيق االستخدام املستدام ومدى فعاليتها يف حتهم االسرتاتيجيات اليت تبنتها الدول العربية النفطية أمستقبل النفط العريب مع الوقوف عند 
كثر فعالية يف أن يصدر عن صناع القرار من اسرتاتيجيات مستقبلية أعلى ضوء بعض التجارب الدولية يف انتظار ما ميكن  للنفط

 استغالل النفط العريب يف اطار ضوابط التنمية املستدامة. 
 .يجيات االستغاللالدول العربية  النفطية ،اسرتاتعية ،النفط ،التنمية املستدامة ،:املوارد الطبي الكلمات المفتاحية

 
 

Résumé :  

             Le pétrole représente la principale source de revenus pour beaucoup des pays. Certains pays pétroliers 

ont réussi à gérer leurs ressources pétrolières, tandis que d'autres ont échoué. Récemment, Il est devenu  

concentration sur nouvelles dimensions dans le processus de développement, le concept traditionnel n'est donc 

plus valable, il est devenu nécessaire de passer à un modèle de développement alternatif qui est le 

développement durable. Les pays arabes contribuent à fournir le pétrole à l'économie mondiale, mais il y a de 

nombreux défis à relever  surtout si nous savons que cette ressource sera épuisée un jour. IL doit donc avoir une 

utilisation durable. Alors, ce travail vise à étudier l'ampleur de pouvoir d'atteindre  une exploitation durable de 

pétrole dans les pays pétroliers arabes à la lumière des défis de l'avenir du pétrole arabe sans oublier les 

stratégies les plus importantes adoptées par les pays pétroliers arabes et leur efficacité dans la réalisation de 

l'utilisation durable de pétrole à la lumière des certaines expériences internationales dans l'attente de ce qui 

pourrait être délivré par les décideurs des stratégies futuristes sont meilleur dans l'exploitation du pétrole arabe 

dans le cadre des contrôles de développement durable. 

Mots clés :Les ressources naturelles, le pétrole, le développement durable, les pays arabes pétroliers , les 

stratégies d'exploitation. 

 

 

Abstract : 

             Oil is the main source of income in many of its the producing countries , some oil-producing countries 

had been successful in the management of oil resources, while some others failed. Recently ,became the focus 

on a new dimensions in the development process and the traditional concept is no longer is valid and there was 

a need to move to an  alternative model of development, namely sustainable development . the Arab countries  

contribute in the supplied the  global economy with oil, However, there are many challenges facing it  

especially if we know that this resource would drained  one day, to be sustainable use for it .Therefore ،This 

work aims to study the extent of Being able to achieve sustainable exploitation of oil in Arab oil countries  in 

the light of the challenges facing the future of the Arab oil With a stand up at   the most important strategies 

adopted by the Arab oil-producing countries and their effectiveness in achieving the sustainable use of oil In 

light of some international experiences waiting for what could be issued by the decision-makers from  future 

strategies   most effective in exploiting the Arab oil s in the context of sustainable development controls. 

Keywords :   Natural resources, oil, sustainable development, the Arab oil states, exploitation strategies. 


