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 اإلهــــــــــــــــــــــــــــــــداء
بسم اهلل و الصالة والسالم على أشرف خلق  اهلل الرمةقا الةاق اة ال قجم أنةسقدن سقد  ج    

 :إلىةمة  صلى اهلل علده وسلم، أةج بس   اه ي هذا السةل الةتواضع 

الذين حملواا مموو اموا والواا يمووان قاحوو ديوب اللوو  ياللحوة ا المحيوة االح وان  إلى   

الذين ألهما و طقق ال الاح األولاا علوى الوااقحو عمويل ال بوة يوال ا ال ووائ الووا ل  إلى

 .المعقفة إلى

 اا وخاالو ، االوتو، إ 

 إلقىاألةقل ةقن دلاة قن  قور المدقجة و رةقع السقسج ة و دشقجحر ن المقق و الشقو  و  إلى   
 .ةن كج ت أروامام شتلا فن  سدج رومن و ةجعالوا وسدبقون دجسةد ج لفؤا ي و عةري

 ا تل يل  واالتو ا اي تو مياق                                            

 .كل رفقجء ال رق و كل ةن تقجسةت ةسام كأم الص اقا إلى   

 .األسرة النجةسدا كل أفرا  إلى   
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 عرفانشكر و 
    الدددوتوراألسددتاا األسددتاا المكددر   إلددىأتقدد  االكددكر الجزيددالم واال تنددام الع ددي م    

 توجيهاتدددهلو  إشددرافه خدد  وجهددد  وقدد اذلدده  عدد   دد  م لمددا يو اعبددد الددربا  ادد  الددز 
 .اب هذا العمالدإنج  راحال  م ف  وال دددوام حاضرا  عقد  ف  القيمة ونصائحه

و إثدددرائه   ومددا أتقدددد  االكدددكر الجزيددال ألعضددداش لجندددة المناقكددة علدددى حضدددوره     
 .لموضوع األطروحة

وددال  دد   ددد لدد  يددد المسدداعدة فدد  انجدداب هددذ    إلددىومددا أتقددد  االكددكر ال لدد       
 .األطروحة
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 ملخص

دلقضالااا دلياياالل ودلقالاسل دلقناة الال ودادق الاا  موضالو  إلال لنا من خالل  ذال ا دلاسد الل دلق الس  و اح    

دلالاو    إلال دألخضس، دلال   د القق ا دذقمالاال دادق الاااان و دلتايالات دادق الااال دلاولاالل، يا ضالاةل 

. مااللو دلمؤ  ات و دلمجقمال  دلمالانا دلالاولا، خا الل ةالا تال  دلق الوسدت دادق الااال و دلياياالل دل ال

ن كا الالاقتا ةجال  دلقالالاسل دلقناة الال للدق الالاا د  يتالا  إس الام مقاسيالالل ةمجاالل جالالاال حالو  دلقضالالااا دلياياالل و 

نخفاض أ  اس د  ، و 8002دادق اا دألخضس، ا اما ي ا دألزمل دلمالال ل اال  إل دلجزديس  و قحوله 

 .لدق اا دلجزديس دليقسو ، وزااال حال دلقضااا و دلمشكلت دليايال، وض   دلقاسل دلقناة ال ل

         دضالالالااا و مشالالالكلت ياياالالالل كقخاالالالس دلمنالالالا  ل الالالانا مالالالن ةالالالاقأن دلجزديالالالس  إلالالال وقو الالالجت دلاسد الالالل      

ن كالالالل  الالالجيا ةجالالال  دالالالاسقتا إقماالالالز أاديتالالالا دليايالالالا يالضالالال  ، كالالال  ذالالال د كمالالالا و دلق الالالحس ونالالالاسل دلماالالالاا، 

دألخضالالالس لمالالالا لالالاله مالالالن ةوديالالالا  الالالقادمقتا، دألمالالالس دلالالال   ا الالالقوجا دلقحالالالو  نحالالو دادق الالالاا إدلقناة الالال و 

حمااالالالل دليايالالالل و دلققجالالالا  مالالالن حالالالال )، وياياالالالل (سةالالال  دلقالالالاسل دلقناة الالالال ، قنواالالال  دادق الالالاا) ددق الالالااال 

، وحمااالالل حقالالو  دألجاالالا  (قح الالان م الالقوم دلم اشالالل و دل ادلالالل داجقماةاالالل)، ودجقماةاالالل (مشالالكلقتا

 .دلحالال و دلم ققيجال 

ل، دلقالالالاسل دلقناة الالالال ااالالل، دلمشالالالكلت دلياياالالالل، ، دلقالالالاسل دلقناة الالالدليايالالالل، دلقضالالالااا دلياي :كلةقققجت ةفتجمدقققا

 .، دادق اا دألخضس، دلقنمال دلم قادمل، دا قادمل(دلخضسدم)دلم قادمل 
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Abstract 

In this study we tried to address the issues of environment, competitiveness 

and green economy, which attracted the attention of economists and international 

economic organizations, as well as countries, institutions and international civil 

society, especially in the light of global economic and environmental 

developments. With a view to establishing a serious practical approach to 

environmental issues and their impact on the competitiveness of the Algerian 

economy and its transformation into a green economy, especially after the 2008 

financial crisis, low oil prices, increasing environmental issues and problems and 

the competitiveness of the Algerian economy. 

 The study found that Algeria suffers from environmental problems such as 

climate change, desertification and water scarcity, and its environmental 

performance is weak. This has negatively affected its competitiveness and 

sustainability, which necessitates a shift towards the green economy because of 

its economic benefits Competitiveness, economic diversification), environment 

(environmental protection and mitigation), social (improving living standards and 

social justice), protecting the rights of present and future generations. 

Keywords: The environment, environmental issues, environmental problems, 
competitiveness, Sustainable competitiveness (green), green economy, 

sustainable development,  sustainability 
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Résumé : 

Nous avons essayé  à travers cette étude de nous intéresser aux questions 

d’environnements et de compétitivité et ainsi qu'a l'entitée de l’économie verte, 

qui ont retenues l’attention de beaucoup d’économistes, et économiques 

internationales , et des états ,ainsi que certaines structures et d’associations 

civiles internationales, surtout concernant les développements économiques, et 

l’environnement international.  Tout  ça dans le but ,de poser une relation 

comparative sérieuse  concernant les questions  d’environnements et ses 

répercussions sur  la compétitivité de l’économie  algérienne et sa  reconversion 

vert une économie verte ,surtout après la crise financière de  l’année 2008,et la 

diminution des prix des hydrocarbures, associées aux nombreux problèmes 

environnementaux .  

Les résultats de notre étude ont montrés  que  l’Algérie  souffre d’une  

multitude   de  problèmes  liés à l’environnement ,aux changements climatiques , 

et l’avancée du désert ,ainsi que la pénurie des ressources en eau. L’ensemble de 

ces problèmes ont influés sur la  compétitivité et sur le développement  

économique . L’Algérie devra impérativement  se tourné vers une économie 

verte avec tout les avantages que cela peu engendrés. (élévation de la 

compétitivité, diversité de l’économie…) et environnemental (protection de 

l’environnement, et suppression des problèmes liés à ce phénomène) et sociale 

(améliorer le cadre de vie et l’équité sociale ) ,et assurer l’avenir des  générations 

actuelles et futures.  

Mots clés : Environnement, questions environnementales  problèmes 

environnementaux, compétitivité  ,compétitivité durable (verte), économie verte, 

développement  durable, durabilité.  
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 السجةا الةقققق ةققا

حاال ددق ااال لال اقال ةاتا إاسدج  و مسدةال دلجانا دليايا ةا  1378لقا ةاش دل الال دي  ةاال     
دلنشا  دادق اا  دل   قماز يجونه دلينا ، وذ د ما نقج ةنه دل ااا من دلقضااا دليايال دلقا ا ق س  

و دلق حس و   قجوث دلتودم  كالقخاسدت دلمناخال و داحقيال دلحسدس  و( ةالمال)حاوا دلزمان و دلمكان 
و أنما  د نقاج و   زادات حال م  زااال د قخل  دلمودسا دل يا ال و دلضخو  دل كانالإدلجفا ، و دلقا 

 . ، حق  أ يحت ذ ا دلقضااا قمث  قحااا ا قمسدس دلنمو دادق اا  و وجوا د ن ان قتلكد 

          ود قش اسد يقجك دلقضااا دزادا داذقماال ياليايل  حاث ود ت  وةقات دل ااا من داقفاداات 
إةاال دلنتس ةا كاةل دلنتساات دلمؤ  ل ل مجال دلقنمال، ةياأ  إل و دلمؤقمسدت دل المال، دلقا كانت قتا  

وك  ذ ا دألموس متات ليسوز نم   دلحااث ةن دلمودسا غاس دلمقجاال و دا قخل  دلمفس  لتا ودلقجوث ،
قنمو  جااا اأخ  ي ان داةقياس ك  من دلجانا دادق اا  و دليايا و داجقماةا، ةقيجوس مفتوال دلقنمال 

 .دلم قادمل 

ت  ذ د دلوض  دلجااا قال س ال دلخ و  دل ساضل  دامل م اااس و قشسا ات يايال ةالمال  أماال
اخالتا ةا دلقجاسل دلاولال، ما  ن كل ة  دلقاسل دلقناة ال دلقا قكامجت م  دلنتسال دلن يال و أضفت إود 

 . ةجاتا دل اي  دلااناماكا لق يح أكثس ودد ال ومليمل م  خ اي  دلنتاال دادق اا  دل الما

   إا أن نقاش دل اا ات دل المال يشأن حماال دليايل دلقا كانت قق ج  ياألةما  دلقا انيخا دلقااال 
وةاال   8002يتا، لال ا ا كاةاا لمودجتل دلقخاسدت دل المال دلجااال كاألزمل دلمالال ل اال  ةاال دلقااال أو

دا ققسدس ةا أ  اس دل ادل،  و دألزمل دلخ ديال ، و أزمل دلمنا ، ولت د ق ان ةجاتا أن قحاا مقادس دل م  
 . اقوال يهدل   اجا دلقااال يه و أنودةه و من 

       دلقسدج  ةن دادق اا دلينا دل   لال اسدةا دلجانا دليايا ةا نشا هنقاجل لت ا دلق وسدت ياأ     
    ةج  كفامل د قخادال دلمودسا وقح ان سةاذال د ن ان  و دنيث  دادق اا دألخضس كمفتوال جااا اسقكز

 .دل داجقماةال و دلحفات ةج  دليايل وحقو  دألجاا  دلقااملو او دلم 

وداذقماال ياادق اا دألخضس   ،قنمال دلقاسدت دلقناة ال ود قادمقتال، و حماال دليايوقي ا ل لك أ يحت 
 د أذمال كيسم نقاجل دلقحوات ودلق وسدت دادق ااال دل المال و دلمحجال، خا ل قناما  ةا دلجزديس

ودقفا  مق جيات دلقجاسل دليايال، وقودا  دلجزديس ةج  داقفاداات ودلم اذادت دلاولال دلخا ل يحماال دليايل، 
منتمل دلقجاسل  إل أن دلجزديس ةا  ساقتا للنضماال  إل يا ضاةل سويا و دلشسدكل م  او  د قحاا دأل



 ج 
 

ويالسغال من د  لحات دادق ااال دلقا دامت يتا دلجزديس من  . دل المال، و دت يايل  يا ال ذشل 
وقنتامال، وايق  اون قنو ، ا قما كجاا إا أن دادق اا دلجزديس  ا انا من مشاك  يناوال ، دلثمانانات

دادق اا دألخضس أمس  إل لت د أ يح سة  دلقاسل دلقناة ال وقنوا  دادق اا ودلقحو  و  .ةج  دلنف  ودلخاز
 .ضسوس  لضمان داناماج دل سا  ودل جاال ةا دادق اا دل الما وقحقا  دلقنمال دلم قادمل

دلقحو  نحو دادق اا لقاسل دلقناة ال ود قادمقتا، و ومن ذنا ق ا موضوةات دلقضااا دليايال، ود
ةا دلجزديس من أذال دلقحااات ودلقضااا دلقا انيخا داذقماال يتا واسد قتا اسد ل موضوةال دألخضس 

 .اداقل

 اإلشكققجلققدا  -1

نق  دلحودس من دلمفاضجل يان  إل أات دلقضااا دليايال ، يما لتا من دن كا ات ددق ااال و يايال 
دادق اا  إل دلمودزنل يانتما ةن  سا  داذقماال يالقاسل دلقناة ال و دلقحو   إل  اا و دليايل دادق

دألخضس ةا  يا  قحقا  دلقنمال دلم قادمل، و قشتا دلجزديس دلاوال ق ي يا ةا م اات دلنمو دادق اا  و 
دلم الا دلمقزداال من  س  أةسدا  إل  إضاةلوض   ةا داسقتا دلقناة ال ، ومشاك  يايال،  داجقماةا،

ن دادق اا دلجزديس  ددق اا أو يما . مجقم تا يقح ان دلم قوم دلم اشا و ةس  دل م  و دليايل دلنتافل
ةاال د ققسدس أ  اسا، و  ويل و سا ا ا قما ةج  دليقسو ، دل   اق   يالنضوا وةاال دايجال دلقجاا، 

 .  اةات دلمجوثل لجيايلدحا دكيس دلق ةقياساد  و قجاذاقه، إدلقنيؤ ي

 ،ايق  ددق اا ا انا من دخقل  ذاكجا أنهو ةج  دلسغال من د  لحات دلقا دامت يتا دلجزديس إا 
دلحفات ةج   إل ما ا قاةا إةاال دلنتس ةا دلنمو ج د نمايا دلحالا، ووض  نمو ج آخس جااا اتا  
 .دليايل وسة  دلقاسل دلقناة ال و دلقحو  نحو دادق اا دألخضس لقحقا  دلقنمال دلم قادمل

 :امكن  سح دلق اؤ  دلسيا ا دألقا نهإو ةا ذ د د  اس، ة

ةج ة ى ا سكجم القضجدج البدئدا السجلةدا الراه ا على الق رة الت جفسدا لالقتصج  النعائري وتموله 

 األخضر؟االقتصج   إلى

 



 و 
 

د جايل ةجاتا د ا  محاوللإن ذ د دلق اؤ  دلسيا ا ققفس  ةنه جمجل من دلق اؤات قق جا منا إلقام دلضوم و 
دادق اا دألخضس ، وققمث  ذ ا دأل يجل   إل دلقمكن من دلقحجا  دلم م  لودد  دلقاسل دلقناة ال وقحو  دلجزديس 

 :دلفسةال ةاما اجا

   ما ذا أذال دلقضااا دليايال دل المال و كا  ق اذال دل اا ل دليايال ةا دلحفات ةج  دليايل      
 و ققجا  حال مشكلقتا؟

 كا  ا اذال دادق اا دألخضس ةا ققجا  حال دلمشكلت دليايال و قحقا  دلقنمال دلم قادمل؟ 
  س و دلقاسل دلقناة ال ؟ وما ذو دليايال ودلقوجه نحو دادق اا دألخضدلقضااا ما ذا دل لدل يان

 ؟(دلخضسدم)ومؤشسدت داال دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل  مفتوال
  قنوا  ددق ااذا و سة  داسقتا  أج ما ذا د  قسدقاجال دلقا اجا ةج  دلجزديس إقياةتا من

 دلقناة ال ، ةا ت  دلودد  دليايا و دادق اا  دل   قمس يه؟
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 :لإلجايل ةج  دلق اؤ  دلسيا ا و دلق اؤات دلفسةال امكننا  ااغل دلفسضاات دلقالال       

 قوجا دن كا ات لجقضااا دليايال ةج  دلقاسل دلقناة ال للدق اا دلجزديس  : الفرضدا األسجسدا
 .وقحوله نحو دادق اا دألخضس

  قينا  تال دلحال ةا دل الال ألزمذناك دضااا و مشكلت يايال مقزدا: لىو الفرضدا النعئدا األ
 .  اا ات يايال لققجا  حاقتا و دلحفات ةج  دليايل

 ا اذال دادق اا دألخضس ةا ققجا  حال دلقضااا و دلمشكلت : الفرضدا النعئدا الثج دا
 .دليايال دل المال و قحقا  دلقنمال دلم قادمل

 دادق اا دألخضس وزااال دلقاسل  دلحفات ةج  دليايال و دلقوجه نحو:الفرضدا النعئدا الثجلثا
 .دلقناة ال امكن أن اقحق  م  ي ض

 إل قحقاج دلجزديس ةا ت  دلودد  دادق اا  و دليايا دل   ق اشه : الفرضدا النعئداالرابسا 
 .قينا إ قسدقاجال جااال لجقنمال دادق ااال ققمث  ةا دلقحو  نحو دادق اا دألخضس 

 أهقق ف القق راسا -3

 :قحقاقتا من خل  ذ ا دلاسد ل، قكمن ةاما اجا إل  دلاسد ل    قإن دألذاد  دلقا     

 إلقام دلضوم ةج  أذال دلقضااا دليايال دل المال. 



 ه 
 

 إزدلل  دلخموض دل   اكقن  دادق اا دألخضس و دلقاسل دلقناة ال دلاولال،  و  لك من  محاولل
 .قان م قاقان خل  دلق س  لمخقج  جودنيتما ياةقياسذما تاذس 

  دادق اا  إل دلق س  ةج  ودد  دألادم دليايا و دلقاسل دلقناة ال دلاولال و قحو  دلجزديس
 .دألخضس

  قحااا دن كا ات دلقضااا دليايال ةج  دلقاسل دلقناة ال للدق اا دلجزديس. 
  منتا، و دلاسول دلم قفاال دألخضسقوضاح ي ض دلقجاسا دلاولال دلناجحل ةا قينا دادق اا. 
  دادق اا دألخضس إل وض  إ قسدقاجال مققسحل لقحو  دلجزديس من دادق اا دلينا دلسا ا     

 .و قحقا  دلقنمال دلم قادمل
 أهةدا البمث  -2

ا قيس دليحث ةا موضو  دلقضااا دليايال و دلقاسل دلقناة ال دلاولال ودادق اا دألخضس من أذال 
ك  منتا اوسد ذاما  ةا م اس دلنتاال جدادق اااان ةا دل قا دألخاس، ةذقماال إدلموضوةات دلقا قخ  ي

دادق اا  و ق وسا، ةتال دلشخ  دلشاغ  لجاو  دلمققامل ودلاو  دلنامال ةج  حا  ودم، وذ د ما نلحته 
من خل  قزداا وةا دلاو  يأذمال دلحفات ةج  دليايل سة  داسقتا دلقناة ال ودلقحو  نحو دادق اا 

 .دألخضس

ك لك ققضح أذمال دلاسد ل ةا ضوم ما قشتاا دل احل دل المال من قناةل شااا خا ل ةا ت  قزداا 
دلقا كانت قياو ي اال  مخاو داناماج ةا دادق اا دل الما، وغجيل ددق اا دل و ، وي ا ما أ يحت دل

 .دادق اا  دل ايا دلنتاالخايل دألم  من  إل ودد ا مجمو ا، وذ د ما أام ( دمل دألسض)  نل 81دي  

جااال لق جا   دلضوم ةج  دن كا ات دلقضااا دليايال  محاولل كما قكمن أذمال دلاسد ل ةا كونتا
ةج  دلقاسل دلقناة ال و دلقحو  نحو دادق اا دألخضس، و لك من خل  قياان ودد  ودن كا ات دلقضااا 

دلقاسل دلقناة ال و قحو  دلجزديس نحو دادق اا دألخضس، و ددقسدح إ قسدقاجال و نال لجقحو   ةج دليايال 
 .نحو دادق اا دألخضس لجقخجا ةج  ي ض دلمشاك  دلقا ق انا منتا دلجزديس

 ةبررات اختدجر الةوضوع -5

ودادق اا ودلقاسل دلقناة ال   إن دلميسس دلسيا ا دل   حفزنا اخقااس موضو  دلقضااا دليايال،     
دألخضس لاكون مجاا لجيحث، ذو دلسغيل ةا مودكيل دأليحاث دادق ااال و دليايال دلسدذنل دلقا أ يحت 

ققااال دادقسدحات دلمنا يل  محاوللذقماما كياسد ياسد ل وقحجا  دلمشكلت دادق ااال دلمسقي  ياليايل و إقتقال 



 ا 
 

ل كافال دا قفاال من دل اا ات و دلقجاسا دلناجحل م سة أج ن لدا من دلقحجا  دلم م  لجمشكجل من إلتا 
و قمتاا للذقماال أكثس يت د دلموضو  دلشايك و دلود   دلن ا  لمن اخقاسونه . دلم قمال ةا او  دألخسم
 .كموضو  يحث م ققيل

ود  د قأمجنا ةا مشكلت دلقا قودجه دادق اا دلجزديس  لوجانا أن دلقضااا دليايال ودلقناة ال   
دق اا دألخضس ا قيسون من يان دلقضااا دلسيا ال دلم سوحل ةج  دل  اا دل جما ودل مجا، وةجاه ودا

نسم أن ق سدنا لت د دلموضو  ا قيس اةال لم اسل دلقنمال دادق ااال دلقا ققيناذا دلاولل يتا  دلو و   
دلاولل دلحااثل دلمققامل  دت دلتااك  د نقاجال ودادق ااال دلمسنل ودلقااسل ةج  دلقفاة  دااجايا م   إل 

 .دلمقخاسدت دلمقلحقل قحقاقا لجقنمال دلم قادمل

 الة اققج الةتبققع  -2

س و اجيت  داةقماا ةج  مناذج مقنوةل حق  نقمكن من ج جتا مقودةققا م  محأو ن نوةال دلاسد ل إ
ةقمات دلاسد ل ةج  ك  من دلمنتج دلقاساخا ودلو فا ودلقحجاجا من خل  إ ل دلمخقجفل، حاث دلاسد

  قجما  دلياانات دلمسقي ل يالاسد ل ودلق س  ةج  أذال دلقضااا دليايال ودادق اا دألخضس ودلقاسل دلقناة ال
خل  قحجا  إشكالال دلاسد ل  و دل لدل دلقا قسي تال، ود قخادال دلمنتج دا ققسديا ودا قنقاج دلمن قا من

و قحااا أذال نقا  دول وض   دألادم دليايا و دلقاسل دلقناة ال للدق اا دلجزديس  و ةس  قحوله نحو 
اسد ل قجاسا دلسديال لي ض دلاو    دللمن خ قخامت دلاسد ل دلمنتج دلمقاسن إدادق اا دألخضس،كما 

 .دلاسول دلم قفاال لججزديس من قجك دلقجاسا قخل  أذال د  ةا دلقحو  نحو دادق اا دألخضس و 

 ال راسجت السجبقا -1

موضو  دلقضااا دليايال، و دادق اا  إل ا ق سض ذ د دلجزم ي ض دلاسد ات دلقا ق سدت 
 :وامكن قوضاح أذال ما قو جت إلاه ذ ا دلاسد ات ةامااجا . دألخضس ، و دلقاسل دلقناة ال

 ةشكل البدئا فن النعائر ةن ة ظور " أ سوحل اكقوسدا غاس منشوسل ي نودن ،سيا ل يو كاس
أن دلجزديس ق انا من مشاك  يايال كثاسل  إل قو جت دلاسد ل ، 8011،جام ل ي كسل  ،"اقتصج ي

 قنزد  دلمودا دلمايال و قجوثتا ةج  دلسغال من إأذمتا قجوث دلتودم قاذوس دلقسيل و ق حسذا 
         ضا  دليايالو  لح دألإتا و دألشود  دلقا د  قتا لحماال دليايل و دلمجتوادت دلقا ي لق

ا قودجه قحااات قحااات يايال كياسل أذمتا أذمتا ناسل أنت إاو دلق ا  لمخقج  دلمشاك  دليايال 



 و 
 

  مشكجل دلقخاسدت دلمناخال و ةجاه اقوجا ةجاتا دا ققل  نحو تدلمودسا دلمايال خا ل ةا 
  .يايا و ق ياقه دادق اا دل

 تملدل و قدجم الق رة الت جفسدا ال ولدا "مادخجل ي نودن  ،  ةا مل دلزذسدمو امااانا محما ،   جح
دلمؤقمس دل الما دلاولا دل نو   "(ةجلدعدج  –السسو دا  –النعائر )  راسا ةقجر ا بدن ال ول 

   داال إل ذاةت دلاسد ل ، 8011،دألسانال ، دألسان  دلزاقونلدلخامل ةشس لألةما  ، جام ل 
من خل  ( مالازاا  –دل  واال  –دلجزديس ) و قحجا  محاادت دلقاسل دلقناة ال لاو  ةانل دلاسد ل 

اسد ل ق وس دألادم دادق اا  لتا ، و ينام نمو ج لقاال دلقاسل دلقناة ال لك  اولل ا قما ةج  
 قخادال نمو ج دانحادس دلمق اا من إدلناقج دلمحجا كمؤشس ددق اا  متال ةا دلقناةل دلاولا ي

 .جسدم مقاسنل ما يان دلنودقج دلمحجال لت ا دلاو  لم سةل دلاولل داكثس قناة الإثال 
 ور االقتصج  األخضر فن الت ةدا الةست اةا فن الوحن "،كقا ي نودنشسا  محما ةجا أحما 

     دادق اا داخضس   ذ د دلكقاا مفتوالو اقن،  8013 ،م س ،جام ل دلاو  دل سيال "السربن
  أاضا اوس دادق اا و او د اةاقه دلمخقجفل و اوسا ةا مقايجل قحااات دلقنمال و دليايل ، كما قن

 ق سدضه لقجاسا دلسديا ةا قجك إ إل دألخضس ةا دلقنمال يق اةاقه دلمخقجفل ، يا ضاةل 
 .دلق اةات  و كافال دا قفاال منتا

 إحجرالمةجدا القج و دا للبدئا فن " دا غاس منشوسل ي نودن أ سوحل اكقوس  ،ح ونل ةيا دلخانا 
ةالجت ذ ا دأل سوحل ةكسل دل لدل يان ، 8013 ،دلجزديس ،جام ل ي كسل "الت ةدا الةست اةا 

 دليايل و دلقنمال من حاث دأللاات دلقانونال دلكفاجل يقحقا  دلقودزن يان مق جيات دلقنمال من جتل 
    أن دلمشس  دلجزديس   إل ذ ا دأل سوحل   تجم، وخمن جتل أخس و مققضاات حماال دليايل 

جا مجموةل من أو ه لجمودزنل يان مق جيات دلقنمال و مققضاات حماال دليايل محاولق اس إو ةا 
ودلقشاسكال و دلقا  ،دآللاات و دلقا ققنو  يان دانفسداال و دلقا قخق  يأةمالتا و قنف ذا دلاولل

 .  ان دلاولل من جتل و دلفاةجان دآلخسان ةا د اس دليايل و دلقنمال  اس قشاسكا يإققال ةا 
  فن سدج  الت ةدا األخضر  االقتصج "،(دا كود ) دلججنل دادق ااال و داجقماةال لخسا آ اا

دألمال  ،"الةبج ئ و الفرص و التم دجت فن الة حقا السربدا: الةست اةا و القضجء على الفقر 
 قخادال دلنمو ج دادق اا  دلكجا إوقو جت ذ ا دلاسد ل من خل  قنيؤذا ي، 8011 ،دلمقحال
و لكنه ةج  دألخ   ،ضاس ا اولا ةق  زااال ةا دلثسولخأن دلقو  ،دادق اا دألخضس إل للنققا  

سأل دلما  دل يا ا و اولا أاضا و ةا ةقسل  قل  نودت م اا أةج  من نمو  ةااحق  مكا ا 
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كما أن ذناك وتاي  جااال  ،الا و ذو مقاال ققجاا  لألادم دادق اا دلناقج دلمحجا داجم
دادق اا دألخضس و يمسوس دلزمن ازاا ةااذا ةج  دلخ اسل ةا دلوتاي   إل قنشئ ةنا دانققا  

 .أثنام دانققا  
  ةتغدر االقتصج  األخضر فن عجلم عربن "ي نودن ،8011ققساس دلمنقا  دل سيا لجيايل و دلقنمال" 

نمو ج قنمو  مقج س  إل ااةود ذ د دلققساس ،  8011 ،ياسوت ،دلمنقا  دل سيا لجيايل و دلقنمال
  لجقنمال و اائ دأل ا ال للدق اا دألخضس إة ام وزن مق اةمن دلمي ،ةا ددق اا أخضس

  وذ د ما اوةس أ ا ا  جاما لم الجل نودد ،دادق ااال و دل ادلل داجقماةال و دا قادمل دليايال
 إل  ،و ادو  قحقا  أمن غ ديا ومايا إل  ،دل سيال من قخفا  دلفقس ودلي الل تدادق اااا
و دلقوزا    لك اسكز دادق اا دألخضس ةج  دا ق ما  إل  ،ةادلل لجمادخا س قوزا  أكث
قنوا  دادق اا و ذ د اوةس مناةل ةا وجه ققجيات دادق اا  أج لأل و  دل يا ال من  ندلكفوما

  .ال ادل الما و ضخو ه دلسكو 
 ال جتج الةملن االنةجلن االخضر و الت ةدا الةست اةا "،شاموس   اودس ،  اسل ةزاز ةيا دلخانا

مقا   Green GDP and sustainable Development in Malaysia"فن ةجلدعدج
 إل اتا  ذ د دلمقا   ،8010،جام ل يوقسد مالازاا  current world environment   ةا 

ح اا دلناقج دلمحجا داجمالا   دلققجاا  لال اتقال يا قنزد  دلمودسا دل يا ال و داضسدس دلناجمل 
دلح ايات دلقومال  ت دلاسد ل يق ااس أو لا داخضس و ةن دلقجوث ةكل دلناقج دلمحجا داجما

دلخضسدم من خل  دنشام داةال ياانات و نال يا ضاةل دلل ق واس  إل سل دلققجااال من دل و 
   .نتاال دلمحا يل و جم  ياانات أكثس ادل  و شموا

  الوظجئف النعائر و االست اةا البدئدا و السالقجت "اةاا كولانل ، ماسك يسد  ، جوذن يوسغل
 Green jobs , environmental sustainability and industrial relations"الص جعدا

أكات ذ ا دلاسد ل ةج  أن ،  8010دلتنا  3دل اا  3دلمججل دلتناال لج لدات دل ناةال دلمججا 
دنقا   أج ق واس ددق اااات منخفضل دلكسيون من  إل جما  او  دل الال أ يحت ةا حاجل 

أن ذناك  إل  ل و قو جت دلاسد ،كوكا دألسض من قخااس دلمنا  و خج  م ققي  م قادال
دل اا ال و ك لك ةاال  د سدالكخااا دلقااال و ،م ودات قحا من قودة  أسدم دلفاةجان دل اا اان

وجوا  اا ات مف جل وودضحل و مؤ  ات ة الل ةا ي ض دلاو  لق تا  ةمجال دلقحو  نحو 
 .دادق اا دألخضس
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 القج و دا لمةجدا البدئا فن النعائراآللدجت "ي نودن  ،أ سوحل اكقوسدا غاس منشوسل ،ونال احا"، 
اسد ل دآللاات دلودايال لحماال  إل حاث ق سدت ذ ا دأل سوحل ، 8007،جام ل قجم ان دلجزديس 

قحقاقه لقفاا  ودو  كودسث يايال كما  إل دليايل ياةقياسذا ذا  سيا ا  ق  ا دل اا ل دليايال 
لت  ي  م الجل دلحاات دلقا  لال افجح ةاتا داحقاا  و دلوداال من خل  ةسض دآللاات و اقن

 .لألضسدس دليايال  دلقاخجال ود  لحال
 ةج دةدع هذه ال راسا على ال راسجت السجبقا -2

 :ققماز  ذ ا دلاسد ل ةج  دلاسد ات دل ايقل يمااجا 
 م تال  أن، حاث (ةج  دلم قوم دلكجا)  الاسد ل دن كا ات دلقضااا دليايال ةج  دلقاسل دلقناة

دلم قوم )لق ا دأو دلقناة ال كانت ةج  م قوم دلمؤ  ل ات دلقا ق سدت لجقضااا دليايال و دلاسد 
 (دلجزيا

  مؤشس اقال ك  ودحا منتال جانا من دلقاسل دلقناة ال 113قحجا  نقايج. 
   دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل ةا دلجزديس وةقا لمنتجان مخقجفان ذما منتج دلمنقام  إل دلق س

جاقا ، ومقسنقتما يالمؤشس دل الما لجقاسل دلقناة ال لجمنقام ادادق اا  دل الما و منتج  واي
 .دادق اا  دل الما

  دألخضسقياان دلجتوا دلمي ولل من  س  دلجزديس ةا دل يا  دلقحو  نحو دادق اا. 
 اسد ل دلقضااا دليايال و دألادم دليايا ةا دلجزديس ينو  من دلقف ا  يا قخادال ةال مؤشسدت. 
 داال ققاال دلجزديس نحو دادق اا دألخضس يإقيا  منتجال دلمؤشس دل الما للدق اا أو مح  

 .دألخضس 
 وض  ددقسدح   قسدقاجال مقكامجل لقحو  دلجزديس نحو دادق اا داخضس. 
  يان دلقضااا دليايال و دلقاسل دلقناة ال و دادق اا داخضس دلسي. 
 تقسدم ال راسا -9

 ،أسي ل ة و  إل قال قق اال دلاسد ل  اةج  دلق اؤ  دلسيا ا و دلق اؤات دلفسةال  د جايل محاولتةا 
 التأو  ذ د دلف   ةج  ثلثل مياحث ن و وا ،دلنتس  لجيايل و دضاااذا   دلقحجا و دلف   دأل قناو حاث 
و ثاناتا دلقضااا و دلمشكلت  ،مفتومتا ، ي ض دلم  جحات دلمسقي ل يتا و ةلدقتا ياادق اا :دليايل

ةا حان سكز دلف   دلثانا ةج   .و ثالثتا أاودل دل اا ل دليايال و مؤشسدت دألادم دليايا ،دليايال دل المال



   
 

  و دأل ،مياحث ثلثذ د دلف    منحاث قض ،دلنتس  لجقنمال دلم قادمل و دادق اا دألخضس د  اس
دادق اا  إل دلميحث دلثانا ق س  و ، ج  دلضوم ةج  دلقنمال دلم قادمل ةا ت  دلفكس دلقنمو  دلحااث 

ق اةات و مؤشسدت دادق اا دألخضس لأما دلميحث دلثالث ةقا خ    ،دألخضس و مفاذامه دأل ا ال
دلقاسل دلقناة ال ةا ت   قناو أما دلف   دلثالث ة .دلم قادملوةلدقه يك  من دادق اا دلققجاا  و دلقنمال 
 ج    و دألدلميحث  ،دل   ان و  ةج  ثلث مياحث ،سضدلقضااا دليايال دل المال و دادق اا دألخ

     محاادت و مسدح  قناو أما دلميحث دلثانا ةا ،دلضوم ةاه ةج  دلقاسل دلقناة ال ةا دلفكس دادق اا 
         .(دلخضسدم)دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل  إل قاسل دلقناة ال وق س  دلميحث دلثالث ومناذج داال دل

ال جام ي نودن اسد ل قحجاجو  ،و خ   دلف   دلسدي    قا  دلجانا دلنتس  ةج  دادق اا دلجزديس 
و قضمن ذ د و  دلجزديس نحو دادق اا دألخضس دلقاسل دلقناة ال و قح  ان كا ات دلقضااا دليايال ةج

 اتو ثاناتا قحجا  دن كا  ،لتا ودد  دلقضااا دليايال و لألادم دليايا ةا دلجزديسأو مياحث ،  ثلث دلف  
دادق اا داخضس منتوس  إل و ثالثتا دانققا   ،دلقضااا دليايال ةج  دلقاسل دلقناة ال للدق اا دلجزديس 

 دلجزديس دلجااا 

 .دلقا قو جت دلاتا دلاسد ل  دلمققسحاتيج و و خقمت دلاسد ل يخل ل أذال دلنقا
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 :تةاد 
داةقادمدت دلقالا قمالاسل دلاالوال مالن  الس  د ن الان ةجال  دليايالل كثاالسل، قفالو  مالن حاالث حجمتالا  ق ا

إ د مالالست دل لدالالات يالالان دليايالالل ود ن الالان ي الالال مسدحالال  قودفالالت ح الالاجقتا  ماكالالان اماس الاله ةالالا دل قالالوا دل الالايقل،
 .ةج   يا ل وأي اا قجك دل لدل

ودا قنزد  ي وسل كياالسل، ممالا أةقالاذا  أ يحت قق سض للنقتاك إن دليايل دلقا ا اش ةاه د ن ان
تتوس دل ااا من دلقضالااا ودلمشالكلت دلياياالل دلقالا قتالاا  إل  دلقودزن ةا ةلدقتا م  د ن ان، وذ د ما أام

 لمل دلحاالال دليشالسال، ودالا دزادا يشالك  ودضالح دذقمالاال دل الالال يالقضالااا دلياياالل منال  دلسيال  دألخاالس مالن دلقالسن 
 .دقفاداات مؤقمسدت اولالدل شسان ومن خل  إيسدال 

يوضال   أإاسدك د ن ان حجال دلف اا دل    ن ه ينف ه ويققنااقه، ودل   أ اا كال  شالام، يالا وم 
ومالالن ذالال د . منالاله لجحالالا مالالن دألخ الالاس دلناجمالالل ةجالال  دخالالقل  دلقالالودزن دليايالالا محاولالالل اا الالات وم الالاااس يايالالل ك
 :ثلث مياحث ذا إل دلمن ج  د ال ذ د دلف   

 .مفتومتا، ي ض دلم  جحات دلمسقي ل ا، وةلدقتا ياادق اا :دليايل :لوالةبمث األ 
 .أذال دلقضااا ودلمشكلت دليايال دل المال: الةبمث الثج ن
 .اودت دل اا ل دليايال ومؤشسدت داادم دلياياأ :الةبمث الثجلث
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 وعالقتاج بجالقتصج ةفاوةاج، بسض الةصحلمجت الةرتبحا باج، :البدئا : لوالةبمث األ 
  حااقه ةج  كوكا دألسض وذو ا    لحماال نف ه من دلمشاك  دلناجمل دل يا ل و ياأ د ن ان دأل

. أن أ يح تالما ليايقه مامسد لتا حق  أ يحت دليايل أذال قحا  ليقام د ن ان وسةاذاقه إل ودنقت  
 ل يتا، وةلدقتا يالنشا  ةا ذ د دلميحث مفتوال دليايل، وي ض دلم  جحات دلمسقي قناو و ن

 .دادق اا 
 الةفجهدةن للبدئا راإلحج: الأو 

ا قيس م  جح دليايل من أذال دلم  جحات ةا ة سنا دلحاضس لما له من قأثاس يالغ ةج  م  اات 
دلحاال، ونتسد لما اتا  إلاه دليحث دل جما من ادل ةانيخا ةجانا قحااا مفتومه ومفاذاال مق جل يه 

 .ود قادمقه
 التسردف اللغوي للبدئا .1

اق  س أحااناإة ام ق سا  ي تولل لكجمل شاي ل دا قخادال افتماذا ك  ةسا ةا حاوا د قخادمه 
مخقج   إل ن نق س  نحاوألوةجات دلمياشس لتا ةمن ذنا ق اات وقنوةت دلق سافات دلخا ل ياليايل،

 .دلق سافات دلقا وسات يت د دلشأن
دل   دخ  منه دلف   دلمام ( يؤد)ج س  إل اسج  دأل   دلجخو  لكجمل دليايل ةا دلجخل دل سيال 

أن ذ د دلف   دا د قخاال ةا أكثس من م ن   إل ، وقشاس م اجال دلجخل دل سيال (ايوم)،ومضاسةه 1(يام)
دلف   يام ومضاسةه اقيوأ، يم ن  نز   إل ولكن أشتس ذ ا دلم انا ذو ما كان أ جه دلجخو  اسج  

أداال،   أودلشام أ  سج  إلاه، وقيوأ يم ن  نز   إل ودا  دين منتوس ةا م جمه ل ان دل سا ياا  .2وأداال
 .  3ذاأا و أ جحه أ  وقيوأا

 :4ونلحت دلمقايس ةا دلقسدن دلكساال وجوا ةشس مودد  جامت يت د دلم ن  دلجخو  لجيايل وذا
  َمقِنا َمنأ َنشاُم  :"ل ادا  دهلل ق َسأِض َاقََيوَُّأ ِمنأتا َحاأُث َاشاُم ُنِ اُا ِيَسحأ َوَك ِلَك َمكَّنَّا ِلُاوُ َ  ِةا دألأ

ِ نِانَ  َس دلأُمحأ  .أ  انز  من يلاذا حاث اشام(. 51دآلال /او  " )وَا ُنِضاُ  َأجأ
  ِض قَقَِّخُ وَن ِمَن ُ ُتوِلَتا ُدُ وًسد َوَيوََّأُكالأ  " ل اودا  ق أ  ج   (. 73دآلال /دألةسد " )ِةا دألَّسأ

  .منزا لكال دألسض

                                                           

، 8010لجنشس ودلقوزا ، دألسان، إادسل دلم اسل ،دل ي ل دلثانال،12111iso ظم وةتحلبجت وتحبدقجت ،البدئا إ ارة،ةيا دهلل دلنقاس، دل زدو  نجال-1
  33. 

 .13،  8018،دألسان،دل ي ل دلثالثل،ادس دلثقاةل لجنشس ودلقوزا ، والبدئا  راسا فن التربدا البدئدا اإل سجنسدقا  لمل دل  وا،-2
 .328   ،ادس دلم اس ،دلقاذسل ياون  نل نشس،، لسجن السرق، فصل لدجء، مرف الاةعةدين منتوس -3
 .80-13  مسج   ي   كسا، ، والبدئا  راسا فن التربدا البدئدا اإل سجنسدقا  لمل دل  وا، -4
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  َاُا وَ  " ل ادا  ق ُا ِلجَِّه دلَِّ   َ َاَدنا َوةأ َسأَض َنقََيوَُّأ ِمَن دلأَجنَِّل َحاأُث َنشاُم َةِن أاَل أو َوداُلود دلأَحمأ َسثََنا دألأ

ُس   .أ  انز  ك  ودحا منا ةا أ  مكان اسااا من دلجنل(. 73دآلال /دلزمس)  " دلأ اِمِجانَ َأجأ
  قَتا دألأ  : "ل اودا  ق س  منأ َقحأ الحات َلُنَيّوَينَُّتالأ مَن دلأَجنَّل ُغَسًةا َقجأ اُس نتَودلَّ اَن آَمُنود َوَةمُجود دل َّ

ُس دلأ امجانَ   .أ  لننزلنتال من دلجنل أةالاتا وذو دلفساول .(52دآلال /دل نكيوت)" خالااَن ةاتا ن أاَل َأجأ
  أ  (. 3دآلال /دلحشس" )الِإِلاأتِ  َمنأ َذاَجسَ  ُاِحيُّونَ   َديأِجِتالأ ِمنأ َمَن اَودلَِّ اَن قََيَوُمو دّلَادَس َود : "ل اودا  ق

 .دلماانل ود امان ميامل دال دقخ و أنت
 َس ُيُاوقًا قََيوََّمدَأنأ  ُموَ   َوَأِخاهِ  إل  َحاأَناأو وَ : "واقو  ج  وةل ِمُكَما ِيِم أ  .(27دآلال /اونل " )ِلَقوأ

 .أ  دقخ د لقومكما منزا ق كنون ةاتا
  َت مِ :" ل اودا  ق ِمِناَن َمَقاِةَا ِلجأِققَا  نَودِ  أ َغَاوأ أ  (. 181دآلال /آ  ةمسدن " ) َأذأِجَك قَُيوُِّئ دلأُمؤأ

 .مقاةاذال وأماكنتال ةا دلحسا قنزلتال وقتائ لتال
  سُ   ُتِجُمود َماَوَدّلِ اَن َذاَجُسود ِةا دهلِل ِمنأ َي أِا : "ل اودا  ق دآلِخَسِل  ِلُنَيِوَيَنُتالأ ِةا دلُانأَاا َحَ َنل وأََلجأ

َيسأ َلو َكاُنود  َجُمونَ َدكأ ةج  من أ  لننزلتال ةا دلاناا منزلل ح نل وذا دلخجيل (. 31دآلال / دلنح " )َا أ
 .تجمتال

  ِسكأ ِيا َشاأًيا َوَ تِّسأ َياأِقَا ِلج َّاِيِفاَن َودلأَقايِ " :ل اودا  ق يأَسدِذااَل َمَكاَن دلأَياأِت َأن اَّ ُقشأ ِماَن َودِ  أ َيوَّأأَنا ِ ِ
أ   ،أ   كس ودت ج جنا مكان دليات ميامل له ةجاه دل لال (.83دآلال /دلحج" )َودلسُّكَِّ  دل ُُّجواِ 

 .مسج ا اسج  إلاه لج ماسل ودل ياال
  َقَجُفود َحقَّٰ  َجاَمُذالُ :" ل او دا  ق ٍ  َوَسَزدأَناُذال مَِّن دل َّاَِّياِت َةَما دخأ َسدِياَ  ُمَيوََّأ ِ اأ  َوَلَقاأ َيوَّأأَنا َيِنا ِإ أ

منزا  الحا مسضاا  يتالذجك أةادأأنجاذال و  وأنزلتال ي ا أن أ كنتال أ (. 33دآلال /اونل)" دلأِ جأالُ 
 .مياسكا

 .، أ  لانز  منزله من دلناس"من ك ا ةجا مق ماد ةجاقيوأ مق اا من دلناس "وةا دلحااث دلشسا       
 ق ما  م ن  لفت دليايل، إخقلةا يانتما ةا إااوجا  أنهن دلكساال ودل نل دلنيوال آاقضح من خل  دلقس 
 .Environment متا ةا دلخسا ا لا ت ق سايا  أنتةسويل لفت دليايل و كما ا قيسدن يسذان ةج  

. ENVIRONNER1ةتالو مشالق  مالن دلمفالسالENVIRONMENTأما م  جح دليايل ةا دلجخل دلفسن الال
قجالك  إلال دل جال دل   اتالقال ياسد الل دليايالل دل يا االل ي نا السذا دل ضالوال ودلفازاقاالل اون دالقفالا   أنهوا س  ي

ولقالالا أذمالال  ذالال د دلق ساال  أنالالود  دليايالالل دألخالالسم ددق الالس .  2دل لدالات دلقفاةجاالالل دلناشالاليل ةالالن دل الاش دلمشالالقسك

                                                           

1-www.larouss.fe/dictionnaires/francais/environnement/30155 dernière visite 10/07/2016. 
 .33مسج   ي   كسا،    ،12111iso ظم وةتحلبجت وتحبدقجت ،البدئا إ ارة،ةيا دهلل دلنقاس، دل زدو  نجال -2
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ا مجمالالالو  دل ودمالال  دل يا االالالل أنتالالكمالالالا ا الالس  دلمججالالالل دلالالاولا لجخالالالل دلفسن الالال دليايالالالل ي. ةجالال  دليايالالالل دل يا االالل
مؤجالال  ةجالالال   أوغاالالالس مياشالالس، حالالا   أوودلكامااياالالل ودلحاواالالل ودل ودمالال  داجقماةاالالل دلقالالالا لتالالا قالالأثاس مياشالالس 

 . 1دلكاينات دلحال ودألنش ل د ن انال
 التسردف االصحالمن للبدئا .2

ذناك دل ااا من دلق سافات لم  جح دليايل، ةقا دجقتا دل ااا من دلياحثون من  و  داذقماال يق سا  
وأيحاث  و   دلاولال،دليايل ودا قيجوس ذ د دلمودثا  ود ةلنات دل ااسل ةن دلمنتمات ودلمؤقمسدت 

 .داخق ا ، وةامااجا ذ ا دلق سافات

 :1912تسردف ةؤتةر األةم الةتم ة للبدئا البشردا فن ستوكاولم  .أ 
س ا دلمودا دلمااال وداجقماةال دلمقاحل ةا ودت ما وةا مكان ما  شيا  " ا أنتةس  دليايل ةج  

جزم  يا ا اشم   :دليايل ققكون من د مانمن ذ د دلق سا  ن قنقج دن  .2"حاجات د ن ان وق ج اقه
دلمودسا دل يا ال دلموجوال ةا كوكا دألسض، وجزم م قحاث واشم  ك  دلنتال داجقماةال ودادق ااال 

ودذقال ذ د دلق سا  يا ن ان اون غاسا من دلكاينات .ودأل ا ال دلمااال دلقا شااذا د ن ان لودليايا
 .دألخسم

 :لألةم الةتم ة تسردف أخر .ق 
 لك دلنتاال دلفازاايا ودلياولوجا دل   احا  ةاه د ن ان "ا أنتق س  دألمال دلمقحال دليايل ةج  

ددق س ذ د .3ودلكاينات دألخسم، وذا ك  مقكام  إن كانت م قال قشم  ةج  ةنا س مقادخجل ومقسدي ل
 .دلق سا  ةج  دلجزم دل يا ا

 :الب ك ال ولن تسردف .ج 
دلتسو  دل يا ال وداجقماةال دلقا قحي  يالجنل دليشس  "ا أنتا س  دلينك دلاولا دليايل ةج  

دليايل دل يا ال ودليايل  د مان، إل سكز ذ د دلق سا  ةج  د ن ان،ود ال دليايل . 1"مقضمنا دألجاا  دلقاامل
 .داجقماةال

                                                                                                                                                                                      

 
 

 .13-12 ،  8011،دلقاذسل،ومةجدتاج، ار ال اضا السربدا...البدئا،تلوثاجخالا دل سددا، -1
، مجققا ةجما حو  دلقنمال االستراتدندا الب دلا الستغالل الثروة البترولدا فن إحجر قواع  الت ةدا الةست اةاةجقمل مجكال وكقا  شاةال،  -2

 .08   ،8002دةسا   02- 07، دلم قادمل ودلكفامل د قخادماه لجمودا دلمقاحل، جام ل ةسحات ةيال،   ا
3-UNEP. The state of the environment.keny.1988.p01. 
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 :مةجدا البدئا األةردكدا اوهدئ روبنوتسردف البدئا لكل ةن االتمج  األ  .  
دألشاام دلقا قحا  يحاال د ن ان وقؤثس ةا دألةسدا  إجمالا "اأنتسويا دليايل ةج  و ةس  داقحاا دأل

دلم قال  مجموةل دل نا س ودلمنتومل" اأنتةج   ، أما ذايل حماال دليايل دألمساكال ةقا ةسةقتا"ودلمجقم ات
من  .2"م اانقتاودلمجقم ات كما اقال  دلقا قجم تا دلقا قج   دألشاام ودلتسو  دلمحا ل يحاال دألةسدا

 .خل  ذا ان دلق سافان نلحت دليايل قشم  دليايل دل يا ال وداجقماةال ودليايل دلم قحثل

 :قجةوم البدئا السجم تسردف .ه 
سكز ذ د دلق سا   ،3"  ودلياولوجا دل   احا  يالكاين دلحاو ادلو   دلفازاايا ودلكام"ا أنتةس  دليايل ي

 . ا  دلم كوسلو ولال اقو   ةا شسح أل دلكاينات غاس دلحال،ةج  دلكاينات دلحال ولال ا كس 

 :للبدئاردكجر وم الابر تسردف .و 
ودلقا قحاا نتاال حاال مجموةل من  مجموةل دل ودم  دل يا ال دلمحا ل دلقا قؤثس ةج  دلكاين دلحا،"

دلق سا  ةج  دلكاين دق س ذ د أ .4"مقسدي ل لدلكاينات دلحال دلمقودجال ةا مكان ما وقؤل  وحال داكولوجا
 .دليايال دألخسم أد اال  ذمأدلحا اون غاسا من دلكاينات و 

 :للبدئا تسردف فردةجن .ع 
مجموةل من دلتسو  دلخاسجال دل يا ال ودلمؤثسدت دلقا قؤثس ةا كافال دلحاال وق وس ما "دليايل ذا 

 .5"ا اش ةا ت  ذ ا دلتسو 
قوجا ق سافات مخقجفل ليايل وا اوجا ق سا  موحا لتا، حاث قخقج  ذ ا  أنهاقضح مما  ي  

دلق سافات ياخقل  دلسودال دلقا قسم يتا دليايل، ةتناك ق سافات ققق س ةج  دلجودنا دل يا ال ةق  من 
                                                                                                                                                                                      

1-the world bank. environmental assessment sourcebook ,world bank technical paper  NO.139, 
Washington, 1991,p11. 
2-https://beytna.wordpress.com/mafaheem-beaya/  last visit14/07/2016 . 
 

 21 ، 1998دألسان، ادس دلشسو  لجنشس ودلقوزا ، ل ،و دل ي ل دألقجةوم البدئا السجم،س محما ةجا،دألشقس او   محما،اقي الوسا-3
 ةا مجا  دليايل لودلجينانا دألمساكالحاضس ةا دل ااا من دلجام ات .1332دليايل ةا لينان  نل  أ ادامولا ساكاساول دلتيس،مؤ ل جم ال. 
 11  ، 2002ياسوت، ،دلمؤ  ل دلجام ال،التلوث وال ظجم السجلةن إرهجقةامس محموا  سد ،-4

له دل ااا من دلمؤلفات ودلمؤقمسدت ودا قشاسدت ةا مجا  دليايل  دألمساكالياحث ددق اا  ياسز ةا مجا  دليايل يالوااات دلمقحال ،ةسامان ماساك
 8010-1370يان 

5-freeman,A.Myrick,andothers, the economics of environmentall policy,john wiley & sons inc, newyork , 
1973 , p19. 

https://beytna.wordpress.com/mafaheem-beaya/
https://beytna.wordpress.com/mafaheem-beaya/
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دليايل وأخسم ققق س ةج  دلجانا دلم قحث، وأخسم قجم  يان دلمكونات دل يا ال ودلم قحاثل،كما الحت 
فل ةامل أن م تال ق سافات دليايل قققا   وقشقسك ةا نق ل دقفا  وذا د امان ودلق جاال يأن دليايل ي 

قكون من ةن سان سيا اان اؤثس ك  منتما ةج  دألخس،ذما ةن س  يا ا وجزم م قحاث وةجاه امكن 
اؤثس ةاه، مما اشم  دلمجا  دلمكانا دلمحا  يا ن ان اقأثس يه و  أودلو   " إة ام دلق سا  دلقالا لجيايل 

 .ذ د دلو   من دل نا س دل يا ال ودلم قحاثل دلقا قحا  يا ن ان
 التسردف القج و ن للبدئا .3

ق س  ةا ذ د نل لك  لقا قضمنت دودنان دليايل وقشسا اقتا دل ااسل ةا دلكثاس من دلاو  ق سا  لجيايل،
 .ودلجزديس  ،دألسان دلم س ، ق سا  دليايل ةا ك  من دلقشسا  دلفسن ا، دلناوزلنا ، إل اا  دل

 :التشردع الفر سن .أ 
ا أنتدلمق ج  يحماال دل يا ل،دليايل ي 1371-07-10ل  من دلقانون دل ااس ةا و ةسةت دلماال دأل

ودلنياقات،دلتودم،دألسض،دلثسول دلمنجمال مجموةل من دل نا س دلقا ققمث  ةا دل يا ل،دلف اي  دلحاودنال "
 .ولقا ح س دلمشسو  دلفسن ا مفتوال دليايل ةا دل نا س دل يا ال ةق . 1ودلمتاذس دل يا ال دلمخقجفل

 : التشردع ال دوعل  ي .ق 
 :2اأنتةج   1321ل اال  187ةس  دلمشسو  دلناوزلنا  دليايل ضمن دانون دليايل سدال 

  دلنتال دااكولوجال ودألجزدم دلقا قكونتا يما ةا  لك دلنال ودلمجقم ات. 
 ،ودل فات دلمااال ودلخ اي  لمن قل ما ودلقا ق تال ةا مجالتا  وجما  دلمودا دل يا ال ودلمااال

 .وقما كتا و فاقتا دلقسةاتال
 ال ودل يا ال وققأثس ودلتسو  داجقماةال ودادق ااال ودلثقاةال ودلقا قؤثس ةج  دلنتال دااكولوج

 .يتا
لقا قو   دلمشسو  دلناوزلنا  ةا ق سا  دليايل مقاسنل يالمشسو  دلفسن ا و كس دل نا س دليايال 

 دل يا ال ودلم قحاثل
 :الةشروع الةصري .ج 

دلمحا  دلحاو  دل   اشم  "ا أنتي 1333ل نل  03ا س  دلمشسو  دلم س  دليايل ةا دلقانون سدال 
. 3"احقواه من مودا وما احا  يتا من ذودم ومام وقسيل وما اقامه د ن ان من منشآتدلكاينات دلحال وما 

                                                           

جام ل محما  ،غاس منشوسل أ سوحل اكقوسدا قخ   دانون أةما ، ،الةست اةاالمةجدا القج و دا للبدئا فن إحجر الت ةدا  ح ونل ةيا دلخنا، -1
  .13،  8013لجزديس  خاضس ي كسل،د

2-ENVIRONMENT ACT 1986, public act 1986,no127, wellington,newzealand, 1986,p2. 
 .1333ةافس ، ، م س5،دلجساال دلس مال دل اا (1)ل ، ةقسل و ،دلماال دأل1992لس ا  12قج ون رقم -3
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دلم قحاثل دلقا اشااذا  ويت د دلق سا  اكون دلمشسو  دلم س  دا جم  يان دل ودم  دل يا ال ودل ودم 
 .د ن ان

 :الةشروع األر  ن .  
دلمحا  دل   اشم  "ا أنتي 8001نل ل  58ةس  دلمشسو  دألسانا دليايل ةا دلقانون حماال دليايل سدال 

دلكاينات دلحال وغاس دلحال وما احقواه من مودا وما احا  يه من دلتودم ومام وقسيل وقفاةلت أ  منتا 
 . 1وذو نف ه دلق سا  دل   وض ه دلمشسو  دلم س ".وما اقامه د ن ان من منشآت ةاه 

 :الةشروع النعائري .ه 
دلمق ج  يحماال دليايل ةا إ اس  8003ل نل  10-03ا س  دلمشسو  دلجزديس  دليايل ةا دلقانون سدال 

ققكون من دلمودا دل يا ال دللحاوال ودلحاوال كالتودم ودلجو ودلمام ودألسض  "ا أنتدلقنمال دلم قادمل ةج  
شكا  د ويا ن دألسض ودلحاودن و دلنيات يما ةا  لك دلقسدث دلوسدثا، لقفاة  يان ذ ا دلمودا وك د يان ود 

 .2"دألماكن ودلمناتس ودلم الال دل يا ال
لقا دقي  دلمشسو  دلجزديس  نتج دلمشسو  دلفسن ا ةا ق سافه لجيايل حاث ددق س مكونات دليايل ةا 

 .كما أذم  ضي  ي ض دلم  جحات كالقسدث دلوسدثا دل نا س دل يا ال ةق ،
 األسجسدا الةرتبحا بجلبدئااصحالمجت والةفجهدم :ثج دج

ذناك دل ااا من دلمفاذاال  دت  جل ياليايل ق قيس دلسكازل دلسيا ال لقكوان دلخجفال دل جمال ودل مجال لجيايل 
 :أذمتا
 تعريف علم البيئة ومكوناتها .1

 :البدئاتسردف علم  .أ 
ةس  تتوس ةسو  ةس  دلن   دلثانا من دلقسن دل شسان قخاسدت كياسل ةا دلكثاس من ةسو  دل جال كما 

 .جااال، ومن أكثسذا شتست ةجال دلحا يات دالكقسونال وةجال دليايل
دل جال دل   ااسل دل لدل يان دلكاينات دلحال مودا دلكاينات دلحال  ودم كانت  أنهوا س  ةجال دليايل ي

ةج  دلكاين  ومام قأثاس ذ د دلو   كاينات اداقل، يالو   دل   ق اش ةاه، أو إن ان أوحاودنال  أونياقال 
كما اشم  ذ د دل جال ك  دل نا س دل يا ال ودلحااقال . حا،ويالقالا قأثاس دلكاينات دلحال ةج  ذ د دلو  

وةج    حتا،وادخ  جوةتا،كالخل  دلخاز  ودلخلةا دلمايا ودلخل   قوجا حو  دلكسل دألسضال،دلقا 

                                                           

 .8001أكقويس  دألسان، ،3727دلجساال دلس مال دل اا  ،دلماال دلثانال،2112لس ا  32قج ون رقم  -1
 .8003جواجال  33دلجساال دلس مال دل اا  ،(07)دلماال دلسدي ل،ةقسل  ،2113لس ا 13/11قج ون رقم  -2
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ةجاتا من  ش  ووااان وما ا اوأشكاله دلمخقجفل من جيا  وذضاا و تو  دل خس  من   ح دألسض،
 . 1كاينات حال

   ذ د دلم  جح اونانا أداكولوجاا و "  ecology"ودلقسجمل دانججازال ل جال دليايل ذا دلم  جح 
أ  ( oikos)يامجه لجكجمقان دلاوناناقان  1213 نل  Ernest Haeckelوض ه دل الال أسن ت ذاج  

 .2اسد ل أووم ناذا ةجال ( logos)دلو   دليايا،و أوو   دلم اشل  أودليات 
 :ةكو جت البدئا .ق 

ةتناك من  لقا دخقج  دلياحثان ةاما اق ج  يمكونات دليايل من حاث دلم  جحات وةاا ذ ا دلمكونات،
اسم أن لجيايل د مان ذما دليايل دل يا ال ودليايل دلم قحاثل،وذناك من اسم أن لجيايل أسي لأد اال ذا، 

 .ودلقكنولوجاا ،دل كان،دلقنتاال داجقماةا ،دل يا ال
  د الالالالمان سيا الالالالاان ذمالالالالا دليايالالالالل دل يا االالالالل ودليايالالالالالل  إلالالالال د الالالالال دلمكونالالالالات دليايالالالالل  :لواالتنققققجه األ

 .دلم قحاثل
 البدئا الحبدسدا: 

: ودلقا ااخ  لإلن ان ةا وجاذا مث  ذا جما  دل نا س ودلمودا دلموجوال ودلمقاحل ةا دل يا ل،
ودلقسيل،ودلم اان،وم اس دل ادل،وك لك د حاام يكاةل أنودةتا،وذا ققكون من أسي ل أغجفل دلمام دلتودم 
 :سيا ال ذا
 واشم    ح دألسض ودلقسيل ودا ان دليحاس ودلمحا ات : (الدجبسا)الغالف الصخري

 .3اسنتودأل
 اشم  ذ د دلخل  جما  دلم  حات دلمايال دلقا قخ ا نحو ثلثل أسيا  :الغالفن الةجئن

اس ودليحاسدت دل  يل ودلمحا ات ودليحاس نتةتو اشم  مااا دأل (%78)دلكسل دألسضال 
اس دلمقجمال وجيا  دلججاا ودألجزدم دلمقجمال نتودأل كما اشم  دلمحا ات .ودليحاسدت دلمجحل

 .4واشم  أاضا دلمااا دلجوةال ويخاس دلمام ودل حا ةا دلتودم من دلقسيل،
  ومالالا ا جالال  يتالالا مالالن  ثالال  دلتالالودم يمكوناقالاله مالالن دلخالالازدت ودأليخالالسل،وام(:الاققوائن)الغققالف النققوي

يأنودةتالا، ومالن أذالال ذال ا  د شال اةات إلال  ويا ضالاةل وغاالس مسياالل، اداي   جيل اداقالل مسياالل،
وغالالالالازدت  %0.03ثالالالانا أك الالالالاا دلكسيالالالالون  أو%80.3داك الالالالجان%73.1دلخالالالازدت دلنقالالالالسوجان 
                                                           

 31،  8018،دألسانادس دلم اسل لجنشس ودلقوزا  ودل ياةل،ل ،و دأل،دل ي ل علم البدئا إلىالة خل سل،أو ةج   الال دلشو  -1
 .15 ، 2007،ندلم سةل، ةمان، دألساادس كنوز  ل ،و دل ي ل دأل ،اإل ارة البدئدا، لخسجادةسدل دحما  -2
 .12  ، 2016،سلجكقاا، م ،مكقيل دلادس دل سيال ل و دألدل ي ل  ،الةست اةا والت ةدا ..البدئا ح ن شحاقل ومحما ح ان ةوض، -3
-االقتصج دا والبدئدا للص جعجت الصغدرة فن تمقد  الت ةدا الةست اةا  راسا تحبدقدا على ةرامل ص جعا النلو  األبسج  ةفا  زكا متنا، -4

 .37  ، 2011جام ل ةان شمل،م س، س الل اكقوسدا،غاس منشوسل،،  -بة حقا شبرا الخدةا
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 ودلكسيقالون، ودلتجاالوال وداسجالون، ودلتاالاسوجان، أخسم يقسكازدت ضياجل جالاد أذمتالا يخالاس دلمالام،
واقكالالالالون ذالالالال د دلخالالالالل  مالالالالن أسيالالالال   يقالالالالات  يقالالالالا لجخالالالالود  دلكامااياالالالالل ودلحاواالالالالل وذالالالالا  يقالالالالل 

 .دلقسويسو فاس و يقل دل قسدقو فاس، و يقل دلمازو فاس و  يقل دلثاسمو فاس
 ش ةا دلحاز دلقا ق ا( حاودن نيات، إن ان،)واشم  جما  دلكاينات دلحال : الغالف المدوي

 .دل   قوجا يه دلحاال ةا دلكسل دألسضال
  (:الةشد ة)البدئا الةستم ثا 

ودلمنا   دل كنال  وققكون من دلينال دأل ا ال دلمااال دلقا شااذا د ن ان، ودلمؤ  ات دلقا أدامتا،
 ودلوسش،ودل ناةال، وأينال دلمسدكز ودلم اذا ودلمادسل، وك لك دل س  ودلمودنئ ودلم اسدت ودلم ان  

مخقج  أشكا  دلنتال داجقماةال  إل يا ضاةل.  1ودل ايسدت ودل فن ودلشاحنات ودل ااسدت، وما شايه  لك
 . 2وأنما   جوكال وثقاةال وم ققادت قنتال دل لدل يان دلنال من ةاادت وققالاا وأةسد 

 االتنجه الثج ن 
 :3أسي ل مكونات ذا إل د ال ذ د داقجاا مكونات دليايل 

 الحبدسا: 
 وقشم  دألسض وما ةجاتا من مام وما حولتا من ذودم وما انمو ةجاتا من نيات وما قحقضنه من

وقمث  دل يا ل دلمودا دلمقاحل د ن ان لجح و  ةج  حاجاقه دأل ا ال  حاودنات، وجات يشك   يا ا،
 .م ومودا مخقجفلأو م واودم و دم وك ام،غ من 

 السكجن:  
ةج  دألسض ةا ة س ما، وذال دلمكون دلمؤثس ودلمخاس ةا ( دلقا نان)مجموةل دألةسدا دل اكنان 
 .حاال مساحل قجا  يكسدمل دلحاال دليشسال أج دل كون دل يا ا لجيايل من 

 الت ظدم االنتةجعن: 
قتال جه حااأو ذا دألنش ل دلقا اماس تا دل كان ةا ةلداقتال م  دلو   دلمحا  يتال، ودل   احقو  

شيا  لجحاجات،وم ااشل دلمشكلت وم اشقتال،  .يك  ماةاتا من نتال وقنتامات لج لدات ود 
 التك ولوندج 

واق ا يتا مخقج  أنود  دلققناات دلقا د قحاثتا د ن ان ودلقا مكنقه من د قثماس مودسا دليايل لقجيال 
 .حاجاقه وق ج اقه

                                                           

 13،مسج   ي   كسا،  والت ةدا الةست اةا.. البدئا، ح ن شحاقه،محما ح ان ةوض-1
 .83،مسج   ي   كسا،  اإل سجن والبدئا  راسا فن التربدا البدئداسدقا  لمل دل  وا،-2
 13،مسج   ي   كسا،  والت ةدا الةست اةا.. البدئا، ح ن شحاقه،محما ح ان ةوض-3
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 .إاجايا و جيا ومقأثسل ةاما يانتا مؤثسلإن مكونات دليايل دألسي  دل ايقل دل كس ققفاة  
 
 مفاهيم بيئية حديثة .2

 :غاس مياشسل ياليايل أذمتا أوقوجا دل ااا من دلمفاذاال ودلم  جحات دلحااثل دلقا لتا  جل مياشسل 
 :السدجسا البدئدا .أ 

حماال  أج ذا كاةل دلو اي  ودل س  دلقا ق قخامتا دل ج ات دلو نال وقض تا موض  دلقنفا  من 
 .1دليايل ودلمحاةتل ةجاتا

 :الا ف البدئن .ق 
قحقا  أةضألادم يايا وقكون دايجل  أج ذا دألذاد  دلشامجل دلقا قنشأ من دل اا ال دليايال من 

 .2لجق يا  ودلقاال
 :الغجدجت البدئدا .ج 

 ذا دألادم دليايا دلقف اجا دلم جوا قحقاقه ودل   اق جا قحاااا ودلو و  إلاه لقحقا  دألذاد 
 .3دليايال
 :اإل ارة البدئدا .  

ةا دلجتوا دلمنتمل دلقا ققوال يتا دلمنتمات للدقسدا من قحقا  دألغسدض دليايال يو فتا جزمد 
 . 4أ ا اا من  اا قتا

 :اإل ارة البدئدا  ظجم .ه 
وقنفا ذا ومقاي قتا ودل م  ةج  قح انتا وق واسذا  ذو دلنتاال إلا اقول  يجوسل دل اا ل دليايال،

إادسل يايال ققول  دلقااال يوتاي  د ادسل دليايال وقحقا  أذاد  دل اا ل  يا قمسدس،و لك من خل  إنشام
 .5دليايال
 

                                                           

   ،8003 ،م س ادس دلنتضل دل سيال،، الت جفسن للصج رات الص جعدا الةصرداالسدجسا البدئدا وتأثدرهج على الوضع محما إيسدذاال محموا،  -1
  03. 

2-Paolo baracchini, guide à la mise en place du management environnemental en entreprise selon iso 
14001, 3 édition، presses polytechniques universitaires romandes, suisse,2007,p 11. 

 .832مسج   ي   كسا،   ،iso14000 ظم وةتحلبجت وتحبدقجت :إ ارة البدئا، ،ةيا دهلل حكمت دلنقاسدل زدو  نجال-3
 ،25دلمججا -مججل جام ل امش  لج جوال دادق ااال ودلقانونال، ظم اإل ارة البدئدا و ورهج فن الت ةدا الةست اةام اناول مخو ،ةانان غانال،-4

 .35  ، 2009دل سد ، ،امش  ل، جام 2ادل ا
5-Alon Griffith,integrated management systems for construction: quality,enviranment and safety 1er 
édition ,2010,p 80. 
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 :التخحدح البدئن .و 

يم ن  أخس ذو دلقخ ا  دل    أوذو مفتوال ومنتج حااث اقاال خ   دلقنمال من وجتل نتس يايال 
ل  دلي ا دليايا ودآلثاس دليايال دلمقود ل لخ   دلقنمال ةج  دلقساا ودلي اا، وذو و احكمه يالاسجل دأل

دلحمولل دليايال يحاث ا قق ام مشسوةات دلقنمال و موحاقتا دلحا دليايا  أودلقخ ا  دل   اتقال يالقاسدت 
 .1،وذو دلقخ ا  دل   انقج ةنه خ   مامجل يالي ا دليايادلحسج
 :للبدئاإ ارة النو ة الشجةلا  .ع 

دلقكام  م  دضااا  إل مفتوال إادسل دلجوال دلشامجل دسقي  قاساخاا ي مجاات د نقاج ودلمنقج ةتو يحاجل 
نما امقا  لن ا قنح س ةق  يأنش ل د نقاج دلققجااال،لد ادسل دليايال ةاالقزدال يمق جيات دلجوال  ةح ا ود 

دلجوال دليايال، إ  ان ا داذقماال ةا دلودت دلحاضس ةج  مقاسنل ةايا ةمجاات د نقاج  إل ك لك 
ودلق وا  يالكجفل داجقماةال لألضسدس دلقا قجحقتا ةمجاات دلقجوث ودلنفااات ةج  دل نا س دلمااال لجيايل 

 .2اض دلنفاااتوقشم  إادسل دلجوال دلشامجل ةج  دلموضوةات إادسل ةمجاات دلقاواس وقخف دل يا ال،
 :ال عم البدئن .ح 

مفتوال دلاةال دليايا ةج  أن دلق وس ودلسخام دادق اا  ةا دلم ققي  اسقكز ي فل أ ا ال  افقسض
دلحماال ا قجزال دلمودزنل  اذ  إل ةج  حماال سأل دلما  دل يا ا من مااا ومودا يايال أخسم ودن دلو و  

 .3ل يا ال ةج  قجااا نف تا ي وسل م قمسليان دلنشا  د ن انا ودلقاسل دل دقال لجمودسا د
 :االست اةا البدئدا .ح 

م  قفادال دلقاذوس دليايا قحولت دلقحااات لقحقا  د قادمل دليايل من خل  دلقحو  من دلنمو غاس 
ل ادل   اقوال ةج  خفض زاا مفتوال جااا اسقكز ةج  دلنمو دادق اا دلم قادال ياياا، إل  دلم قااال ياياا

  قتلكود  دلناقجل من دلنمو دادق اا  و لك من خل  قحقا  دلكفامل دليايال لإلنقاج دلضخو  دليايال

                                                           

-نقود  ةناا وا نقخ اا حق  اقنقج ةنه نقايج  جيال وةك ال ودا قامس ك  ثماس مشسوةات خ    أنذو دلحا دل   اجا  :المرج البدئن
 .دلقنمال

 11،مججل جام ل أ او  لجيحوث دليايال،دلمججا  وره وةتحلبجت  نجمه... االقتصج  كأ اة لمةجدا البدئاةااا سدضا خنفس،متنا سدضا خنفس،-1
 .5-3   ، 2008ماسل  س، م 1دل اا

 .138،  8017دلجزديس  لجوثاي ، أل  ،األعةجلكة خل لمةجدا البدئا الةست اةا ة ظةجت  األخضرالتسود   ذيل م  ف  كاةا،-2
 .138   ،نف ه  دلمسج-3



 التحليل النظري للبيئة وقضاياها

 

13 
 

نا وقكامجا يان دل اا اات أو ةج  نحو ا م  ةج  مودكيل دلقخاسدت دلااناماكال ةا دأل ود  وخج  نتاال ق 
 .1دليايال ودادق ااال

 المشكلة البيئية ومسبباتها .3

دلمشكلت دليايال ي ضتا أزلا ااخ   ن ان يه، مث  دلكودسث قودجه دلمجقم ات ةالاا ةااد من 
وي ضتا م قحاث أ ا ه دلق س  دلخا ئ لإلن ان قجاا دليايل كالقجوث  دل يا ال كالزاز  ودليسدكان،

 .ي ضتا دا اكون ةالماا، وي ض دألخس محجاا كما أن ود ذادس،
 :ةفاوم الةشكلا البدئدا .أ 

قاذوس ةا دلنتاال دليايا مما انجال ةنه دخ اس  أودحقما  حاوث خج   أوحاوث دلمشكجل دليايال ذا 
 .2غاس مياشسل أوقضس يك  متاذس دلحاال ةج    ح داسض  ودم كان ذ د دلخ س ي ساقل مياشس 

ةققأثس يقال  أكثس أوأحا مكوناقه  وامكن ق سافتا أاضا ياخقل  دلقودزن ةا دلنتاال دليايا دلناقج ةن قأثاس
وققمث  متاذس دلمشكجل دليايال ةا دلقجوث  قخاس دل لدات دلقايمل يانتما ةافقا قودزنه دل اي ،دلمكونات وق

 .ودلقاذوس ودخقل  دلقودزن دليايا
 :أسبجق الةشكالت البدئدا .ق 

إن دض سدا دل لدات دلمقودزنل يان ةنا س دلنتاال دليايا اسدةقه دض سدا ومشكلت يايال وقياو 
 :مشكلت يايال ةا دآلقا إل  دأل ياا دلقا قؤا 

  (:اال فنجر السكج ن واست عاف الةوار )أسبجق بشردا 
حاث دذقال ( دلثسودت)دانفجاس دل كانا ومحاواال ود قنزد  دلمودسا  إل اقال دلق س  ةا ذ د دل ن س 

متما دلفل فل ودل اا ل ودادق اااان يموضو  زااال دل كان من  دل  وس دلقاامل وا قزد  قحق  مكانقتا 
مجاون  50لقا يجغ ةاا  كان دل الال  ةا مجا  دلاسد ات دادق ااال وداجقماةال ودل اا ال دلم ا سل،

ال لا   1300ه  نل إسقفاةال، وو   1150مجاون ةاال  500 إل دي  دلمالا،ودا دسقف   5000 نل 
ا  نل ال، ومن دلمقود  أن ا   ةاا دل كان ة8011مجاون  نل  7115مجاون وأ يح  1100 إل 

وض    ا جاد مشاذال دلخ دم ودل ادل  إل ،أن دلقفكس ةا دلم ققي  اقوانا 3مجاون 2830حودلا 8080

                                                           

1-Brockw.A& taylor M.S,economic growth and environment , review of theory and empirics, Handbook of 
economic growth, Holland ,2004,p 345. 

جام ل محما خاضس  غاس منشوسل، أ سوحل اكقوسدا قخ   ةجوال ددق ااال، ،ةشكلا البدئا فن النعائر ةن ة ظور اقتصج ي سيا ل يو كاس، -2
 .13  ،8011-8015دلجزديس،، ي كسل 

 .188-181  ، 2008لج ياةل ودلنشس،دألسان،ادس ودي   ،أسجسدجت علم البدئا الحبسا الثجلثا ا،نةيا دلقااس ةايا،غاز   فاسا-3



 التحليل النظري للبيئة وقضاياها

 

14 
 

أن  إل ود قنزد  دلمودسا دل يا ال وقجوث دليايل وزااال حال دلمشكلت دليايال، وا ذا قومال مالقول
( دلزسدةا)د نقاج دلخ ديا ةا حان ازاا ...( 38.11.2.3.8.1)ةاا دل كان ازاا وة  مققالال ذنا ل 

ومن ذنا اسم إن دلمشكجل دل كانال ققمث  ةا ةاال دلقكاة م يان ...(1.5.3.3.8.1) وة  مقودلال ح ايال
دلزااال دل كانال وداسل دألسض ةج  إنقاج دلخ دم وق وا ق اسةت م اات زااال دل كان ودلقا أ يحت  دت 

سل وداق ا  يان دألمال ودلققاال دل يا وزااال م قوم ق وس متاسدت د يحاس ودلقجا إل  يا ل آ ال
سقفا دلم اشل و  دانفجاس )و اقأثس دلمشكجل دل كانال  م اات دلخ ويل ودل مس دلمقود  ودلمقاسل د نجاا د 
دخقفايه  أود قنزد  دلمودسا ودل   اق ا يه ققجا  دامل دلمودسا  إل  ةج  دلمودسا حاث  قؤا ( دل كانا

ودلحقاقل ا قكمن ةا خ وسل د قنزد  دلمودسا ةنا حا . ل اا  ةا  ج جل دلحاال ودلخ دممن أادم اوسا د
نما دألخ س من ك  ذ د، ققا  دامقه، أودخقفام مودسا ما،  ، 1قأثاس دا قنزد  ةج  مازدن دلنتاال دليايا ود 

يقال دلمودسا دألخسم ومن ذنا قق   اديسل دلمشكجل  إل  لك أن د قنزد  مودسا من مودسا،دا اق ام أثسذ
وققخ  محجاا وةالماا،يما اؤثس ةج  دلنتاال دليايا كك  ومن أ ياا د قنزد  دلمودا  وم دلقخ ا  

وامكن قوضاح دل لدل يان ةاا  كان  ود قخل  دلمودسا،دانفجاس دل كانا دلقجوث ودلكودسث دل يا ال،
 (01)دليايال ةا دلشك  سدال  ودلمودسا دل يا ال ودلمشكلت

 (11)الشكل رقم 
 2111ةستودجت الةوار  الحبدسدا وع   السكجن الةشكالت البدئدا الةتوقع متى عجم 

 
 دلمودسا دل يا ال

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

- ياحث  كانا وددق اا  و اا ا دنججاز  دشقتس ينتسال دلقكاثس دل كانا: (1232-1122)توةجم ةجلتوم. 
 ادللقاندلودحا ةا وحال دلزمن وة  مقودلال ذنا ل ودلنمو ج دآل ا له شك  دلحس   أةسدا دلمجقم ق نا قضاة  ةاا  :آسدا  j دلحس   أو

 دل سيا  

 .50 ي   كسا   ، الة خل إلى علم البدئا سل،أو ةجا  الال دلشو  -1

 دلزااال دل كانال
 

1300 
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8080 
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 دلمشكلت دليايال
 

حجال دلمؤشس 
دلم قما لجمقاسنل  
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 :من إةادا دلياحث يااةقماا ةج :الةص ر
-188   ،  2008دألسان، ،سادس ودي  لج ياةل ودلنش ،أسجسدجت علم البدئا الحبسا الثجلثا ا،نغاز   فاسا ةايا، ةيا دلقااس -

183. 
 .25، 8018اسد ل،اسد ات  ايقل،إثسدم لجنشس ودلقوزا ،دألسان،،ق ياقات حاات التسود  األخضر تاستراتدندجثامس دليكس ،  -

دلزااال دلمق اسةل ةا ةاا  كان دل الال ودلقا أ يحت  دت  يا ل ( 01)اقضح من خل  دلشك  سدال 
آ ال وا احا  لك زااال دلمشكلت دليايال ةا  وسل زااال دل اا دلجايز ومشكجل دلقنو  دلحاو ،ود   

حات دلق حس،وزااال دلقجوث،إن دل لدل يان زااال ةاا دل كان ودلمشكلت دليايال دلخايات وزااال دلم ا
ويالمقاي  نلحت أن م قوم ما  منحن  دلمودسا دل يا ال كياس ودن حجال دلمودسا دل يا ال . ةلدل  ساال

كما قخ  إجسدمدت ودايال ل لك،قم قواات خ اسل إ د لال  إل ةا قسدج  ودنخفاض يمسوس دل نان و ا   
 .لنلحت وجوا ةلدل ةك ال يان زااال ةاا دل كان وحجال دلمودسا دل يا ا

دل يا ال دلمحاوال امكن منادشقتا من منتوس ( دلمودسا)كما أن  يا ل دل لدل يان دل كان ودلثسودت 
ا   نل يلاان،وةا  ن دألسض امكن أن قأوق اس دلققااسدت ي دلم  جح دليايا دلم م  داسل د ةالل

دن كا ات دلمشكجل دل كانال ةج  دليايل  وققمث .1ققااسدت أخسم ثمانال وةشسل وحق  مايل يجاون من دليشس
 .دلخ...   دل ادل ود قنزد  دلمودسا وزااال دلنفاااتنقو    دلخ دم ودلمااا دل  يل ودلقجوث يأشكاله،نقةا 

 أسبجق اقتصج دا: 
حاوث مشكلت يايال ةا  ييان ذما ةش  دل و   إل امكن ح س دأل ياا دادق ااال دلقا قؤا  

 .2وةش  دل اا ات دلحكومال
  فشل السو: 

دل سض ودل جا ةا دلقخ ا  دألمث  لجمودسا أ  دلحالل دلقا افش  افش  احاث ةش  دل و  ةناما 
ةاتا نتاال دل و  ةا قخ ا  دلمودسا ي وسل قق ال يالكفامل أ  دانحسد  ةن نق ل دلقودزن، وامكن أن 

وض    ووجوا مودا غاس م  سل، منتا ةاال وجوا حقو  دلمجكال، ،اث  لك نقاجل ل ال ةودم اح
سقفا و  ودل ج  دل امل، ووجوا دآلثاس دلخاسجال، دأل ود ، وةاال قناة ال  قكجفل دلم املت دادق ااال، د 

                                                           

- ا نتاالادلمودسا إةالقه م أو، ق س  داسل دلنتاال دليايا ودلمودسا ةج  د ةالل ي اا دلكاينات دلحال دل   امكن لت د دلنتاال :ق رة اإلعجلا. 
 187  مسج   ي   كسا، ،البدئاأسجسدجت علم  ةيا دلقااس ةايا،غاز   فاس  ةا،-1

2 - theodore,panayotou, green market, the economics of sustairable ,Institute for contemporary studics, 
San Francisco , Californie,1994 ,pp 35-98. 
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سقفا و  وضا  دألة  دلقخ ا ا، دأل ود ، وةاال قوةس  أ  اس دلخ ال وةاال قأكا ودلخو  من دلمخا س، د 
 .دلم جومات دل حاحل وحاات دلف اا

 فشل السدجسجت المكوةدا: 
قوحا دل ااا من دأل ياا دلقا قؤا  لفش  دل اا اات دلحكومال ةا قح ان كفامل د قخادال دلمودسا 

ققااال  إل ا وا  ةش  دل اا ات دلحكومال ةج  م قوم دلمشسو  ودل  : دل يا ال وحماال دليايل منتا
  أ ال مالا يحت ا اأخ  ةا دلح يان دآلثاس دلخاسجال دليايال،وةش  دل اا ات ةج  دلمشسوةات ةج

ي يا قجاذ  دل اا ات دلق اةال لجقكالا  ةا ( ةش  دل اا ات دلزسدةال ودل ناةال)دلم قوم دلق اةا 
دلكجال دل اا ات دادق ااال  وةش . دل وا  ودلقسدي ات ودآلثاس دانقشاسال ةاما يان دلق اةات ج دأل
ة ج   يا  دلمثا  إ د كانت دل ناةات دلكثافل دلسأل ( دل اا ات دلنقاال ودلمااال و اا ل   س دل س )

دلما  قنقج قجوثا أكثس من دل ناةات كثافل دل مالل ةان م اات دلقجوث  نواا قزادا م  دنخفاض دل  س 
 .دلن يا لسأل دلما  ين يل لج م 

 األسبجق الحبدسدا: 
ودلفاضانات ودلخفا   ودألةا اس من منا   دل الال ألخ اس دل يا ال كاليسدكان ودلزاز  قق سض دل ااا

 . قفادال دلمشكلت دليايال إل كجتا أخ اس قؤا   ودلق حس،
 األسبجق االنتةجعدا: 

 خقل  دليايل داجقماةال وذا دلخا ل يمماس ات د ن ان دلمق جقل يالقنمال دادق ااال اون مسدةالإ
كما أن دخقل   قجاذا،إات دليايال، ودلقا قن كل ةج  دل جوك داجقماةا ودادق اا  ودل اا ا د مكانا

ن كال لمشكلت إدلقاال وداقجاذات ق قيس من أ ياا دلمشاك  دليايال، ألن دخقل  دلقاال وداقجاذات 
ا يايقتال، واحكال ةج  ذ كق ا دل فل داجقماةال من  جوك دلنال قجاا قيايال، كما أن دلقاال وداقجاذات 

    .د اجاا من نقايج ةلدل د ن ان ياليايل أودلقاال يال جا 
 السالقا بدن البدئا واالقتصج :ثجلثج

ةا  جا دلقحجا  دادق اا  خا ل ةاما  اقوجا ي ض دل نا س ةا دلحاال دادق ااال لال اقال مسدةاقت
دل جال  أنهزدلت دلجام ات قاسل ةجال دادق اا ةج  اق ج  ياألخ  يالجانا دليايا ةا دلنشا  دادق اا  ةل

إشيا   أودألمث  لجمودسا دلمااال ودليشسال يتا  قحقا  أكيس سيح ممكن،  دل   ايحث ةا دا قخادال
 ذ د دلمفتوال ل جال دادق اا ياأ. ةا داةقياس دلخ ايس دليايال  قكجفل، وا اؤخ أد ي دلحاجات د ن انال

دلكل اكا له مقنا ا م  مق جيات ق وس دلنشا  دادق اا ، ل د تتس دادق اا اقخاس ولال ا ا دلفتال 
 .دليايا كفس  من ةسو  ةجال دادق اا
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 التفجعل بدن االقتصج  والبدئا .1
 :1ققفاة  دليايل م  دادق اا من خل  وتاي  يايال اؤااتا دلنتاال دليايا يمااجا

 يالمودسا دلقا ق قخاال ةا ةمجال د نقاجحادت دادق ااال و وتافل دليايل كم اس دلقزواا دل 
  ال يالمناة  دل امل قتلكوتافل دليايل كم اس لقزواا دلوحادت دادق ااال د 
  وتافل دليايل كم قوا  ل مس دلنفااات ودمق ا  دلمجوثات دلناقجل ةن ةمجاقا د نقاج

  قتلكود 
 دلوتافل قمث  محقوم لجنتاال  وتافل دليايل ةا قوةاس مق جيات دلحاال دأل ا ال،حاث أن ذ ا

 .ل و ا قحقو  ةا إ اسذا دلوتاي  دلثلثل دألأنتدلوتافا دليايا يأكمجه أ  
 (.08)وامكن قوضاح دل لدل دلمقسدي ل ودلمقياالل يان دادق اا ودليايل يالشك  سدال 

  

                                                           

غاس  ،دألةما س الل اكقوسدا ةا دادق اا  ،األر نالةتبج لا بدن ال ةو االقتصج ي والةؤشرات البدئدا  راسا مجلا اآلثجر ال ح ن ةجودن،د -1
 .95  ، 2013دألسان ،دألسانالدلجام ل  منشوسل،
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 ( 12)الشكل رقم 
 الةترابحا والةتبج لا بدن االقتصج  والبدئا السالقا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر
-Perman, R, Ma ,mc glivray, j.and common , M , naturalresource and environmentaleconomics , 
3eded , harlow :Pearson education , England , 2003, p17. 
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دلوتافل دلسدي ل ودلمقمثجل ةا قوةاس ( د  اس دل اال دلخاسجا لجشك ) حاث امث  دلم ق ا  دلادكن دلكياس
ل  ودلمقمثجل ةا دلمسي ات و مق جيات دلحاال دأل ا ال ودلقا قحقو  ضمن ن ادتا دلوتاي  دلثلثل دأل

أما دلنشا  دادق اا  ةاق  ضمن  لك دلنتاال . دلثلثل دلمققا  ل م  دلم ق ا  دلادكن ةا أةج  دلشك 
. دل   امثجه دألةسدا  قتلكود ا  د ( دلمؤ  ات)، واقمث  يق ا  د نقاج دل   قمثجه دلمنشآت دليايا

. س اا سأل دلما  إل ي  أن جزمد منه اضا  . د نقاج اا قتجك يأكمجه( 02)ونلحت ةا دلشك  سدال 
ل  دلقا و وققضح ةمجال دلقفاة  يان دادق اا ودليايل من خل  دقجاا دأل تال من دلمسي ات دلثلثل دأل

ال، حاث اقضح إن دليايل قزوا دلنشا  د نقاج من  قتلكد نقاجال ود  دألنش ل إل قمث  دلوتاي  دليايال 
ا دلمقمث  ةا دألةسدا  قتلكحو ، وقزوا دلنشا  د ودل ادل دلقا قخ   ةمجال دلق خل  ةمجال د نقاج

نفااات وقجوث اقال  سحتا (  قتلكد نقاج،د )يالمناة  دل امل، وانقج ةا دلمقاي  ةن ذاقان دل مجاقان 
دمق ا   أوضمن مكونات دليايل من خل  دلوتافل دليايال دلثالثل إما ةن  سا   مس دلنفااات 

 .دلمجوثات
يان دادق اا ودليايل ذو إمكانات دلق واض ةن دلوتاي  ( دل لدل)دألخس لجقفاة  ( دل س )إن دلجزم 

إمكانات دلق واض ذا ةمجال إةاال قاوس حاث أن   أو ودن  .ليال، واقضح من خل  دلخ و  دلمقق  دليا
ةاال د قخ إل ا اا قاواسا دي  أن ا   ( دألةسدا ودلمنشآت)جزمد من دلنفااات  ادمه ةا دليايل دل يا ال ود 

د نقاج وذ د ما اقج  دلضخ  ةج  دلنتاال دليايا دل   اقوال ياوس دلمقجقا لجنفااات ودلمجوثات، واقج  دل جا 
 .ةج  دلمودسا من دي  د ا  د نقاج

قجه من قكما ققضح إمكانات دلق واض ةن دلوتاي  دليايال دألخسم من خل  دلخ و  دلمقق  ل دلقا 
دلمسي ات دلثلثل ةا أةج  دلشك  سدال )دلوتاي  دليايال دلثلثل  إل (  موسا ددق اا)س اا سأل دلما  

دلمسي  دل   امث  وتافل دليايل كأ ل لقزواا  إل دلما   الخ  دلمقق   دلمقجه من س اا سدلة( ( 08)
دألةسدا يالمناة  دل امل، امث  اوس س اا سأل دلما  من كونه امكن أن اكسل ةا  ناةل و اي  دلقسةاه 

 .دل امل ق وض ةن وتافل دليايل كم اس لقزواا دألةسدا يالمناة  دلقا
مسي  دل   امث  وتافل دليايل كقاةال موساال  مادا  إل ودلخ  دلمقق   دلمقجه من س اا سأل دلما  

من د قخادال  ققج دلمق وسل دلقا  اةمجاات د نقاج، امث  قكسال س اا سأل دلما  ةا د قخادال دلقكنولوجا
ما دلاوس دألخس لس اا سأل أجا  دلضخ  ةج  د قخسدج دلمودسا دليايال دل يا ال، قدل ادل ودلودوا ويالقالا ق

دلما  ةاقمث  ةا قكسال سأل دلما  ةج  شك  مح ات لم الجل دلمجوثات دلقا اكون اوسذا ةا ذ ا دلحالل 
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ت واقضح  لك من خل  دلخ  دلمقق   من ق واض ةن وتافل دليايل دل يا ال كم قوا  ل سح دلمجوثا
 .مسي  دل   امث  وتافل دليايل كم قوا  ل مس دلنفااات إل س اا سأل دلما  

 الحبدسا االقتصج دا للةشكلا البدئدا .2
مالال  تالالاذسل د الالقنزد  ( دلقجوث،دلقالالاذوس،دخقل  دلقالالودزن دليايالالا)ذسذالالا دلالالثلث اقالالقلزال دلمشالالكجل دلياياالالل يمت

أحالالا دلمتالالاذس دل الالايقل لجمشالالكجل  لمالالودسا احالالاثدةالالا   ا الالقنزددمكالالن دلقالالو  يالالان حالالاوث دلمالالودسا دل يا االالل، وا
 .دلمفس  لجمودسا دل يا ال ودلمشكجل دليايال  قتلكوقوجا ةلدل  ساال يان دا قنزد  ود  ،دليايال

نقالايج أحالا  ، وأ اليحتالقا تتست دلمشكجل دليايال وق ززت يشك  سيا ا ي ا دلققالاال دل جمالا ودلقكنولالوج
ذ د دلققاال، وضسايل ااة تا دل الال مقايال   الوم د القخادمه لجمالودسا دل يا االل وان م تالال دألنشال ل دادق الااال 

 .دلقكالا  دليايال ودادق ااال لجمشكجل دليايال إسقفا  إل  ا قأخ  يالح يان داةقياسدت دليايال ما أام
ل  ققمثالال  و ةالاأل دق الالااال ودل الوسل دلياياالالل،قوجالا  الالوسقان لقفاةال  د ن الالان مال  دل يا الالل،ذما دل الوسل داو 

يانمالالا ققمثالال  .  الالج  وخالالامات إلالال ةالالا ينالالام د ن الالان لجم الالان  ةالالا  الاليا  ق الالنا  دلمالالودسا دل يا االالل وقحواجتالالا 
وما  ،دلخ... خقل  قودزن دلنتاال دليايا ةن  سا  د   دلخايات ودل اا دلجايزإةا ( دليايل)دل وسل دلثانال 

 .قفادال دلمشكلت دليايال إل  احاثه من قادةاات  جيال ةج  مكونات دليايل أام
ا ق اذال ةا قاماس م الااس دلمالودسا وق الاذال ةالا قتااالا نتإن دلمشكلت دليايال ذا مشكلت ددق ااال أل

ااالاذا حاال د ن ان دل    ا قيس أذال مالوسا ددق الاا ، ويالقالالا ققمثال  دخ الس دلمشالكلت دادق الااال ةالا قت
 .مودسا مالال كياسل  ققق   من جتوا دلقنمال إل لجمودسا دل يا ال ودليشسال، وحاجقتا 

 قنزد  دلمودسا دل يا ال  انقج دلمشكجل دليايال ويالال كل، ودلمشالكجل دلياياالل ذالا مشالكجل ددق الااال، إإ ن 
دلقالالا ق قيالس  سةالالا أ ا الاا ةالالا ( دل يا االالل و دليشالسال) ان دلمشالكجل دلياياالالل قزاالا مالالن نالاسل دلمالالودسا دادق الااال

ةالاقوسل  إسقفالا ي اليا  أزمالل ددق الااال، إلال دلمشكجل دادق ااال، كما أن حالاوث دلمشالكلت دلياياالل دالا قالؤا  
 .دلضسس دليايا ةج  دادق اا، ل لك ايا من داةقسد  يخ وسل دلمشكجل دليايال وقأثاسدقتا دادق ااال

 :1وةا ذ د د  اس قال قحااا دل يا ل دادق ااال لجمشكجل دليايال من خل  ثلث اود  ذا 
 : الا األضرار البدئدا .أ 

 ضا  دليايال وحاوث دلقجوث،و قشم  دلقكالا  دلقا لحقت ي نا س دلنتاال دليايا من جسدم قاذوس دأل
دل ماكل  خ ايس دلثسول د نقاجال،دنخفاض  دلخااا ةن دل م ، مث  دلخ ايس دلقا قجح  ي حل د ن ان،

                                                           

،وسدل البدئن الةستخ ةاالتكجلدف االقتصج دا للةشكالت البدئدا واهم حر  التقددم  جم  ةايشل كاحجا، جامل غااس دحما، او   دساشا،-1
نوةميس 81-80ةجمال مقامل ةا دلمؤقمس دل الما دلاولا حو   جوك دلمؤ  ل دادق ااال ةا ت  سذانات دلقنمال دلم قادمل ودل ادلل داجقماةال،

 .313 ، 2012دلجزديس،،دا ا  مسياح وسدجل ل، جام 2012
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نقاجال دألسض، د نقا  من ةس  دلمجقم  ةا  إل وي فل ةامل قؤا  دلمشكجل دليايال  وقسدج  خ ويل ود 
ذ د ةضل ةن دألضسدس دلمياشسل وغاس دلمياشسل . اتإ قتلكحق   أو ق ماا إنقاجاا د ق ما  دلمودسا د

 .ا لال قشاسك ةا حاوثهأنتل مث  دلقجوث يسغال دلقا قجح  يالمشسوةات د نقاجال ودلزسدةا
 : الا السالج .ق 

زدلل ي ض أثاس دلقجوث، منتا  قشم  دلنفقات دلقا اقحمجتا دلمجقم  ودلوحادت دادق ااال لم الجل ود 
نفقات دل لج  دألكا اا ودلخازدت دلمجوثل له، م اسا  م الجل دلمااا دلمجوثل، قنقال دلتودم وخفض قسكاز

 دلخ...ودلاودم
 : الا ال فقجت .ج 

ج جه ةا  أومن  حاوث دلقجوث  أج وقشم  دلنفقات دلقا ققحمجتا دلاولل وةنا سذا دادق ااال من 
 .حاوا دلم قواات دلمقيولل ياياا

 تحور السالقا بدن االقتصج  والبدئا .3
 :1ق وس دل لدل يان دادق اا ودليايل ةج  مام أسي  مسدح  زمنال مق اديل ذا

 :تمقد  أكبر استغالل ةةكن للةوار  البدئدا: لىو الةرملا األ  .أ 
حاث   ا ست ذ ا دلمسحجل ةج  دلفكس دادق اا  من  ياداقه وحق  يادال دل قانات من دلقسن دل شسان،

دلقويل،دل ادل،دلمودا  دلمااا، دلتودم،)ا من دلمودسا دل يا ال ضا م اس اانأنتدليايل ةج   إل قمازا دلنتسل 
ال دلناجمل  قتلكا وةام غاس محاوا لقجقا دلمخجفات د نقاجال ود أنتو  لخامل د ن ان،دللزمل ...( دلخاال

دليايل ي اال تتوس مشكجل ناسل دلمودسا، ولتا لال قأخ  ةا  إل ةج  دلنشا  د ن انا ودا دسقي ت ذ ا دلنتسل 
نمو دادق اا  ودلقنمال ةنما ج دل. لجيايل،ومن ثال لال اق ام  م تا دادق اا لدلح يان دلقاسل دا قا ايا

نتسال س قو  نمو ج دلنمو دادق اا  دلناوكل اكا، سا اوماس لجنمو دادق اا ،أو نمو ج ذ )دادق ااال 
 .لال قأخ  ةا دلح يان داةقياسدت دليايال( لمسدح  دلنمو دادق اا 

 تمقد  ال ةو االقتصج ي ةع مةجدا البدئا: الةرملا الثج دا .ق 
حاث أ يحت مشكجل دلقجوث مشكجل متمل  دي  دل ي انات،أو  إل دي  دل قانات أو  ياأت ذ ا دلمسحجل من

دلح و  ةج   أج دلقناز  ةن مازل من )وتتست نقاجل ل لك ضسوسل داخقااس  ةا دلاو  دل ناةال،
يما أن دلنمو دادق اا  اازد  دلتا  دلسيا ا لجمجقم ات ةإن  .يان دليايل ودلنمو دادق اا ( أخسم
دلقحكال ةا دلخ ايس دليايال م  د قمسدس دلنشا  دادق اا  كما كان ةجاه ةا  محاولل دقجه نحو دلقفكاس

                                                           

، 1دل اا. 3، مججل جام ل دلمجك   وا لج جوال د ادسال، مججا راسا تملدلدا: والبدئاتحور السالقا بدن االقتصج  دلمس ا دل اا حجاز ،  -1
 .310-875   ،  1331دلسااض، 
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وت  قحجا  دادق اا  ميناا ةج  ةكسل دلنتاال دادق اا  دلناوكل اكا دلمخج ، وكانت  ل ،و دلمسحجل دأل
 سا  وض  حاوا ةج  دل اا ل دلسيا ال ةا ذ ا دلمسحجل لجقحكال ةا دلقجوث ذا  اا ل دلمن  و لك ةن 

دنقشاس دلقجوث ودلخ ايس دلمقسقيل ةجاه، ول د قال وض  م قواات م موح يتا لجقجوث من منتوس مام ديجوذا 
نتاال خاسجا يالن يل لجنتاال  أنهإلاه ةج   ددق اااا ولال  اانل دلنتاال دليايا دل   كان انتس

ا  يا أنتدل يا ال ومجاناقتا ةج   دلمجكال دلمشقسكل لجمودسا إل دادق اا  وةج  ذ د كان انتس 
 محاولل كانت أنهدلمشكلت دليايال وةج  دلسغال من  ااال نمو ج دلنمو دادق اا  دلناوكل اكا، إا 

 .ققتتس مفاذاال جااال كالحجال دألمث  من نقام دليايل داال دلقأثاس دليايا لت د دلنمو وياأ
 :ةرملا إ ارة الةوار  البدئدا:الةرملا الثجلثا .ج 

دي  دل ي انات من ذ د دلقسن ود قمست حق  دل نودت دألخاسل من أو ياأت ذ ا دلمسحجل ةا 
 قنزد  دلمودسا دادق ااال ةا د  و  حاث ياأت ققفادال مشكلت قجوث دليايل ةا دلاو  دلمققامل،،دلثمانانات

يشس  وداجقماةا دل و دلماا )سأل دلما   وققمث  ةكسل إادسل دليايل ةا إاخا  ك  أنود . دلاو  دلفقاسل
ةا دلح ايات دلقومال،وةنا قخ ا  دا قثماس يحاث امكن قوةاس دلمق جيات دليشسال من دل ج  ( ودل يا ا

أ وةا ذ ا دلمسحجل يا. ودلخامات ةج  أ ال مقاسل دليايل ةج  قجيال ذ ا دلمق جيات ةج  أ ل مقود جل
موسا  أنهدلقجوث دليايا ةج   إل وياأ انتس  ،اتتس داذقماال يالقودزن دليايا وي لدل دادق اا ياليايل

اضس يالقودزن دليايا  أنهدلنمو دادق اا  ةج   إل وانتس . سأل دلما  دل يا ا  الا ي يا قأك 
  .وا يا مشكلت يايال

 أج وةجاه دقجه دلقفكاس نحو ضسوسل قحقا  دلكفامل دادق ااال ةا د قخل  دلمودسا دليايال،ومن 
قحقاقتا تتس مياأ من اجوث ااة  وددقسدح لقحقا  ذ د دلمياأ ةال  س  منتا ق يا  ضسايل ياجو وةكسل 

 .ق اساح دلقجوث دلقايجل لجمياالل
 (:الت ةدا الةست اةا)الت ةدا البدئدا االقتصج دا:الةرملا الرابسا .  

حاث قال ةاتا ق واض نمو ج دلقاةقات  اومنا ذ د، إل ياأت ذ ا دلمسحجل من منق   دلثماناات 
( 08)ينمو ج ددق اا  يايا ةج  دلنحو دل   أتتسا دلشك  سدال ( دلمسحجل دلثالثل)دادق ااال ودليايال 

وةا ذ ا دلمسحجل امكن ق وس دل لدل . ودل   اوضح دلقسدي  دلقو  يان دلنتاال دادق اا  ودلنتاال دليايا
يم ن  أن وض  دلنتاال  POSITIVE SUM GAMEمن دلنو   يان دلمجقم  ودليايل ةا شك  ميااسل

كما احق  ةا دلودت )داجقماةا ةا إ اس يايا  و  احق  منف ل دجقماةال أكيس ةا دلفقسل دل واجل 
وقسقا ةج   لك دانققا  من مياأ من (. دل يان دألجاا  ةا دلقمق  يمناة  دلمودسا دليايالأو نف ه أاضا دلم 

 .من  دلقجوث احق  مناة  لججما مياأ  إل اجوث ااة  
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 .أهم القضجدج والةشكالت البدئدا السجلةدا: الةبمث الثج ن
زون، و قأك   يقل دأل ققمث  أذال دلقضااا دليايال دل المال ةا تاذسل دادقيال دلحسدس ، قخاس دلمنا ،

إن ذ ا دلقضااا . دلنفااات،خ اسل دلقنو  دلياولوجا، ونق  وناسل دلمااا وقجوثتا دلق حس، وقاماس دلخايات،
ثلث  إل وامكن قق اال ذ ا دلقضااا . منف جل يحا  دقتا ولكنتا دلاوال أ يحت قق  قحت م م  دليايل

 .ودضااا دلمااا أد اال ذا دضااا دلخل  دلجو ، دضااا دألسض،
 قضجدج الغالف النوي: الأو 
 .زونو داحقيال دلحسدس  وقخاس دلمنا  وقأك   يقل دأل إل اقال دلق س  ةا ذ د دل ن س  

 ظجهرة االمتبجم المراري .1
ةاال ما ا قخاال دلكثاس من دلنال م  جحا داحقيال دلحسدس  وقخاس دلمنا  يالقياا ،ةج  دةقسدض 

مقو   اسجل  إسقفا لكن ذناك ةس  يانتما، ةااحقيال دلحسدس  اق ا يه . ما ااان ةج  دألمس نف هأنت
ما قخاس دلمناخا ةاق ا يه دلقخاسدت دلقا قحاث ةا  يقات دلخل  دلجو  أدلحسدسل دسا   ح دألسض، 

 .ةقسدت  واجل أومث  ق اد  دألم اس واسجل دلحسدسل وغاسذا من دلقخاسدت دلقا اقال داا تا ةج  مادس ةقوا 
دل شسان أخ   ولكن ةا دلثلثانات من دلقسن قكجال دلنال اديما ةن دلنويات غاس داةقاااال لج قل،

يا  سدس ةج  أن دل قل لال ا ا كما كان ( دلم نون)كياس دل ن  أحاث يا ااث منحن  غاس دةقااا ،دلح
حقا ةال ود   دلثججال دل نافل دلقا ق كسوذا ةا  فولقتال دلي اال ةا ق  انات دلقسن دلقا   ةشس، وقجما 

قفح  و . ةقاداأكثس د ن ة و  دلشقام أ يحتأو  ك   لك دا دنقت ، دليحاسدت ةا ياداات دلخسا ،
ولقا تتست ذ ا دلمشكجل يشك  مح ول ةا دل قا . 1خيسدم دألس اا دلجوال يادل  جلقتال وأكاود  لك

تاذسل داحقيال دلحسدس   أودألخاس من دلقسن دل شسان قحت م ماات كثاسل منتا تاذسل دلياوت دلزجاجال 
. داحقسدس دل الما أومل دليات دلزجاجا يالمشكجل دلاةايل ةج  دةقياس أن كجمل دلاةايل ذا ق ساا لكج أو

 .قفسدقه ةن تاذسل داحقيال دلحسدس  دل يا ال أج من 
دليل قكال دلقا  أوجس  ةا دلياوت دلزجاجال اقشايه ما ( دلمشكجل دلاةايل)ن داحقيال دلحسدس  إ

حاث قخقس  أش ل دلشمل جاسدن ذ ا دلياوت وا ق مح له يالخسوج ويالقالا ق يح . ق ق م  ةا دلزسدةل
 .ذ ا دلياوت أكثس حسدسل مما احا  يتا

  ح دألسض حاث قمق  ةا خن  إل قنف  دألش ل دلشم ال دلمسيال من خل  غازدت دلخل  دلجو  
دألسض ييث حسدسقه نحو دلخل  دلجو  ةج  شك  دألش ل قحت    حتا، واقوال دل  ح دلم خن من

                                                           

 11،  8003،نلج جوال، لينا،قسجمل مسكز دلق ساا ودليسمجل دلادس دل سيال اكتشجف االمتبجم المراري الكو ن ين س سوست،-1
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 أودلحمسدم ةامق تا ذودم دلخل  دلجو  دلقساا من   ح دألسض ةاحقيل دلحسدسل وا ا مح لتا يالنفا  
 .وزااال اسجل حسدسل   ح دألسض إسقفا  إل أةج  وا اا يثتا نحو دألسض مما اؤا   إل  د ةلت

 .دلمازدن د ش اةا دلكونا وتاذسل داحقيال دلحسدس اوضح ( 03)ودلشك  سدال 

 (13)الشكل رقم 
 ظجهرة االمتبجم المراري

 
 من إةادا دل الا يااةقماا ةج : الةص ر

-http://www.ei.lehigh.edu/learners/cc/planetary4.htmllast visit 14/09/2016 
دألسض ةج  شك   إل  أش قتا دلشمل تاذسل داحقيال دلحسدس  حاث قس  ( 03)اوضح دلشك  سدال 
وحال ةايال  31منتا  ان كل وحال من د ش ا  دلشم ا 100من أ   ك   أنهموجات د اسل حاث 

حاث قمق  دلخاوال . وحال 13دلفضام يفض  دلخاوال ودلتودم ودل يقات دلمحا ل يالكسل دألسضال وقيقا  إل 
وحال،  31من دلمحا ات ويحاس  ةاتاوقمق  دألسض يما  .وحال 83زون ودلخياس و ودليخاس دلتوديا ودأل
من د ش ا  وحال  100) وحال  13ن إم د ش ا  دلادخ  م  د ش ا  دلخاسج ةأو ولكن اجا أن اق 

اجا أن قن كل ةج  شك  ( زون ودلخياسو وحال دلممق ل من دي  دلخاوال دليخاس دلتوديا ودأل 83 -دلادخ 
ن ذ ا دلموجات دل واجل دلمن ك ل اقمس ي تولل ةيس دلخاوال ودليخاس ودلخازدت إ ،إش ا     موجات  واجل

حال من د ش اةات  دت دلموجات دل واجل و  83حاث اقال إ ل   سقادااا،إ دلجوال ي تولل مما اخج  قأثاسد

http://www.ei.lehigh.edu/learners/cc/planetary4.html
http://www.ei.lehigh.edu/learners/cc/planetary4.html
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وحادت  7دلجو من خل  قيخس دلمام من دلمحا ات ودليخاس،ةا حان اقال إ ل   إل كحسدسل قحم  
 100   ونتسد لوجوا دلقأثاس داسقادا  .كحسدسل مح و ل دلق خان دلمياشسل لججو من دي  دألسض دلادةيل

 31=83+7(+100-115)وحال حاث أن  115أن اكون ن د ش ا  دلخاسج  وا  دلموجل اجا إوحال ة
  .وحال وذا ةاا د ش ا  دلممق  من  س    ح دألسض

( co2)ك اا دلكسيون أو انقج د ش ا  دل   قمق ه دلخاوال ويخاس دلمام ودلخازدت دلاةايل وذا ثانا 
 إل مما اؤا   وغازدت أخسم،( F12،F11)دلكجوسةجوس كسيونات و  (CH4)اثانودلم( N2o)وأك اادلنقسوز 

 يا ا، ةفا دلودد  ياونه  و  لن اكون ذناك حاال ةج   سقفا ن ذ د د إ .اسجل حسدسل دلجو إسقفا 
 °12-ن و  ا دلحسدسل ةج    ح دألسض  اكون أان  من اسجل قجما دلمام وذا حودلا ألدألسض 
  .دآلنكما ذو دلحا   °15ياا من 
ن داحقيال دلحسدس  مشكجل، أ إل اسجل دلحسدسل د ضاةا ذو  يا دج  دل الال و يا دلنتس  إسقفا إن 
اوضح ( 01)ن ا دلخازدت دلاةايل ةا دلخل  دلجو  ودلجاو  سدال  إسقفا  إل اسجل دلحسدسل  إسقفا واسج  

 (.01) لك دلجاو  سدال 
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 (01)الن ول رقم 
 .المراريالمتبجم لتغدر  سق الغجعات الةسببا 

 (الوم ة)الغجع 
التركدق 

 يأو الكدةد

فترت الةكوث 
فن النو 
 بجلس دن

 الس ا أوالتركدع خالل الفترة 
 

1123 1231 1921 2119 2111 2113 
ثج ن أكسد  الكربون 

 PPM CO2 (50-200) 872 825 332 372,7 322,5 333الةلدوننعء ةن 

الةدثج نعء ةن البلدون 
PPb CH4 10 788 731 1525 1773,5 1733,1 1235 

نعء )أكسد  ال تروع 
 PPb) N2o 150 873 875 308,5 313.8 383,1 382,5ةن البلدون 

 الكلوروفلورو كربون
CFC-11 

نعء ةن تردلدون )
PPT) 

CFCL3 15 0 0 118 851 830,5 837,5 

 الكلوروفلورو كربون
CFC-12 

نعء ةن )
 (PPTتربلدون

CFCL2 130 0 0 310 531,5 530,2 585 

 :الةص ر
-The noaa annual green house gas index )AGGI( 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.html.last visit.14/09/2016 

-malte meinshausen , al, the RCP greenhousegas concentration and their extensions from 

1765-2300,internayional journal climatic change 107 ,july.august 2011,p231. 

-global environment Outlook GEO5 ,environment for the future we want,UNEP,2012,p38. 

 

يالمجاون من جزم  333احقو  ةج   8015أن دلجو خل   نل ( 01)نلحت من خل  دلجاو  سدال 
زدلل دلخايات، وا قيس دلخاز دأل ا ا  غاز ثانا أك اا دلكسيون ودلناقج من حسو  دلودوا دألحفوس  ود 

دلقا كانت موجوال ةا  ppmجزمد يالمجاون  825و 872ن يل يدلم يا لتاذسل داحقيال دلحسدس  مقاسنل 
 اا دلكسيون ةا دلخل  دلجو  كما أن مقادس دلقسكاز غاز ثانا أك ةج  دلقودلا، 1250و 1715 نقا 
ذ ا دلزااال ةا قسكازا ذا دلقا قثاس دج  ةجمام  1715مما كان ةجاه  نل  %33.5أةج  يحودلا  أ يح
إلاه اسج  أكثس  أ %55وققاس ن يل دمق ا  غاز ثانا أك اا دلكسيون لألش ل قحت دلحمسدم . دليايل

 .سدس دل المامن ن   قأثاس غازدت داحقيال دلحسدس  ةا تاذسل داح

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.html
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أما غاز دلماثان دل   انقج من دلقحج  دللذوديا ةا مزدس  دألسز ودلم قنق ات ودألسدضا دلس يل 
نقاج دلفحال ودلخاز ودليقسو ، جزم من يجاون  1235ا 8015ةقا داس قسكازا  نل  ومودد  دل مس دل حا ود 

(ppb )  ن يل دمق ا ه لألش ل ققاس و  .%153أ  يزااال داسذا  1715جزم من يجاون  نل  788مقاي
 .%15ا قحت دلحمسدم 

وغاز أك اادلناقسوز دل   انقج ةن حس  دلودوا داحفوس  ودلخايات ومن دلقسيل ودلمخ يات دلزسدةال  
 %8013جزم من يجاون أ  يزااال داسذا 328,5 حودلا  8015ومنقجات دليل قاك،أ يح قسكازا  نل 

 .%1ققاس ا  ا ه لألش ل قحت دلحمسدم ون يل دمق  .1715ةما كانت ةجاه  نل 
دسقف   1250  فس دي   نل قسكازذاكانت ( CFC-12،CFC-11)كجوسوةوس كسيون  غازدت ةا حان   
جزم من دلقساون ةج  دلقودلا، يزااال داسذا  585و 237,5 إل  8015أن و    نل  إل ي ا  لك ي

   .183ةج  دلقودلا، ون يل دمق ا تا ألش ل قحت دلحمسدم ذا  1320مقاسنل ي نل  %13.3و 31.1%
 :1وققمث  دلتودذس دلمسقي ل يااحقيال دلحسدس  يال

  اسجل ميوال خل  دلقسن دلماضا ح ا ققساس دلججنل  0,8-0,4دسقف ت اسجل دلحسدسل مايان
 .دلاولال لقخاس دلمنا  دلقاي ل لألمال دلمقحال

  داال خل  دلقسن دلماضا 0,7-0,3م قوم دلمااا ةا دليحاس من  إسقفا. 
 يشك  مجحوت دا سدلال يال ويان   دمال دلجيا و دخ  دلججاا ةا دلق يان وة. 
  ست ةقسدقهد مود ال دلشقام دزادات اةيا خل  دل قوا دلثلثل دألخاسل و. 
 دلحسدس  دل   كان موجواد  دلقااسدت دلمايال ادخ  دلمحا ات غاست مجسدذا مما أثس ةج  دلقودزن

 .وا قا  دل جمام ةج   لك يتتوس أةا اس ةا أماكن لال قكن قتتس يتا من دي 
 ةا دليحاس نقاجل زااال  ندليلنكقو وث دلحا   يقخاس ةا ةاا حاودنات اسي  ي ض دل جمام دلقج

حموضل دليحاس نقاجل امق ا تا ثانا أك اا دلكسيون واف سون أن دلقجوث دل   احاثه د ن ان 
ل  لت ا دل مجال و ا مجسا دلش جل دلقا ق  ا دلاة ل دألأنت ذو شياه يمف و  دلفسدشل أ 

 .اقوال ياليادا ودليلنكقون
 :2  ةققمث  ةاأما دلتودذس دلمقود ل نقاجل داحقيال دلحسدس 

   م قوم   ح دليحس إسقفا  إل  ويان دلججاا  اؤا. 
 غس  دلجزس دلمنخفضل ودلمان دل احجال. 

                                                           

-187    ، 2014،مكقيل دلادس دل سيال لجكقاا، م س،على البدئا وتأثدراتاجالتغدرات الة جخدا دحما شحاقل،  أح نمحما ح ان ةوض -1
182. 

 .182   ،نفل دلمسج  دل اي  -2
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 دزاااا دلفاضانات. 
 حاوث موجات جفا  وق حس م احات كياسل ةا دألسض. 
 زااال ةاا وشال دل ود   ودألةا اس. 
  دلحالدنقشاس دألمسدض دلم اال ةا دل الال، ودنقسدض دل ااا من دلكاينات. 
  حاوث كودسث زسدةال وةقادن ي ض دلمحا ا. 
 مقزداال يودو  أحادث مق سةل ةا دل قل تدحقماا. 
 زااال حسدي  دلخايات. 
 تغدر الة جخ .2
يشك  قياالا سغال وجوا ةس  يانتما، " دل قل"و " دلمنا " ق م  ةا كثاس من دألحاان م  جح ا

دل قل ةتو دلققجيات دلاومال ةا دلجو من حاث ما أ ةاما، 30ةالمنا  ذو مقو   حسكل دل قل خل  
 .دس دلس ويلااسجل حسدسقه ومقادس ضخ ه ونو  دلسااح ومق

واق سض دلمنا  ي فل ةامل لموجات من دلقخاس نقاجل لقفاة  مكونات  يقات دألسض ودلجو وأش ل 
م  دنقشاس  أنهإا وةج  دلسغال من أن ذ ا دلقفاةلت ققال من  ميات دل نان، ،دلشمل دلم ج ل ةج  كوكينا

حاوث قخاسدت مناخال ولكن يم ا  أ س  يكثاس مما ةاذاقه  إل  دلثوسل دل ناةال ةا كاةل او  دل الال أام
ةا ودقنا ذ د أ يح و  دلمنا  ةا دلماضا دلي اا أل ياا  يا ال ةق ، واسج  قخاس دألسض من دي ،

 أودلخازدت دلاةايل ) وةل من دلخازدتدلقخاس اسج  أل ياا يشسال و ناةال، أذمتا دزاااا قسكاز مجم
ذ ا  ثدني ا إل نقاجل زااال دلنشا  دل ناةا ةا دل الال، دألمس دل   أام ( غازدت داحقيال دلحسدس 

وامكن ( 01)دلخازدت يم ا  افو  دني اثتا ةج  مادس دلقسون دلماضال،كما ذو موضح ةا دلجاو  سدال 
 (.03)قخااس دلمنا  ةا دلشك  سدال  قوضاح قأثاس دل ودم  دل يا ال ودليشسال ةا
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 (12)الشكل رقم 

 
 :الةص ر

https://archive.epa.gov/epa/climate-change-science/causes-climate-change.html last visit 

28/03/2018 

 
أ ياا مشكجل قخاس دلمنا  ذا أ ياا  يا ال وأ ياا يشسال  نأ( 03)اقضح من خل  دلشك  سدال 

ذا نق ل  1330م ا، لكن ذناك دخقل  ةا دألذمال دلن يال لك  منتما يمسوس دلزمن،إ  ق قيس  نل 
ياا دأل  كانت دأل ياا دل يا ال ذا أذال 1330دي   نل  أنهدلقحو  ةا ذ د داخقل  دلن يا،حاث 

زك،قخاس دلن يا ادلم يا لقخاس دلمنا  وذا قخاس دلنشا  د ش اةا دلشم ا، دلنشا  دليسكانا، قو  دلنا
ةنلحت إن دل يا دلسيا ا لحاوث  1330أما ي ا  نل . ةا اوسدن دألسض،قاةقت دلقااسدت دلجوال دليحسال

حاث أثست ( حسدس دل المادا)دلقخاس دلمناخا ذو دليشس ي يا ق ييه ةا تاذسل داحقيال دلحسدس  
حاث دةقمات  دل ناةالدلنشا ات دليشسال ةج  م قواات غازدت داحقيال دلحسدس  خا ل ي ا دلثسول 

حس  دلمزاا من  إل دلكثاس من دل ادل مما أام  إل دلاو  ةج  أنما  حاال أكثس ق قااد ودلقا قحقاج 
زدلل دلخايات ا  دألسضدلينام ةو  إل يا ضاةل( يقسو ،وغاز،ةحال)دلودوادألحفوس    أن أ . دلزسدةال ود 

ةج  م قواات غازدت داحقيال دلحسدس  ةا دلخل  دلجو  ةن  سا  إاجاا  دليشسال أثست تدلنشا ا
 .يالقاخ  ةا دلم اس  دل يا ال لتا أوم ااس جااال لتا 

https://archive.epa.gov/epa/climate-change-science/causes-climate-change.html
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، 8007ةافس   نل  8ماجام ةا دلققساس دل   أةجن ةا ياسال ةا (ومن أذال شودذا دلقخاس دلمناخا      
 :1مااجا )أكات دلججنل دلحكومال لقخاس دلمنا  يام حاوث تاذسل دلقخاس دلمناخا إ 

  أةج  قسكاز له من  دل  وس دلججااال إل و و  قسكاز ثانا أك اا دلكسيون ةا دلتودم. 
  اسجل ميوال  0.35ا 8005-8001اسجل دلحسدسل دألسض خل  دلفقسل  إسقفا . 
  1311مقس،مقاسنل ي اال  3000ةا اسجل حسدسل دلمحا ات ةج  ةم   إسقفا قال س ا. 
  حاوث قسدج  دألحجاال وم احات دلجيا  دلججااال ودلمنا   دلمخ ال يالثجوج ةا ن فا دلكسل

 (.دلشمالا ودلجنويا)دألسضال 
  8003-1333مقسد خل  دلفقسل  0,31يحس ام قوم   ح دل إسقفا 
 م اس ةا دألجزدم دلشسدال من ةقا دزادات دأل. ألم اسحاوث قخاس مجحوت ةا كماات  قو  د

ويالمقاي  ةقا لوحت تتوس دلجفا  ةا منا    و   آ اا، و سويا، وشما أو وشما   كقان،اس دألم
 .وي ض منا   جنوا آ اا وجنوا إةساقاا، ودليحس دلمقو  ، دل اح  د ةساقا،

 ،وزااال دول دل ود   قكسدس تاذسل دلفاضانات. 
 نعوواأل تآكل حبقا  .3
جزم من دلمجاون من غلةنا  0,02زون ذا  يقل من  يقات دلخل  دلجو ،وقشك  ذ ا دل يقل و دأل

دل يقل دلثانال  سوذو دلموجوا ةا  يقل دل قسدقو فا نزو و دلخاز ،و مات يت د دا ال احقوديتا ةج  غاز دأل
دألسض، ونشأت  يقل كال ةو    ح 50-كال85ح يان أو ات ققس إسقفاةمن  يقات دلخل  دلجو ، ةج  

ك جان حاث ققوال دألش ل و ومازدلت ققشك  من خل  قفاة  دألش ل ةو  دلينف جال م  غاز دأل. زونو دأل
نقاج دألك جان دل س  O2ةو  دلينف جال  دت دل ادل دل الال يقفكاك دألك جان دلجزايا    دلنشا    O ود 

 :2و لك وةقا لجقفاةلت دلقالال.زونو دلكياس حاث اقحا دألك جان دلجزايا م  دألك جان دل س  وانقج دأل
O2+UV      O+O 
O+O2         O3 

زون ةا دلجتاز دلقنف ا ودلجتاز دل  يا، وانقج ةن  لك ضا  ةا دلقنفل ودل اد  و واؤثس غاز دأل
زون ةا دمق ا  ومن  دألش ل ةو  دلينف جال و وققمث  أذمال  يقل دأل ود سذا ، واضس ك لك دلنياقات،

 . دت دلموجات دلق اسل من دألضسدس يالحاال ةج  ذ ا دألسض

                                                           

 ،، دلم تا دل سيا لجقخ ا  83دل اا " ا" ج جل دجقماةات دلخيسدم  ،اآلثجر والسدجسدجت: اقتصج دجت التغدر الة جخن محما ن مان،-1
 2-7    ،8007دلكوات،

 .178،مسج   ي   كسا،  أسجسدجت علم البدئاةيا دلقااس ةايا،غاز   فاسانا،-2
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وقوجا مسداةات كثاسل لما احاث من اماس لت ا دل يقل دلحامال لألسض ولجكاينات دلقا ق اش ةجاتا ذا 
زون ةا و دأل ياا دلقا قتاا  يقل دأل وققمث  أذال .زونو ثقا  يقل دأل أود قنزد   أو  ذاال أو قأك 

 CFCكجوسةجوس كسيونات " دلقجوث دل ناةا لججو، دلناجال من أك اا دلنقسوجان، ودلمكونات دلم سوةل يال 
 دلم قخامل ةا دلمكافات وأجتزل دلقيساا ودلمياادت دلحشسال ودألاوال وتاذسل داحقيال دلحسدس ،"

  من داال قود ات ةجمال حقاقال لخ وسل مسكيات أو اةحل دلحسدي ، وكان ودلتالونات دلقا ق قخاال ةا مك
(CFC )انا ودلمخق ان ةا كاماام دلتودذس دلجوال ةا جام ل دلياحثان سوانا ومولزون و ةج  دل يقل دأل

 .13731كالافوسناا دألمساكال ةا  نل 
دلتاذسل دا ياأت من  ، غاس أن ذ ا 1325زون ةو  دلق ا دلجنويا ةاال و كقش  قأك   يقل دألوأ

 .أد زون ةو  دلق ا دلشمالا لكن ةج  م قواات و دل قانات من دلقسن دل شسان،كما لوحت قأك   يقل دأل
زون زااال كثاةل دألش ل ةو  دلينف جال دلقا ق   دألسض ويالقالا دألضسدس و وانقج ةن قآك   يقل دأل

ت د  ايل ياألمسدض دلم اال كالخسيام يالحاال مث  إحادث خج  ةا جتاز مناةل دلج ال،وزااال حاا
وزااال ةا م اات  س ان دلججا دللدقاما، وحاوث مسض دلمااا دلياضام أ   ،اودلملسا ودلجشماناات

من إض ا   مخاو قخاس دلقاسل د نقاجال لي ض دلنياقات ونوةاقتا و  إل  ليا ضاة إةقاال ةا ل دل ان،
  .قجم ات دلكاينات دلحال دلاداقل دلموجوال ةا مااا دليحاس ودلمحا ات

 قضجدج الدجبسا: ثج دج
 .قاماس دلخايات،دلق حس،زااال دلقنو  دلياولوجا ودلنفااات إل ةا ذ د دل ن س  دلق س ققال 

عالا  .1  الغجبجت( ت ةدر)ت هور وا 
كوكا دألسض دلقنفل مث  د ن ان يل سيل، ةمنتا  ةياون دلخايات اا ق ا  قمث  دلخايات سيل دألسض،

كما  ماال ةضوال وق  انا يالمقاي  غاز دألك جان، إل لقحوله  حاث قأخ  ثانا أك اا دلكسيون نقنفل،
، وق م  دلخايات كموي  لجيشس ودل ااا من دنود  دلحاودنات ودلنياقات، ( من تا من دانجسد )قثيت دلقسيل 

 .وقج ا اوس متال ةا من  تاذسل دلق حس دلحسدسل، وق اذال ةا ق اا  اسجل
ةمن  حودلا  حس  دلخايات موض  دذقماال ةالما مقزداا، أوقاماس  أو إزدلل أووقمث  تاذسل قاذوس 

ثمانال آا   نل خجت، كانت دلم احات د جمالال لجخايات ةا دل الال قمث  حودلا ن   م احات 
وذ د نقاجل دلق   .2من م احات دلااي ل %30.23حودلا 8015دلااي ل،وداست م احات دلخايات  نل 

                                                           
 .310،مججل دلقسيال،جام ل دليسوك،دألسان،ياون  نل نشس،  عون واقع وتحلسجتوحبقا األ دحما محما خجا ،-1
 البدئا،ةسجما الغجبجت،دلينك دلاولا -2

https://data.albankaldawli.org/indicator/ag.lnd.frst.zs last visit 07/10/   8011  

https://data.albankaldawli.org/indicator/ag.lnd.frst.zs
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 أومسدةا لجماشال  أوأسض زسدةال  إل دلجايز ودلحسدي  دلم قمسل وذ د سغيقا ةا قحوا  قجك دلمنا   
 .دلقجاسل ةا دألخشاا

ةادا كياسل من دلحاودنات ودلنياقات دلقا ا أاقسقا ةن تاذسل قاماس دلخايات أثاس  جيال،منتا دنقسدض 
زدلت دلخايات قحسال دليايل من  لك دلم ن  دلضخال،دل   اقوال يقحوا  دل ادل إكما أن  امكن ق واضتا،

وقثيت .  ادل كاماايال من خل  دمق ا تا لخاز ثانا أك اا دلكسيون ود  ل  دألك جان إل دلشم ال 
وجوال ضمن مجاون  ن من دلكسيون،ق قتجكتا جما  دلحاودنات ةن  سا   ج جل دلخ دم دلم 30نحو 

ييل و ودأل حولتا لألمسدض أوق سض دلش وا دلقا ق اش ادخجتا  إل واؤا  إزدلل دلخايات . 1دلخايات
 إل ك اا دلكسيون دل   اؤا  أو كما ا تال حس  ذ ا دلخايات ةا دني اث ثانا  ودلقجوث ودانجسد  دلحاا،

 .اسجل حسدسل دألسض إسقفا 
 التصمر .2

دلقا قا  ةج  قاذوس دليايل ودا ق س  دل ااا من دلياحثان أكيس دلمشكلت  ا قيس دلق حس من
 .ودلمنتمات لمفتوال دلق حس وأ يايه و متاذسا

 :تسردف التصمر .أ 
دةققاس وقاذوس لجقاسل دلياولوجال لجنتاال " أنهأة ت دلكثاس من دلق سافات له،ةقا ةسةه كنث ذاس ي

دلق حس دلمنكش  يالجفا  نقايج أة ا  يشسال "سا موناك مانخه دلق سا  دلقالا أو ،كما "دااكولوجا دليايا
ازاا  أو  يا ال احسضتا د ن ان ز داسل دألسض ةج  دلقحم  وانجال ةن آلااتو ااقال يموجيتا قج

 .2"ضا  دلنياقاتأو حاقتا،واتتس يقسا  
قاذوس دألسض ةا دلمنا   دلجاةل " أنهي 1330ةاال ( UNEP)وةسةه يسنامج دألمال دلمقحال لجيايل 

 .3"دلجاةل ودلمنا   دلقاحجل شيه دلس يل نقاجل دآلثاس دليشسال م اك لوشيه 
أل ياا دتاذسل دلق حس ةا دأل ياا دليشسال متمل  إل ودا ددق س ذ د دلق سا  دأل ياا دلقا قؤا  

: ةا مؤقمس ساو أامج دل يا دليايا ةا ق سا  دلق حس وجام دلق سا  كمااجا 1338لكن  نل  دل يا ال،

                                                           

 .310-350   ، 1327،ياون ادس دلنشس،م س،النغرافدج المدودا والترباخالا دلم س ، -1
،جام ل 15،دل اا 2،دلمججا مججلما ان لجاسد ات دألكااامال،الةفاوم والة ظوةا النغرافدا لظجهرة التصمرةج  غجال ناذا دل  اا، -2

 .03 ، 2009ما ان،دل سد ،
،  ،1338،،ققساس دلمااس دلقنفا  ،ناسويا مجلا التصمر وت فدذ خحا األةم الةتم ة لةكجفما التصمر،(UNEP)يسنامج دألمال دلمقحال لجيايل-3

83.  
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ذو قاذوس دألسدضا ةا دلمنا   دلقاحجل وشيه دلقاحجل وشيه دلس يل دلجاةل نقاجل دل ودم  دلق حس "
 .1"مخقجفل من يانتا دلققجيات دلمناخال ودلنشا ات دليشسال

ق سض دألسض لجقاذوس ةا م قواات دلقاسل د نقاجال وقحولتا من  أنهوةجاه امكن ق سا  دلق حس ي
ةا دلمنا   دلقاحجل ودلشيه  سض مق حسل،أ إل ج، ثال قحولتا أسدض ض افل د نقا إل أسدض منقجل 

حادث خج  يايا ةا دلنتاال إ إل دلقاحجل ودلجاةل شيه دلس يل،ي يا ةودم   يا ال ويشسال،مما اؤا  
حاات دلق حس واسجل خ وسقه من  دااكولوجا من دلناحاقان دل يا ال ودليشسال ةج  حا  ودم،وقخقج 

 .شااا ل إم قا   إل ق حس خفا  
 أسبجق التصمر .ق 

 :ةامان سيا ان ذما إل قسج  أ ياا دلق حس 
 السجةل الحبدسن: 

 :امكن ح سا ةامااجا 
  (دلجفا  دجل دألم اس، اسجل دلحسدسل، إسقفا )دلققجيات دلمناخال. 
 زح  دلكثيان دلسمجال. 
   سةل جفا  دلنياقات و يولتا إل دلسااح قؤا . 
 دلفاضانات. 

 السجةل البشري: 
 :دلق حس ذا إل دل ودم  دليشسال دلقا قؤا  

 إزدلل دلخايات ودلسةا دلجايز. 
 د ةسد  ةا دلسةا. 
   نا كفايقهفس  وقادلمدلس. 
  جتااذا إل دلمماس ات دلزسدةال دلخا يل ودلمؤاال  .قاذوس نوةال دلقسيل ود 
 د قنزد  مودسا دلمااا. 

 :ةظجهر التصمر .ج 
 :قاققمث  ةا دآلولجق حس متاذس كثاسل ومقنوةل وذا  

 دنجسد  دلقسيل. 
 ةوال نشا  دلكثيان دلسمجال. 
 قاذوس دلخ ام دلنياقا. 

                                                           

 .23،  1331،سوما،83،دل اا مجلا األغذدا والعراعا،سلسلا  راسجت العراعا،(FAO)ل دألغ ال ودلزسدةل للال دلمقحال تممن-1
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 ض    إل   زااال قشي  دلقسيل يالمااا،مما اؤا  خ ا يالق قمجح دلقسيات وقخ دتا، ويق
 .وموت دلنيات خقنا إيدلقتوال،إ ايل دلقسيل 

 زااال كمال دلقسدا ةا دلتودم. 
 ، و ال فجدجت(المدوي)خسجرة الت وع البدولونن  .3
 :(المدوي)خسجرة الت وع البدولونن  .أ 

دلقياان ةاما يان  أنهدلقنو  دلحاو  ي أوق س  وثاقل دقفادال دلقنو  دلياولوجا ةياسل دلقنو  دلياولوجا 
ودليحسال  دلكاينات دلحال من ك  دلم ااس يما ةا  لك جمجل أموس يانتا دلنتال دااكولوجال دألسضال

 دألخسم ودلمجقم ات دااكولوجال دلقا قكون ذ ا دلنتال جزمد منتا وذ د اشم  دلقنو  ادخ  دألنود ودلمايال 
وقني  أذمال دلقنو  دلياولوجا من أن ك  نو  من دلكاينات دلحال اقوال .1وةاما يانتا وقنو  دلنتال دااكولوجال

دخقل  دلقودزن دااكولوجا  إل يوتافل محاوال ةا دلنتاال دااكولوجا إ د دخقف  ذ د دلنو ،اؤا   لك 
 .2وحاوث دل ااا من دألضسدس دليايال

 :3أربع فئجت إلىودةكن تقسدم خ ةجت ال ظم االدكولوندا 
 د مادا يال ج   دت دلفايال دلمياشسل لجنال ودلقا كثاسد مااكون لتا دامل  أو: الخ ةجت التةود دا

اس نتدل يا ل ودأل ماك من دلمحا ات ودألودلنياقات  نقاال ودضحل مث  دألخشاا من د حسدج،
 .ودليحاسدت

 وذا  ايفل دلخامات دلحاوال دلقا قؤااتا دلنتال دااكولوجال دلقا اناس أن  :الخ ةجت الت ظدةدا
وذ ا قشم  قنتاال دلمنا  ةن  سا  قخزان دلكسيون .  ود  دلققجااالألقكون لتا دامل نقاال ةا د

زدلل دلمجوثات ةن  سا  قسشاح دلتودم ودلمام، ودلحماال من  ودلقحكال ةا ذ و  دألم اس محجاا، ود 
 .ااسدت دألسضال ودل ود   دل احجالنتدلكودسث مث  دأل

 و ولكنتا ق اذال ةا دلحاجات ودلسغيات دأل قوةس ةوديا مااال مياشسل، ا دلقا :الخ ةجت الثقجفدا   
ذ ا قشم  دلقامل دلسوحال دلقا و . ثمن حفتتا دن ااة و أللجمجقم ، ويالقالا ةا د ق ادا دلنال 

 أودلقاال دلجمالال لجمنتس دل يا ال  أو ق ج  ةج  نتال داكولوجال م انل مث  دألاكات دلمقا ل،
 .دل ايحاندلقكوانات دل احجال دلقا قجق ا 

 دلقا لا ت لتا ةايال مياشسل لجنال ولكنتا أ ا ال لقشخا  دلنتال دااكولوجال :الخ ةجت ال اعةا
وأمثجل  لك ذا قكوان . م يولل ي وسل غاس مياشسل ةن ك  دلخامات دألخسم ويالقالا ةتا

 .دألقسيل وةمجاات نمو دلنياقات
                                                           

 .15، 8010دل اا دلثالث، مونقلاير ،التوقسجت السجلةدا للت وع البدولونن،2010أمانل داقفادال دلمق جقل يالقنو  دلياولوجا-1
 .33،مسج   ي   كسا،  والت ةدا الةست اةا.. البدئاح ن شحاقل،محما ح ان ةوض،-2
 .83  ،مسج   ي   كسا،التوقسجت السجلةدا للت وع البدولونن،2010أمانل داقفادال دلمق جقل يالقنو  دلياولوجا-3
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 :وتتةثل أسبجق خسجرة الت وع البدولونن فدةجدلن

 نق  دلقوةال يالقنو  دلياولوجا ودامه. 
   اذوس ودلقفقت،دلاودة  دلمياشسل ةج  دلقنو  دلياولوجا يماةا  لك ةقادن دلمودي  ودلق أودلضخو 

ودا قخل  دلمفس  لجمودسا دلياولوجال م  قسكاز خا  ةج  دل اا دلجايز،وأشكا  غاس 
 .1دلم قادمل ةا دألنش ل دلسيا ال مث  دلزسدةل،وقسيال دألحاام دلمايال ودلحسجل

  (أثس دلمياادت دلحشسال ةج  أنود  كثاسل من دل اوس)دلقجوث. 
 دلنمو دل كانا. 
 ش  دلحكومافدل. 
 ةاال قوزا  دألسدضا وحقو  دلمودسا. 

 333300و (ةجاا)نو  نياقا  1372100، أن ذناك 8015وقشاس إح اياات دلينك دلاولا ل نل 
م سض  أومتاال ياانقسدض  نو  من دأل ماك 781900و ،تدلثاااا من 330900و نو  من دل اوس،

 .نااسل أولجخ س 
 :ال فجدجت .ق 

دألشاام دلقا أ يح " ا أنتةمنتمل دل حل دل المال ةسةت دلنفااات ي ق اات ودخقجفت ق سافات دلنفااات،
، وا سةتا دلينك دلاولا ةج  " ودت ما ودلقا أ يحت لا ت لتا دامل  و  احيتا ااسااذا ةا مكان ما

ذ ا دألشاام يحاث ( س كجل)أمكن قاواس  إ د دألشاام دلقا أ يح لال لتا دامل ةا دا ق ما  أما" ا أنت
وةسةتا دلمشسو  دلفسن ا  ،2"د قسجا  ي ض مكوناقتا، ةفا ذ ا دلحالل ا ق قيس نفااات أو مالتا امكن د ق

ي فل ةامل ك   أونودقج  أوك  يقااا د نقاج،دلقحوا ، دا ق ما ،  ودم كانت آات " ا أنتي 1375 نل 
ا أنتت دلنتايال يةسةت دلنفااا 1338وةا دانون  ،"ذو موجه لجسما أودألثاث دل   قخج  ةنه مالكه 

ةتا غاس دايجل لجقثمان وة   غاس ناقجل ةن م الجل دلنفااات ودلقا يحكال خ اي تا، أونفااات ناقجل "
 .3"دلشسو  دادق ااال ودلققنال دلحالال

دلخازال غاس دلمسغوا  أودل ايجل  أودلمودا دل جيل " ا أنتإما دلمشسو  دألسانا ةقا ةس  دلنفاال ةج  
 جزياا يخسض دلقخج  أو مسذا كجاا  أوةاتا ودلناقجل ةن دلنشا ات د ن انال دلمخقجفل ودلمسدا م الجقتا 

                                                           

 .83 ، 2014،دل اا دلسدي ،مونقلاير،التوقسجت للت وع البدولونن،8013أمانل دقفادال دلقنو  دلياولوجا -1
-  ذا أنود  دلنياقات دلوةايال دلف سالال بجتجت السلدج 
 .33-33،  1337،دلادس دل سيال لجنشس،م س أسم ت ودر ال فجدجتدحما ةيا دلوذاا ةيا دلجودا، -2

3-Jean-Michel balet,gestion des déchets,duncd,paris,2005,p19 
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قحوا   أو ك  ماقخجفه ةمجال إنقاج" ا أنتةا حان ةسةتا دلمشسو  دلجزديس  ي.1"إةاال د ق مالتا  أومنتا 
 .2"قخج  ةنه  احيه أو هال ك  شام منقو  أذمجي فل أة أومنقوج  أود ق ما  ، وك  ماال  أو

مجااس  ن ةا دل نل ح ا ققااسدت دلينك دلاولا، أ   3-3,4واقاس د نقاج دل الما من دلنفااات يان 
 10 ن من دلنفااات دلمقودلال ةا ك  ثانال، ودلنشا  دليشس  دلاوما انقج حودلا 180-20ما ا اا  

ةال أد اال كما ذو  إل وامكن قق اال دلنفااات . 3(يا قثنام دلزسدةل ودلينام)مجااس كاجوغسدال من دلنفااات 
 ( 08)موضح ةا دلجاو  سدال

 (12)الن ول رقم 
 أ واع ال فجدجت وتص دفاج

  وع ال فجدجت الةسدجر
  .، ماا دلمجازس دل جيلدلمخجفات دلزسدةال ،وقشم  دلقمامل دل يا  دليجا ، ماا دل اوس:صلبا تحبدسا ال فجدج

 .مخجفات دل س  دل حا،دل س  دلزسدةا ودل س  دل ناةا:سجئلا
 جما  دلخازدت دلقا قجوث دليايل:غجعدا

قكون من ةنا س م انال م ققسل اققخاس خ اي تا دلكاماايال ودلفازاايال مث  ذااك   :هجة ة حر  الةسجلنا
 ...مسكيات دلنق  دلساوال دلسم 

دليل قاكال ودلوس  ودلم جيات ودلزجاج، م اسذا دلمنا   دل كانال يقااا دأل  مل دلفضلت :ة علدا
 .نش ل دل ناةال ودلقجاسال دلمشايتل لتاودأل

 .مث  نفااات دلم قشفاات ودلمخايس دلجام ال:خجصا
 .قحقو  ةج  مودا لتا أضسدس ةج  دلو   دل يا ا مث  نفااات دلزيي  :خحدرة

 .دل ااال ودلمخجفات دلزسدةالدلقمامل :غدر خحدرة  رنا الخحورة
 .قشم  مخجفات دلم قشفاات،م ام  دلقحجا  ومخايس دلجام ات دلمياادت دلحشسال ودلف سال:خحدرة

 .دلمودا دلمش ل ونفااقتا:خحدرة ن ا
 ناقجل ةن دألنش ل دل ناةال دلمخقجفل :ص جعدا الةص ر

ذا نفااات شااال دلخ وسل ق اس من دلمنشيات دلنووال وما شيتتا و : فجدجت إشسجعدا  وودا
 .قق جا و اي  خا ل لمسدديقتا وم الجقتا

نفااات ناقجل ةن قنتا  دأل ود  ودألماكن   س  دل حا، د قشفايال، ،منزلال نفااات:مضردا
 .دل امل، نفااات دلينام،دلخشا ومودا دلحفس

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر
،أ سوحل اكقوسدا قخ   ةجوال ددق ااال،غاس النعائر ةن ة ظور اقتصج يةشكلا البدئا فن سيا ل يو كاس، -

 .118-110  ، 8011-8015منشوسل،جام ل محما خاضس ي كسل دلجزديس،
                                                           

  33 ي   كسا،   ، مسج  أسم ت ودر ال فجدجتدحما ةيا دلوذاا ةيا دلجودا،  -1
 08   8008، جام ل محما خاضس ي كسل،دلجزديس،8، مججل دل جوال د ن انال دل اا ضرورة الةسجلنا االقتصج دا لل فجدجتقوما ماجوا، -2

3-planetoscope,statistiques mondiales en temps réel, la production mondiale de déchets 
www.planetoscope.com/decgets/363-productionde déchets dans le monde.html last visit 15/10/2016 
 

http://www.planetoscope.com/decgets/363-productionde%20déchets%20dans%20le%20monde.html
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ةالالن  ساالال  ققجالالا  دلحجالالال ( 08)وامكالالن دلالالقخج  مالالن أنالالود  دلنفااالالات دلمالال كوسل ةالالا دلجالالاو  سدالالال 
ةالالاال دا الالقخادال ودلحالالس  ودل مالالس ودلقحجاالال  دلحاالالو  كمالالا اجالالا إادسل دلنفااالالات . ود حالالل  دلحالالسدس  ودلقالالاواس ود 

 .إادسل م قادمل
 قضجدج الةدجه:ثجلثج

 }30-دألنياام{(َوَجَعْلنَا ِ َ  اْلَماِش ُوالَّ َشْ ٍش َح   )شساان دلحاال دلسيا ا لقوله ةز وج   ودلمام ذ أن كا ش
لجقنمال، ومن أكثس دلمودسا أذمال  دل ن س دألكثس أنهاقكون منه ك  شام حا ة أنهيا ضاةل اةقياسا 

لواات و وأ يحت دلقضااا ينوةال وكمال قحق  مقامل دأل. دل يا ال ةسضقا لل قنزد  ودلناسل ودلقجوث
دليايال ودادق ااال ةا دل الال، وققمث  م ااس دلمااا ةا دلمحا ات ودليحاس ودلججاااات ودلمااا دلجوةال 

 .ودلمااا دل  حال
 الةجئدا الةوار السواةل الةؤثرة فن  .1

 :1اققمث  أذال دل ودم  دلمؤثسل ةا دلمودسا دلمايال ةاما اج
 :التركدق الندولونن .أ 

ودلقكوانات دلجاولوجال دل خسال ( خا ل دلجوةال منتا)ذناك ةلدل ودضحل يان مودسا مااا أ  من قل 
لقجك دلمن قل، حاث أن دلمام دلجوةا دلمخزن، ودل   قكون ةيس ةقسدت زمنال  واجل ةاال ما قحواه 

 .أحقاا و ة وس جاولوجال إل  يقات  خسال  دت داةال  جيل منقمال 
 :ةظجهر السحح .ق 
زااال ذ و   إل اؤا   سقفا ثس دلقضاسال ةا أ  من قل ةج  شك  ونتاال مودساذا دلمايال، ةا قؤ 

اس أنتدألم اس وأنود  دلق اد  دألخسم، كما أن دلجيا  ق اةا ةج  جساان دلمااا دل  حال إما ةج  شك  
 .دلمالحل أومو مال، كما أن دلمنخفضات دا قخج  دليحاسدت دل  يل  أواديمل 
 :الة جخ .ج 

اشك  دلمنا  ةامل متال ةا قحااا دلمودسا دلمايال و خ اي تا ةالمنا    دت دلمنا  دلس ا ةاال ما 
 .قكون مودساذا دلمايال أغزس من دلمنا   دلجاةل مما اج جتا ا ق انا كثاسد من شح دلمااا

 :السجةل البشري .  
ق ا  اا ل د ن ان قجاا دلمودسا دلمايال ةا د قخل  ودا قخادال أذال دل ودم  دلقا قؤثس ةج  دلمودسا 

 .دل جا أودلمايال يا اجاا 
 

                                                           

 .80-13مسج   ي   كسا،    ،ةشكلا البدئا فن النعائر ةن ة ظور اقتصج يسيا ل يو كاس،  -1
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 : ورة الةجء فن الحبدسا .ه 
مام دليحاس و دلمحا ات ا قيس أذال دلم ااس دل يا ال لجمااا نتسد ألن دلم  حات دلمايال م سضل 

نام  إل  يقات دلجو وققحو   إل ل، مما انقج ةن  لك قيخس دلمام و ق اةاا ي فل اديمل لحسدسل دلشم
وضياا و حا ثال قأقا دلسااح وقاة  قجك دل حا قي ا للقجاذات دلقا ق جكتا وي ا  لك ا ق  دلمام ةا 

اس ودألسدضا دلم امال و ي لك ققال اوسل دلمااا و ق قمس ةج  مادس نتشك  أم اس ةقمقجئ دليحاسدت ودأل
 .ة و  دل نل

 : الةوقع .و 
مود  أ  من قل يالن يل لاوديس دل سض و دلم  حات دلمايال وكق  دلااي ل ذو دل   احاا أدالامتا 

 .دلمناخال ةاال، وخ اي  ذ ا دألدالاال
   رة الةدجه السذبا .2

مجااس  1لل ن ا دلمام دل  ا دلمقاح د ن ان وم  قزداا أةادا دل كان دلقا يجخت أكثس من أم  ض
امث  ن ا أشكا  دلمااا ةا ( 03)ودلجاو  سدال . ن مل قتتس أزمات شااال ةا أماكن مخقجفل من دل الال

 .دلخل  دلمايا
 (13)الن ول رقم 

  سق أشكجل الةدجه فن الغالف الةجئن
 

 الةدجه السذبا  سق ةئودا %ةدجه األرض نةدساج 
  37.1 الةمدحجت
 النلد دجت

 الةدجه النوفدا
8.07 
0.33 

73.3 
85.7 

 :البمدرات
 عذبا
 ةجلما

 
0.007 
0.003 

 
0.31 

 0.003 0.0001 جر ااأل 
 0.03 0.001 الغالف النوي

 :الةص ر
 .808 ، 2008،ادس ودي  لج ياةل ودلنشس،دألسان،أسجسدجت علم البدئا الحبسا الثجلثاا،نةيا دلقااس ةايا،غاز   فاسا -
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من مجمو   %37.1دليحاس ودلمحا ات قمث  حودلا أن دلمااا ( 03)نلحت من خل  دلجاو  سدال 
من مجمو  مااا دألسض،وققمث  دلمااا دلجوةال  %8.07مااا دألسض، وقيجغ ن يل مااا دلججاااات 

ودلخل  دلجو  ةقاس ن يتا ا  اسنتودأل( ة يل، مالحل)من مجمو  مااا دألسض، أما دليحاسدت  0.33%
 .ةج  دلقودلا 0.001%، 0.0001%،0.011%

وقمث   من مجمو  دلمااا ةا دألسض، %8.3021ا اقزاا ةن أنتق قيس دلمااا دل  يل ماال نااسل حاث 
من دلمااا  %0.303من دلمااا دل  يل وايق  %85.7و%73.3ك  من دلججاااات  ودلمااا دلجوةال ن يل 

ذ ا دلناسل ذناك  جا مقزداا وم قمس  إل  اس ودلخل  دلجو ، يا ضاةلنتدل  يل ةا دليحاسدت دل  يل ودأل
أكثس من ثلثل أض ا  مقاسنل يما كان  إل ةقا زدات دلم حويات دل المال من دلمااا . ةج  دلمااا دل  يل

أكثس من دلض   ةا دلفقسل مايان  إل ةاما، وو   م   دنخفاض دلمااا دلجوةال دل المال  53ةجاه من  
دل الال ةا منا   قسقف  ةاتا م قواات دلخ س دل   اتاا  من  كان %2، وا اش حودلا 1310-8000

يجاون شخ  ا اش جما تال ققسايا ةا يجادن  3.3يانما قؤثس دشا ةيات ذ د دلخ س ةا  دمن دلمااا،
 .1دلنامال

كما ح س دلمسكز دلاولا لج كان ةا ودشن ن من أن نق  دلمااا ةا دل الال  اشك  قتاااد اؤثس ةج  
،كما قح س مسدكز دأليحاث دلمايال من أن دل سد  8085ثل أةسدا م  حجو  ةجال حاال ودحا من ك  ثل

 .2ةج  دلمااا دا افجس حسوا دلم ققي 
 تلوث الةدجه .3

ةا حالت إ د كانت  من شوديا يم اةال دل ودم  دليايال، امقجك دلمام دلقاسل ةج  قنقال نف ه ينف ه
أما إ د زدات ةن حاذا ةقياأ حالل قسا   ،وم الجقتاذ ا دلشوديا ضمن داسل دلم اس دلمايا ةج  قحمجتا 

 أو لدلفازاايا أو دلكاماوالونق ا يالقجوث دلمايا  لك دلقخاس ةا قسكاز دل ودم  .نوةال دلمااا وقجوثتا
 .د حاام دلمايال أودلحاوال لقج   من دلمام ضاسد يا ن ان ودلحاودن 

    أذمتا دلممسضات  اةازااي وي ضتا دآلخس ذناك دل ااا من دلمجوثات دلمايال ي ضتا كاماايا
pathogens  3(د ثسدم دلخ ديا)دل نا س دلثقاجل ودل امل ودلس وياات ودلمخ اات و. 

  

                                                           

 10ا، يا،ناسو ي،مكقا دألمال دلمقحال ةا ناسو لواضسن السدجسجتGEO5توقسجت البدئا السجلةدايسنامج دألمال دلمقحال لجيايل، -1
،دألمانل دل امل لجام ل دلاو  102مججل شؤون ةسيال،دل اا  ،ةشكالت تعاد  السكجن والت ةدا البدئدا الةست اةا والواقع السربنةاا  ةوض،-2

 .127،  8001دل سيال،دلقاذسل 
 .812،مسج   ي   كسا،  أسجسدجت علم البدئاغاز   فاسانا،.ةيا دلقااس ةايا-3
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 أ وات السدجسا البدئدا وةؤشرات األ اء البدئن: الةبمث الثجلث
زمل لجمحاةتل ةج  دليايل وقح ان نوةاقتا دللاق ا يال اا ال دليايال مجموةل د جسدمدت دلضسوسال 

 ا دألضسدس ةن د ن ان ودليايل  محاوللقجنا دألضسدس دلحالال ودل م  ةج  دلحا منتا، و  أج من 
لألجاا  دلمقيجل ولق وس دلحاال  دلحاال أةض  إل دلو و   أج م قوم ممكن من  أد  إل  وققجا  دألخ اس

ق نتا دلاولل  أو  دلو اي  ودل س  ود جسدمدت دلقا ق قخامتا ا مجمأنتوق س  أاضا ةج  ،  1دل يا ال
قنتاال ةلدل دلقسدي  يان د ن ان ودليايل، وقشم  ذ ا دل لدل ك  دألنش ل ودل مجاات  ودم  أج من 

ن دل اا ل دليايال ذا مجم  دلو اي  ودل س  إوةجاه ة. 2دلقوزا  أو  قتلكد  أو دلمق جقل يا نقاج
حماال د ن ان ودليايل ودألجاا   أج ود جسدمدت دلقا ق قخامتا دلحكومات ودلمنتمات يجما  أشكالتا من 

  .دلمقيجل وقحقا  دلقنمال دلم قادمل
دث أحا إل ققجا  دلمماس ات ودألنش ل دلقا أات وقؤا  يشك  م قمس  إل وقتا  دل اا ل دليايال 

ود ق اال دلوض  دألمث  لمكونات دليايل يما ، س دلقاذوساققجا  دث إل قنتامتا يما اؤا   أو دلقاذوس دليايا،
داةقياسدت دليايال ةا إ اس ةمجاات دلقخ ا  دادق اا   ومسدةال .ود نقاجال لاكف  داسقتا دا قا ايا

 ل  لاسد ات دلنمو دادق اا و دلمسدح  دأللواات أو   أو  منودةقياس دآلثاس دليايال وكافال م الجقتا 
 .3واسد ات جاوم دلمشسوةات دادق ااال وداجقماةال

حث دلمق ييان ةا دلمشكلت دليايال ةج   إل أاودت دل اا ال لجيايل ةتا مقااال مؤ  اقال قسما  أما
قلةتا من حاث دل يا ل ماز أاودت دل اا ل دليايال يقنوةتا ودخققو . حماال دليايل إل دنقتاج  جوكات قؤا  

أاودت : إل  ومن حاث دلجتل دلموجتل إلاتا ومن حاث دن كا اقتا وأثاسذا وامكن أن قق ال ذ ا دألاودت
داقفاداات )سضايال، وأاودت  اا ال ودانونال  إةلمال، وأاودت ددق ااال وأاودت داا ال وم ااسال، وأاودت

 .دلميحث ياألاودت دادق ااال ودلم ااسالتقال ةا ذ د نأننا   إا(. دلم اذادت دلاولال
 األ وات االقتصج دا: الأو 

 إل دلمحاثل لجمشك  دليايا  دلمنشأل أواق ا ياألاودت دادق ااال د قخادال أ الاا  جيال قاة  دلفسا 
. مما ا اةا ةا قخفاض حال دألخ اس دل حال ودليايال لجنشا  دل   اقوال يه قخااس  جوكاات قجاا دليايل،

 ةن  سا  قحماجه قكالا  مالال ققنا ا م  دألضسدس أو ول لك يا قخادال دألاودت دلمالال ودادق ااال،
                                                           

 .55   ،1337 امش ، وزدسل دلثقاةل، ،اقتصج دجت البدئا وس س لن،خض -1
مججل دل جوال  دلم س  نمو جا،، دادق اا اآلثجر الةتبج لا بدن السدجسجت البدئدا والسدجسدا ال ق دا والةجلدا والتنجردا م  ف  ةيا م  ف ،-2

 .08،  8003جودن  ، دل سد ،38د ن انال دل اا 
 .7  ،8003جانفا ، دلكوات،85دل اا  مججل ج س دلقنمال، ،البدئدا السدجسجتم  ف  ياكس،-3
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اخقااس  دلمنشأل أوأن ذ ا دألاودت قخج  دلحاةز لام دلفسا  أ . دلخاسجال دلناقجل ةن مماس قه لنشا ه
ا قجك دألاودت دلقا أنتي أاضاوق س   .1واقسك له حسال دقخا  دسدسا إلزدال، دل جوك دلمسغوا ةاه ياون أ 

يتا  دلقأثاس ةج   جوكتال  قؤثس ةا قكجفل وةايادت دألنش ل دليااجل دلمقوةسل لام وكلم دادق اااان،
ا مجم  دلو اي  ودل س  دلمقي ل ودلم قخامل ةا أنتكما امكن ق سافتا ةج  .2يشك  داجايا دقجاا دليايل

اسدادت دلمشسوةات دا قثماسال وأ  اس منقجاقتا دلنتايالحماال دليايل ومكوناقتا ودلقا قؤثس ةج    .نفقات ود 
 :دألاودت دادق ااال ق قما ياأل ال ةج  ميايان إن   

  مياأ دلمجوث ااة 
  مياأ دلم قخاال ااة 

لجقجوث دليايا ودا قينقه منتمل  لدلخاسجا اق ام  م  دآلثاس :(ةب أ الةلوث د فع)ل وفجلةبج ئ األ 
كمياائ ةاال ةا قخ ا  دلقكالا  دلخا ل يالحا  1378ةاال ( OECD)دادق اا  ودلقنمال ن أو دلق 

( دلم سوةات،دألةيام)ن دلمجوث ةجاه أن اقحم  كاةل دلقكالا  إمن دلقجوث، ومن خل  ذ د دلمياائ ة
دلحاوا دل يا ال دلمقيولل ودلمق اس  ةجاتا و لك لجو و   إل دلمق جقل يالحا من دلقجوث وضي  م قوااقه 

  .واقنا ا ماااة ه دلمجوث  سااا م  مقادس دلقجوث دلناقج، دلكفامل وةاةجال دلقكالا  إل 
اق ام  يوجه ةاال م  دلمودسا يتا  قحقا  دلق  اس دلك م : (ةبج ئ الةستخ م د فع)الةب أ الثج ن  أةج

غاس مقجاال وذو ماان كل ةج  كفامل دادق اا دلكجا، ومن خل  ذ د دلمياأ  أولتا  ودم كانت مقجاال 
يحاث اقضمن ذ د دلمقاي  دل    ه ةج  دلمام دلي اا،إ قتلكقكالا   اقح   دلم قخاال لجمودسا دليايال،

نقاجل دلقكالا  دلقا اقحمجتا دلمجقم  من أضسدس وقضحاات )ااة ه دلقكجفل داجقماةال لقوةاس ذ د دلمودسا 
 .وق اساح داني اثات د ةانات، ومن أذال أنود  دألاودت دادق ااال دلضسديا،( د قخادال قجك دلمودسا

 الضرائق البدئدا .1
ل  دلاسد ات أو وق وا  ق ا دلضسديا دليايال أذال دألاودت دادق ااال وأكثسذا كفامل ةا حماال دليايل،

وةا ذ ا دلاسد ل . مفتوال دلضسايل دليايال لج الال دادق اا  أثس  ا ا  ياخو تقناولدادق ااال دلقا 
 . اشم  م  جح دلضسايل دليايال دلضسايل ودلس ال م ا

 

                                                           

1-OECD,managing the environment, the roleofeconomic instructions, OECD paris,1994. 
 .301،  8001،ادس دل جمال دلاولال وادس دلثقاةل،ودألسان،ل و ،دل ي ل دألاإل ارة والبدئا والسدجسا السجةاكام  محما دلمخسيا،-2
-لت و ا،قن1333-1302ةالال ددق اا  يسا انا أ قا  دادق اا دل اا ا ةا جام ل كاميسااج ةا دلفقسل ( 1353-1277) آرثر سدسدل بدغو

 .وذا دأل ال دل   داال ةجاه ةالال دادق اا دليايا دلحااثأةما  ياخو دلنتسال دلقأثاسدت دلخاسجال 



 التحليل النظري للبيئة وقضاياها

 

42 
 

 :ه افاجأا واع الضرائق البدئدا و  .أ 
قجك  أوسض قحقا  أذاد  يايال خا ل خا قجك دلضسديا دلقا قفسض يأنتق س  دلضسديا دليايال ةج  
يأ  شك  من دألشكا  حق  لو لال  أودلنق ان  أواقال ق ااجتا يالزااال  أودلقا قؤثس ةا أغسدض دليايال 

قكن ذ ا دلضسديا دا ةسضت يتا  قحقا  أغسدض يايال، ةوةقا لت د دلق سا  دا قفسض دلضسايل 
ودا قكون ذناك  ل،خ ا ا لقحقا  أذاد  دليايل ةا ا  ةجاتا ةا ذ ا دلحالل د  لحا دلضسايل دليايا

قجوث واكون لتا ةج  دلسغال من  لك دلحماال دليايل من  أج ي ض دلضسديا دألخسم دلقا ا قفسض من 
ا قجك دلقا قؤثس قأثاسد أنت  دلي ض ق سا  دلضسديا دليايال ق سافا ةاما ةج  و الت د ةقا ح، س يايالاثأ

 .1داجاياا ةج  دليايل
قجك دلضسديا دلمفسوضل ةج  دلمجوثان دل ان احاثون أضسدس يايال ا أنتوق س  دلضسديا دليايال ةج  

ود قخادمتال لققناات إنقاجال  من خل  نشا اقتال دادق ااال دلمخقجفل دلناجمل ةن منقجاقتال دلمجوثل،
 .ا قجك دلضسديا دلقا قق ج  يحماال دليايلأنتق سافتا يوامكن ، 2مضسل ياليايل

ااة ه دلفسا إ تاما منه ةا دلقكالا  ودألةيام دل امل، و لك ياةقياس ا ددق ا  جيس  أنتكما ق س  ةج  
وق م  دلضسايل دليايال يضسايل ياخوةاان قامنا يا ال آسثس .3دن حماال دليايل قناسج ضمن دألةيام دل امل

دل يان أو  ا ا  ياخو دل   ددقسح ةا كقايه ددق اااات دلسةاا،ةسض ضسايل كو اجل منا يل لقحقا  دلم 
 .4كالا  دلخا ل وداجقماةالدلق

 أوج اقتحجع نبري تنرده ال ولا على الفر  أ اةةج سب  دةكن تسردف الضردبا البدئدا على 
مةجدا البدئا والم  ةن )بقص  تغحدا األعبجء السجةا ( الةلوثدن)ةوار  الوم ات االقتصج دا الةختلفا 

 .وتوعدع هذه األعبجء بدن الوم ات الةذكورة مسق ةستوى التلوث( التلوث
 :ةج فل ةسض دلضسديا دليايال ققوال ةج  داةاقان أ ا اقان ذما نأوي فل ةامل امكن دلقو  

 أةض  دلمؤشسدت لجقأثاس ةج  دل جا دأل  اس ذا أن. 
  قناا ةج  مياأ من اجوث ااة د . 

 

                                                           

 م س، ادسدلنتضل دل سيال، ،السدجسدا البدئدا وتأثدرهج على الوضع الت جفسن للصج رات الص جعدا الةصردا محما إيسدذاال محموا دلشاة ا،-1
8003،  03 

 8003لجزديس،، دجام ل وسدجل ،07مججل دلياحث،دل اا، لبدئداأهةدا ت خل المكوةجت فن مةجدا البدئا ةن خالل النبجدا اةاسل م اوس،-2
/8010،  333. 
 .331،  8013ادس مؤ  ل س لن لج ياةل ودلنشس ودلقوزا ، وساا، ،ئااقتصج دجت البدم  ف  او   كاةا،-3
 183،مسج   ي   كسا،  االقتصج  البدئن والت ةدا الةست اةااوناقو سومانو،-4
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 :1وتشةل أه اف الضرائق البدئدا فدةجدلن
  دلم اذمل ةا إزدلل دلقجوث ةن  سا  ما قضمنقه دلضسايل من إجسدمدت ةقايال  ودم كانت غسدمات

 .ةقويات جنايال اق سض لتا ك  مخال  لقودةا حماال دليايل أومالال 
  وك د  د جسدمدت دلقانونال وحاذا اقكفا لقتس دلمخالفان، أ يحت ق حاح نقاي  دل و  إ

وقوجاه دسدسدت أسياا دل م  نحو  ض   ودجل دلمودسا دلمالال دلمخ  ل لحماال دليايل،
 .دا قثماسدت غاس دلمجوثل لجيايل

  نحو دلققجا  من دلقجوثدقجاا  إل دلحا من دلقجوث ياةقياس أن دلضسديا دلكياسل قؤا  يالمجوث. 
  ودل الال ضمان يايل  حال لك  أةسدا دلمجقم. 
 د ق مالتا كأادل ذامل لق اس وحماال دليايل. 
 إاجاا م ااس قمواجال ل اا ات حماال دليايل. 
 دلحا من دألنش ل دلخ اسل ودلمجوثل لجيايل ياةقياسذا أ يحت مكجفل جاد. 
 دلم اذمل ةا قحقا  دلقنمال دلم قادمل 
 .ودايال قحفازال أوود  لحال ةلجال  لجضسديا دليايال أذاد  قمواجال،إ ن 
 :تص دف الضرائق البدئدا .ق 

اخا   وامكن ق نا  دلضسديا دليايال وة  م ااس دل يا ل دادق اا، وح  مشكجل دلقجوث ود 
 :كمااجا دلقكالا  دلخاسجال دل جيال

 مسق الحبدسا االقتصج دا: 
 :2دلم ااسةامااجاق ن  دلضسديا وة  ذ د 

 أةما  نوةال خا ل،وذا  دت أثس  إل قوجه ح اجقتا  :ضرائق ورسوم ذات حجبع ةجلن
وقسقي  ة الاقتا يفاةجال  ض ا  ةا قخااس  جوك دلم قتجك اقال إةاال د قثماس ح اجقتا،

 .د ةانات دلممنوحل أودلنفقات 
  ودلس وال دلقا دا اكون لتا وذا دلضسديا : تةودل الةدعا دا السجةا إلىضرائق ورسوم تا ف

أثس ةج  دليايل من اون أن اكون  لك ذاةتا إ  امكن أن قؤثس ةا دلمام دلمقو   ودل وا  
 .ةج   جوك دلم قتجك ودلم اذمل ةا دلحا من دلقجوث

 إشاسدت ي اال دلمام ةن  إة امدألةودن إل وقتا   :ضرائق ورسوم ذات حبدسا تمفدعدا
وقاة  دلم قتجك  ق م  ةج  قحفاز دلحا من د قخادال دلمودسا دلنااسل،ويالقالا  دلقكالا  دليايال،

 .دلم اذمل ةا م الجل دلقجوث دلناجال إل 

                                                           

 .73  ،8007جام ل وسدجل دلجزديس، ،05دل اا مججل دلياحث، ،فن مةجدا البدئا  ور ال ولا كما  سزا ،-1
 .171  ،8011ألسان، ادس جساس لجنشس ودلقوزا ،د ، راسجت فن علم الضرائق ةيا دلمجاا داس ،-2
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 امكن ق نا  أاودت دلضسديا  :مسق مل ةشكلا التلوث وا  خجل التكجلدف الخجرندا السلبدا
 .دألاودت دلمياشسل ةق  إل كقفا يالق س  نولكن   أاودت مياشسل وأاودت غاس مياشسل، إل دليايال 
 وققمث  ذ ا دألادل ةا ةسض ضسايل م انل دلقامل ةج  دلمودا  :تفرض ضردبا على الة اخال

لال دلقا امكن أن قحقو  ةج  ةنا س خ اسل ةا قسكايقتا دلكامايال ودلقا قؤثس ةج  و دأل
 .دليايل

 إنقاجتا  ألنش ل دلقا ا احادوذا دلضسديا ودلس وال ةج  :فرض ضردبا على الةخرنجت
 أولجقكجفل دلحاال دلخاسجال لك  وحال منقجل  د قجوث يايا ةج  أن قكون م االل ةج  دأل

 :م قتجكل ومن أذمتا مااجا
  الضرائق على الة تنجت(output tax ) 

نوةال ةج  د نقاج ةا مخقج  دلوحادت د نقاجال دلقا ا احا  أوققوال دلحكومل يفسض ضسايل دامال 
أضسدس دجقماةال ةجما أن دلتا  من ذ ا دلضسايل ذو خفض م قوم  إنقاجتا قجوث لجيايل وأحادث

يا ن ان من جتل  قضس أ  اقحاث أضسدس يايال من جتل وا .1م قواات مقيولل دجقماةاا إل دلمجوثات 
أكثس من د قخللتا لجحا من دلقجوث، ومن  لدلخاسجا ق حاح دآلثاس أج من  أخسم، وقفسض ذ ا دلضسديا

كما من دلممكن أن   امل، أوأن ق قتا  ي ض أنود  دلمنقجات دلقا قضال ةنا س مجوثل  دلممكن أاضا
   ذ ا دلمنقجات إ قتلكوذ د يخال دلققجا  من  منقجات م انل، إ قتلكقفسض ةا شك  ضسديا ةج  

 .2منقجات أخسم يااجل إ قتلكدلقحفاز نحو  أو
جيايال، اسقي  حجمتا ياسجل دلمسونل دل  سال  قوةاس إاسدادت إل قؤا  دلضسديا ةج  دلمنقجات 

ةت د  يحاث إ د كان دل جا ةج  ذ ا دلمنقجات مسن، دلمق جقل يالمنقجات دلقا ةسضت ةجاتا دلضسايل،
ماانقج ةنه قحقا  ة الال ( ي ا ةسض ضسايل دلمنقجات)ت دلققجا  من د ق ما  ذ ا دلمنقجا إل اؤا  

ن ضسايل إإ د كان دل جا ةج  ذ ا دلمنقجات غاس مسن ة أما. وقح ا  إاسدادت مالال دجاجل يايال كياسل،
ن ةسض دلضسديا ةج  إ .ة الال وقح ا  إاسدادت مالال أكيس أد دلمنقجات اكون قأثاسذا ةج  دليايل 

 مفضجل ياياا، أودلمنقجات  اقماز يالنجاةل دليايال إ د كانت دلمنقجات دليااجل لجمنقجات دأل جال موديمل 
وذ د . إحل  دلمنقجات دليااجل دلمفضجل ياياا مح  دلمنقجات دلمضسل ياليايل إل  اؤا   نهل لك أل
ال ةسض ضسديا كياسل ةج  دلينزان دل   قا أنها دلضسديا دلمفسوضل ةج  دلينزان يحاث نج ةج  ماان ي 

                                                           

،جام ل محما 81،مججل دل جوال د ن انال،دل اااآلثجر الةتبج لا بدن الةسجددر البدئدا،والق رة الت جفسدا و التنجرة الخجرنداخونا سديح،ح ان سدال،-1
 .53،  8011خاضس ي كسل،دلجزديس،ماسل 

2-Caroline london,environnement et instruments économique et fiscaux, libraire général de droit et de 
jurisprudence, paris,2001,pp23-24 
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ومن أمثجل .وذو دلينزان ياون س ا   ق ما  يااجهإقشجا  دلججوم نحو  أج احقو  ةج  دلس ا ،من 
  :1دلضسديا دليايال ةج  دلمنقوج مااجا

   ققوال ةج  : ضسايل دلكسيون)دلضسايل ةج  دلمحقوم دلكسيونا لمخقج  أنود  دلودوا داحفوس
وقكون دلضسيل ةج  دلفحال  من دلكسيون، لودوا داحفوس  قي ا لن يل محقوداضسايل ةج  دةسض 

وذا قشج  م قخاما دل ادل ةج   أةج  منتا ةج  دلنف  ودلخاز دل يا ا لك  وحال من دل ادل
 .2(ني اث لجكسيونإ أد أنود  ودوا  نحو ودلقوجه ةالال دلكسيون، دا قخنام ةن م ااس دل ادل

  ةج  دلمسكيات دل ضوال دل ااسل دلناجمل ةن دشق ا  ي ض أنود  دلمحسودات دلضسايل
  .دلخ...،دليقسو ندليسويا:مث 

  إل دل   اؤا  ةنا دشق اله  ياألخسم ةج  محقودذا من دلكيسات، أودلضسايل ةج  زاوت دلقاةيل 
 .ك اا دلكيسات دلضاسأو قولاا غاز 

  دلفو فاتدلضسايل ةج  م احا  دلخ ا  دلمقضمنل ل ن س. 
  تدلقا ق قتا  محقوم ذ ا داخاسل من دلفو فا ،دلكاماوالدلضسايل ةج  دأل مال ودلمياادت    

 دلنقسدت أو
  :3ومن أمثجل دلضسديا ةج  دلمنقجات أاضا

 سويال ةا ثمانانات و غجا دلاو  دألأالا من دلس ا  ةا خخفض دلضسديا ةج  دلينزان دل
 وق  انات دلقسن دل شسان

  دلخ... ةج  دلي اساات ةا دل واا ودلانماسك ويججاكا ودلنم ا،دلضسديا. 
  ودل واا وةنجناد ودلنسواج  كدلضسديا ةج  ثانا أك اا دلكسيون ةا دلانماس. 
  (.8008)دلضسايل ةج  دألكاال دليل قاكال ةا داسلناد 
 مياشسل ةج  دلضسايل دلقايمل  وذا ي    وسل دلضسديا دليايال نتساا،أ:الضرائق على اال بسجثجت

داني اثات دلمقا ل من ك  م اس وذا ق كل دامل دآلثاس دلخاسجال دل جيال دلناقجل ةن قشخا  
 ن دلمنقجون اقحمجون قكالا  قجوث دليايل،إووة  لت ا دلضسايل ة. 4دلمشسوةات دلمجوثل لجيايل

 نوال لقام ما أحاثه من قجوث ينامد  أوةاقجق  مثل مالك م ن  ا اس قجوثا ةاقوسل سي   نوال 
حاث ققاس يالكاجوغسدمات من  ةج  داني اثات دلف جال دل ااسل ةن م ن  خل   لك دلفقسل،

  :5ومن أمثجل ذ ا دلضسديا مااجا ،دلمجوثات مضسويل ةا دلس ال مقاي  ك  كاجوغسدال
                                                           

1-beat burgenmier,yukoharayama,théorie et pratique de taxes environnementales, economica, 
paris,1997,p105. 

 .111-115    ، 8013،لودلنشس، دلقاذس كجمات لجقسجمل  ،االقتصج  البدئن  قافن  ماث،-2
 .33 ،  نفل دلمسج  دل اي -3

4-caroline london, environnement et instruments économique et fiscaux , op.cit., p23. 

 .32   مسج   ي   كسا، ،االقتصج  البدئن  قافن  ماث،-5
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  دل ناةال دلضخمل ةا  أج دلس وال دلمفسوضل ةج  دني اثات أك اادلناقسوجان دل ااسل ةن دلمس
 (1338)دل واا

 دلس وال ةج  دلقجوث دلمااا دل ناةال ةا ذولناد وةسن ا. 
  ضسديا مادةن دلقمامل دلمفسوضل ةج  دلقخج  من دلنفااات ةا دلممجكل دلمقحال ودلنم ا وذولناد

 .دلخ.ودلنسواج ويججاكا
 دلضسديا ةج  مجوثات دلتودم(CFC ,CO,NOx ,SO2...دلخ ) يالقنا ا م  حجال ودلقا قفسض

ودلقا قفسض  ذ ا دلمجوثات وحجال دألضسدس دلناشيل ةنتا،ودلضسديا ةج  دلضوضام، ثدني ا
 . 1(م اس دلضوضام)وك د ح ا نو  دلم اس ح ا حجال دلضوضام دلودد ل،

ومن مزداا ذ ا دلنو  من دلضسديا دليايال أن ةسضتا يم اات مسقف ل  و  اقاال حاةزد دواا لجوحادت 
ي  من دلمقود  أن  ،قجوثا لجيايل د دلحااثل دأل ال ةج  دايقكاس ودلقجاا ودلح و  ةج  دلقكنولوجاد نقاجا
دلضخمل يا قخادال جزم من أمودلتا ةا دلاسد ات ودليحوث   اا ةا ديقكاس و اي   دلوحادت دانقاجالققوال 

، كما اقماز ذ د 2دلم اات دلمقيولل يقكجفل منخفضل ن ياا إل قكنولوجاا ق مح يقخفاض م اات دلقجوث 
وا اقأثس مياشسل  دلنو  من دلضسديا يفوسال دا قجايل من جانا دلوحادت دادق ااال دلم يا لجقجوث،

 .يالقخاسدت دل اا ال وا قيس أكثس ة الال ةا قحقا  أذادةه
 إل يا ضاةل  وةنال م قيسل، اكنولوجاق اجا أن ققوةس إمكاناات ولفسض دلضسديا ةج  داني اثات،

 .خيسدت وكفامدت يشسال دلمقخ  ل ل لك
 قكجفل  أوذا ضسايل قفسض ةج  دلمنقجان اة  قكجفل دلقخج  من دلنفااات :ضردبا ال فجدجت

 .م الجقتا مزدااذا قشي  مزداا دلضسايل ةج  داني اثات
 داخقلات دلناقجل ةن حالل ي ض ق قخاال دلضسديا دلقماازال لم الجل :الضرائق التةددعدا

 أوود نقاج دلو ا  دل   احاث أضسدس يايال أكيس مما قحاثه د قخادمات  لالو دلمودا دأل
ح ا  أخسم، ولم الجل ذ ا دألضسدس غاليا مااقال د ق ما  دلضسايل دلقماازال، تمادخل

 .3م قوم واسجل دلقجوث
 حقو  دا ق ما  دلمقاي  دلنقا  لل قفاال  أو دتأو قمث  د ق:ات على الخ ةجت الةؤ اتأو اإلت

جم  و  دل س  دل حا،و  القود   يشيكل دلمااا دل الحل لجشسا،ك من خامات يايال م انل،
قخ ال دلقكالا   إل وقتا  . م الجل مااا دل س  دل ناةاو  ،دلنفااات ودلقخج  منتا

حقو   أو دتأو ن ةايادت إقإدلحقاقال ألادم دلخامات يالمودزنل م  ضمان حماال لجيايل ل لك ة
                                                           

1-beat burgenmier,yukoharayama, théorie et pratique des taxes environnementales, op-cit,p105. 
 .853، 8002،ادس دلنشس دلثقاةال،م س الةنتةع الضردبن وأه افال ظجم ةثمان   اا ةيا دل زاز،-2

3- caroline landon,environnement et instruments économique et fiscaux, op-cit,p24. 



 التحليل النظري للبيئة وقضاياها

 

47 
 

ال قخ ا  ذ ا د اسدادت قولت د ةخاليا ماا دا ق ما  اقاخ  ضمن دلمازدنال دل امل لجاولل،
 .1ل الح دلتايات ودلمؤ  ات دلمقامل لت ا دلخامات

 (ال عم االقتصج ي)اإلعال جت االقتصج دا  .2
خللتا ق ق ا  دل ج ل أن قشج  دلشسكات امكن دلنتس لإلةانات دادق ااال ياةقياسذا دآللال دلقا من 

  من أشكا  دلحودةز دلمشج ل، وذا كةتا قمث  ش ودلمشسوةات ةج  قخفاض م قوم دلقجوث دليايا،
 إل دلي ض   اة ما ذ دو  لجيايل، دلمجوثل اجاياا ةج  حجال دألسياح دلمقح   ةجاتا من إنقاج دل ج إقأثس 

وةجاه ا . ا اققوال ةج  مياأ دلمجوث ااة أنتزااال دلقجوث، كما  إل د ةانات دادق ااال قؤا   دةقياس أن
د ةانات  وقأخ . امكن دةقياسذا ياا  كام  ةن دلضسديا دليايال ولكن امكن دةقياسذا مكمجل لتا

دادق ااال أشكاا مخقجفل ةقا قكون إةانات نقاال مياشسل ةج  حجال وحادت داني اثات دلمجوثل دلقا  اقوال 
دلشسكل يقخفاضتا، ودا قكون ةج  شك  إةانات منحا دا قثماسدت دلمنقجل ودلم ق مجل آلات  أودلمشسو  

 . ااقل لجيايل
 واإلعفجءات الضردبا( لأوالتراخدص القجبلا للت )أذون التلوث السوقدا  .3

 :امكن قوضاح  لك كمااجا
 (:لأوالتراخدص القجبلا للت )أذون التلوث السوقدا  .أ 

دلقسدخا  دلقايجل  أودلقجاسل  أودلقجوث دل ودال   وندليايال أاضا ما ا س  يا ال أق قخاال دل اا ل 
  وينام ةج  ذ ا دلو اجل ققوال دلاولل يقحااا كمال م انل من دلقجوث ةا من قل محاال ا انيخا أو لجقا
ل قسدخا  قخقج  ح ا دلنشا  دلمجوث لجياي أوأ ون  أوزذا ثال ققوال ي ا  لك يإ ادس ق اساح أو قج

 .ودلمن قل دلم سضل ل لك
حكاال دل ا سل إا و اجل ة الل لحماال دليايل حاث ققمكن دلحكومل من أنتوققماز دلقسدخا  دل ودال ي
  :2  مااجاأو ومن أمثجل دلقسدخا  دلقايجل لجقا  قخادال ذ ا دلقسدخا ،إةج  م ا  دلقجوث من خل  

 ةس  مجوث من نتس ةوكل  إل دل ناةال دل ايجل دلمق سيل  ت  دلخا ل يالنفاااأو دلقسدخا  دلقايجل لجقا
 . 1321ةاال وا كون ن س ةا ساف
 لجقخج  )  أس ال خفض دلس ا  دلم موح يتا يان م ام  دلقكساس ةا دلوااات دلمقحال و دقا

 .1322-1328( قاساجاا من دلينزان دلمحقو  ةج  دلس ا 

                                                           

1-beat burgenmier et harayama ,théarie et pratique des taxes environnementales , po-cit,p113. 
 .33  مسج   ي   كسا، ،االقتصج  البدئن  قافن  ماث، -2
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  حقو  إ ل  دني اثات غاز أو قا)دألم اس دلحمضال يسنامج دلوااات دلمقحال دألمساكال لجحا من  
 (1335ةاال ةا  أثانا أك اا دلكيسات دل ااسل ةن مح ات دل ادل، يا

 دلكسيون دل   ق قخامه مح ات دل ادل )  حقو  إ ل  داني اثات أو لقا اسويو نتال داقحاا دأل
 (.8005ودلشسكات دلكيسم، ياأت ةا 

 :اإلعفجءات الضردبدا والنةركدا .ق 
 اا ل د ةفامدت دلضسايال ودلجمسكال قاخ  قحت مفتوال دل اا ل دلقا ققي تا دلاولل لقشجا  دلشسكات 

 قثماسال غاس إخقااس مشسوةات إ أووأاودت  ااقل لجيايل  ودلمشسوةات دا قثماسال ةج  د قخادال آات
أخسم حق  قزداا  ودتوذا اقكفا وحاذا كأادل لحماال دليايل ي  ا يا من اةمتا يأا. مضسل ياليايل

 .ة الاقتا
 (الةسجددر البدئدا)األ وات الةسدجردا :ثج دج

أاودت دادق ااال وق م   أوج اا ل للحماال دليايل كإ قسدقاجال مكمجل  أخسم ققيق  دلحكومل  اا ل
 (. دألاودت دلم ااسال)قجك دل اا ل يال اا ل دلم ااسال 

 وأ واعهةفاوةاج،  شأتاج : الةسجددر البدئدا .1
 .من أكثس  وس  اا ال دلم ااسال دنقشاسد لق ا دلم اااس دليايا

 :ةفاوم الةسجددر البدئدا .أ 
 أو وامكن أن اكون ذ د دلم ااس  وةاا قاياس محاوا انيخا دامقثا  له، أو إجسدم" م ااس"اق ا يمفسال 

ال نأن ق يح إلزدمال ةنا دةقمااذا كأنتمل ة إل ومن دلناحال دلقانونال قيق  دلم اااس  ودةال  إلزدماا،
ا قادياس وشسو  لتا أثسذا أنتوامكن ق سا  دلم اااس دليايال ي .اولاا أوقفسضتا دلحكومات  ودم محجال 

 أو يايل من  ن  د ن انيإجسدمدت قق ج   ا دا ققضمن أاضاأنت، غاس  ةج  د ادسل دليايال دل يا ال
 .1قانادل حل ودل لمل دلياي

غجا دلحكومات وذا ق قما أ ال ةج  أوققماز دلم ااس دليايال يكونتا ود  ل دا ق ما  من  س  
ن إيما اقودة  م  دلحجال دألمث  لجقجوث لت د ة دلقحااا دلكما لحجال داني اثات دلم موح يإلقايتا ةا دليايل،

دلم الجل دلمسقي ل وقكالا   وض  ذ ا دلم اااس اق جا م جومات اداقل ةن قكالا  أضسدس دلقجوث،
وضمن دلشسو  دأل ا ال لضمان شفاةال ةمجال وض  دلم اااس وة الاقتا إش اس  .2يالمنشآت دلمجوثل

                                                           

 ،8005ناواوسك، دألمال دلمقحال، ،الةسجددر البدئدا والقرة الت جفسدا للقحجعجت االقتصج دا الرئدسدا ،وداجقماةال لخسيا أ اادلججنل دادق ااال -1
 03. 

2-Jenny eligthart, the macroeconomiceffect on environmental taxes, IMF working paper, no75, 1998, p07. 
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وقجزال منتمل دلقجاسل دل المال دلاو  . دلشسكام دلقجاساان يه وقوزا  دلم جومات ةن إحكامه ةج  دلم ناان
يقيجاغ دلمنتمل يأ  م ااس اققسح دةقمااا دا اكون له دثأس ةج  دلقجاسل مما اقاح لألةضام ةس ل  جا 

 .1قخااسدت ةا دلم ااس دلمققسح أوقوضاحات 
ا دلشسو  ودلقادياس دلقا اجا قودةسذا ةا دلمنقجات أنتس دليايال ةج  مما  ي  امكن ق سا  دلم ااا

ةيودت و ساقل قخجافتا وك لك  أو إنقاجتا ةا أ الاا أودلمودا دلمكونل لتا  أوإنقاجتا  ت ودم ةا ماخل
 .دلمحاال لكماات دلمجوثات دلخاسجل أثنام دل مجال د نقاجال وكافال دلق ام  م تا تدلمود فا

 :الةسجددر البدئدا شأة  .ق 
ذقماما يالنتاال دليايا إسيا ودلقا ق قيس أكثس منا   دل الال و نشأت دلم اااس دليايال ةا او  داقحاا دأل

وداجقماةا، ودا دزادات قجك دلم اااس قشااد و سدمل م  دلنمو دلمق اس  لحجال دلم سوض م  دل ج  
  دلخا  ودلحكومات ةا دل و  اكات دلق مازدلت قفسض من دي  شس  و ،ودلخامات ةا دل و  دل المال

دأل ود   إل أماال نفا   ااسدقتا   دليجادن دلنامال ا قخادمتا كم و  مخاو  ،دألمس دل   اساا من دل المال،
  . 2دل المال

  دلم قتجكون أو قجنيتا إ  اح أو قسدقاجال دلحا منتا إ إل وقحو  دلقسكاز من إادسل دلمخا سل دليايال 
ياد يالق سض لجمخا س دليايال أ حغاس دلحكومال دلضخ  يشك  مقزداا لفسض م قواات اق مودلمنتمات 
 .سوياو ةا داقحاا دألقال داقفا  ةج  وض  نتاال لمنح دل نونل دليايال 1338وةا ةاال . 3ودل حال

 اا   ات وق وست دلم اااس دليايال ةا دل نودت دألخاسل لقسقي  يتسو  دل م  دل ايال ةا اولل د نقاج ك
ومن دلمسجح أن اكون لت د دلنو  من دلم اااس اوس أكيس ةا  دل م  وةمالل دأل فا  ودلحاوا دلاناا لألجوس،

 .دل نودت دلمقيجل اسقيا  يال اا ات دلقجاسال دلمحاال ةا لوديح منتمل دلقجاسل دل المال
 :اأ واع الةسجددر البدئد -ج

 :4أذمتا( أنود )قأخ  دلم اااس دليايال ةال  وس 
 
 

                                                           

 .10،مسج   ي   كسا،  الةسجددر البدئدا والق رة الت جفسدا للقحجعجت االقتصج دا الرئدسدا،وداجقماةال لخسيا أ اادلججنل دادق ااال  -1
2-UNCTAD،environmental requirements and market access for developing countrirs ,june,2004,p05. 

 .05، 8008،دلمق جيات دليايال ودلقجاسل دلاولال،جنا  األةم الةتم ة،ةؤتةر األةم الةتم ة للتنجرة والت ةدا-3
-قمااز ي ض دلمنقجات من دل ج  ودلخامات دلقا قجقاز م قواات م انل من دلجوال دليايال وةقا  دل  ذا نتاال مقكام  يتا :الس و ا البدئدا

 .لم اااس محاال قضمن اوسل حاال دلمنقج يالكام 
 .817-811     ،1321دلقاذسل، ادس دلنتضل دل سيا، ل ،و دل ي ل دأل ،الولدا فن مةجدا البدئا ور الة ظةجت  ةيا دل زاز مخامس،-4
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 ةسجدر اال بسجثجت: 
ز دلحا دألد   دلم موح يه أو إلزدال دلمق ييان ةا دلقجوث ي اال قج إل قتا  م اااس داني اثات 

 وقتتس ذ ا دلم اااس يشك  ودضح ةاما اخ  دلحا من دلقجوث دلتودم، لجمجوثات دلمقخج  منتا ةا دليايل،
ةج  اسجات قسكازذا ا ،لني اثات دلمجوثللوحق  قكون ة الل ياياا اجا أن قفسض ةج  دلحجال دلكجا 

وق ي  م اااس داني اثات (. دلققجا  من دلجاوم دليايال لت ا دلم اااس إل قخفاض قسكاز داني اثات اؤا  )
 .مح ات دلحسدسال أوةج  دلمنشآت دلثايقل مث  دلم ان  

 دئاةسجددر  وعدا الب: 
زذا ةا دلو   دلم ققي  لجقجوث أو د زةاج دلقا انيخا قج أوق ان ذ ا دلم اااس دلحاوا دلق وم لجقجوث 

وق قخاال  ةا جزم منه، وق قتا  قحقا  دألذاد  دلنوةال دل امل لجحالل دليايال دلمسدا دلو و  إلاتا، أو
 . قتلكيا دل ااا من دألاودت لقحقاقتا اق ج  ي ضتا يا نقاج ودلي ض دألخس 

 ةسجددر السةلدجت واإل تجج: 
ذا دلم اااس دلقا قنتال دلكافال دلقا انيخا أن قنقج دل ج ، وق   دل س  ودأل الاا دلودجا 

دآلات دلم قخامل ومام مليمقتا  مث  نو  دلقكنولوجاا و ةا ةمجاات د نقاج، قتامسدةاأو د قخادمتا 
ةا د قخل  دلمنشآت دلثايقل  لداني اثات ودلقودةا دلقا انيخا مسدةاكما قشم  أاضا ةج  م قواات  لجيايل،

 .وكافال ق ماال ذ ا دلمنشآت
  (:الة تج)ةسجددر الة تنجت 

وقكون ذ ا دلخ اي   ،قحاا م اااس دلمنقج دلخ اي  ودلمود فات دلقا اجا قودةسذا ةا دلمنقجات
دلمق جقل  لوامكن أن ققضمن دلم اااس دليايا. دايجل لجخضو  اخقياس ادا  ةا دلمنقج دلنتايا أومسيال 

دلحا  أوقحااا دلحا دألد   لجسود ا دلمقيقال من دلمياادت،  أويالمنقج دلقخجا  يمودا ا اا قاواسذا،
 أوأن قسشح ةا دلقسيل  لأل ياغ ودلم اان دلثقاجل وغاسذا من دلماخلت دلضاسل ياليايل دلقا امكن  دألد 

وانيخا ق يا   .أثاسذا ةج   حل دليشس ودلم اااس دليايال لتا ،ق سافتا أوم ااس دلمااا ةنا د ق مالتا 
 .1ت دلمحجال ودلودسادت ةج  حا  ودمم اااس دلمنقج دلم قمال كأنتمل ةنال ةج  دلمنقوجا

 ةسجددر األ اء: 
 .ودل   غاليا ماا م  ةج  قح ان إادسل دليايلوذا قق جا أنش ل م انل كالققااال دليايا 

 
                                                           

 .10مسج   ي   كسا،  الةسجددر البدئدا والق رة الت جفسدا للقحجعجت الرئدسدا،دلججنل دادق ااال وداجقماةال لخسيا أ اا،-1
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 الةسجددر البدئدا والة ظةجت ال ولدا .2
من يان دألاودس دلقا ققوال يتا دلمنتمات دلاولال وض  دل ااا من دلم قواات ودلم اااس دلاولال دلمق جقل 

 :1يحماال دليايل ومن أذمتا
  :ة ظةا الصما السجلةدا .أ 

ل ودم  دلقجوث ودلمخا س دليايال دألخسم ةا دلتودم ودلمام ودلقسيل ودلخ دم ل اقتقال يققااال دآلثاس دل ح
حاث  دلقا قوضح دلحاوا دلق وم لق سض د ن ان لت ا دلمجوثات، لووض  دلم اااس دليايا دل م ، لوياي

كما  1313،1378وقال مسدج قتا ةا ةاال  1352دلم قواات دلاولال لمااا دلشسا ةا ةاال  دامت ينشس
وق اةا منتمل دل حل دل المال دلاو  ةا وض  دلم قواات  ،1310م اااس لنوةال دلتودم  نل وض ت 

ةادا يسدمج مكاةحل دلقجوث وققااال ة الال ذ ا دليسدمج دلو نال لحماال دليايل، سغال ذ د داذقماال ياليايل و  .ود 
ل دلسيا ال دلقا امكن وةادل و أن قجوث دلتودم ذو  يا من أ ياا دلمسض إل د ح اياات قشاس أن  إا

أن قخااس  إل وقشاس ققااسدت مقحفتل  ،2(مجاون حالل وةال ك   نل 2حودلا )قجنيتا ةج  دل  اا دل الال 
 .3أل  وةال  نوال أخسم دي  حجو  منق   دلقسن دلحالا 850دلمنا   و  اق يا ةا نحو 

 :ة حقا األغذدا والعراعا .ق 
يحماال دلمااا ودلقسيل ودألغ ال من دلقجوث يود  ل يقااا  وقتقال يوض  دلم اااس ودلم قواات دلمق جقل

وققوال دلمنتمل ياوس . ةن  سا  دلمودا دلمضاةل من دألغ ال لجم اةال ةا حفتتا أو مياادت دآلةات
زدلل دلفقس، وقا اس ققجا   ةام  قا اس لجقنمال دلم قادمل لت د دلق ا ،دل   ا اذال ةا دألمن دلخ ديا ود 

ودا حاات دلمنتمل ثلثل قحااات ةا د ا  دلزسدةل . لجمودسا ةا دلودت  دقه د قخادمهدلي مل دليايال و 
 .ودلقحو  دل الما  وا دل ادل دلحاوال ودلحا من قأثاسدت قخاس دلمنا ،  اانل دلقنو  دلحاو ،:ذا
 :ة ظةا السةل ال ولدا .ج 

وضام ضدلقجوث ودل وقتقال يوض  دلم قواات دلاولال لحماال دل ما  ةا دليايل دل م  ضا مخا س
قو اات ا اسذا مؤقمس دل م  دلاولا،مث   أووقأخ  ذ ا دلم قواات  وس دقفاداات  وداذقزدزدت،

دلقو ال دلخا ل يحماال دل ما  من دألش ل دلمؤ ال ودلقو ال دلخا ل يحماال دل ما  ضا دلمخا س 
 .دلمتنال ي يا دلق سض لقجوث دلتودم ودلضوضام وداذقزدزدت

                                                           

    881-880    ،،مسج   ي   كسا ور الة ظةجت ال ولدا فن مةجدا البدئاةيا دل زاز مخاس،-1
-311دل اا .،مججل م س دلم ا سلالبشردا فن ةصر واستراتدنداالت ةداإصالح البدئا وسالةا التواعن االدكولونن   ا   اا شحاقل،-

 .                                                          175-173    ، 2001،م س دةسا  38دل نل.318
 01،  8013اا ميس  ،للةنلم الت فدذي 132التص ي ألثر تلوث الاواء على الصما ال ورة ،الصما والبدئا  حل دل المال،مل دلتمن-2
لجمججل دلقنفا   اا ميس  131دلاوسل  ،الصما والة جخ بشأنمصدلا ة ظةا الصما السجلةدا  ،الة جخ والصما: منتمل دل حل دل المال-3

2014 ، 08 
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 :ال ولدا للحجقا الذرداالوكجلا  .  
وقتقال يوض  دلم قواات ودلم اااس دلاولال لجحماال من د ش ا  وأخ اس دلقجوث دلنوو  ودا دامت 

شسو  دلودجا قوةسذا ةا دلمفاة  حق  امكن  دلنووال اوضح تدلمنتمل يوض  الا  أمان لجمفاةل
 .وداحقاا ات ةنا م الجل دلفضلت دلمش ل ،د قخلله ياون مخا س

 :الة ظةا البمردا ال ولدا .ه 
وققوال يوض  دلم قواات دلاولال لحماال دلو   دليحس  من دلقجوث ةن  سا  دلقسدسدت دلقا ق اسذا 

من خل  دلملح  ودليسقوكوات دلقا قجح  يااقفاداات دلاولال ي ا دلمودةقل ةجاتا من دلاو   أو دلمنتمل،
 .دألةضام

 :ة ظةا الحدران الة  ن ال ولدا .و 
وم قواات دلضوضام دلقا  يإةادا م قواات اولال لقجوث دليايل دلناجال ةن محسكات دل ايسدت، وقتقال
 .قنقج ةنتا

 الةسجددر البدئدا ال ولدا والوح دا .3
أكثس دلاو  ةا دلاو  دل الال  سدمل ةا دل ن وق يا  دلم اااس  ستدسويال ةا  او قأقا دلاو  دأل

م اااس يايال  إل  لوامكن قق اال دلم اااس دليايا. دألمساكال ةا دلمسقيل دلثانالوقأقا دلوااات دلمقحال  دليايال،
 :اولال وم اااس يايال و نال كمااجا

 :ال ولدا االةسجددر البدئد .أ 
 :من أذال ذ ا دلم اااس

  روبدا لإل ارة والةراقبا البدئدا وال ظم األ(EMAS:) 
سيال ةا و دأل أيسز دلم اااس دليايال دل ايال ةا دأل ود لإلادسل ودلمسدديل دليايال من  اسويو ا ا دلنتاال دأل
سويال، وشاسكت م تال دلاو  و يقكجا  من دلمفوضال دأل 1335ودا قال أنشأا ةا  نل  دل نودت دألخاسل،

ذو ( EMAS)ودلتا  من ذ د دلنتاال.ةا وض  ذ د دلنتاال نقاجل لق اسض دلم اااس دليايال يانتا لسياو دأل
واقضمن مجموةل  .دل ناةل قتقال ياليايل كجزم مكم  لمشسوةاقتا ةج  أ ل  وةالج   دلمشسوةات 

 1:منتايتا، من دلمقومات دلقا ايا لجمنشال دالقزدال 
 يوض   اا ات يايال وقضال إادسل يايال ة الل( دلشسكات)ت آدااال دلمنش. 
  مسدديل أادم ذ د دلنتاال وققاامه يشك  اوس. 

                                                           

1-european communities, EMAS energy efficiency tool kit for small and medium sized enter prises, office 
for official publication of the european communities ,luxembourg ,2004,p 12. 
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  ةامل دلنال إل ل أياألادم دليايا لجمنشمنح دلم جومات دلمق جقل. 
ةا دآلثاس دليايال  لذو أن ققحم  دل ناةل  دقتا م ؤولا( EMAS)دلمياأ دلسيا ا لت د دلنتاال  إن

 ققجا  دلقجوث ودل ام أج د نقاجال، لت د ققوال دلشسكات ياايقكاس ود ياد  من  دلناجمل ةن أنش قتا
و ققق س حاوا  كيس نقاجل دلح و  ةج  دل لمل دليايال،أدليايا وذو ما اقايجه  دلح و  ةج  ميا ات 

سويا، أ  ا امكن و دلاو  داقحاا دأل إل ةج  دلشسكات دل ناةال دلقا ا وا أ ا تا ( EMAS)نتاال 
نما امكنتا دلح و  ةج( EMAS)سيا دلح و  ةج  ةلمل و لجشسكات خاسج داقحاا دأل إةلن )  ود 

 . 1سياو دلقجاساان م  داقحاا دأل موذو ما ا    لي ض دلشسكا( EMASقودة  من نتاال
  ظجم تملدل ةخجحر التمكم فن ال قجح المرنا (HACCP:) 

نقاجو ذو نتاال ودايا اتقال ةا دلمقاال دأل    ي لمل دلخ دم من خل  قحااا دألخ اس ةنا ق نا  ود 
ومن ثال قحااا ماا م  يالنقا  دلحسجل ةا ةمجال  ،لةازاايا أوكاماايال  أوكانت ياولوجال أمودا  دألغ ال،

ذ د دلنتاال  زواسقك. دلق نا  دلقا اجزال دل ا سل ةجاتا ةن  سا  مقاي ل اداقل لضمان  لمل دلمنقج
(HACCP ) إل إنقاج غ دم  حا و جاال ذما دلوداال ودا قناا  أج ةج  سكازقان أ ا اقان من 

جزأان ذما قحجا  دلمخا س وقحااا نقا  دلقحكال دلحسجل كما اسكز نتاال  إل وانق ال ذ د دلنتاال . دلم قنادت
(HACCP )2ةج   لمل دلمنقج ولال ةج  جواقه.  

 :ذاو أ ا اقه دل ي ل  يإقيا ( HACCP)اقوال خيسدم ةسا  ( HACCP)ولقنفا  نتاال 
 قحجا  دلمخا س. 
 قحااا نقا  دلقحكال دلحسجل. 
 قحااا دلحاوا ودلحسجل. 
  قحااا  ساقل دلمسدديل ودلققي. 
 دلق حاحال قحااا د جسدمدت. 
  قحااا  س  دلقحق. 
  دلقوثا. 

قجاسل دلمودا  أوةج  دلشسكات دلقا ققوال يق نا  وق ييل ونق  وقوزا  ( HACCP)واقال ق يا  نتاال 
ةمجال إنقاج دل ج  دلخ ديال يامد من واقال إجياسذا ةج  ةتال دلمخا س دلمحقمجل دلقا دا ق احا  دلخ ديال،
 ودلمنقج دلنتايا وققمث  قجك دلمخا س ةا دلمخا س دلماكس  إ قتلكلال ودلخامات وحق  و دلمودا دأل

                                                           

 .73،  8015دألااال لجنشس ودلقوزا ،دألسان،،ادس الةسجددر البدئدا والق رة الت جفسدا ةصج راتكما  كاتال جودا،كاتال دحما،قوةا  ةيال،-1
      ، 2008،م س،جانفا 38مججل أ او  لجاسد ات دليايال،دل اا ،(الاجسق)ال ظجم الم دث لسالةا الغذاءدشس  محما ةيا دلمالك،-2
30-31 
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( دلقجوث دلكامايا يالمياادت)ودل امل ...( دليكقاساا ،تدلفاسو ا دلف س،)ودلماكسوياولوحال( دلااادن) لياولوجا
منتج  إل ةا دل نودت دألخاسل ( HACCP)لقا قحو  نتاال  ....(اسخل د دلحجس دلزجاج،)دلمااال  أو

ال من خلله دلقأكا من مام قودة  دل ناةات دلخ ديال م  دلمود فات اقل اولا مسدا  لج لمل دلخ ديال،
 .1سيا ودلوااات دلمقحال دألمساكالو دلم قمال ةا داقحاا دأل

 :داح الةسجددر الو  .ق 
دلقالالا لتالالا لالالي ض دلالالاو  مجموةالالل مالالن دلم الالاااس دلياياالالل دلو ناالالل  إلالال االالقال دلق الالس  ةالالا ذالال د دل ن الالس 

 :ومن أذمتا مااجا ةلدات قجاسال م  دلجزديس،
  بر جةج(NF.MARK Environment )الفر سن 

اقوال يإةادا يسدمج لمقاي ل اوسل  1323أ ل  نل  من دليسدمج دل وةال ةا ةسن ا،( NF) ا قيس يسنامج
وققااال دلقأثاسدت دليايال لك  مسحجل من دلمسدح  دلقا ( دلنتايا  قتلكد  إل من يادال د نقاج )حاال كامجل 

  قتلكلال دلم قخامل وأ الاا و س  د نقاج ودلنق  ود و امس يتادلمنقج مث  كمال ونو  وجوال دلمودا دأل
ة دل ةن دلخ اي  دليايال و و اتا  دليسنامج لقوةاس م جومات اداقل وموث ،اال قاواس دلنفاااتوم الجل ود 
 .2د نقاجال ومكاةأل دلشسكات دلقا ق م  ةج  إاماج دلي ا دليايا ةا جما  أنش قتا لجمنقجات،
 دلم قوسا  جيا لجمااس دل اال لجيسنامج، أو، اقاال دلمنقج (NF)دلح و  ةج  دل لمل دليايال أج ومن 

وقكالا  دلفح  واخقياسدت دلقا قجسم ةج  دلمنقج  اواس أمساكا، 8500لا داسا أو مقاي  اة  س ال 
دلمق جيات ودلمياائ دليايال دلمحاال اقال  مااف قإوةا حالل  دت دلمود ل لجم ن ،س أجوس دلزاا إل يا ضاةل 
 :3ةضو ةج  دلنحو دلقالا 15من ( NF)وققكون لجنل . ل دلميا اتمن دام %0.1ين يل   نو اة  س ال 

 
 ةن أ حاا دلح  ةا د قخادال ةلمل  نثلثل ممثجا(NF ). 
 ممث  ودحا ةن دلم قتجكان. 
 ممث  ودحا ةن دلمشقسان دل موماان(des’ acheteurs publics ). 
  أسي  ممثجان ةن دلتايات دلمكجفل يإ ادس ةلمل(NF). 
  دلق ا  دل االممثجان من. 

                                                           

ياون  دألمال دلمقحال ناواوسك، ةا دلشس  دألانا،ل  لججنل قن ا  دلا قوس دلخ ديا و دلقحضاسدت لجاوسل دأل ،هدئا ال ستور الغذائن ،دألمال دلمقحال-1
 03 نل نشس، 

2-U.S.environmental protection agency (EPA) ,environment labeling issues policies and practices world 
wide,DC ,washington ,p 48-50. 
3-AFNOR ,régles générales de la marque NF environment , AFNOR ,France,2011,p05. 
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 ممث  ودحا من نتاال قوحاا دلمقااال دلفسن ال. 
 قو ا  دلمنقجات اةن م ؤول نثلثل ممثجا. 

ن قاةو خيسدم أ نودت دايجل لجقجااا واجوز دلججنل  3لمال ( NF)لججنل  15ةضام د داقال ق اان او 
 .ح ا دلحاجل

  األلةج ن بر جةج الةالك األعر( :BLUE ANGEL PROGRAM) 
س دألخقاال دليايال ةا ألماناا، تشأوا قيس أداال و  1372يسنامج دلملك دألزس  ةا ألماناا  نل تتس 

غاس ضاس ا ي حل د ن ان  أنهأ   وا قخاال ذ د دلخقال لجاالل ةج  أن دلمنقج  ااقل لجيايل ود ن ان
 ةجاتاسدم دلمنقجات دلقا أن دلم قتجكان دل ان اقيجون ةج  ش إا غاس إلزدما، أنهوا دليايال، ويالسغال من 

دلم قتجكان ايحثون ةن ةلمقه ةنا دلقااال يالشسدم ذ د  نل  من %33دلخقال ةا قزداا م قمس إ  حودلا 
ذو قنواس وقي اس دلم قتجك حو  دل يا ل دل ااقل لجيايل لج ااا من  جوكان ذا  دليسنام.  80181

 .دلمنقجات وقشجا  دلشسكات ةج  إنقاج وق واس دلمنقجات دل جامل ياياا
 ق ما  إواخض  ذ د دلخقال ل اا من دلشسو  أذمتا حماال  حل د ن ان وقوةاس ةا دل ادل و تولل 

دايمل دلشسو  دلقا اق ان ةج  دلمنقج أن افا يتا  إل ااا من دلمنقتس إاسدج مقاال ج أنهكما  دل ج ل ،
وذو ضمان أن ذ د دلمنقج لال ا اذال ةا ق نا ه أ فا  ودا س  " دلملك دألزس "حق  احت  يخقال 

ذ د وا تس ةاا من دلمؤ  ات دأللمانال ةج  ةح  مام قوةس دلشسو  دلم جويل ةا دل ج ل مث  . دل ن
لجنل قحكاال  من  س  ل ودلم تا دأللمانا لضمان دلجوال، وامنح دلخقالوزدسل دليايل ودلمكقا داقحاا  لجياي

م ققجل ققكون من ممثجان ةن سدي ات دلم قتجك ودليايل ودلنقايات دل مالال ودل ناةل ودلقجاسل ودل ناةات 
ا   ةا ولت د دلججنل دلقسدس دلف. دلوااات دأللمانال دلااوال ود ةلال ودلق جاال ودلكنايل ودليجااات وحكومات

  .2منح دلخقال من ةامه
 بر جةج(CLI )األةردكن(CONSUMER LABELING INITIATIVE) 

مالن دلميالااسدت دلياياالل دل وةاالل ةالا دلوااالات ( CLI)ا ا يسنامج ميااسل دل لمل دااكولوجال لجم قتجك 
ااقق س ةمجتا ةجال  حمااالل إ  قال إنشايه يم اةال دلوكالل دألمساكال لحماال دليايل دلقا ، دلمقحال دألمساكال

أةض  دلم جومات دللزمل لقح ان خااسدقه ةيس إةادا  دليايل ةح ا ي  ق م  ةج  حماال دلم قتجك وقوةاس
ن دا الالل  ةجالال  دلققالالاساس ودلاسد الالات ونقالالايج دليحالالوث دلقالالا قنشالالس يشالالك  اوس  ةالالا أدليسنالالامج ودلقوجاالاله يشالال

قجالان يالإاسدج دلياانالالات دلم جويالل ةجال  دلمج القات دلقالالا دل الج  دلفالاسدلا،كما ا مال  دليسنالامج ةجالال  قوجااله دلمن
                                                           

1- U.S environmental protection agency (EPA) , environmentallabeling issues policies and practices 
worldwide, opcit, p47. 
2- www.dw.com/ar/ دلجوال-وضمان-دليايل-خامل-ةا-ةاما-ثلثون-ال-دألزس -دلملك-خقال /a-3388557  last visit 30/12/2016 
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نقتالام دل اللحال ودلالوزن د  ةج  ةيالودت دلمنقجالات مثال  دايمالل دلمكونالات ويجالا دلمنشالأ وقالاساخ د نقالاج و   قوض
كمالالا اقالالوال يالقأكالالا مالالن  الالحل دل لمالالات ومسدديالالل دلقخالالزان ودلالالقخج  مالالن دلمنقجالالات غاالالس  دل الالاةا وغاسذالالا،
 .1 الحل لل قخادال

 وةؤشر األ اء البدئن ISO14000واصفجت االدعو ة: ثجلثج
 إل ودلمؤشسدت دليايال دلقا قتا   تتتست دل ااا من دلمود فا نقاجل قزداا داذقماال دل الما ياليايل،

 .ومؤشسدت دألادم دليايا ISO14000حماال دليايل ومن أذمتا مو فات داازو 
 ISO14000 دعوإ ةواصفجت .1

ل دل المال تمدق اسد لجمنإودل   ذو  ISO ازوإ م ن  م  جح حاةا يادال دألمس اجا أن قوض
، International Organization for Standardization( دلم اااس دلققاال)لجمود فات ( دلاولال)

ق اس جمجل  وذا من قل غاس حكومال، .ومقسذا ةا جنا   وا سد يجنان، 1331ودلقا قأ  ت  نل 
 ةج  قوحاا وق واس isoوق م  منتمل . مو فات موحال ةممت ةج  او  دألةضام ةا دلمنتمل

 دت دل مل دل وةال يتا  ق واس مخقج  دلق اةات د نقاجال لاقال ققااال خامل ( دلمود فات)دلم اااس 
  .لجيايل نتاةلوأكثس  لمل و  لأويضاةل ي ساقل كف

دلقا حققت نجاحا ةا  iso9000ةايجل  ج جل مو فات  إل  iso14000وقنقما  ج جل مو فات 
ي يا ق اةا دلاةودت  1331 نل  iso14000 ج جل مود فات  مجا  نتاال إادسل دلجوال، وأنشأت

 .  ادس مو فات مقخ  ل يإادسل دليايل دلموجتل لجمنتمل من دي  دألمال دلمقحال ومنتمات أخسم
مجموةل مق جيات قتقال يقكوان نتاال إادسل يايال امكن "ا أنتةج   iso14000وق س  مود فات 
واقكا  م  مخقج  دلتسو  دلمقنوةل  ودم كانت ( دلمنتمات)أحجاال دلمؤ  ات و  ق ياقه ةا جما  أنود 

مجموةل من دلمود فات داخقااسال دلقا "ا أنتكما امكن ق سافتا  أاضا ي .2"جخسدةال ،دجقماةال ،ثقاةال
موحال مقف   ادسل يايالإومن ثال ةتا ققاح لجمؤ  ات ودلتايات ةج  م قوم دل الال دقيا   قحاةت ةج  دليايل

ةجاتا، وةجاه ةتا قضمن وقكف  حماال دليايل من دلقجوث يالقودز  م  دلمق جيات دادق ااال 
ةا قوجتاقتا دليايال دلمق جقل يأنتمل ( دلمنتمل)م اةال دلمؤ  ل  إل ةتا ق     اويالقال .3"وداجقماةال

قاةاال  إل  iso14000 ازوإ وقتا  مو فات .د ادسل دليايال ومسدج ل دلنتاال دليايا، ودلققااال دليايا
وق تا  ةمجال دلق يا   ،قودزنه م  دلحاجات دادق ااال وداجقماةال أوةمجال حماال دليايل  ومن  دلقجوث 

ودلقسواج نحو إادسل    ودت،أخل  جم  مق جيات دلمود فات وقحاااذا ويشك  مقزدمن ومسدج قتا ةا من 
  .4وأكثس ة الال ةا دلمنتمات يايال كفؤل

                                                           

 .30،مسج   ي   كسا،  الةسجددر البدئدا والق رة الت جفسدا للصج راتكما  كاتال جودا،كاتال دحما،قوةا  ةيال،-1
 187مسج   ي   كسا،  iso14000 ظم وةتحلبجت وتحبدقجت : البدئا إ ارة،ةيا دهلل دلنقاس،دل زدو  نجال-2
،ادس دلفكس ل و دأل،دل ي ل است اةته-تق دجته-ة اجندته: iso14000 ظم اإل ارة البدئدا والتك ولوندا  لح محموا دلحجاس،ادلاا دلحماا  قس،-3

 85  ، 2006،سدل سيا، م 
 187  كسا،  ي    ، مسجiso14000 ظم وةتحلبجت وتحبدقجت : إ ارة البدئا،ةيا دهلل دلنقاس،دل زدو  نجال-4
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ةالمال ( مود فات)ا ةياسل ةن جمجل مق جيات أنتي iso14000ازوإ مما  ي  امكن ق سا  مو فات
 .قحقا  دلكفامل ودلفاةجال ةا إادسل دليايل إل قتا   لجمنتمات،قتقال يقكوان نتاال إادسل يايال  خقااسال،إ

يإ ادسدقتا وقودساختا دلمخقجفل  iso14000 ازوإ وامكن دا ل  ةج  و   موجز لتاك  مو فات
  (.03)كما ةا دلجاو  سدال 

 (12)الن ول رقم 
 iso14000هدكل سلسلا ةواصفجت 

رقم تجردخ  المجلا
 الس وان الةواصفا

Iso 14001/1331 مو فات م  مسشا دا قخادال:نتال د ادسل دليايال 
Iso 13003/1331 ودألنتمل ودلققناات دلم انال إسشاادت ةامل لجمياائ: نتال د ادسل دليايال 
Iso 13010/1331 إسشاادت لجقادا  دليايا،مياائ ةامل:قادا  نتال د ادسل دليايال 
Iso 13011/1331  إجسدمدت دلقادا :إسشاادت دلقادا  دليايا:دليايالقادا  نتال د ادسل 
Iso 13018/1331 م اااس ومؤذلت إسشاادت دلقادا  دليايا،:قادا  نتال د ادسل دليايال 
w/d 13015/دلققااال دليايا لجمود :قادا  نتال د ادسل دليايال لال احاا 
Iso 13080/1332 مياائ ةامل:دلمج قات دليايال 
Iso 13081/1333 دليايا دل دقا د ةلن:دلمج قات دليايال 
Iso 13083/1332  ود جسدمدت دلمياائ:1دلمج قات دليايال،دلنو 

w/d T.R 13081/ود جسدمدت مسشا لجمياائ:3دلمج قات دليايال،دلنو   لال احاا 
Iso 13031/1333 د سشاادت ققواال دألادم دليايا،:د ادسل دليايال 
TR 1338/1333  اسد ل حالل لقوضاح د قخادال:ققواال دألادم دليايا:دليايالد ادسلiso14031 
Iso 1330/1337 ود  اس دل م  دلمياائ:ققااس اوسل دلحاال:د ادسل دليايال 
Iso 13031/1332 ققااس اوسل دلحاال ق سا  دلتا  ودلمجا  وقحجا  دلمخزون:د ادسل دليايال 
Iso 13038/8000 سل دلحاال ققااس قأثاس اوسل دلحاالققااس او :د ادسل دليايال 
Iso 13033/8000 ققااس اوسل دلحاال قف اس اوسل دلحاال:د ادسل دليايال 
TR 13032/1333 قوثا  ياانات اوسل دلحاال ققااس اوسل دلحاال،:د ادسل دليايال 
TR 13033/1333 أمثجل ق يا  :ققااس اوسل دلحاال:د ادسل دليايالiso14040 
Iso 13050/1332 دلمفسادت:د ادسل دليايال 
TR 1311/1332 م جومات لم اةال دلمنتمات لسةاال دلخايات يا قخادالiso14000-14004 
Iso 13013/1337 الا  دلجودنا دليايال ةا مقاال دلمنقوج 
Iso:مود فات اولال.WD     : م وال ةم.TR     :ققساس لجنل. 

 :الةص ر
دل ي ل دلثانال،إادسل دلم اسل لجنشس  ،12111isoإ ارة البدئا، ظم وةتحلبجت وتحبدقجت ةيا دهلل دلنقاس،   ،و دنجال دل ز -

 .126 ،8010ودلقوزا ، دألسان،
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ةج  وجوا مجموةل من  ISO14000 ازوإ وةقا لجمود فل واقود  نتاال إادسل دلجوال دليايال دلشامجل
وأحجاال دلمؤ  ات ةن  دلمق جيات دلقا ا يا من قوةسذا لضمان ة الال ق ياقه، وق ي  ةج  مخقج  أنود 

 سا  دلمسدج ل دلم قمسل ودلاوسال ليجوغ دلقح ان دلم قمس ةا دألادم دليايا وققكا  م  مخقج  دلتسو  
ق جيات ةا دلينا دلسدي  من محقواات أ ااس حاث جامت ذ ا دلم دادق ااال وداجقماةال ودليايال،

 :1وققجخ  ذ ا دلمق جيات ةا ،8003دلمود فل دلمحاثل 
 دل اا ل دليايال 
  دلقخ ا 
  دلقنفا  ودلقشخا 
 دلفح  ود جسدمدت دلق حاحال 
  دلمسدج ل دليايال أوةح  منتومل د ادسل دليايال 
 EPI(environmental performance index)ةؤشر األ اء البدئن  .2

 EPIةقماذا دلمؤشس إودلم اااس دلقا  8001 نل " مؤشس دألادم دليايا"  ةا  ج ل و  اس دلققساس دأل
ودلثانال قحاا إمكاناات  ل  قاسل دلوض  دلسدذن،و لقاال دألادم قخقج  ةن م اااس دا قادمل ةاأل

 .دا قمسدس
 (:environmental performance index) تسردف وأه اف ةؤشر األ اء البدئن .أ 

من دي  مسكز دلقشسا ات ودل اا ات دليايال دلقاي   EPIاقال إةادا ود  ادس مؤشسدت دألادم دليايا 
ودلمسكز دلاولا ل جوال دألسض وشيكل دلم جومات دلقاي  لجام ل كولومياا ( YALE)لجام ل ا 

(Columbia ) لجمفوضال ن م  دلمنقام دادق اا  دل الما ومسكز دأليحاث دلمشقسكل دلقايأو يالق  
  .ةاا من دلخيسدم دلمقخ  ان إل سويال إضاةل و دأل

لوال دل الال ةا و وا ج  مؤشس دألادم دليايا دلضوم ةج  دألادم ةا دليجادن يشأن دلقضااا  دت دأل
 :مجالان ذما
 دل حل دليايال دلقا ققال دلضخو  ةج   حل د ن ان. 
  ادسل دلمودسا دل يا الحاوال دلنتاال دليايا دلقا ققال حالل وجوال دلنتاال  .دليايا ود 

                                                           

-دليايل وذ د من خل    ؤ  ل م  قجك دلمق جقل يالحفات ةجخللتا أذاد  ودل اا ات دادق ااال لجمض من أو ققف :إ ارة النو ة الشجةلا البدئدا
مياايتا وةنا سذا ةا  ،وقنح سدامقاازوض  نتاال إادس  مقكام  وشام  يايا ا ايحث ةق  ةج  دلم قوم دلجاا لألادم ي  ا    اوما نحو 

 .إزدلل دلقجوث دليايا ودلقح ان دلم قمس ةا دألادم دليايا دألخضس أوخفض 
1- international organization standard  ، iso 14001 environment management Systems-requirements with 
guidance for use secand  edition, iso,2004,p1. 
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ضا  دلحالال و امكن لك  اولل داال دلفجول دلموجوال يان دأل و يقا لجنقايج وققااسدت دلاو  يالمؤشس،
وقجك دلم قتاةل ودقخا  مااجزال من إجسدم ل ا ذ ا دلفجودت يققساا دلم اةل يان نقايج دلحالال ودلنقايج 

 .دلم قتا 
ع ا  ةؤشرات األ اء البدئن و  ة اندا .ق   :EPIةكو جت وا 

ا قما الا  دألادم دليايا ةج  دلياانات ودلم جومات دلاداقل ونقايج قحجاجتا ودلقا اقال دلح و  ةجاتا من 
 دلينك دلاولا، ،خل  دلخيسدم دلمخق ان ةا دلمجلت دلم نال، ودلمنتمات دلاولال مث  دألمال دلمقحال

ح اياات ومقخ   دلقسدس يجما  أنحام ...منتمل دألغ ال ودلزسدةل  منتمل دل حل دل المال، دلخ، ود 
 .دل الال

 :1مؤشس مق مل ةج  دلنحو دلقالا 13اقكون مؤشس دألادم دليايا من 
  س لج اا ل دليايال ققمث  ةا أو اقفس  من ذ د دلتا  ثلثل مح: الصما البدئدا: لوالا ف األ

 : مااجا
 دآلثاس دل حال. 
 جوال دلتودم. 
 (.دل س  دل حا)نتاةلدلمااا ودل 
 س لج اا ل دليايال ققمث  يمااجاأو مح 01اقفس  منه  :مدودا ال ظجم البدئن:الا ف الثج ن: 
 دلمودسا دلمايال. 
   دلمودي  دلياولوجا ودلقنو. 
 دلخايات. 
 م ايا دأل ماك. 
 دلزسدةل. 
 دلمنا  ودل ادل. 
 دلمودسا دلمايال. 

 (05) وامكن قوضاح ما  ي  ةا دلشك  سدال 
 
 
 
 

                                                           

1-Enivronmental performance index report 2016: global metrics for the environment,yale 
university ,201 1 ,p27. 
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 (13)الشكل رقم
 2112ةكو جت ةؤشر األ اء البدئن لسجم 

 
 من دةادا دل الا يااةقماا: الةص ر

- Enivronmental performance index report 2016, global metrics for the 
environment,yaleuniversity ,2011,p27. 
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 البصةا البدئدا .3
لقا أ يحنا دلاوال ن اش ةا ةالال قق سض ةاه مودسا دألسض دل يا ال لضخو  كياسل ي يا نمو دلق ادا 

دلاو   إ قتلكزااال دل جا ةج  دلمودسا دل يا ال، ذ د ماانقج ةنه زااال  إل دل كانا، ودل   أام ياوسا 
ل ةج  إةاال دلقجاا وأنتمقتا دادق ااال لجمودسا دل يا ال يشك  أ س  من داسل دألسض دل يا ا

  .ةتال أةض  لحالل دلمودسا دل يا ال وحجال دلضخو  دلمجقال ةجاتا إل ودلق واض، ويالقالا ةتناك حاجل 
 :ةفاوم البصةا البدئدا . أ

ياأ دلياحثون ةا جام ل كولومياا ةا يادال دلق  انات من دلقسن دل شسون يقاال م احل دألسض 
دلمقياانل جخسدةاا وك لك   قتلكودلمودسا يشك  ةاال ينامد ةج  م اات  دلم جويل لقزواا دل كان يالمودا، 

  .داال دلم احل دلقا اق جيتا دمق ا  نفاااقتال، وأ ج  ةج  ذ ا دل ساقل دلي مل دليايال
دليشس ومودسا  إ قتلكسنا ةن دل لدل يان يمؤشس دا قادمل دل   اخ"ا أنتوق س  دلي مل دليايال ةج  

كما امكن لجي مل دليايل أن قكون أادل لقاال قأثاس دلاولل ةج  كوكا دألسض ةن  سا  ". دألسض 
ن مفتوال دلي مل إوةجاه ة. مقاسنل ق ادا دل كان ةج  دلمودسا م  داسقه دل يا ال ةج  قجااا ذ ا دلمودا

دليشس  مقاسنل يمفتوال دل  ل   قتلكد ةج  دلمودسا دليايال دلقا امثجتا ( دل جا)دليايال اق ج  يجانا 
وا قخاال مفتوال دلي مل . لألنتمل دليايال ودلمقمث  يالقاسل د نقاجال( دل سض)دلياولوجال دل   امث  جانا 

دلمودسا لاولل ما مقاسنل يم ا  داسل  إ قتلكدليايال كمؤشس لقاال مام دلقنمال دلم قاامل، داال  سةل 
دليشس ،   قتلكداال دل  ل دلياولوجال لألسدضا ودلمااا ةا إنقاج دل ج  لإلذ ا دلمودسا ةج  دلقجاا و 

   .1قجك دل ج  إ قتلكومام د قا اا قجك دألسدضا لجنفااات دلناقجل ةن 
دني اثات  اوققمث  دلقاسل دلياولوجال مقاسل دلنتال دااكولوجال ةج  إنقاج مودا ياولوجال ناة ل ود قا ا

. دلققناات دلحالال ةا د ادسل ودا قخسدج إل ثانا أك اا دلكسيون دلقا اق يا يتا د ن ان ياا قثنام 
ا دلمودا دلقا اق جيتا دادق اا ة ل ةا  نل م انل واقشم  دلقاسل أنتوق س  دلمودسا دلياولوجال دلناة ل ي

دضا دلزسدةال، ودلخايات، وم ايا دأل ماك، دلياولوجال  وم دألسدضا دلمنقجل ياولوجاا، أ  دألس 
 .2ودلمحا ات دلمفقوحل ةتا م قثنال اس دلججااالنتودلمسدةا، ودألسدضا دلمينال، إما دل حاس  ودأل

 
 

                                                           
، 2102، تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية الخامس، لبنان، اليصمة اليي ية فو اليلوان العقيية: المنتدى العربي للبيئة والتنمية، خيارات البقاء-1

 .041-022 ص ص
2

 .041ص ،  نفس المرجع السابق -
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 :وم ة قدجم البصةا البدئدا . ق
أ  ( gha( )global hectares)وقح ا دلي مل دليايال ودلقاسل دلياولوجال يالتكقاسدت دل المال 

دليحاس يالتكقاسدت م  دلم ا  دل الما لإلنقاجال دلياولوجال خل   نل م انل، وق قيس  أوم احل دألسدضا 
ن أنود  دألسدضا مخقجفل، ة ج   يا  دلمثا ، ةان دلتكقاس ألدلتكقاسدت دل المال مفاال ةا ذ د دلمجا  

إنقاجا من دلناحال  د دلمسدةا دأل دل الما من دألسدضا دلزسدةال  احق  م احل مااال أ خس من م احل
دل حان ةا اولل ما اجس  ةا دليادال ح اا  إ قتلكولح اا دلتكقاسدت دل المال نقاجل  .1دلياولوجال

دلاولل ثال اجس  ح اا م احل دألسض دلزسدةال   قتلككمال دلقمح دألزمل د نقاج دل حان دألزمل  
دلتكقاس دل الما و لك يضسا ةا م ام   إل وا  دلتكقاسدت دألزمل  نقاج دلقمح يالتكقاسدت ثال اجس  قح

 .2(8.81)دلقحوا  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
-http://data.footprintnetwork.org/#/abouttheData last visit 09/01/2018. 

2
 .52، ص2102، دار األيتام، األردن، الدتصاو األخضق ملاق الويو فو الت مية الملتوامةهشام مرزوك أحميد عبيد، إبراهيم كاطع،  -

http://data.footprintnetwork.org/#/abouttheData
http://data.footprintnetwork.org/#/abouttheData
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 لوخالصا الفصل األ 
 أولقا ق اات و قنوةت دلق سافات دلخا ل ياليايل ةا ك  ةس  من دلفسو  دل جال دلمخقجفل، ةك  ياحث 

ذايل ا سةتا وةقا لسؤاقه دلناي ل من دلزودال دلقا انتس منتا لجيايل و مكوناقتا، واودجه دل الال دلاوال دلكثاس 
          من دلمشكلت و دلقضااا دليايال، نقاجل اخقل  دلقودزن ةا دلنتاال دليايا، و لك ا ياا يشسال

        دادق اا ودليايل من دا قخل  دلمفس ولقا ق وست دل لدل يان . جقماةالد  دق ااال و يا ال و د  و 
  (.وجوا قسدي  دو ) دالكفامل ةا د قخللتا ودلحفات ةجاتا  إل ( ةاال وجوا قسدي )ودللمقناذا 

تاذسل داحقيال دلحسدس ، قخاس ) يالجوقوجا دل ااا من دلمشكلت ودلقضااا دليايال منتا دضااا مق جقل 
قاذوس دلخايات، دلق حس، خ اسل دلقنو  ) و دضااا مق جقل يالااي ل  (زونو دلمنا ، وقأك   يقل دأل

وق ق ان دلاو  لجحفات (. ناسل دلمااا دل  يل، و قجوث دلمااا)ودضااا مق جقل يالمااا ( دلياولوجا ودلنفااات
ق ااال  ج نا دلضوم ةج  دااودت داد)خقلةتا د  ةج  يايقتا يأاودت دل اا ل دليايال دلقا ققماز يقنوةتا و 

  م سةل دلوض  دليايا وض ت دل ااا من دلمؤشسدت منتا مؤشس داادم دليايا أج ، و من (و دلم ااسال
 .ودلي مل دليايال
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 الفصل الثاني

اإلطار النظري للتنمية المستدامة 

واالقتصاد األخضر
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 :تةاد 
نقاجل لزااال حال دلقضااا و دلمشكلت دليايال ياأ د ن ان اقج  ةج  م ققي  حااقه، ةأزادا داذقماال  

وأ يحت دليايل سكازل أ ا ال ضمن ةمجال دلقنمال، ود قمس د ن ان ةا دلقفكاس  دل الما يالقضااا دليايال،
ةتتس دادق اا دألخضس كمفتوال حااث ةا إاجاا حجو  لجقضااا دليايال و دألزمات دادق ااال و دلخ ديال 

 .مسقي  يالقنمال دلم قادمل
 :ثلث مياحث ذا إل د ال  ذ د دلف    

 .دلقنمال دلم قادمل ةا ت  دلفكس دلقنمو  دلحااث: لوالةبمث األ 
 .دأل ال ألمفاذاما: دادق اا دألخضس:الةبمث الثج ن
 .وةلدقه ياادق اا دلققجاا  ودلقنمال دلم قادمل مؤشسدقه، د اةاقه،: دادق اادألخضس:الةبمث الثجلث
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 الت ةدا الةست اةا فن ظل الفكر الت ةوي الم دث:لوالةبمث األ 
ودلقا ( دلققجااال)دلقنمال دلم قادمل نقاجل  يا ال لمفسزدت دلخا يل لجقنمال غاس دلم قادمل  ق قيس

د قمست لفقسل  واجل، ولت د قمسكزت أةكاس دلمخق ان ةا دلقنمال دلم قادمل ةا ياائ دألمس حو  ق حاح 
 أنهااال وةجاه ةد  اس دل حاحل ةا دلنتسال دادق  إل قجك دلمماس ات ودلمقسسدت ةن  سا  دل وال 

سذا دأل ا ال ومؤشسدقتا أو  اقال دلقسكاز ةا ذ د دلميحث ةج  نشأت وق وس مفتوال دلقنمال دلم قادمل ومح
    .قتا وأاودقتا وآةادتاالاأو 
  التأصدل الفكري للت ةدا الةست اةا: الأو 

ي ا  ج جل من  ودليايال،إن مفتوال دلقنمال دلم قادمل تتوس كمفتوال جااا ةا حق  دلاسد ات دادق ااال 
اولال ةااال، وذو مفتوال  ت، وي ا دجقماةاندلققاساس دلقا دامتا دلمخق ون دادق اااون ودااكولوجاا

 .اجم  يان دلقنمال ك مجال لجق ياس ودا قادمل كي ا زمنا
 ظاور ةفاوم الت ةدا الةست اةا .1

دليايال  ادلوةا وداذقماال يالقضااسقيا  تتوس يقزداا إإن مفتوال دلقنمال دلم قادمل مفتوال حااث 
 .ودل لدات دلقايمل يان د ن ان ودلقنمال ودليايل

دلقنمال نتسل ددق ااال خل  ةقا  دألسي انات ودلخم انات وحق   كانت دلنتسل دلم ا سل ةج 
مال دل قانات من دلقسن دل شسان، يم ن  أن دلقنمال لا ت إا مسدا  لجنمو دادق اا ، وةجاه ةسةت دلقن

 .1قحاث ةج  دلناقج دلقوما من  ج  وخامات ةا ةقسل م انل دلقاا دلزااال أنتةج  
غاال منق   دل ي انات من دلقسن دل شسان ياأ مفتوال دلقنمال احقو  ي ا  إل نتاال دل قانات  م 

يا ضاةل داذقماال يالي ا . دلفقس أوجقماةا اقسكز ةج  م الجل مشاك  دلي الل وغااا دل ادلل ةا دلقوزا  إ
  .ذقماال يالي ا دليشس  حاث تتس دل ي انات الا  نوةال دلحاالإداجقماةا أن ذناك 

يادال ثماناات دلقسن دل شسان تتس خل  ذ ا دلفقسل مفتوال دلقنمال  إل أما من منق   دل ي انات 
دلي ا دادق اا ، ومن ثال مفتوال دلقنمال  جنا م  إل دلشامجل دلقا قتقال يالي اداجقماةا ودليشس  جنيا 

ةنا س كثاسل منتا، دلاخ  دلحقاقا لجفسا، إنقاجاقه، قوزا  دلاخ  دلش وس ياألمان ودا ققسدس دلم قوم 
 .2إل  غاس  لكدل حا لجفسا، دلم قوم دلق جاما لجفسا، دلحساات 

                                                           

لودجت وتملدل لألركجن والسدجسجت و  راسا للةفجهدم واأله اف واأل –الة اج الت ةوي الب دل فن االقتصج  اإلسالةن  الح  الحا،  -1
 .22   ،8001ادس دلفجس لجنشس ودلقوزا ، م س ،، والةؤسسجت

دل اا  ،  و دلمججا دأل ، دلمججل دل المال للدق اا ودلقجاسل،ةفاوم الت ةدا وا سكجسجتاج على واقع وةستقبل البال  السربداخالا زكا محما دلااا،  -2
  . 332،   8007، كجال دلقجاسل، جام ل ةان شمل، م س جانفا01
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 ااا من دلمشكلت دليايال دلقا ياقت ومن  يادال دلثمانانات من دلقسن دل شسان ياأ دل الال ا قاقت ةج  دل
تتوس  إل دألمس دل   أام . قتاا أشكا  دلحاال ةو  كوكا دألسض نقاجل  ذما  دلقنمال لججودنا دليايال

 .1320دل المال ل ون دلمودسا  نل    مسل من دي  دا قسدقاجالو م  جح دلقنمال دلم قادمل ودل    كس أل
ةا ققساسذا دل ااس ي نودن م ققيجنا ( لجنل يسونقلا)لجيايل ودلقنمال وققيجوس ةج  اا دلججنل دل المال 

إاجاا ةكس  أج دليايال من ( داةقياسدت)إ ن دن جقت دلقنمال دلم قادمل من دلجودنا .1327دلمشقسك  نل
 .قنمو  جااا

 
حماال دليايل وقحقا  دلقنمال دلم قادمل وامكن  أج لقا دن قات ةال دقفاداات ومؤقمسدت اولال ومن 

 :اح سدذال دلمح ات دليايال دلاولال ةاما اج
  قال إنشام ناا  سوما يتا  م الجل دلنمو دادق اا  دلمفس  وقأثاسدقه  1312ةا  نل

من  س  م تا م وشا ت  يإةادا ققساس حو  حالل كوكا دألسض   أو دلم ققيجال، كما 
 إلاتا ، ودل   أة    وسل ادكنل و وادم حو  دلحالل دلقا ألت1378ققساس  نل دلونشس 

 .1دألسض وم اسذا دل يا ل
  ( ا س  يمؤقمس  قوكتولال)ةقا مؤقمس دألمال دلمقحال ليايل د ن ان  1378جودن ةاال  05ةا

" اوال دليايل دل الما"ودا دةقيست دألمال دلمقحال ذ د دلاوال . اولل 113يماانل  قوكتولال يحضوس 
 .سض ودحالأ، ةق خ  ذ د دلمؤقمس ش اس أقفاا يت د دلمؤقمس، ودا دح

ضسدس اد ن انال قتاا يا دألنش ل أن إل ةا قنياه دلش وا ودلحكومات  وققمث  أذاد  دلمؤقمس
ياليايل دل يا ال وقخج  مخا س ج امل قمل دلسةاذال د ن انال ودلحاال دليشسال نف تا، ويحث  يا  

وا قيس ذ د دلمؤقمس  .2دلحكومات ودلمنتمات دلاولال يما انيخا لحماال دليايل وقح انتاقشجا  دااال 
 . جنانال مفتوال دا قادمل

   ان  واةا دلمنتمان جما  دلاو  دلحاضس و ةقا دلمؤقمس دلمنا  دل الما دأل 1373ةا ةافس 
 .لقن ا  جتواذال لفتال تاذسل دلقخاس دلمناخا ووض  خ   لاسد قتا 

 

                                                           
1
-yvette veyret ,le développement durable, édition sedes,paris.2007.p22. 

2-louis B, soh n , the Stockholm déclaration, an the human environment, the Harvard international Law 
journal, vol 14 N03,1973 
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  أ اس داقحاا دلاولا لحفت دل يا ل و دلمودسا دل يا ال ققساس دا قسدقاجال  1321ةا  نل
ل  وض  ق سا  محاا لجقنمال دلم قادمل، كما و ألدلاولال لجمحاةتل ةج  دليايل، حاث قال لجمسل د

 . 1قال أاضا ياان أذال مقوماقتا وشسو تا
  ماثا  مياائ ضسوسل أن قق ام  قال داةقماا دلماثا  دل الما ودا ققضمن دل 1328وةا أكقويس

دلحفات ةج  دل يا ل من  أج دلاو  ودلمنتمات دلاولال ودألةسدا ودلتايات غاس دلحكومال من 
مسدةال داسل دلنتاال دل يا ا ةنا  إل غاس  لك من دألةما  يا ضاةل  أوخل  أنش ل مشقسكل 
 .2وض  دلخ   دلقنموال

  لجيايل ودلقنمال دلقاي ل لألمال دلمقحال ققساسد ي نودن دامت دلججنل دلاولال  1327أما ةا  نل "
ومااثاس دانقياا ةاه ذو داةققاا دل جا ةا مفتوال دلقنمال دلم قادمل كم اس " ققساس يسونقلنا

وا . 3لقجيال دألجاا  دلحالال من اون دلم ال يقاسل دألجاا  دلقاامل ةا قجيال حاجاقتا دلخا ل
ال قكن دايجل لل قمسدس من اون أضسدس يايال وا س  ذ د دلققساس ل امكن مود جل دلقنمال ما

 ." م ققيجنا دلمشقسك" ال إأاضا ي
  دل ايسل، وضسوسل دلقخج   دقفادال ياز  دلخا ل يضي  حسكل دلنفااات دلخ سل 1323وةا  نل

  .1338ما   05منتا ةيس دلحاوا واخجت حاز دلنفا  ةا 
  ل الما دلثانا ةا جنا  وا  دلمؤقمس نادول دلخ س ةقا مؤقمس دلمنا   1330وةا أكقويس

 .من سد يال وددا دلج امل لجقخاس دلمناخا دلمقود 
  وننقج ةنتا  اوس إةلن ساو يشأن دليايل ودلقنمال، (ساو)ةقال دمل دألسض  1338ةا جودن ،

ةلن داقفادال ، ودلقودا  ةج  81د ادسل دلم قادمل، كما قال دةقماا جاو  أةما  دلقسن  مياائ ود 
 .د  اسال يشأن قخاس دلمنا  ودقفادال دلقنو  دلياولوجا

  تدلحا من دني اثا إل ل  و دةقماا يسوقوكو  كاوقو دل   اتا  يالاسجل دأل 1337ةا اا ميس 
ودل م   دل ادل ةا دلق اةات دادق ااال إ قتلكدلخازدت دلاةايل ودل م  ةج  قح ان كفامل 

                                                           

ال، غاس أ سوحل اكقوسدا قخ   ددق اا  دلقنم ، ور المكم الراش  فن تمقد  الت ةدا الةست اةا بجل ول السربدا مجلا النعائر  ااح يوزيا، -1
 .11  ، 8013جقااا قجم ان، دلجزديس،منشوسل، جام ل أيو يكس ي

غاس منشوسل، جام ل منقوس   أ سوحل اكقوسدا قخ   دانون اولا، ، -مجلا الضرر البدئن -الةسؤولدا ال ولدا ب ون ضرر، م جال او   -2
 .30  ، 8018دلجزديس،  د ن انل،

، مججل يحوث البدئدا السجلةدا تة خل الى تق دم السدجسدج:2112لسجم  21+ الى ردو 1912ةؤتةر استوكاولم شكسدنا دلح ن، من  -3
 .151  ، 8013، م س 13-13ددق ااال ةسيال، دل اادن 



 وقضاياها التحليل النظري للبيئة

 

69 
 

 للتنمية المستدامة واإلقتصاد األخضر ياإلطار النظر                              الفصل الثاني 

دل دلجااال ودلمقجاال، ودا دلقزمت او  أ سد  داقفادال يقخفاض ةج  زااال د قخادال نتال دل ا
 .80181دلاةايل يأة   تمن أنودةالخازد % 5,2ن يل 

  ةا جوذان يوسغ، ( 10+ساو)ةقا مؤقمس دل الما لجقنمال دلم قادمل  8008 يقميس  /تأو ةا
كان اسكز ةج  دلقنفا  ما  سمؤقمذو ، و (ساو) لمسدج ل دل شس  نودت دللحقل ةج  دمل دألسض

، كما أكات دلقمل ةج  ضسوسل 81قيقا من دألذاد  ودألنش ل دلودسال ةا جاو  أةما  دلقسن 
 .8005 قسدقاجال دلقنمال دلم قادمل دي  حو  إ قكما  وض  إ
  امكن . جقماةات اولال خا ل يق يا  دلقنمال دلم قادملد  ةقا ةال مؤقمسدت و  8008ومن   نل

 (.05)لجاو  سدال قوضاحتا ةا د
  

                                                           

 .78 ، 8015، ادس دألااال لجنشس ودلقوزا ، دألسان،اإل ارة البدئدا والت ةدا الةست اةاجايس  اما اذاما، -1
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 (13)الن ول رقم 
 .2113-2112الت ةدا الةست اةا خالل الفترة الةمحجت ال ولدا الةس دا بتحبد  

 االنتةجعجت أوالةؤتةرات  التجردخ
 .ناواوسك( 13-11)جقماةات لجنل دلقنمال دلم قادمل إ 8008-8011

 .دلجم ال دل المال دلثانال لجشاخوخل 8008
 دلاولا لقموا  دلقنمالدلمؤقمس  8008
 تاال يالم اااس ودلمؤشسدت ةا إادسل دلخايات دلمؤقمس دلاولا دلم نا ياا 8003

 .دلم قادمل
 .دلقمل دل المال لمجقم  دلم جومات 8003
 دلمؤقمس دلاولا حو  دل ادل دلمقجاال 8005
 (مؤقمس دأل سد ) COP11مؤقمس مونقلاير   8005
 (ناسويا)يشان قخاس دلمنا   مؤقمس دألمال دلمقحال 8001
 (يالا)مؤقمس دألمال دلمقحال يشان قخاس دلمنا   8007
 إل دلقحو  "إ ادس داقحاا دلاولا ل ون دل يا ل ققساس قحت ةنودن  8002

 "دا قادمل نحو ةالمإن اناوأكثس قنوةا
نشام  ناو  ( COP15كوينتانن)مؤقمس دألمال دلمقحال يشان قخاس دلمنا   8003 ود 

 كوينتاغناألخضس لجمنا 
 (سوما)مؤقمس دلقمل دل الما حو  دألمن دلخ ديا  8003
 (يون)دلقنمال دلم قادمل  أج مؤقمس دلاون كو دل الما لجق جاال من  8003

 دمال مجموةل دل شسان 8002-8010
إ ادس وثاقل ي نودن ( 80+ساو)مؤقمس دألمال دلمقحال لجقنمال دلم قادمل  8018

 "دل   ن يو إلاهدلم ققي  "
 8015ياسال ( دلمؤقمس دل الما لجمنا )دمل دلمنا   8015

 :من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر
دةن لةؤسسجت الت ةدا الةست اةا فن الة حقا قلاالستسراض األ، (دا كو)دلججنل دادق ااال وداجقماةال لخسيا أ اا  -

 .07،  8011لألمال دلمقحال ناواوسك، السربدا،
 
 
 



 وقضاياها التحليل النظري للبيئة

 

71 
 

 للتنمية المستدامة واإلقتصاد األخضر ياإلطار النظر                              الفصل الثاني 

 إشكجلدا تس   ةفجهدم الت ةدا الةست اةا .2
ي ا تتوس م  جح دلقنمال دلم قادمل ياأت قتتس مشكجل قحااا مفتوال موحا له، حاث ق اا دلمفسادت 

دلقنمال لتا دلم  جح دلقنمال دلم قادمل مث  دلقنمال دلقايجل لإلادمل، دلقنمال دلمقود جل، أو دلقا قال قا
 .ادلم قمس، دلقنمال دلم قاامل، كما ق اات مفاذامت

 :ةن الةفاوم اللغوي .أ 
ةجال دااكولوجا، حاث د قخامت دا قادمل  إل من دلناحال دلجخوال ا وا م  جح دا قادمل 

حاوث  إل قخاسدت ذاكجال قؤا   إل لجق ياس ةن قشك  وق وس دلنتال دلااناماكال دلقا قكون ةسضل 
ا قادمل دقخاس ةا خ اي  وةنا س دل لدات يي ضتا ةا دلمفتوال دلقنمو ، ود قخادال م  جح 

ةقياس أن دل جمان مشققان من إلجق ياس ةن  يا ل دل لدات يان ةجال دادق اا وةجال دااكولوجا ةج  
دلجخو ، دل    دلم ن  إل أما ةا دلجخل دل سيال ويالسجو  . ECO :ا د ةساقا، حاث اياأ نفل دأل  

 قادال دل   إجف   لةقا جام  ،ذو دلماخ  دلسيا ا ودل   ا اةا ةا قحااا دلم ن  دا  لحا دلادا 
 ل ةجاه، أما دلم  جح دانججاز   يتدو ممنتا دلقأنا ةا دلشام ودل: م ان مق اال( اوال)ج وسا 

ألخس اقو  دلقنمال ، ذناك من قسجمه يالقنمال دلم قادمل ولي ض دsustainable développentال
   .1دلم قاامل

 :صحالمجإ .ق 
ةا  ودلكقاا ذقماما ةالماا كياسد من دلمنتمات دل المال ودلياحثانأدكق ا م  جح دلقنمال دلم قادمل 

 :أذال ذ ا دلق اسا  كمااجا إل ك  داخق ا ات ، ل دك ق اات وكثست ق اسافه، و نق س  
جيايل ودلقنمال قحت لتتست تاذسل ق اا مفاذاال دلقنمال دلم قادمل من  أن خسج ققساس دلججنل دل المال 

 قخل  دلمودسا، إا ةمجال قخاس اكون ةاتا أنتودل   ةسةتا ةج   1327 نل " م ققيجنا دلمشقسك"ةنودن 
ن جاال وقناغال، وق م  إل ، ودلقخاس دلمؤ  اقا ةا حالاقجاا دا قثماسدت، ووجتل دلق وس دلقكنولوجد  و 

   .2ةج  ق زاز إمكاناات دلحاضسودلم ققي  لقجيال حاجات دلحاضس ودلم ققي 

                                                           

ادس دل فام لجنشس ودلقوزا ،  ،1ل ي دل ، الت ةدا الةست اةا فلسفتاج وأسجلدق تخحدحاج وأ وات قدجسه اجا دحما ديوزن ، ، ةثمان محما غناال -1
 .85-83    8007، داسان

2-report of the world commission on environment and development  : ourcommon future  ، un documents, 
transmitted to the generalassembly as an annex to document A/42/427-development and international co-
operation : environment. 
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ن دلقنمال دلم قادمل ققضمن مفتومان إوةا ضوم ذ د دلق سا  دل   أشاس إلاه دلققساس دل اي  ة
  .أ ا ان ذما

  حقااجات دلفقسدم ةا دل الال، ودلفقس ا ا قجوثا لجيشس إداحقااجات ، وا  اما 
  ودلقنتاال داجقماةا يخ و  داسل دليايل لل قجايل لحاجات  اجاقتا دلقكنولوجاأو دلقاوا دلقا

  .دلحاضس ودلم ققي 
 .ودلمفتوال دل اي  لجقنمال دلم قادمل ذو مفتوال من ا ةا دلجانا دليشس  ودليايا ودادق اا 

قجك دل مجال دلقا " ا أنتمااس حماال دليايل دألمساكال، ةج   w.ruckelshausلأو سوكجزذوةس  واجاال 
دق اا  اقلمال م  داسدت دليايل، و لك من من ج  أن دلقنمال دادق ااال إققس يضسوسل قحقا  نمو 

  .1" ودلمحاةتل ةج  دليايل ذما ةمجاقان مقكامجقان ولا قا مقنادضقان
إادسل " ا ققمث  ةا أنتةج   1323ودلزسدةل مقاي ل لألمال دلمقحال ةا  نل وةسةقتا منتمل دألغ ال 

وحماال داةال دلمودسا دل يا ال، وقوجاه دلقخاس دلققنا ودلمؤ  ا ي ساقل قضمن قحقا  ود قمسدس إسضام 
 .2" دلحاجات دليشسال لألجاا  دلحالال ودلم ققيجال

ن قا ةا ساو إةا حان ةسةتا دلمياأ دلثالث دلمقسس ةا مؤقمس دألمال دلمقحال لجيايل ودلقنمال دل   
 أونجاز دلح  ةا دلقنمال يحاث ققحق  ةج  نحو مق إضسوسل " ا أنتةج   1338ااجاناسو ةا ةاال 

   .3"دلحاجات دلقنموال ودليايال ألجاا  دلحاضس ودلم ققي 
دلمقكاةئ دلمق    قجك دل مجال دلقا قتقال يقحقا " اأنتدلقنمال دلم قادمل يقا ةس  ةأما دلينك دلاولا 

دلشام   ما دلألجاا  دلقاامل، و لك يضمان ثيات سأل ل  دلقنموال دلحالال س دل   اضمن إقاحل نفل دلف
م ادت ) ناةا  دلشام  كل من سأل ما  ما دلسأل ،د  اشم  "زاااقه دلم قمسل ةيس دلزمن أو

 .4(تغاياقومسجاناا)ويايا ( ةلدات ومؤ  ات)جقماةا د  ، و ( م سةل ومتاسدت)، ويشس  ( دلخ...و س 
، ودل   اق ج  8003جواجال  نل  13مؤس  ةا  10-03وةسةتا دلمشسو  دلجزديس  ةا دلقانون سدال 

جقماةال إدلقوةا  يان قنمال " ا أنت، ي(03)يحماال دليايل ةا إ اس دلقنمال دلم قادمل، ةا دلماال دلسدي ل 

                                                           

، 01دل اا ،18مججا ، مججل دلمناسل،الت ةدا الةست اةا  راسا  ظردا فن الةفاوم والةمتوىماجال دحما أيو زن ، . ةثمان محما غناال -1
 .153  ،8001دألسان،

 .51 ، 8003،  وساا ، دلمسكز دلو نا لجقنمال دلزسدةال،االقتصج  والت ةدا الةست اةااوناقو سومانو، -2
 .17،  8000م س ، ، قسجمل يتام شاذان، دلادس دلاولال لل قثماسدت دلثقاةال،ةبج ئ الت ةدا الةست اةااوجلل موشا ت، -3
، 18ا،دلمججل دلم سال لجقنمال ودلقخ ا ، ودلمججالت ةدا الةحر ة والمفجظ على البدئا ةن الة ظور السجلةن والةصريزانا  الح داشوح، -4

 .37  ، 8003،س، دلقاذسل، اا ميدل اا
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اسدج دلي ا دليايا ةا إ اس دلقنمال قضمن قجيال حاجات إ دق ااال دايجل لل قمسدس وحماال دليايل، أ د  و 
 .1دألجاا  دلحاضسل ودألجاا  دلم ققيجال

 :2كما قوجا أسدم مخقجفل مق جقل يالقنمال دلم قادمل
 دلقنمال دادق ااال قن و  ةج  ق تاال دلمكا ا دل اةال من دلقنمال دادق ااال شسا ل :اقتصج دج

 إل ا قشاس أنتكما ق س  ةج  . دلمحاةتل ةج  دلخامات ونوةال دلمودسا دل يا ال ةج  مسوس دلودت
دليايا ودادق اا  وداجقماةا من خل  ةمجال قكجا  : دلحا دألمث  من دلقادخ  يان نتال ثلث

 .ناماكال لجيادي  اا
 دا قادمل دليايال اق ا يتا داسل دليايل ةج  مود جل دل م  ي وسل  جامل وق نا أاضا حماال  :بدئدج

 .دلخ... ألسض دلزسدةال ودلمودسا دلماياللدألمث   الدلمودسا دل يا ال ودا قخاد
وم قوم م اشل أةض  لألجاا   حاال ذا دل لدل يان دلحاضس ودلم ققي  يتا  ضمان:نتةجعدجإ

 .دلقاامل
قحقا  إشيا   إل دلقنمال دلقا قتا  " ا أنتومما  ي  امكن ق سا  دلقنمال دلم قادمل ةج  

د خل  يالقنمال داجقماةال ودادق ااال  داحقااجات دليشسال اون داةقادم ةج  دل يا ال م  مسدةال ةاال
 ."وحماال دليايل يان دألجاا 

 ر ال ظردا الخجصا بجلت ةدا الةست اةابسض األفكج .3
 :3امكن قكوان قف اسدت كثاسل لفكسل مفتوال دا قادمل منتا

 :عبر العةن ستاالكت خفض فداج الة جفع واإل هن المجلا التن ال .أ 
،وقق ا ذ ا دلفكسل أن دلمنف ل  قتلك قادمل د د   قادمل دلمناة  و إقا  ذ ا دلنق ل ةج  ةكسل 

م ااسان مقكاةيان يا مكان   قتلكوامكن ةال دلمنف ل ود . نخفاضا خل  دلزمنإاقشتا   قتلكود 
 .دا قادمل إل م الجقتما لخسض دل و  

 : هن المجلا التن تكون فداج الةوار  الة ارة بشكل دمفظ فرض اإل تجج الةستقبلن .ق 
قي  وكافال قا  ذ ا دلنق ل ةج  ةكسل إادسل دلمودسا يشك  احاةت ةج  ةس  إنقاج ةا دلم ق

حجال دلمودا دلناضيل دل المال دلقا امكن أن  أوقوزا  دلمودسا دلناضيل ةيس دلزمن أ  ماذا كمال 
 .دلم ققيجال دلحجال دلودجا قسكه لألجاا  أوا قخامتا دلجا  دلحالا، وماذا دلكمال 

                                                           

 .03  ،8003، جواجال 33، دل اا 10-03دلقانون  ،دلجساال دلس مال لجاولل دلجزديسال-1
 .23، مسج   ي   كسا،  البدئا والت ةدا الةست اةامحما ح ان ةوض،  ح ن شحاقل،-2

3-roger perman,yeu M,james me gilvrag .michael common ,natural ,resource and enviranment economics, 

pearon ,new york,1998-p56 
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 :م الةجل الحبدسن بةرور العةنأر  مهن المجلا التن الد خفض فداج أسا .ج 
قا  ذ ا دلنق ل ةج  أن ةكسل دا قادمل ذا دلمحاةتل ةج  مخزون سأل دلما  دل يا ا من     

أن ذ ا دلنق ل شس  ضسوس  لل قمسدس دلناقج  إل  ندانخفاض ةيس دلزمن وا ذا ي ض دادق اااا
 .دادق اا 

 :الةوار إ تجج خ ةجت هذه بشكل دمجفظ على  ارةالةوار إ هن المجلا التن تكون فداج  .  
قا  ذ ا دلنق ل ةج  ةكسل داادمل دل  ام لخامات دلمودسا، ةال  ام دلم قادال ذو دل   ا  ا    

حالل م ققسل اقال من خللتا دلمحاةتل ةج  خزدين سأل دلما  ويم قوم ثايت وا  ا قاةقا م قمسد 
م قادما ةناما اقال غسل  ذ د دلموسا اكونودن ااياا لت ا دلمودسا، ةمثل دلخايل قمث  مخزون دلمودسا، و 

أشجاس جااال يا قمسدس يا  من إزدلقتا، ويالقالا  اكون يإمكان دلخايل أن ق  ا إنقاجا م قمسد من 
 .دألخشاا

 :تق در شروح استقرار ال ظجم الرئدم وةرو ته بةرور العةن أقلهن المجلا التن تلبن ب .ه 
وقا  ذ ا دلنق ل ةج  ةكسل أن دا قادمل ققحق  ةنا ق يا  دلحا دألان  من شسو  د ققسدس   

ال أنتة ت دليشسال جزمد من ذ د دلنتاال ل دةا دلكاينا إل دلنتاال دليايا خل  دلزمن، واشاس ةجمام دليايل 
  . قادمل ذاك  دليايل دل ايال وخود تاإا مجون ةج  قحقا  دلم قوم دل   امكن يه 

 رهج األسجسداوجالت ةدا الةست اةا وةم: ثج دج
 أذال ميسسدت وخ اي  وأذاد  دلقنمال دلم قادمل إل  نق س  

 ةبررات ظاور الت ةدا الةست اةا .1
 :1قوجا دل ااا من دلميسسدت قق  وسدم تتوس دلقنمال دلم قادمل وأذمتا مااجا

غدر )الحبدسدا ال جضبا أك  ال راسجت الم دثا على ضرورة المفجظ على الةوا   .أ 
 :البدئدا ادا فن األ ظةهر و وعلى البدئا والتواع جت الن(   ةالةتن

ونقاجل ل لك ةقا أ تمت  ،ك   لك ي يا تتوس دلمشكجل دليايال وقفادمتا ةج  دل  اا دل الما 
يسوز م الل  إل زاااا دلوةا يالناسل دلقاامل وقفادال مشكجل دل مال ةا دل الال إدلضخو  دلمشقسكل لك  من 

 .دل اا ال أودلحفات ةج  دليايل ود قادمقتا كموضو  متال  ودم ةا دلمجا  دلفكس 

                                                           

 مججل مسكز دلاسد ات دلكوةل، ،الةستقبل تواقع وةتحلبجت الت ةدا الةست اةا فن السرا  ارث الةجضن وضرورا حنان ةيا دلخضس ذاشال،-1
 .832-837  ،8001 دل سد ، ،81دل اا ،01دلمججا
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 رنا  إسقفا  إل لق  تكجثرت السةلدجت التن ألمقت الضرر بشكل كبدر فن البدئا، وأ ت  .ا 
 :التلوث البدئن

زااال دل جا  إل ةقا أات ةمجاات دلقو   د نقاجا ا اما دل ناةا ةا دلاو  دل الال دلمققاال 
سقفا ةج  دلمودسا دل يا ال، و  كمال دلمجوثات دلم سوحل يأنودةتا دلمخقجفل، ةالم ان  دألمساكال مثل  د 

 ساقتا  ادلخ اسل قج تمن دلنفااا%10 ن من دلمودا دل امل  نواا كما أن  500ق سح لوحاذا حودلا 
 ك اا دلكسيون ةاأو ثانا  زن يل غاويجخت  .دلو ن دل سيا ضمن ماا س  يالقجاسل دل امقل إل مثل 

جزمد يالمجاون  نل  872مقاسنل ا ( PPM)جزمد يالمجاون  333حودلا  8015لجو خل   نل د
من  كان دل الال يحاات دلق مال ةا ك  ةاال،  %5.35إ ايل  إل كما أام د قخادال دلمياادت . 1715

 .ةضل ةن دلمخا س دليايال دألخسم
 : انه السةلدا الت ةودا فن ال ول ال جةداالةشجكل الةتعاد ة التن تو  .ج 

ج ياقخل  دل قوا دلقجاجل دلمن سمل لال قحق  جما  دا قسدقاجاات وداقجاذات دلقنموال دلن
وقودجه دلقنمال ةا ذ ا . دلق نا  ودلثوسل دلزسدةال وأخاسد دلقكافات دلتاكجال ت قسدقاجااإدلمؤولل،يامد من 

دليجادن ضخو ات وم اةا مق اال لتا ةودمجتا وقأثاسدقتا دلادخجال ودلخاسجال ةشكجت يمجمجتا قأثاس 
 :ةقسضقتا يشك  ودضح، وأيسز ذ ا دل قياتأ اس دلقنمال دادق ااال ةممياشس وحسج ةج  

 نخفاض م اات دلقسدكال ودااخاس ود نقاجال ومحاواال دل و  إق ااال ممثجل يدل قيات داد
  .ودازاودجال دادق ااال وداا دل س  دألجنيا ومحاواال دلمودسا دليشسال

  دلحقاقا لجقنمالةةن س دلقنتاال وةاال وجوا دلاد إل دل قيات داجقماةال ممثجل يااةققاس  . 
 دل   ق اانه غاليال دلاو  دلنامال ن ققسدس ودا ققل  دل اا اادل قيات دلحكومال ممثجل ي اال دا. 
 دل قيات دلاولال ممثجل يقجك دلقاوا ودل سددا  دلقا قفسضتا دليجادن دلمققامل ةا دل و  دل المال. 

إيادم  إل ودألذال من  لك قخج  دلينال دادق ااال وداجقماةال مما اة  دل ااا من دليجادن دلنامال 
لل دلنتوض دلقاساجا يالتااك  دأل ا ال دادق ااال وداجقماةال، أأكيس ةا خ قتا دلقنموال لم ذقماال إ

 إل مما أام  ،لجيسدمج دادق ااال ود نقاجال دلقا لتا دلثق  دألكيس ةا دلقنمال دادق ااال أد وياسجل 
دن ةج  قموا  وقنفا  ةقماا ذ ا دليجاإودا أام  .تقخ ا  دا قثماسد قنا ياتخقلات أ ا ال ةا إ

 قخللتا إيسدمجتا دلقنموال ةج  دلقسوض ودلم اةادت دلخاسجال، ويشك  غاس مقنا ا م  داسدقتا ةج  

                                                           

 وق ذا مجموةل ، لققام يان دأل سد  دلسدغيان ةا دلقياا ، حاث اقوال أحا دأل سد  يقسك  ج تالإذا دلقا ا احاث من خللتا  :التنجرة الصجةتا
 .ةإ د قودةقت دلسغيات نقسك ما م تا من  ج ل ةا  دت دلمكان ونأخ  دل ج ل دألخسم أخسم ل دت دلمكان،
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حا متاذس إخفادات أتتوس أزمل دلااون ةا ذ ا دليجادن دلقا قشك  ةا دلودت دلحاضس  إل ودل ادا 
أن  إل اوال أ ل، حاث أن ودد  دلحا  اشاس يه من مودساذا دلادخجال دلمح ندلقنمال، وقجقتال جزم ا ا قتا

داجقماةال وح و   تجانا قو   دلفسودا إل م تال دليجادن دلنامال ق انا من قفادال مشكجل دلمااونال، 
فيات دلفقاسل سغال دا قثماسدت دلقا نف ت ةا دل قوا دلماضال وةا دلمح جل دلنتايال د ققس دلدلمجاةل لام 

إنمام داي  لل ققسدس اجا أن قحقسال مقومات دليايل  إل ت دلقنموال كا قؤا    ةج  أن ذ ا دل اا اأدلس 
 .دلقا ا اش ةاتا د ن ان

إن ما قال د شاسل إلاه اؤكا إخفا  نتساات دلقنمال دلقايمل ةج  ق واس سأل دلما  دلماا ، ةخل  
 ،حاوث مشكلت ا اي  لتا إل دل ي انات ودلثمانانات من دلقسن دل شسان ةاش دل الال تودذس أات 

ةشجت نتساات دلقنمال دلكل اكال ةا م الجقتا، وةقحت دل سا  لينام نتسال دلقنمال دلم قادمل لإل تاال ةا 
 .م الجقتا وقف اس حاوثتا

قضدا االستغالل  إلىاال تبجه  إلىلق  أ ت أعةا الحجقا فن السبسد جت ةن القرن السشردن  .ا 
 :الةفرح للثروات الحبدسدا غدر الةتن  ة وتلوث البدئا

وزااال دلوةا يما نجال ةن  لك من كودسث  يا ال وأخ اس يايال، ولقا نشأل مفتوال دلقنمال 
دلم قادمل أ ل ةا دلاو  دل ناةال كسا ة   ةج  دألخ اس دل المال دلم ققيجال دلناجمل ةن د قخسد  

 .وقجوث دليايللال و دلمودا دأل
تسةد  الفروقجت  اخل  إل فن الفلسفا اللدبرالدا  حر أ ت عولةا االقتصج  والت جةن الة لق  .ه 

 : الةنتةع الوام  وبدن الةنتةسجت ال ولدا
ض ا   ج ل دلاولل  ح اا م الح دلفيات دلفقاسل، وق  ا  آلاات مسدديل دلشساكات  ةج ود 

ن إةج  ح اا حاال دلجماةات دليشسال ول لك ة دألسياح دل ايسل دلحاوا دلقا اتا  نشا تا لنا  أد  
 .لداجقماةال وميسس لتتوس دلقنمال دلم قادم تذ د دلق وس امث  أكيس قحا  لجقنمال وق زاز دلفسودا

 :لس   السكجنالتعاد  الة فلت  .و 
و سح   قتلكودل   قسقا ةجاه نشوم مخا س دلزح  ةج  دلم احات دلزسدةال وزااال د 

 .دل   له قأثاسدت  ايل ةج  دليايل ودلقنمال دلمودسا دل يا ال إ قتلكدلنفااات إضاةل لزااال 
 : التوقسجت بعدج ة اإل تجج .ز 

 نواا خل   % 5,4 دلنامال  اسقف  ين يلنقاج دلاو  إن أي 1338إ  خمن دلينك دلاولا ةاال 
إنقاج دلاو   ماأان، دض ا  ماةجاه أ، وةا نتاال دلمال  اكون حودلا خم ل (8030-1330)دلمال 
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دلمال، و اكون د نقاج دل الما  فلدل ناةال ة اسقف  يي م أكثس لكنه  اقضاة  ثلث مسدت خل  ن
قساجاون اواس يأ  اس  13 إل دلاوال ويقال ققسايال ق    همسل ما ةجا %3.5حودلا  8030ةاال 

ن أزاااا د نقاج، و قكون دلنقاجل مسةيل يشإ، وي لك ةالحاجل لجمودسا دل يا ال  قسقف  م  1330
اموقون ك   نل نقاجل  أو ا يحون مسض   دلقجوث دليايا وقج  دلمودسا ة شسدت دلملان من  كان

  . قوديال ودلنياقات دل يا ال  ققناد   قاساجاادلخايات دا دل ودم  دليايال و
إن ةبررات مفظ األصول الحبدسدا لضةجن مقو  األندجل القج ةا تن  تفسدرهج فن الخسجئر  .ح 

 .الفج ما ال جنةا عن تلف رأم الةجل البدئن، وع م ونو  ب ائل ص جعدا للةوار  الحبدسدا
 خصجئص الت ةدا الةست اةا .2

 :1خ اي  امكن ح سذا ةا دلنقا  دلقالاللجقنمال دلم قادمل ةال 
أخس، وذ د ا انا أن  إل قمث  ةمجال قحوا  من جا  :الت ةدا الةست اةا ظجهرة عبر ندلدا .أ 

أن دلزمن دلكاةا لجقنمال  دلقنمال دلم قادمل ايا أن قحاث ةيس ةقسل زمنال اقق  ةن جاجان، أ 
 . نل 50 إل  85ح يان أو دلم قادمل اقس 

ت ح ا كونتا، أو دلقنمال دلم قادمل ذا ةمجال قحاث ةا م قواات ةال ققف :ةستوى القدجم .ق 
ا قيس م قادما ةج  دلم قوم دلقوما لال  ما نأول لك امكن دلقو  ي. ةالمال أو امالأدج أومحجال 

آلاات دلقحوا ،  إل يالضسوسل أن اكون ك لك ةج  دلم قوم دل الما وا وا ذ د دلقنادض دلجخسدةا 
 .منا   أخسم أويجادن  إل من قل م انل  أوودلقا من خللتا قنقق  دلنقايج دل جيال ليجا 

ةا ضوم ذ ا دلخا ال، ققكون دلقنمال دلم قادمل من أسي ل مجلت ةج   :الةتس  ة الةنجالت .ج 
 .وذا دلمجلت دادق ااال، ودلمجلت دليايال، ودلمجلت داجقماةال، ودلمجلت دلثقاةال د دأل

إ  اق جا قولاا اخ  مسقف  امكنه من إةاال د قثماس جزم منه حق  ا مح يإجسدم  :االستةراردا .  
لجنفا   د حل  ودلقجااا ودل اانل لجمودسا وقنتاال د قخادال دلمودسا دل يا ال دلمقجاال وك لك دلقايجل

 .يما اضمن م جحل دألجاا  دلقاامل
و لك من خل  دلمحاةتل ةج  دليايال يما اضمن حاال  يا ال  جامل  :تمقد  التواعن البدئن .ه 

 . قنزد  دلثسودت غاس دلمقجاالإنقاج دلثسودت دلمقجاال م  ةاال إوضمان 
 

                                                           

 21.  مسج   ي   كسا، ،الةست اةاالبدئا والت ةدا  ح ن شحاقل،محما ح ان ةوض، -1
 .55-53  ، 8011،ادس دألااال، دألسان،االقتصج  األخضر ةسجر ن د  فن الت ةدا الةست اةاذشاال موزوك،حماا ةياا،إيسدذاال كا  ،  -
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 أه اف الت ةدا الةست اةا .3
وذا خ ل ةم   8030دل الال س ماا ةا قنفا  خ ل دلقنمال دلم قادمل ل اال  أيا 8011جانفا  1ةا 

 :1وامكن قوضاح ذ ا دألذاد  كمااجا.أذاد  دلقنمال دلم قادمل دل ي ل ةشس إل قحواجال ق قنا 
 :القضجء على الفقر بنةدع أ واعه فن كل ةكجن: 1الا ف  .أ 

 15 ، خل  د ددلقضام ةج  دلفقس يجما  أشكاله، يما ةا  لك دلفقس دلما إل  1ااةو دلتا  
وأشاذال ض فا، يم قوم أ ا ا من  وانيخا أن اقمق  جما  دلنال،يما ةا  لك أةقسذال ، نل دلقاامل

نخفضت ن يل  كان دل الال دل ان ا اشون اون خ  إودا . دلم اشل ومن د قحقادات دلحماال داجقماةال
 .لةا دلماي 13 إل  81، من 8011و 8000ن   يان ةاما دل إل دلفقس 

 :القضجء على النوع وتوفدر األةن الغذائن والتغذدا الةمس ا وتسعدع العراعا الةست اةا: 2الا ف .ا 
ل دلقضام ةج  جما  أشكا  دلجو  و وم دلقخ ال و  إل  8ا    دلتا   قحقا  إنقاج غ ديا  د 
انيخا أن اقمكن ك  شخ  من  أنهواقوال ذ د دلتا  ةج  دلفكسل دلقايجل ي. 8030م قادال يحجو  ةاال 

دألمس دل   اق جا ق زاز دلزسدةل دلم قادمل ةج  ن ا   ،دلح و  ةج  مااكفا من دلخ دم دلمخ  
ودا . دألغ ال يشك   جاال ود   ومضاةفل د نقاجال دلزسدةال، وزااال دا قثماس، وقشخا  أ ود 

 8008-8000ةا دلفقسل  لةا دلماي 15ال من لنخفضت ن يل دل كان دل ان ا انون من دلجو  ةا دل اإ
مجاون من دليشس ا ازدلون افققسون  200إا أن حودلا  8011-8013ةا دلمايل ةا دلفقسل  311 إل 
 .ما اكفا من غ دم إل 

 :صمدما وبجلرفجهدا فن نةدع األعةجر ضةجن تةتع النةدع بأ ةجح عدش: 3الا ف  .ج 
لججما  دألةماس، من خل  قح ان دل حل  ضمان قوةاس دل حل ودلسةاا إل  3اسما دلتا  

وخفض دألمسدض غاس دل اسال  .دل اسال دلسيا ال ييلدألمسدضأو  امأنتد نجايال و حل دألال ودل ف ، و 
دآلمنل  تودلجقاحا دلجما  ةج  دألاوالودليايال، وقحقا  دلقخ ال دل حال لججما  وضمان ح و  

 ال انخفاض دلم ا  دل الما لجوةاات دلنفإ 8015-1330ودلف الل ودلقا امكن قحم  قكجفقتا وةا دلفقسل 
نخفض م ا  وةاات دأل فا  اون دلخام ل من دل مس يأكثس من دلن   إكما  ،ةا دلمايل 33ين يل 
  حااقتال، وكان م تال ذ ا دلوةاات أل ياا امكن مجاون  ف 5.3ةقا حودلا  8015ةا  نل  أنهإا 

 .من تا
 

                                                           
 .00-3ص ص، 2016،نيويورك،المتحدة ، األمم7102تبقيق أمواف الت مية الملتوامة األمم المتحدة، -1
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 :للنةدع ضةجن التسلدم الند  الة صف والشجةل للنةدع وتسعدع فرص التسلم ة ى المدجة: 2الا ف  .ا 
دألةج  اسجل، وقحقا  مزاا من  تودلمتاسد ةج  دكق اا دلمتاسدت دلقأ ا ال 3اسكز دلتا  

إن اةا ودلقاساا  ود  دلحاال، ودلم اس   دلق جاال ودلقاساا دلققنا ودلمتنا وي وسل أكثس إل دلو و  
 53كان ذناك  8013زمل لجق ام  جااد م  دلمجقم  ودلم اذمل ةاه، وةا ةاال للودلمتاسدت ودلقاال د

 .مجاون من يان دل ان يجخو  ن دلماس ل غاس مجقحقان يالماس ل
 :بدن الن سدن وتةكدن كل ال سجء والفتدجت ةاأو تمقد  الةس 5:الا ف .ه 

ىإمكاناقتن، دألمس دل   اق جا دلقضام  قمكان دلن ام ودلفقاات من أد  إل  5اسما دلتا  
ضمان  إل ةج  جما  أشكا  دلقماز ودل ن  ضاذن، يما ةا  لك دلمماس ات دلضاسل، وذو ا    

وةاما اق ج  يحقودتن د نجايال،  قوةس جما  دلفس  لتن ةا مجا  دل حل دلجن ال ود نجايال
مكانال دلح و  ةج  دلمودسا د نقاجال ي وسل كامجل، ودلقمق  أوداةقسد  دلودجا ي مجتن يل  جس، ود 

 .دل من دلسجا  ةا دلحاال دل اا ال ودادق ااال ودل املأو يالمشاسكل ةج  داال دلم 
  نل دللقا أيجخن 83و 80دل مسال يان وةج  دلم قوم دل الما، دنخفضت ن يل دلن ام ةا دلفيل 

ةا  81حودلا  إل  1330دلمايل  نل  38ن قزوجن دي  يجوغتن  ن دلثامنل ةشسل، و لك من أنت
  .8015 نل  لدلماي

 :ضةجن توافر الةدجه وخ ةجت الصرف الصمن للنةدع وا  ارتاج إ ارة ةست اةا: 2الا ف .و 
 قناو ودل س  دل حا ودلنتاةل دل حال لاي ا من مااا دلشسا دما ذو  إل  1امضا دلتا  

ا قحقا  ذ د دلتا  دل   ق ج  ةجاه أذمال حا مل نوا .  قادمقتاإأاضا نوةال دلمودسا دلمايال ومام 
ن دلاولا وحشا دلاةال ةج  م قوم دلمجقم ات دلمحجال من أو ليقام د ن ان ودلكوكا قو ا  ن ا  دلق 

  أمجااسدت من دلنال،  1.1، كان ذناك 8015فا ةاال قح ان إادسل دلمااا ودل س  دل حا ة أج 
يالميل ةا دل اال  28ةا دلمايل من  كان دل الال ا قخامون م اس مااا دلشسا مح نا يالمقاسنل ا  31

اازدلون ا قخامون  8015مجاون من دلنال كانود ةا ةاال  113يقاس أن نحو  أنهغاس . 8000
ن يل  سقف تإ  2015و 8000ةا دلفقسل يان ةاما مااذا   حال، كما أن  أوم اسد غاس مح ن 

 .ةا دلمايل 12 إل  لةا دلماي 53 كان دل الال دل ان ا قخامون  سةا  حاا مح نا من 
 :ضةجن مصول النةدع بتكلفا ةدسورة على خ ةجت الحجقا الم دثا الةوثوقا والةست اةا: 1الا ف .ز 

ودا قخادال دلمح ن لج ادل دلمقجاال،    ةج  دل ادل و ق زاز دلح و  دأل إل  7ا    دلتا  
دلخا ل يال ادل دلنتافل،  اودلقكنولوجا ن دلاولا ودلقو   ةا دلتااك  دأل ا الأو ي ي  منتا ق زاز دلق 
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 إل  8000 الةا دلمايل ةا 73ودا دسقف ت يثيات ن يل  كان دل الال دل ان اح جون ةج  دلكتسيام من 
يالمايل من  كان دل الال ا قماون  30كان ذناك أكثس من  8013، وةا ةاال 8018ةا دلمايل ةاال  25

نما ي سةل د قخادال دلمودا  8018-8010وخل  ةقسل . ةج  ودوا مجوث وغاس  حا ألغسدض دل تا
 .ةا دلمايل 3  داس ا نو دلحااثل دلمقجاال يم ا   

كجةلا والة تنا، تسعدع ال ةو االقتصج ي الةحر  والشجةل للنةدع والةست ام، والسةجلا ال: 2الا ف  .ح 
 :وتوفدر السةل أالئ  للنةدع

. ا قيس دلنمو دادق اا  دلمقود   ودلشام  لججما  ودلم قادال شس ا لقحقا  دازاذاس ةا دل اال
لي  لججما ، و وا ةا دلودت دلإقاحل دلفس  لج مالل دلكامجل ودلمنقجل ودل م   إل  2واسما دلتا  

لق س  وداقجاس ياليشس وةم  دأل فا ، وقسدج  م ا  دلنمو دل نو  ددلقضام ةج  دل م   إل نف ه 
ةا دلمايل خل  دلفقسل  4,7دليجادن نمود من  أد دلمقو   ةا دلناقج دلمحجا د جمالا دلحقاقا لجفسا ةا 

واق   لك ةن ن   دلم ا  . 8013-8010ةا دلمايل خل  دلفقسل  2,6 إل  8005-8003
ةا  6,7كان دلم ا  دلي الل يان دلن ام  8015ايل ةا دل نل وةا ةاال ةا دلم 7دلم قتا  دليالغ 

  .منه يان دلسجا  5,7دلمايل مقاي  
 :ب ن تمتدا قج رة على الصةو  وتمفدع التص دع الشجةل للنةدع وتشندع االبتكجر إقجةا: 9الا ف  .  

قحقا   لك من  ةج  ق زاز قنمال دلتااك  دأل ا ال ودلق نا  ودايقكاس، وامكن 3اسكز دلتا  
ودلققنال ةج  دلم قوم دلاولا  لخل  ق زاز دلاةال ودليحث ودايقكاس ةا دلمجلت دلمالال ودلقكنولوجا

، كانت 8015ةفا ةاال . دلم جومات وداق اات اودلمحجا، وزااال إمكانال دلح و  ةج  قكنولوجا
دليجادن نمود، مقاي   أد  نواا ةا  اواس أمساكا 100من  أد دلقامل دلمضاةل لج ناةل دلقحواجال لجفسا 

 .اواس أمساكا ةا دلمنا   دلمققامل دلنمو 5000
 :اة  اخل البل ان وفدةج بد اجو جالم  ةن ا س ام الةس: 11الا ف  .  

 إل دل دلم قنا أو دل ةا دلادخ  وك لك ةاال دلم و اجه ةاال دلم أو دلحا من  إل 10ااةو دلتا  
اما يانتا، كما اسما ة أوودلاان ودلفس  ادخ  دليجادن داثنال دلجنل ودل مس ود ةادل ودل س  ودل يقل و 

قخا  إدلم اي  دلمق جقل يقمثا  دليجادن دلنامال ةا  قناو ضمان أن قكون دلتجسل أمنل ومنتمل وذو ا إل 
 .دلقسدسدت ةج  دلم قوم دل الما وةا دلم اةال د نمايال
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 :نسل الة ن والةستوح جت البشردا شجةلا للنةدع وآة ا وقج رة على الصةو  وةست اةا :11الا ف .ك 
قجااا دلمان ودلم قو نات دليشسال دألخسم وقخ اقتا ي وسل قسةا دلقما ك  إل  11اسما دلتا 

 8013ةفا ةاال . دايقكاس ودل مالل ، م  دل م  ةا دلودت نف ه ةج  حفزدلمجقم ا ودألمن دلشخ ا
ةا دلمايل من مجمو   كان  30حاام ةقاسل حضسال، أ  دمجاون شخ  ا اشون ةا  220كان ذناك 

ا انا نحو ن   و  .ةا دلمايل 33دلقا يجخت  8000دلمنا   دلحضسال، يالمقاسنل ين يقتال ةا ةاال 
 .8013 كان دلمنا   دلحضسال ةا دل الال من قجوث دلتودم ح ا إح اياات  نل 

 :وا  تجج ةست اةا إستاالك  أ ةجح ضةجن ونو : 12الا ف  .  
ود نقاج من خل  دألخ  يقادياس شق    قتلكق زاز أنما  م قادمل لإل إل  18اسما دلتا  

قفاداات اولال ق نا يإادسل دلمودسا دلقا ق قيس  امل يالن يل د  قشم  ةاما قشمجه وض   اا ات محاوال و 
لجمنا   ( أ  كمال دلمودا دأل ا ال دلم قخامل)يجغ مجمو  دألثس دلماا   8010ةفا ةاال  .لجيايل

و لك يالمقاسنل ا  ،لك  وحال من وحادت دلناقج دلمحجا د جمالا اكاجوغسدم 23,6دلمققامل دلنمو 
، (8010)كاجوغسدما لك  وحال من دلناقج دلمحجا د جمالا ةا دلمن قل دلنامال وةا دل نل نف تا  14,5
ةا دلمايل ةا  78دلمحجا من دلمودا لجفسا ةا دلمنا   دلمققامل دلنمو أةج  ين يل   قتلككان د 

ويجغ ةاا دلاو  دأل سد  ةا داقفاداات دلنفااات دلخ سل وغاسذا من دلمودا دلكاماايال . دلمنا   دلنامال
 .دقفادال ياز ةا 183و الةا دقفادال  قوكتول180ةا دقفادال سوقسادال و 115دلخ سل 

 :ا للتص ي لتغدر الة جخ وأثجرهأنلاتخجذ إنراءات ع: 13الا ف  .ال 
أثاسا غاس دلم يودل ودلود  ل دانقشاس اق  ةيؤذا  امث  قخاس دلمنا  أكيس قتااا لجقنمال، كما أن

ل ا لجق ا  لقخاس دلمنا  وأثاسا أججي وسل غاس مقنا يل ةج  دألشا ةقسد وض فا، وذناك حاجل ة
ي  ك لك لينام دلقاسل ةج  دل موا ةا دلق ام  م  دلمخا س ودلكودسث دل يا ال دلمق جقل ةح ا، 
لقادياس  أاولل ةضود ةج  دقفادال ياسال دلقاساخ دل   ذا 175ت د ، و 8011ةفا دةسا  . يالمنا 

 ،اسجات دلحسدسل يحاوا اسجقان ميواقان إسقفا  موحل ةا مجا  دلمنا  اقخ ذا دلجما  لضمان يقام 
 8000مجاون شخ  ك  ةاال نقاجل لكودسث  يا ال ود ت ةا دلفقسل يان ةاما  811كما قأثس 

ناتمل  أو/يجاد أيجخت ةن قوةس أحكاال قشسا ال و 23لال قكن ذناك إا  8015وةا ةاال . 8013و
 . اسال دلمف و  لااتا  ادسل مخا س دلكودسث
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ستخ اةاج على  مو ةست ام لتمقد  مفظ الةمدحجت والبمجر والةوار  البمردا وا: 12الا ف  .ن 
 :الت ةدا الةست اةا

ق زاز حفت دلنتال دااكولوجال دليحسال ودل احجال ود قخادمتا دلم قادال،  إل ا    ذ د دلتا  
ل و   أد  أومن  قجوث دليحاس، وزااال دلفوديا دادق ااال دلقا قح   دلاو  دلجزسال دل خاسل دلنامال  د 

ولجمودسا دليحسال أذمال خا ل . دليجادن نمود ةجاتا من دا قخادال دلم قادال لجنتال دااكولوجال دليحسال
ةا دلمايل من  كان  37امثجون  8010ةا ةاال  دلج كان ةا دلمجقم ات دلمحجال دل احجال دل ان كانو 

م قواات م قادمل كما دنخفضت ن يل دألس ال دل مكال دليحاسل دل المال دلموجوال ضمن . دل الال
 .8013ةا دلمايل ةا ةاال  13 إل  1373ةاال ةا دلمايل  30ياولوجاا من 

 مةجدا ال ظم االدكولوندا البردا وترةدةاج وتسعدع استخ اةاج على ال مو ةست ام، 13:الا ف  .ل 
وا  ارة الغجبجت على  مو ةست اةا وةكجفما التصمر ووقف ت هور االراضن وعكم ةسجره، ووقف 

 :ن وع البدولونفق ان الت
مجاون من دلتكقاسدت  نواا ةا  7,3حاث دنخفض  اةا ةقادن م احل دلخايات ةالماا من 

 8015-8010ملاان من دلتكقاسدت  نواا خل  دلفقسل من  3,3 إل دلق  انات دلقسن دلماضا 
دلادخجال ودلجيا  لألسدضا دلااي ل ودلمااا دل  يل  دأل ا ال اودسقف ت ن يل منا   دلقنو  دلياولوج

ةا  18,1ةا دلمايل، و 13,8ةا دلمايل و 19,3 إل ةا دلمايل 16,5دلمخ ال يمنا   محمال، من
، 8015وةا ةاال . 8011و 8000ةا دلمايل ةج  دلقودلا خل  دلفقسل يان ةاما  20,1 إل دلمايل 

ا قودجه أنتنو  من أنود  دلنياقات ودلف ساات ودلحاودنات م سوةل ي 83000كان ذناك أكثس من 
من أنود   د نو  ةج  دأل 7000، قال دلكش  ةن 1333ومن   نل  .ا ةدانقسدض يم ا  سجحان 

 .يجاد 180جاسل غاس مشسوةل ةا دلحاودن ودلنيات ةا ق
تمقد  الت ةدا  أنلالتشندع على إقجةا ةنتةسجت ةسجلةا الداةش فداج أم  ةن :12لا ف ا .  

تجما إةكج دا وصول النةدع  الس الا، وب جء ةؤسسجت فسجلا وخجضسا للةسجءلا  إلىالةست اةا، وا 
 :وشجةلا للنةدع الةستودجت

م ا  ودو  جسديال دلقق  ةا دليجادن دلنامال أةج  كان  8013و 8002خل  دلفقسل يان ةاما 
ةا دلمايل من  33، كان دأل فا  امثجون 8011وةا ةاال . مسقان منه ةا دلمنا   دلمققامل دلنمو

 ،8003ةا دلمايل ةا ةاال  13ضحااا داقجاس ياليشس ةج  دلم قوم دل الما، ي ا أن كانت ن يقتال 
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 8013-8018من دألشخا  دلمحقجزان خل  دلفقسل  لةا دلماي 30وةج  دلم قوم دل الما كان 
 .محقجزان ياون حكال ضاذال

 :الت ةدا الةست اةا أنلتسعدع وسجل ت فدذ وت شدح الشراكا السجلةدا ةن : 11الا ف  .  
مجااسد من دلاواسدت وذ د دلسدال  131,6، يجغ مجمو  دلم اةال د نمايال دلس مال 8015ةا ةاال 
، وذو اشك  أةج  م قوم 8013يالقامل دلحقاقل من دلسدال دلمقاي  ةا ةاال ةا دلمايل  1.3أةج  ين يل 

 .داتو ه ذ ا دلم اةال ةا أ  ودت من دأليجخق
 للتق م االقتصج ي تأبسج هج ، ةؤشراتاج، وفروقج:الت ةدا الةست اةا: ثجلثج

دلقنمال دلم قادمل ح أن قضتا لمفتوال دلقنمال دلم قادمل اقناولمن خل  دلق سافات دل ايقل دلقا قال 
ن دلقسكاز ةج  م الجقتا إحسدز ققاال مجمول ةا أققضمن أي ااد مق اال ومقنوةل ومقادخجل ةاما يانتا من ش

قحقا  دلقنمال دلم قادمل، وقحم  ذ ا دألخاسل ةا  ااقتا مجموةل من دلقضااا دلقا ق قيس ةن مؤشسدت 
 .دلم قادمل امكن من خللتا داال دلم قوم دل   و جت إلاه دلقنمال

 أبسج  الت ةدا الةست اةا .1
، القا دقضح أن مفتوال دلقنمال دلم قادمل جام لسي  يان ماذو ددق اا  ودجقماةا ويايا وقكنولوج

أ  من ذ ا دلمكونات يشك  منف   وامكن قوضاح أي اا دلقنمال دلم قادمل  إل س تا امكن دلن أنهو 
 :ةامااجا

 :البس  االقتصج ي .أ 
ذنا د قمسدسال وق تاال دلسخام دادق اا  أل و  ةقسل ممكنل، واكون داال اق ا ياا قادمل 

واتقال دلي ا دادق اا  يما احق   .1  لجموداأو ودلقوزا  دلمق   قتلكدلسةاذال ةاال يم اات دلاخ  ود 
د قادمل دلنمو، و لك د قادمل دلنمو دادق اا ، من خل  داذقماال ينوةال دلنمو حاث اجا أا اقوال 
 دلنمو ةج  قاماس دليايل ومودساذا، كما اجا أن اكون مققسنا يخج  دلمزاا من ةس  دل م  ودلقشخا ،

ةقاس غاليال ةيات دلمجقم ،  إل ويما ا اؤا   اقوال ةج  دل ااا من دلمشاك   أوزااال قسكز دلثسول، ود 
كما اجا أن اقوال  لك م اات دلي الل،  إسقفا  أوم اات دلقضخال  إسقفا وداخقنادات دادق ااال ك

 .2دلنمو ةج  داسدت دليشس ومتاسدقه أكثس من داامه ةج  قكثا  د قخادال دلمودسا دل يا ال
 

                                                           
1-Yvette veyret,le développement durable, op-cit,p40. 

 .14ص، 2007، مصر لايات التالاقة االيي ة فو الم طبة العقييةأااالتمائ الخيقاء حاب جامعة الدول العربية،  -2
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 :البس  االنتةجعن .ا 
قحقا  م اات نمو  إل ن دلقنمال دلم قادمل، ق    إوداجقماةا ة اةج  دل  اا د ن ان

اقفسض ضخو ات شااال ةج  دلمودا  مسقف ل، م  دلمحاةتل ةج  د ققسدس م ا  نمو دل كان حق 
دلمان، و لك من خل  ق واس م قوم دلخامات دل حال ودلق جامال  إل دألةسدا زح  دل يا ال، وود  

ةاقو  ي لك دانقمام ودلقسدي  . ةا دألساا ، وقحقا  أكيس دا من دلشسدكل دلش يال ةا قخ ا  دلقنمال
 :1إلقام دلضوم ةج  دلنقا  دلقالال إل ك  ذ د اقوانا . ودلم ؤولال قجاا دلمجقم 

  دل ةا دلقوزا ، دلمشاسكل دلش يالو ادلم. 
 دلحسدك داجقماةا، ودلقنو  دلثقاةا. 
 د قادمل دلمؤ  ات، ونمو وقوزا  دل كان. 
 دل حل ودلق جاال ومحاسيل دلي الل. 

 :البس  البدئن .ج 
دل يا ال واقجنا د قنزد  ذ ا أ  وجوا نتاال م قادال ياياا احاةت ةج  داةال دوال من دلمودسا 

نقاجال دلقسيل، ةضل ةن ، ودلقودزن ةا دلخل  دلجو ادلمودسا، وذ د اق جا حفت دلقنو  دلياولوج ، ود 
 .ا مودسا ددق ااااأنتياليايل دل يا ل دلقا ا ق ن  ةاال ةج   خا ل أخسمأنتمل 

، ودلنمو  قتلكةج  د  ن دا قادمل من وجتل نتسد أن اس دليايل ق نا وض  داواإومن ثال ة
ق سال  أودل كانا، ودلقجوث وك لك دل س  دلخا يل لإلنقاج يما ةا  لك ذاس دلمااا، ود   دلخايات 

دلقسكاز ةج  ما ا س  يحاوا دليايل يم ن  أن  إل ون اماجدلقسيل، و لك ةج  أ ال أن أن اس دليايل 
ودلقاذوس دليايا دلزديا وامكن   قتلك زذا ياأو ك  نتاال يايا  يا ا له حاوا م انل ا انيخا قج

 :2دخق اس  كس أذال دل نا س دلقا قكون ضمن دلي ا دليايا وذا
 ود نقاجال دلياولوجالادلنتاال دااكولوجال، ودلقنو  دلياولوج ، 
 دل ادل ودل ناةل دلنتافل 
  دلقاسل ةج  دلقكا 
  د ةلال ودلثقاةل لججما. 

 

                                                           
 .092،ص2109، الراية للنشر والتوزيع مصر،الت مية الملتوامةعبد الرحمان سيف سردار،  -1

 .091نفس المرجع السابق،ص  -2
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 :نالبس  التك ولون .  
ا قيس دلي ا دلقكنولوجا أحا دألي اا دلمسقي ل يالقوجتات دلحااثل لجقنمال دلم قادمل وذو دلي ا 

داس من دل ادل ودلمودسا  أد ة س دل ناةات دلنتافل وة س ا قخاال  إل دل   اتقال ينق  دلمجقم  
دلحا  إل ااس قؤا  إنقاج حا أان  من دلخازدت ودلمجوثات ودني اثاقتا ود قخادال م ا تيا قخادال قكنولوجاا

ةاال قاواسذا ادخجاا يا ضاة إاجاا و اي  يااجل لجمحسودات كال ادل دلشم ال  إل  لقاة  دلنفااات ود 
  .زونو وغاسذا ودلحاجولل اون قاذوس  يقل دأل

 ةؤشرات قدجم الت ةدا الةست اةا .2
 :1ذناك دل ااا من مؤشسدت داال دلقنمال دلم قادمل ن كس منتا

 :التقردبن لل جتجالتس دل البدئن  .أ 
لج نا س مث  سدل دلما    قتلكاقوال ةج  دامل دلناقج دلو نا دل اةا وا قي ا منه داال د 

وا ا مؤشسد ققسايا لخااا ةاا من ةنا س مخزون سدل  دل يا ا ودلقخاس ةا دلقاةقات دلقجوث،
 .دلما  دل يا ا من دلح اا

 (:shavings for Roel)الة خالت المقدقا  .ا 
من سأل دلما  دلم قثمس وسأل دلما  دل يا ا م    قتلكاقاسن يان مجمو  د  ذ د دلمؤشس

 .دلميجغ دلم اا د قثماسا ةا دادق اا
 :ستاالكلى الصجفن بجل سبا لإلو ال جتج األ  .ج 

وا قخاال ذ د دلمؤشس ةا   قتلكد  إل لال وان يه و اقال ذ د دلمؤشس دلمنقج من دلمودسا دأل
 مجا  دل ادل

 :(environmental)البدئن الةنجل  .ا 
اقال دل ادلل ةا دلقوزا  وقخ ا  دلمودسا ةا دل الال،ةتو احاا ما إ د كان ن اا دلاولل من 

 .من ن ايتا ةا دل الال أد  أودلمودسا دلم قتجكل أكيس 
 :ةؤشر الرفجهدا االقتصج دا الةست اةا وةؤشر التق م المقدقن .ه 

لجاخ  مثجما ققال م قواات دلقاذوس دليايا ون يل ققضمن ذ ا دلمؤشسدت مام دلقوزا  دل اا  
 .دل م  غاس ماةو  دألجس

 
                                                           

 .20-21 ص ص ، مرجع سبق ذكره،الدتصاو  األخضق ملاق الويو فو الت مية الملتوامةهشام مرزوك،حميد عبيد،إبراهيم كاطع،  -1
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 التق م االقتصج ي  تالت ةدا الةست اةا وفروقج .3
ممازدت دلقنمال دلم قادمل ةا دلاو  دلمققامل ودلاو  دلنامال ودلاو   إل نق س  ةا ذ د دل ن س 

  :1دل سيال كمااجا
 :الةتق ةاالت ةدا الةست اةا فن ال ول  .أ 

اا ومشقسكل جةنا ق جا  دلضوم ةج  دلقنمال دلم قادمل ةا دلاو  دلمققامل نلحت وجوا قفتال 
 .وداةال ياانات ويسدمج  اا ال مسكزال وودضحل ،لجقنمال دلم قادمل

  لواات ي ا ل وودضحل، ومنتج مقكام  لجقنمال دلم قادملأو و  أذاد. 
 دلقضااا  دت دلمجلت دلود  ل ودلمق اال س مؤ  ال  دت يا   وا  ةا مودجتل أ. 
  دلقن ا  ود   لجتوا دلقنمال دلم قادمل إل د ادسل دلسشاال دلف الل يا ضاةل. 
 مق  د  اس دلمؤ  ا لتا يالثق  أ ا ا و لحاات ود  ل جادا . 
 ةاال دلتاكجل دااال وةا مسحجل مققامل  قأ ال  .ود 
 قشسا ات مقكامجل ومقجاال. 
 دليايال ودادق ااال ةا ةمجال  ن  دلقسدس امج داةقياسدت. 
  يان دألجاا  خ و ا يما اق ج  يالمودسا دلمحاوال لدأو دلم. 
 امج دلم اي  دليايال وقوحااذا. 

 :الت ةدا الةست اةا فن ال ول ال جةدا .ق 
 :دلقنمال دلم قادمل ةا دلاو  دلنامال نلحت وجوا إل س تةناما نن

  ،وداةال ياانات ويسدمج  اا ال ولكنتا مشوشلوجوا قفتال لجقنمال دلم قادمل. 
  لواات ولكن قق جا قوضاح وقخ ا  أكثس، ومنتاجتا قق جا قوحاا حق  ققكام أو أذاد  و. 
   ا ةاجزل ةن مودجتل دلقضااا  دت دلمجلت دلود  ل ودلمق االأنت ل إااوجوا د س دلمؤ.  
 جتوا محاوال جادادسل دلقنمال دلم قادمل غاس سشاال وغاس ة الل،قن ا  دلإ.  
 مؤ  اقتا ا ققمق  يالقاس دلكاةا من دلثق  دل اا ا. 
 ةاال دلتاكجل  .حادثل دلقأ ال ود 
 دل لحاات دلمؤ  ال محاوال وقشسا ات مقادخجل وغاس مقكامجل. 
 دلقنمال دلم قادمل ةا ذ ا دليجادن قكمن ةا قجيال داحقااجات دليشسال لمود ناتا. 

                                                           
1Mitchell bruce ,reponse and environmental management,2ed, singaphore, 2002,p81. 
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  اا دلمحاةتل ةج  دلخايات دلمودسا دل يا ال دألخسمقحقا  دلقنمال ولو ةج  ح. 
 :الت ةدا الةست اةا فن ال ول السربدا .ج 

 :ام دلضوم ةج  دلقنمال دلم قادمل ةا دلاو  دل سيال نجا أنقةنا إل
 داذقماال يإاخا  داةقياسدت دليايال ةا ةمجال دلقنمال جام مقأخسد.  
  دليايال ةج  دلقنمال دادق ااال وداجقماةال ودلثقاةال لال اكن ذناك دذقماال ودضح يمام قأثاسدت

 .يشك  خا ، وةج  د ن ان يشك  ةاال
 وجوا ةجول ودضحل يان د  اس دلنتس  ودلمماس ات دل مجال. 
  لقخفاض أثاسذا أوإاجاا ح  دلمشاك  دليايال ةا حالل ودوةتا، ولال دلقخفاض لمن تا. 
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 األخضر األسجم الةفجهدةناالقتصج  :الةبمث الثج ن
شك  قوجه ا أنه أودا اق ام  دلكثاس من دلنال ةما إ د كان دادق اا دألخضس مجسا لخل د  لحال، 

دليحث ةن نتاال ددق اا  جااا  أجااا نحو ةالال منخفض دلكسيون، ةفا إ اس دلقنمال دلم قادمل يا
لثسول دااكولوجال ودليايال، ةتتس م  جح دلثسدم دلماا  يالضسوسل ةج  ح اا د إل اقكون ةاه دلخجيل 
 .دادق اا دألخضس

 أسبجق  شأته، ةفاوةه، وةفجهدم ةرتبحا به: االقتصج  األخضر:الأو 
، ودلمفاذاال دادق اا دألخضس وكافال تتوسا وماذال مفتومه نشأت ذ د دل ن س ةج  أ ياا اسكز

 دلمسقي ل يه
 أسبجق  شأة االقتصج  األخضر .1

 :أذمتا مااجا ،تتوس دادق اا دألخضس إل أات  قوجا ةال أ ياا

 :2112األعةا الةجلدا لس ا  .أ 
 :1إل وقسج  أ يايتا  أزمل مالال من  دلك اا دلكياس، أ وم 8002ق قيس دألزمل دلمالال ل نل 

 لقزدال أخلدا ةا ت  دلنتاال إو لك من خل  ةاال وجوا  أ ا اات ةم  وةج فل دادق اا دلسأ مالا
ود وس دلنتاال .   دلاولل ةا دلنشا  دادق اا قاخدلسأ مالا، ودلمخاات ةا حسال دأل ود  وةاال 
لقزدمتا يالقودةا ود جسدمدت دلم سةال دل جامل وغااا إدلمالا دل الما ي يا دلحسال لجينوك وةاال 

  .دلسدايل ةجاتا
 ا غااا دلسدايل ةج  دلمؤ  ات دلمالال وخا ل ينوك د وس دلنتاال دلمالا دل الما و لك ي ي

مان، ودسقيا  دسوض دلسذن ودل قاس  يأ  اس دلفايال لجينك دلمسكز  أدلق تدا قثماس، ووكاا
 . دألمساكا، ودلقوسا

 قسدض ودلمااونال دلقا  الت دقفشا ثقاةل دا: قخ  دادق اا دألمساكا منتا ةودم  ددق ااال
ووجوا ةجز اديال وكياس ةا دلمودزنل دل امل لجاو  اامكن قحمجه، وةجز ةا  دلم قتجكان ودلحكومل،

سقفا دلمازدن دلقجاس ، و   .م ا  دلي الل د 
 :2اما اج 8002ومن قادةاات ونقايج دازمل دلمالال ل نل  
  مجااس اواس 335خ ايس دلمؤ  ات دلمالال دلاولال ودلقا داسذا دل ناو  دلنقا دلاولا ا. 

                                                           
، جامعة الدول العربية، األمواف اإل ما ية لأللحية الم ممة العقيية للت مية اإلواقيةاألومة المالية العالمية اأ قما على ، فايز عبد الهادي احمد -1

 .22-21 ص ص 2102مصر، 

 .01-1ص ،صنفس المرجع السابق-2
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   ةا دلمايل  3 إل  8007ةا دلمايل ةاال  5,2دلاولا من  ام اات دلنمو دلحقاقا ةا دادق اقسدج
 .8002ةاال 

 نخفاض د نقاج دل ناةا دل الما ودل جا ةج  دا قثماسإ. 
  ااس دل ااا من دلينوكأنتةاال دا ققسدس ودلق ي ا ةا دأل ود  دل المال، وخ اسل و. 
 ضا  دلقموا و قاذوس دل سا  أل. 
  م اات دلي الل إسقفا. 
 دنخفاض م ا  دلقضخال ودنخفاض دل جا. 
 قسدج    س  س  دلاواس دألمساكا. 

 :أعةا الغذاء السجلةن .ق 
 8500مقو   من دل  سدت دلحسدسال ااق  ةن  إل حاا دل جمام ذ ا دألزمل يحاجل د ن ان دليالغ    

 غسدما من دليسوقانات اوماا لاقوال ج مه يوتايفه دل ضجال ودل ذنال كامجل، وقزادا ذ ا  15  اسا، و
زااال حال أزمل دلخ دم ةا دل نودت  إل ودا أات ةال ةودم  . دلجتا أودل ن  أودلكمال ح ا دليايل 
 :1دألخاسل وذ د ي يا

  ييل، ودلقخاسدت دلمناخالو ودأل موجات دلجفا 
  ودل جا ةج  دلمودا دلخ ديال ةا دليجادن ناذضل مث  دل ان، دلتنا  قتلكزااال د. 
  نقاج دلحاجات دلخ ديال، ودلقوزا  دةاال دلقودزن يان دلزااادت دل كانال انفجاسال وم قوم دلنمو ود 

 .غاس ةاا  لجخ دم ةج  دلم قوم دلمحجا
  سقفا أ  اس دل ج  دلخ ديال دأل ا ال، ي يا زااال دلقكالا  و  إسقفا أ  اس منقجات دل ادل  د 

 .ودأل مال
  دلقو   دلكياس ةا د ا  دلودوا دلحاو. 

مجااس  إل ةاا دألشخا  دلم اسضان لخ س دلجو  و وم دلقخ ال ةا دل الال  إسقفا ونقاجل ل لك 

 .2شخ 

 
                                                           

، الدار الجزائرية للنشر والتوزيع ،األومة الغذا ية العالمية تيعات العالمة الدتصاوية االتكامب الوالوالمخادمي،  عبد القادر رزيق-1

 .43-20 ص ،ص2109الجزائر،

، الدتصاو األخضق يالم طبة العقيية المحهال العال االخياقات المتاحة أمال واب الم طبة، (االسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا-2

 .10،ص2100األمم المتحدة، افريل
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 :األسبجق البدئدا .ج 
نما قجإن دضااا دليايل لال   إل زقتا أو ق ا قخ  دل جوال دل يا ال وةق  ةا قحجا  دلتودذس دليايال ود 

دل يا ال  ن ةنا س دلقكالا  لجخ ايس ةا دلمودساأحاث  ، وقمواجال ودجقماةال خ  أي اا ددق ااالأ
ضحت دل ااا من دلاسد ات أو دلناجمل ةن دلنشا  دل ناةا أ يحت مح  دةقياس وخا ل ي اما 

ةقا ماقت أثاسذا ودضحل ي  وأ يحت  .قناما داذقماال دلاولا ودل الما ياليايل ويس، حجال قجك دلخ ا
 .قشك  كاسثل ةالمال اقتاا دل ناةات ةح ا ي  قتاا حاال دلكثاس من دألةسدا ودلكاينات دلحال أاضا

 :ةفاوم االقتصج  األخضر .2
وكان  لك ةا ققساس ، 1323لقا قال د قخادال م  جح دادق اا دألخضس ةا دألاياات من  ةاال 

، إا أن محقوم دلققساس لال 1دامه مجموةل من دادق اااان دلمخق ان ياليايل لحكومل دلمجكل دلمقحال
د قخادال ذ د دلم  جح ةا ةنودن دلققساس ةق ، وسغال  ساقضمن أ  إشاسل للدق اا دألخضس وأدق 

ال لال اقامود ق سافا له أنتإا 1331إةاال د قخادال ذ د دلم  جح من  س  نفل دلمجموةل ةا  نل 
، و لك ةا إ اس منادشل  اا ات 8002وقمت إةاال إحاام م  جح دادق اا دألخضس ةا ةاال 

دلقخجا ةج  دألزمل دلمالال دل المال، حاث أ ج  يسنامج دألمال دلمقحال لجيايل ميااسل دادق اا اخضس 
 8003ل الما دألخضس دلجااا  نل لقحجا   اا ات دا قثماس ةا دلق اةات دلخضسدموجام داقفا  د

إ ادس ققساس دألمال دلمقحال للدق اا دألخضس ي نودن  8011كما قال ةاال . كجزم من ذ ا دلميااسل
 ةا  يا  نفل دلميااسل" نحو دادق اا دألخضس"

 .لقا ق اات ق سافات دادق اا دألخضس، ون كس ةامااجا أذال ذ ا دلق سافات
 : تسردفجت األةم الةتم ة .أ 

 :إ اس ميااسل دألمال دلمقحال للدق اا دألخضس،كثست ق سافات دادق اا دألخضس منتاةا 
 ةس  يسنامج دألمال دلمقحال  لجيايل دادق اا دألخضس دادق اا   :بر جةج األةم الةتم ة للبدئا

نتاال من دألنش ل دادق ااال دلقا ق م   ةج  قح ان نوةال حاال دألةسدا " أنهي 8003ةاال 
 أودل يانتال ةج  دلمام دل وا  اون ق سض دألجاا  دلقاامل لمخا س يايال أو وققجا  ةاال دلم 

 لك دادق اا انقج ةنه قح ان م قوم "  أنهي 8010وةسةه ةاال  2"ناسل داكولوجال خ اسل

                                                           
1- pearce.D, Markandya A E barbier, blueprint for a green economy, earthscan publication ,london.uk,1989. 

2- United nation division for sustainabledevelopment (undesa),a guide book to the green economy :issue1 : 

green economy, green growth , and low-carbondevelopment-history ,definition and a guide to recent 
publication ,undesa.2012,p63. 
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ناسل  أواجقماةال، ةا حان اقا  ي وسل مجحوتل دلمخا س دليايال م اشل دألةسدا ودل ادلل د
دلمودسا دل يا ال، حاث اقحق  دلنمو ةا دلاخ  ودلقوتا  من خل  دا قثماسدت دل امل 

دلكسيون وق زاز من كفامل د قخادال دل ادل ودلمودسا،  تودلخا ل دلقا ققج  من دلقجوث ودن ي ثا
 .1امات دلنتاال دااكولوجاوقحاةت ةج  دلقنو  دلياولوجا وخ

 لك دادق اا دل   انقج "  أنهةس  دادق اا دألخضس ةج   :بر جةج األةم الةتم ة اإل ةجئن 
ن ا  دجقماةا، و لك ةا ت  خفض جوذس  لجناسل  ةنه قح ان ةا دلسةاا دل الال لجيشس، ود 

 .2"دليايال
 قوجاه لجقنمال دادق ااال ةا " أنهةسةت دادق ااال دألخضس ي: ة ظةا األغذدا والعراعا

، واشم  قولاا  قتلكنم  أكثس د قادمل ةا مجا  دلزسدةل لإلنقاج ود  إل دقجاا ااةال دلقحو  
ادسل دلمخجفات، ودا قخادال دلم قادال لجمودا  ود قخادال دل ادل دلمقجاال، وكفامل د قخادال دل ادل ود 

نشام دلوتاي  دلخضسدم  .3"دل يا ال دلموجوال، ود 
  أنهق سا  دادق اا دألخضس ةج   8011داال ةاال  :تةر األةم الةتم ة للت ةدا والتنجرةةؤ       

جانا ةاال  إل دل، أو قح ان سةاذال دألةسدا ودلحا من ةاال دلم  إل دادق اا دل   اؤا   "
 وجال ، ةتو دل يا  لقحقا  دلقنمال لمخا س يايال وناسل داكول  ق ساض دألجاا  دلقاامل

  .4" دلم قادمل
 ذو مااسكز ةج   "أن دادق اا دألخضس  ضحأو : ةؤتةر األةم الةتم ة للت ةدا الةست اةا

 ".قحقا  دألذاد  دادق ااال ودليايل ةا أن ودحا
  دادق اا " أنهةسةت دادق اا دألخضس ةج  : روبجأوالةفوضدا االقتصج دا لألةم الةتم ة فن

ان واحق  دل ادلل داجقماةال، م  دلحا يشك  كياس من قح ان سةاذال د ن  إل دل   اؤا  
  .5"دلمخا س دليايال ودلناسل دااكولوجال

                                                           
1- United nation environment program(unep) , green economy :developing countries success stories, unep 

,geneva,2010,p5. 
 .12ص، 2104المعهد العربي للتخطيط،الكويت، 022، جسر التنمية،العدد الدتصاو األخضق االيلوان العقييةاحمد الكوز، -2

3- Food and agriculture organization ,payments for environmental services with in the context of the green 

economy , stakehalders consultation from payment of environmental externalities to remuneration of 
positive externalities in the agriclture and food sector, united nations, rome ,september 2010,p4. 

4-undesa,unep ,and unctad,the transition to a green economy :benefits ,challenges and risks from a 

sustainable development perpective, secand preparatory committee meeting for united nations conferen ce on 

sustainable development,2011.p16. 

5-unece,whatdoes green economymean, 

www.unece.org/sustairable-development/green-economy/what-does-green-econom-mean.html. 

lastvisit03/03/2017. 

http://www.unece.org/sustairable-development/green-economy/what-does-green-econom-mean.html
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أن لك  يجا نتجه  ةج  ق سافاقتا لمفتوال دادق اا دألخضس 8018ودا أضاةت دألمال دلمقحال ةا ةاال 
دلقنمال دلم قادمل لوااقه دلو نال لقحقا  أو ا ونما جه وأاودقه دلقا قخقج  قي ا لتسو  ك  يجا و دوسؤ 

 .1يأي ااذا دلثلثل دادق ااال وداجقماةال ودليايال
 :دةداقلتسردف بسض الادئجت ال ولدا واأل .ق 

 :مجموةل من دلق سافات دلخا ل ياادق اا دألخضس منتا إل  نق س  
 ضمان قود   " أنهةسةت دادق اا دألخضس ةج   :ن االقتصج ي والت ةداأوة ظةا التس

ود قمسدس دلثسودت دل يا ال وقوةاس دلمودا ودلخامات دليايال دلقا ق قما ةجاتا سةاذال دلمجقم ات 
ن احفز دا قثماس ودايقكاس مما ااةال دلنمو دلم سا وانقج ةس ا أولقحقا   لك اجا 

  .2" ددق ااال جااال
 ددق اا منخفض دلكسيون،  "ذو  اسم أن دادق اا دألخضس: الةسا  ال ولن للت ةدا الةست اةا

 .3"دادق ااال منقجا لج ج  ودلخامات م  ةوديا يايال تاكون ةا ك  د ا  من دلق اةا
 ددق اا منخفض  " أنهي ةسةت دادق اا دألخضس 8013ةا ةاال  :ة ظةا السةل ال ولدا

يود  ل د قثماسدت من  دلنمو دلكسيون وة ا  من حاث دلمودسا وشام  دجقماةاا واوجه ةاه
قخفاض دني اثات دلكسيون ودلقجوث وق زاز كفامل د قخادال  إل دلق اةان دل اال ودلخا  ققضا 

دل ادل ودلمودا ومن  خ اسل دلقنو  د حاايا وخامات دلنتال دااكولوجال، واولا دلوتاي  
دادق ااال  دلخضسدم دلقا ققج  ةا دلنتاال دلم ا  من دألثس دليايا لجمؤ  ات ودلق اةات

 .4"دلم قواات دلقا ققحق  يتا دا قادمل إل 
 هدادق اا دل   اق ال يالف الال ةا د قخادم"  أنهي ا س  دادق اا دألخضس :الب ك ال ولن 

ثس قجوث دلتودم ودألثس دليايال يحاث اسةا دلمخا س دل يا ال أجمودسا دل يا ال يحاث احا من ل
دألمود  دل يا ال ةا من  دلكودسث دلمااال وا يا أن اكون دلنمو واوس د ادسل دليايال وسؤول 

 .5" شامل
                                                           

عمال منظمة األمم المتحدة، المستقبل الذي نصبو إليه الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة البند العاشر من جدول األ -1

 .02ص، 2102 ،جوان 22-21،البرازيل 92الفقرة

2- OECD,Towards green growth OECD.paris, 2011, p09 

3-international institute for sustainable development (IISD),making a living, sustainably :helping students to 

mave into green jobe and sustainbility careers, canada,2012. 

http://www.edueatingfaraction.ca/presentation/creech.ppt lastvisit 04/03/07. 

 
 ، سويسرا،من الجدول األعمال، جنيف ،البند الخامس012، الدورة االاما ف الخضقاء قالت مية الملتوامة االعمب الال مكتب العمل الدولي،  -4

 .22-02ص ص  ،2103

5-world bank , inclusire growth, 2011,p2. 

http://www.edueatingfaraction.ca/presentation/creech.ppt%20lastvisit%2004/03/07
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 إل اسم أن دادق اا دألخضس اشك  مثل مخقجفا لجنتس ":الة ت ى السربن للبدئا والت ةدا 
دلقفاة  يان دألنش ل دليشسال ودلتسو  داجقماةال ودليايال وذو منتج مينا ةج  امج دلنمو 

داجقماةال يشك  مقكام ، وا  ا دامل لسأل دلما   لدأو ل دليايال ودلم دادق اا  ودا قادم
 ان داةقياس ةا ةمجال دقخا  يلألنش ل دليشسال  لدل يا ا، مما ا مح يأخ  دلمتاذس دلخاسجا

دلقسدسدت ةج  أم  قحقا  دلقنمال دادق ااال من اون قخ ا دلحاوا دااكولوجال لألنتمل 
 .1"ضا  داجقماةالو ةج  دألدلقأثاس  جيا  أودليايال 

 ا أنتا س  دألنش ل دادق ااال دلخضسدم ي :الةسا  الفر سن لإلمصجء وال راسجت االقتصج دا 
قجك دألنش ل د نقاجال دلمحاةتل ةج  دليايل ةن  سا  دا ق ما  دلسشاا لجمودسا دل يا ال " 

 .2" ةا دليايل من جتل ثانال أد  جيال  دثاسدل ، ولقسكتا أو من جتل 
 :بسض الةتخصصدن .ج 

 :مفتوال دادق اا دألخضس ن كس منتا مااجا إل ذناك دل ااا من دلاسد ات دلقا ق سضت 
 KAREN CHAPPLE 2008:   ددق اا دل ادل " أنهةسةت دادق اا دألخضس ةج

ل ادل دلنتافل، ددادق اا دل   لااه دلقاسل ةج  إنقاج، لال ةق   أنهضحت أو دلنتافل، حاث 
 أد أكثس نتاةل وأ ود   دلقاسل أاضا ةج  خج  قكنولوجاات ققاح ةمجاات إنقاجالولكن لااه 

ا لج ادل، ويالقالا ةتو اشم  دلمنقوجات ودل مجاات د نقاجال ودلخامات دلقا ققج  من إ قتلك
   .3"دألثس دليايا واح ن من د قخادال دلمودسا دل يا ال

  Oana popدألخضس ةج  أذمال اوس دلق جاال سكزت ةا ق سةاتا للدق اا : وآخرون
نمو ج  ددق اا  جااا " أنهدلجام ا ةا دلحفات ةج  ذ د دلنمو ج دادق اا  ، حاث ةسةقه ي

 قخاسدت أكثس إل اق جا قحضاس جما  دلمتن ودلقسكاز ةج  دل ج  ودلخامات دلقا  قحقاج 
 أج قحاااد لقح ان كفامل دل ادل ودلحا من د قخادال دلمودسا، ودلق جاال دلجام ا اوس متال من 

 .4"دلحفات ةج  ذ د دلنمو ج

                                                           
 .02،ص2100،، لبنانالمنتدى العربي للبيئة والتنمية ،الدتصاو األخضق عالل عقيو متغيق ،(2100)تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية  -1

، مجلة المستقبل العربي، الى الاط يةيين تطاق األطق ال مقية اتحعيلها من العالمية : األخضقأبو القاسم الباني، الحسين شكراني، االقتصاد  -2

 .50،ص2102، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، سبتمبر 49العدد،

3-Karen chapple,defining the green economy :a primer on green economicdevelopment,center for 

communityinnovation,university of califarnia ,2008,p01. 

4-Oana pop, geargechristopherdina,catalinmarthin , promting the corporate social résponsibility for a green 

economy and innovative jobs , science direct procidia soeial and behavioral sciences, elselvier,vol 15,2011, 

pp1021-1023. 
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ااوجا ق سا  ودحا مقف  ةجاه لمفتوال للدق اا دألخضس، غاس أن م تمتا  أنهاقضح مما  ي  
 أنهق سا  دادق اا دألخضس ةج   وةجاه امكن. دقفقت ةج  دلتا  دلنتايا ذو قحقا  دلقنمال دلم قادمل

 دلم قادال مجموةل دألنش ل ودل اا ات ةا دلق اةات دلمخقجفل دلقا ق م  ةج  قحقا  دلنمو دادق اا  "
، ودلحس  ةا نفل دلودت ةج  الل داجقماةال وقح ان م قوم م اشل دألةسدداودل وق زاز داناماج 

وذو أحا دألاودت دلتامل . كسامل حاال مل ةا دلح و  ةج دلحفات ةج  دلنتاال دليايا وحقو  دألجاا  دلقاا
 ."لقحقا  دلقنمال دلم قادمل ولال ياال لتا

 به االقتصج  األخضر وبسض الةفجهدم الةرتبحا .3
ي ا تتوس مفتوال دادق اا دألخضس تتست دلكثاس من دلمفاذاال دلمسقي ل يه وةامااجا قوضاح 

 .لجقوجه نحو دادق اا دألخضسلي ض منتا ياةقياسذا أذاد  ونقايج 
 :ال ةو األخضر .أ 

      أنهي دلنمو دألخضس( undesa)دألمال دلمقحال لجشؤون دادق ااال وداجقماةال  ةسةت إادسل
دلنمو دل   احق  دلققاال دادق اا  دلم قادال ياياا واحق  دلققاال دادق اا  دلم قادمل ياياا واحق   "

 .1"دلقنمال دلشامجل دجقماةاا ودلم حويل يم اات منخفضل لجكسيون
ق زاز دلنمو دادق اا   "أنهي 8011ةاال (oecd)ن دادق اا  ودلقنمال أو وةفسقه منتمل دلق 
دأل و  دل يا ال ةا قوةاس دلخامات دليايال يما احق  سةاذال  د قمسدسودلقنمال م  ضمان 

 .2"دألشخا 
وةجاه اكن دلقو  أن دلنمو دألخضس جام من من قل قحقا  دلقودة  يان دلنمو دادق اا  

 .ودا قادمل دليايال
 :االستثةجر األخضر .ا 

ودلشسكات دا قثماسال دل ان ل ن  دلقسدس  81دلقوجه دلحااث ةا دلقسن "دا قثماس دألخضس ذو 
لمودجتل دلقحااات دليايل ود قخادال ققناات ميقكسل  نقاج دلمنقجات  ،اقو مون ةا ةالال جااا أخضس

دل ااقل لجيايل ودلم اذمل ةا دلنمو دل الما وقكوان سأل دلما  دل يا ا ود قثماسا ةا دلمجلت دليايال 
 .3"وداجقماةال

                                                           
1-UNDESA, objective and themes of the united nations conference on sustainable development :report of 

the secretary-generol, preparatory committee for the united nations conference an sustainable development 

,developmentunited nations general assembly,2010 ,p2. 

2-oecd,towards green growth,organisation for economicco-operation and development,2011.p9 
، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، اللت ماق األخضق فو الشقكات المعاصقةجدران الفي سلطان البدراني،  -3

 12،ص 2109مصر،
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 :التسود  األخضر .ج 
دلق ياقات "  أنهمن دلق سافات دلخا ل يالق وا  دألخضس ةتناك من ةسةه ةج  اوجا دل ااا 

ةمجال "  أنهوةسةه آخسون ةج   ."دلمق جقل يق وس ق  اس وقسواج وقوزا  دلمنقجات دلقا ا قضس ياليايل
إسضام دلحاجات ودلسغيات  إل مقضمنل لك  دألنش ل دلم ممل لقولاا وق تا  أ  ةمجال قياا  قتا  

ماخ  إادس  ميا  " أنهوةس  أاضا ي. 1"أضسدس ممكنل ةج  دليايل دل يا ال أد  ل يالزياين م  دلخا
 .2"قحقا  دلمودزنل مايان حاجات دلزياين ومق جيات دليايل وذا  دلسيحال إل اتا  

ا ةا م تمتا ققف  ةج  أذمال دلمودزنل أنت إا وةج  دلسغال من ق اا دلق سافات لجق وا  دألخضس
 .دلحفات ةج  دليايل وقجيال حاجات دلزياين، قحقا  دلسيحال ةا آن ودحايان 

 :وةا د  اس دل اال لجق وا  دألخضس تتست ي ض دلم  جحات  دت دل جل مث 
 لك دلشخ  دل   احم  دجقا قجاا دليايل واقوال يشسدم دلمنقجات دلقا "ذو  :الةستالك األخضر 

 .3" يا ال وا قحاث قجوث ةا دليايلقكون  ااقل لجيايل وةا دلخالا ذا منقجات 
 ن ققحج   دقاا أ لك دلمنقج دل   ا قخاال دلمودا دل ااقل لجيايل ودلقا امكن "ذو  :الة تج األخضر

 .أ  دلمنقج دل   ا اؤثس  جيا ةج   حل د ن ان و لمل دليايل. 4"ا اا قاواسذا أو
 م لنق  ةج فقتا دليايال من خل  د ةلن دل   ققيناا دلمنتمل دلخضسد"ذو : اإلعالن األخضر

 .5"جمتوسذا دلم قتا  إل س القتا د ةلنال 
 األه اف، الةسرضون،والةؤد ون: االقتصج  األخضر إلىاال تقجل : ثج دج

دادق اا دألخضس من خايل دألم  من دلنتاال دادق اا  دل الما دلسدذن،  إل جام دلقفكاس ياانققا  
أن  دةقياس دادق اا دألخضس محسكا جاااد لجنمو وسغال ذ د داةقياس إا إل وأزمقه دلملحقل يا ضاةل 
 .ذناك مؤااون وم اسضون له

 أه اف االقتصج  األخضر .1
 ددق ااال ت اا اا و لك من خل  إقيا  ،ق زاز دلقنمال دلم قادمل إل اتا  دادق اا دألخضس 

دل  ا نحو ققجا  أثاس دلفقس دألخ ل ةا دلزااال ةا  إل ، يا ضاةل قحاةت ةج  دليايل وقحاا من قاذوسذا
 :ي ض أذاد  دادق اا دألخضس ةج  دلنحو دلقالا إل دل ااا من دلاو  وامكن د شاسل 

                                                           
 .030-022ص ،ص2101الجزائر ،،قلوثائل،الفا الملتوامة فو م ممات األعماب،التلايق األخضق كموخب لحماية اليي ة هبة مصطفى كافي -1

 .45،ص2102،إثراء للنشر والتوزيع األرض، تطييبات، حالت وقالية،وقالات لايبة: ،التقاتياليات التلايق األخضقتامر البكري -2

 .215المرجع نفسه،ص  -3

 .032، مرجع سبق ذكره،ص  ة الملتوامة فو م ممة األعمابالتلايق األخضق كموخب لحماية اليي: هبة مصطفى كافي -4

 .032المرجع نفسه،ص  -5
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 :إ راك قدةا رأم الةجل الحبدسن واالستثةجر فده .أ 
لسأل  أ ا الم ااا دأل ماك مكونات و  ،دلمااا دل  يل ،دلزسدةال ،قمث  دلمودسا دل يا ال مث  دلخايات

ضمن د ققسدس اوسل دلمااا وةوديا لجزسدةل قوذا متمل جاد و  ،دلما  دل يا ا ةج  م قوم دلنتاال دليايا
واوسل دلكسيون واوسذا ةا دلقخجا ةج  دلمنا  وخ ويل دلقسيل ودامقتا ةا إنقاج دلمحا ا  ودلمنا  دلمحجا 

س  ةق  يقامل سأل دلما  دل يا ا كونه ةامل ودادق اا دألخضس ا ا ق. دألمنال وغاسذا دللزال لإلدامل
متما ةا سةاذال دليشس ومحاسيل دلفقس وقوةاس ةس  دل م  ولكنه ا قثمس ةاه لقحقا  ققاال ددق اا  

 .1م قادال
 اوةا نمو ج يسنامج دألمال دلمقحال لجيايل دلمخق  ي اناساو دا قثماس دألخضس، ودل   اخ   م

ليام دلقحو  نحو دادق اا ( مجااس اواس أمساكا 1300)دل الما من دلناقج دلمحجا د جمالا  %8دامقه 
دلمااا دل  يل وم ااا  دلزسدةال، دلخايات،)دألخضس، قخ   سي  دلقامل لق اةات سأل دلما  دل يا ا 

 .2(دأل ماك
 :التخفدف ةن م ة الفقر .ق 

قوةاس دلفس  لجقنمال دادق ااال ودلقخج  من دلفقس  إل ا     أنهمن خ اي  دادق اا دألخضس 
اون د قنزد  دلمودسا ودأل و  دل يا ال لجاولل، وا قيس قخضاس د ا  دلزسدةل ودلقسكاز ةج   خاس 
دلملك آلال لققجا  دلفقس وخا ل يالاو  دلنامال، وا شك أن قينا أ الاا دلزسدةل دلم قادمل امكن أن 

دلق اا  دلقاال، وسيما دمق ا  غازدت  إل كيس منقجا غازدت داحقيال دلحسدس  أاحو  دلزسدةل من 
ن إ ،ةج  دلقودلا %33و %55داحقيال دلحسدس ، م  ققاجا إزدلل دلخايات ود قخادال دلمااا دل  يل ين يقا 

دق اا   دل يا ال دلقا ا قخامتا دلفقسدم لك ا م اشقتال قج   دلقحسك نحو دا و زااال دا قثماس ةا دأل
 .3دألخضس اح ن دلم اشل ةا دلكثاس من دلمنا   منخفضل دلاخ 

إن دا قثماس ةا قوةاس دلمااا دل الحل لل قخادال وخامات دل س  دل حا لجفقسدم امث  ةا دل ااا 
دادق اا دألخضس، ةتناك ماازاا ةن  إل من دليجادن دلنامال، ودحال من دكيس دلفس  لإل سد  ةا دانققا  

مجااس اق   إلاتال خامات دل س  دل حا  2,6ن شخ  افققسون لجمااا دلشسا دلنتافل، و مجاو  223
مجاون  ف  اون  ن دلخام ل ك  ةاال نقاجل ل اال ح ولتال ةج  دلمام دلنتا   1,4دلكاةال، واموت 

 0,16% وخامات دل س  دل حا  دلمنا يل، وايان  اناساو دا قثماس دألخضس أن د قثماس مادامقه 
                                                           

 31ص، مرجع سبق ذكره، الدتصاو األخضق ملاق الويو فو الت مية الملتوامةإبراهيم كاطع،  ،هشام مرزوك، حميد عبيد -1

، األمم تالملتوامة االبضاء على الحبق مقالع لااضعو الليالياملاقات الى الت مية برنامج األمم المتحدة للبيئة، نحو االقتصاد اخضر،  -2

 .11، ص2100المتحدة،

 15، مرجع سبق ذكره، ص  حا الدتصاو ملاقات الى الت مية الملتوامة االبضاء على الحبقبرنامج األمم المتحدة للبيئة،  -3
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ناقج دلقوما د جمالا دل الما دل نو  ، ا اةا ةج  إيقام د قخادال دلمااا ةج  دلم قوم دل الما ةا من دل
 .1حاوا دا قادمل

وامكن لج ادل دلمقجاال أن قج ا اوسد ة ل ةا دلحا من دلفقس وخ و ا ةقسل دل ادل، حاث ا قتا  
اون كتسيام، كما امكن لقنمال مجااس شخ  ا اشون حالاا 1,6 إل دادق اا دألخضس إمادا دل ادل 

دل ااحال أن قاةال دادق اا دلمحجا وققجا  من دلفقس واقود  أن قحضاس دل ااحل ازاا من ةس  دل م  
 .2ةاه
 : االنتةجعدا ةاو جاالقتصج  األخضر دخلف فرص السةل ود عم الةس .ج 

أن دادق اا دألخضس ا ق ا  أن اوةس دلكثاس من ةس   إل ذناك دل ااا من دأليحاث دلقا قشاس 
دلمنتمل دلاولال / منتمل دل م  دلاولال/دلققساس دلمشقسك لك  من يسنامج دألمال دلمقحال لجيايل)دل م  
دألخضس اقحاادت دل م  ودلمنتمات -دألةما  يخ و  دلوتاي  دلخضسدم، وداقحاا دألزس  دألسياا

من  د ةااد ممثل ةج  دألتا  أن دلقحو  إلاه ا نا أاضا قحوا ةا دلقو  ، إ (دليايال يالوااات دلمقحال
 .3دلوتاي  دلقا اخجقتا نتج دل م  دلم قاا

وقشتا دلاو  دلقا ققحسك نحو دادق اا دألخضس يالف   خجقا مجحوتا لفس  دل م ، ودلجاو  سدال 
 .ايان دلوتاي  دلخضسدم دلم قحاثل ةا ي ض دلاو ( 01)

  

                                                           
 .01، مرجع سبق ذكره، لتوامة االبضاء على الحبق حا الدتصاو ملاقات الى الت مية المبرنامج األمم المتحدة للبيئة،  -1

 00-01.المرجع نفسه،ص -2

 .02،ص المرجع نفسه -3
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 (12)رقم الن ول
 الوظجئف الخضراء الةستم ثا فن بسض ال ول

 الوظجئف الخضراء ال ولا
 إل  8002وتافل ةا ةاال  110000قال سة  ةاا دلوتاي  من  كوردج

 8013وتافل ةا ةاال  210000
 مجاون وتافل خضسدم 2.8 روبنواالتمج  األ 

يجخت يفض  دل جيات دلجااال ةج  دل ج  ودلخامات دلخضسدم دلقا  الدجبجن
 مجاون وتافل 1.3اواس أمساكا، ققود  د قحادث  312

وةست دا قثماسدت دلخضسدم حودلا مجاون وتافل خضسدم ةا دلفقسل  الةةلكا الةتم ة
(8010-8011) 

  أمجاون وتافل  3.1 اذمت دل ج  ودلخامات دلخضسدم ةا قوةاس  الوالدجت الةتم ة األةردكدا
 من دلقوم دل امجل 8.3حودلا 

ملاان وتافل خضسدم، وققود   3أكثس من  8013 ججت ةا  نل  الصدن
 8080ملاان وتافل يحجو  ةاال  10

 
 :من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر
دلققساس دلخامل، دلاوسل ، الت ةدا الةست اةا والسةل الالئ  والوظجئف الخضراء، مكقا دل م  دلاولا -

 .17،   8013، جنا  8018،8013
 

دادق اا دألخضس خل  دل قاان دلقاامان، امكن  إل وقتتس اسد ات منتمل دل م  دلاولال أن دانققا  
ذ ا دلوتاي  ةا  أ، ودا قنش1مجاون وتافل إضاةال حو  دل الال 10 إل أن اولا ةس  ةم  ق   

ةاال دلقاواس ودلخامات دلخضسدم ودل ااحال دلخض  د اةات جااال مث  دل ادل دلمقجاال سدم، ةضل ةن ود 
قحوا  دلق اةات دلحالال  دت داني اثات دلكسيونال دلكثافل، مث  دلزسدةل وم ااا دل مك ودلخايات 

 .ودلنق   ودلينام  ودلق نا 
 

                                                           
 .12، ص2102منظمة العمل الدولية، نمو شامل من اجل العدالة االجتماعية، جنيف،  -1
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 :االقتصج  األخضر دستب ل الحجقا االمفوردا بجلحجقا ال ظدفا .  
أ  اس دلودوا  إسقفا من دلمخا س  اقج أن زااال دلم سوض من دل ادل ةن  سا  دلم ااس دلمقجاال 

ةن ثجثا دني اثات غازدت   داحفوس  واحاا من نضويل، وا قيس د ا  دل ادل ةا دلودت دلحالا دلم ؤو 
داحقيال دلحسدس  ةج  دلم قوم دل الما، ومن دلمقود  أن ق   قكالا  دلقكا  دلم احيل لقخاس دلمنا  

، ودلقا  ققحم  دلاو  دلنامال أكثس من 8030   نل مجاون اواس أمساكا يحجو  170 إل  50مايان 
أ  اس دلودوا داحفوس  دلمسقف ل وغاس  إسقفا وقودجه دل ااا من قجك دلاو  قحااات من جسدم . ن فتا

دلم ققسل ياةقياسذا م قوسال لجنف ، ومن ثال ةاا قثماس ةا م ااس دل ادل دلمقجاال امكن أن اح ن من 
 تويالقالا من دألمن دادق اا  ودلمالا، كما ا اذال ةا دلحا من داني اثادمن دل ادل ي وسل مجحوتل 

دلكسيونال دلناقجل ةن د قخادال دل ادل داحفوسال، ومن ثال ق اذال دل ادل دلمقجاال ةا دلقحو  نحو دادق اا 
 .1دألخضس

 :دشنع على تمسدن كفجءة الةوار  والحجقا .ه 
دألسض ا يح ةك داسقيا  يان ينام دلقامل دادق ااال  ي يا محاواال دلمودسا دل يا ال دلموجوال ةا

 ااا من دلقحااات ودلفس  ويان د قخادال دلمودسا دل يا ال وقأثاسدقتا أمس أكثس إلحاحا، واودجه دلق نا  دل
لقح ان كفامل دلمودسا، إ  ا ا دلق نا  مسحجل متمل ةا اوسل حاال د قخادال دلمودسا، وذو امث  دل انحل 
ن دلقوتا  دل الما واياأ يا قخل  دلمودسا دل يا ال وانقتا يالقخج  دلنتايا من م %83حالاا 

من دل جا ةج   %10دلنفااات، ويالن يل ا قخادال دلمودسا ا ا د ا  دلكتسيام م يوا حالاا ةج  نحو 
، ويت د اقناةل دلق نا  م  8030يحجو  ةاال  %80أكثس من  إل دلمام ومن دلمقود  أن ازاا  لك 

خا س مزسدةل ودا قخادمات دلحضسال، وةا دلودت دل   اق   ةاه دلق نا  ةا دأل ود  دلناشيل ققزداا دلدل
دلمق جقل يا قخادال دلمودسا دلخ سل ودل امال وققضمن دلمخا س دلمق جقل يقخاس لون دلمنقوجات وةمجاات 

داني اثات من دلم اان  أونوال قق يا دلنودقج دلثا قياض دلوس  ودل مجاات دلقا ققال قحت اسجات ةالال، إ 
من دلخ ايس  %17ةا حاوث مشاك ، وةضل ةن  لك قمث  دل ناةات دلقايمل ةج  دلق نا  نحو 

من دلناقج دلمحجا  %5-1دل حال دلمق جقل يقجوث دلتودم وقكاةئ دلخ ايس دلمق جقل يقجوث دلتودم يان 
دادق اا دألخضس،  إل د جمالا دل الما، وذو ماازاا يكثاس ةن دلقكالا  دلقا ق قخاال ليام ةا دانققا  

وذناك دل ااا من دآلسدم دلقا ققو  أن دادق اا دل الما ا ازد  لااه ةس ا غاس م قخجل  نقاج دلثسول 
ضاس د ا  دلق نا  اقضمن إ الل ةمس دل ج  دلم ن ل قح نإةل د  من مودسا دل ادل ، أد يا قخادال داس 

                                                           
 .04، مرجع سبق ذكره، صالحبق حا ادتصاو اخضق ملاقات الى الت مية الملتوامة االبضاء على برنامج األمم المتحدة للبيئة،  -1
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ةاال دلق نا  ودلقاواس دألمس دل   امث  جوذس دلق نا   ةن  سا  دلقسكاز ةج  ةمجال إةاال دلق ماال ود 
 .1دل اا  لجيايل

وامكن أن اقضمن إ الل ةمس دل ج  دلم ن ل ةن  سا  دلقسكاز ةج  ةمجال إةاال ق ماال دلمنقجات 
ن  سا  ج جتا  تجل د  لح ودا قفاال من حالقتا دأل جال و ةاال ق نافتا وقاواسذا   الل ةمسذا ة

ن  لك داسقيا  يان دلنفااات ودلنمو دادق اا  أمس محوس  لقحقا  كفامل إمما اشك  أ ا ا لجق نا ، 
اات دلاخ  ومن ثال دلمودسا إ  قسقي  دلم قواات دلحالال لجنفااات يقول يالاخ  ةكجما دزادا دلنمو زدات م قو 

، وامكن 8050مجااس  ن من دلنفااات ةا ةاال  13.1قسقف  دلنفااات واقود  أن انقج دل الال ماازاا ةج  
ن أم قواات دلم اشال و  إسقفا لزااال كفامل دلمودسا ودا قفاال منتا أن ققج  من قاة  دلنفااات دلمق جقل ي

  .2قجنا دلمشاك  دلم ققيجال
 :ا بسثج للكربون أقلدنسل المدجة المضردا أكثر است اةا و االقتصج  األخضر  .و 

 إل  10من  كان دل الال، مما اج جتا ق قتجك مايان  %50ا اش يالمنا   دلحضسال حالاا نحو 
. غاز ثانا أك اا دلكسيون تمن دني اثا %75ةن  لم ؤول من دل ادل دل المال، ومن ثال أ يحت 20%

واضخ  دلما  لزااال دلمنا   دلحضسال ةج  مودسا دلمااا دل  يل وأنتمل دل س  دل حا ودل حل دل امل 
وةاال ماانقج ةنه ض   ةا إنشام دلينال دلقحقال ودنخفاض ةا دلم قوم دليايا وقكالا  ياذتل لج حل 

دل د نقاجال وققج  من داني اثات وك لك دلمخجفات وقوجا ي ض دلفس  دلقا قزاا ةا كفامل دل ا. 3دل امل
دلخامات دأل ال ةن  سا  نق  أ الاا ميقكسل ومنخفضل دلكسيون مما اوةس  إل   دلو و  و اوقح
، ازاا من كفامل دل ادل واقج  من داني اثات ول   قشجا  دلمان دلخضسدم .من د نقاجال نواح 

وةسل مسدة  د  كان ودلقوتا  ودلقجاسل ودلقسةاه وخضوةتا لحاوا دلكسيونال، حاث ققماز دلمان دلخضسدم ي
 .لمن  دلقكال

أذمال يالخل لمودجتل دلقحااات دليايل دلخ اسل،  لدق اا دألخضسلن أوينامد ةج  ما ي  اقضح 
دل داجقماةال ودلحا من دلفقس، ومن ثال قحقا  دلقنمال و اوق سا  ةججل دلنمو دادق اا ، وقحقا  دلم 

 .دلم قادمل

                                                           
 .39-34 ص مرجع سبق ذكره،ص ،الدتصاو األخضق ملاق الويو فو الت مية الملتوامةهاشم مرزوك، حميد عبيد إبراهيم كاطع، -1

 .02، مرجع سبق ذكره،ص حا ادتصاو اخضق ملاقات الى الت مية الملتوامة االبضاء على الحبقبرنامج األمم المتحدة للبيئة، -2

 .02مرجع نفسه،ص ال-3

هي مدن منخفضة انبعاثات الكربون وبالتالي تساهم في تقليل إنتاج ثاني أكسيد الكربون والمركبات األخرى التي يؤدي الى  :المون الخضقاء
 واستنزاف الموارد( قة المتجددةاستعمال الطا)وبالتالي الحد من التأثيرات السلبية للبيئة وتفادي تكاليف الطاقة الكبيرة  ،زيارة حدة التغيرات المناخية

 الطبيعية وهي مدن يستعمل في بنائها مواد صديقة للبيئة 



 وقضاياها التحليل النظري للبيئة

 

101 
 

 للتنمية المستدامة واإلقتصاد األخضر ياإلطار النظر                              الفصل الثاني 

 السجرضون للتونه  مو االقتصج  األخضر .2
ذناك أسدم م اسضل لجقوجه دادق اادألخضس، وقسم أن مفتومه اق   يالق قاا و  ويل قسجمقه ةج  

قخش  دلاو   أوسض دلودد  ودنقشاس شكوك ةن وجوا مقااضل يان دا قادمل دليايال ودلققاال دادق اا  أ
أادل ق ق م  لفسض دلشسو  ودلقاوا ةج  قنمال ذ ا  دادق اا دألخضس إل دلنامال من أن ا يح دلقحو  

 .دلاو 
 :ال ول ال جةدا ةخجوف .أ 

  و دادق اا دألخضس ةا داجقما  دلقحضاس  دأل إل دلاو  دلنامال من دلقحو   مخاو تتست ي ض 
 :1ةامااجا مخاو وققمث  ذ ا دل ،8010 نل  80+اجقما  ساو 

 اقال د قخادال دادق اا دألخضس كمفتوال أحاا  خاسج إ اس دلقنمال    ةا أنو اقمث  دلقخو  دأل
دلم قادمل، و أن اقاال دلقسواج له من دلناحال دليايال ةق  اون دألخ  يااةقياس أي اا دلقنمال دلم قادمل 

 .دألخسم
  إ اس ةم  ودحا ا ي  ةج  كاةل دلاو  اون دألخ  ي ان داةقياس  اقمث  دلخ س دلثانا ةا إقيا
 .ودليايا لجاو  دلمخقجفل (دلقنمو )قات دلمخقجفل ةا دلوض  دادق اا  و ادلقف

 كحودجز غاس جمسكال أماال دلقجاسل، حاث قخش  دلاو  دلنامال من أن  لد قخادال دلم اااس دليايا
ضسديا ةج   أوحودجز غاس جمسكال ةج  دلقجاسل،  ضةس  إل دادق اا دألخضس  إل اؤا  دلقحو  

قودة  ةمجال إنقاجتا م  مماس ات دادق اا دألخضس دلقا ق ق ا  دلاو  دلمققامل ق منقجاقتا دلقا ا
 .وذ د ما اق اسض م  دقفادال دلجات ودلقا قمن  ةسض أال س وال ةج  دل ج . ق ياقتا
 امل د قخادال إخس اقمث  ةا أدأل ود  من خل   قاس دليايل، وذناك خ س  إل دلو و   محاولل 

  أن أو د ود  يجادن دلمققامل قح إل من جانا دليجادن لق زاز و و   ج تا وخاماقتا  دليايل كو اجل مقن ل
 .ا  ج  يايالأنتقج جتا قجخا دلق سافات دلمفسوضل ةج  كثاس من  ج تا دلقا ااة  

  أخس لكثاس من دليجادن دلنامال اقمث  ةا أن ي ض دليجادن دلمققامل ققاال لشساكاقتا   ذناك قخو
وذ د مااحا من دلقاسدت دلقناة ال . دل جامل ياياا تإةانات كياسل لجيحث ودلق واس ةا مجا  دلقكنولوجاا

لاو  دلنامال ن دأأكثس ةا حا  ةسض ق سافات جااال مسقي ل ياليايل خا ل و  لجاو  دلنامال و ا وم دألمس
 .دلمودسا دلمايال مقاسنل يالاو  دلمققامل  إل قفققس 

                                                           
1 -martin khor ,challenges of the green economy concept and policies in the context  of 

sustainabledevelopment, poverty  and equity, report by a panel of experts secondpreparatory committee 

meeting for united nations conference on sustainable development un-desa , unep, unctad, 2010,p72-76 

https://plogiarism.repec.org/trica-papuc/trico-papuc2.pdf  last visit 30/06/2017. 

https://plogiarism.repec.org/trica-papuc/trico-papuc2.pdf
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 كأحا لجشسو  دلقا قفسض ةا  إن دلاو  دلنامال لااتا قخو  من أن ا قخاال دادق اا دألخضس
دلم ونات ودلمنح ودلقسوض وجاولل دلااون مما اض  مزاا من دلقاوا ةج  دلاو  دلنامال ققاا ةمجاات 

 .دلقنمال يتا
 :الةنتةع الة  ن ةخجوف .ا 

ةج  ةكل قوجتات منتمات دألمال دلمقحال ي فل ةاال ومنضمل دألمال دلمقحال لجيايل ي فل خا ل، 
واو  دلكاسايا ةج  حشا  لق م  ي ض منتمات دلمجقم  دلمانا ةا ي ض دلاو  مث  أمساكا دللقانا

لن ا قفاا  أنهدوقتا لجاةا  ةن مياائ دلقنمال دلم قادمل، ةج  ةكل نمو ج دادق اا دألخضس دل   قسم 
منه إا دلشساكات دلكيسم واحا من داسل دلاو  دلنامال ةج  قحقا  دلقنمال دلم قادمل، واسج ون  لك 

 :1لأل ياا دلقالال
 سدت دلاولال دلقا قمةنتا دل ااا من دلم اذادت وداقفاداات ودلمؤ  نقج" دمل دألسض " يالسغال من إن
وسغال مسوس أكثس من ةقاان ةج  ذ ا دلقمل اازد  دلققاال نحو  أنهقحقا  دلقنمال دلم قادمل، إا  إل قتا  

د قمسدس  وم د قخل  دلمودسا  إل يا ضاةل  دلقنمال دلم قادمل ي ايا حاث اازد  ذناك قاذوس يايا،
 .يا الدل 

 سكونااد أ ودا  كاقو(katuarkonada)  أو  س دل يا ل )إن وض  قكجفل ددق ااال لج يا ل 
ن دل يا ل لا ت  ج ل، كما أن دلقحو  دادق اا  دألخضس اجا لا ت دلح  دألمث  أل( دلمودسا دل يا ال

 .أا اخاس دلمياائ دأل ا ال لجقنمال دلم قادمل
  دلسيا ا لجقنمال دلم قادملد ن ان ودل يا ل ذما دلمسكز. 

واسكز دلم سضون للدق اا دألخضس ةج  دلقكالا  دلناقجل ةن ق يا  آلاات دلي ا دليايا ودلنقايج 
غازدت داحقيال دلحسدس  امث   تدادق ااال وداجقماةال دلمقسقيل ةجاتا، حاث اسون أن خفض دني اثا

  أحا ثقم تدلاو  دلنامال حاث أن قجك داني اثا قكجفل كياسل ةج  دادق اا دلو نا أل  اولل وياألخ 
دلمخسجات دلمسقي ل يال مجال د نقاجال، وةجاه ةإن قحم  قجك دلقكجفل م  قحقا  م اات نمو ددق ااال 

اجايال اياو   ا دلقحق ، وةج  ذ د أدسود ةج  وجوا ةلدل  اليل يان دل اا ات وأنش ل دادق اا د  و 
  .دادق ااالدألخضس وغاليال دلمقخاسدت 

                                                           
1-emiliogodoylatinamerica :sustainabledevelopment not green economy, inter press service, mexico city ,15 july 

2011. 

www.ipsntws.net/2011/07/latin-america-sustainable-development-not-green-economy. lostvisit 08/07/2017 
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 الةؤد ون للتونه  مو االقتصج  األخضر .3
أحا  ي  قحقا  دلقنمال دلم قادمل، و لك من خل   أنهاسم دلمؤااون لجقوجه نحو دادق اا دألخضس 

دلقاسل ةج  دلحفات ةج  دليايل وخج  مزاا من منا ا دل م  ويالقالا دلم اذمل ةا دلحا من أزمل 
دألخضس جمجل من دألنش ل دادق ااال دلمسقي ل يا نقاج ودلقوزا ، لي الل، حاث اقضمن دادق اا د
قح ان حالل د ن ان ةج  دلمام دل وا  اون ق سض دألجاا   إل دل ج  ودلخامات يما اؤا   د  قتلكو 

 :اما اج إل نفا  دلمودسا دل يا ال، واسقكز أ حاا ذ د داقجاا  أودلقاامل لمخا س يايال 
 من مجسا وض   اا ات أو اا أن مفتوال دادق اا دألخضس ذو مفتوال اؤكا أ حاا ذ د داقج   

لجحا من دل ناةات وداني اثات دلمجوثل ةالقوجه نحو دادق اا دألخضس اقضمن مجموةل مقكامجل من 
دل اا ات أكثس د قادمل ياياا وددق اااا، ودلقاسل ةج  دلق ا  لج امات دلخاسجال، وسة  كفامل د قخادال 

 .دلقاامل وحقتا ةا دلح و  ةج  حاال جاال مسدةال دألجاا  إل  فز دايقكاس ودلق واس، إضاةلدلمودسا، وح
 ل  لجق نا ، ويالقالا امكنتا داةقماا ةج  و إن م تال دلاو  دلنامال اقزد  ةا دلمسدح  دأل

دلاو  دل ناةال ، ولا ت مجيسل أن قمس يالنتج نف ه دل   مست يه (غاس مجوثل لجيايل) نتافل ادلقكنولوجا
كما أن دةقماا دلاو  دلنامال دةقمااد شيه كجا . ةنه من زااال دلقجوث جةا ياداات دلق نا  ةاتا، وما نق

، اج جتا ةسضل لققجيات دأل  اس ةا دأل ود  او ضةا  ااسدقتا ةج  دلمودا دلخاال دلقايجل لجنفا  ودلن
اادق اا دألخضس ا م  ةج  دلحفات ةج  ةلك ل  .ق  ددق ااذاخد قنف ت ذ ا دلمودسا  ا ق دل المال وم

 .1قجك دلمودسا من دلنفا  دل سا 
  مجااس اواس خل  دألسي  ةقوا  3.3ق م  منتمل دألمال دلمقحال ليايل ةج  قخ ا  حودلا

لمحاسيل ومودجتل أثاس دلقخاس دلمناخا، م  دلقسكاز ( خضسدم) ااقل لجيايل  تقوةاس قكنولوجاالدلقاامل 
دل جا ةج  دل ادل ودلمااا وخفض دلكسيون ةا إنقاج دل ج  ودلخامات، كما قو ا يإاخا  ةج  ققجا  

 ووض  دودةا لت ا دلح ايات   ضمن دلح ايات دادق ااال( دلمودسا دل يا ال)دل يا ل 
  اسم أ حاا ذ د داقجاا أن د قمسدس دل م  يال اا ات ودألنش ل دلحالال دلم ييل داني اثات

دل المال ةا دلحاضس ودلم ققي ، ل لك ةمن  تدلقكجفل دلف جال ودلحقاقل دلقا ققحمجتا دادق اااادلضاسل ذا 
دلقحو   تدادق اا دألخضس، ةاألسياح دلمقود ل ةا حالل ق يا   اا اا إل   دانققا  ا س قدلضسوس  

دادق اا دألخضس ودلقا انتس إلاتا ةا شك  قكجفل دلفس ل دليااجل لقجنا دلكودسث دلم ققيجال ودلقكجفل 
 ج دلقا  اقحمجتا دألجاا  دلقاامل اققاس يثمن، كما أن دلقكجفل دلقا  اقحمجتا دلنمو دادق اا  ةا دأل
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من قكجفل  ةاال دقخا  خ ودت  أد ل  قكون دل وا  لجحفات ةج  د قادمل وكفامل د قخادال دلمودسا دل يا ا
أن دلقكالا  دلحالال لجقحو  دادق اا دألخضس امكن خفضتا من  إل ة جال ةا دلودت دلسدذن، يا ضاةل 

زمل لقجنا كاسثل للةقا داست قكجفل دقخا  دلقادياس . وققناات حااثل ومق وسل تقكنولوجاا خل  إاخا 
ةا  ،8050ةا دلناقج دلمحجا د جمالا يحجو  ةاال  %3.5خفاض داسل ودن %1داسل  إسقفا مناخال مايان 

زااال دلقكالا   إل ا أن قؤا  أنتن قكجفل ةاال ق يا   اا ات لجحا من قجك داني اثات من شأحان 
ةا دلناقج دلمحجا د جمالا لج الال  %80ودنخفاض داسا  %5داسا  إسقفا ح ما يان و ددلكجال، ودلقا  ققس 

ن لجقحو  دادق اا  دألخضس اقج  ن خج  دلحودةز دلمنا يل دألإوةجاه ة( 8050)لنفل دل اال دلم قتا  
 . 1من دلحاجل  جسدم ق االت ج سال ومكجفل ةا دلم ققي 

 مكاناات د قخلله ةا قوةاس ةس  ةدل قزداا دألذمال دادق ااال لسأل اجااما  دل يا ا ود   م ، ود 
 .2د قثماس لسة  م قوم م اشل دألةسدا، ودلحا من دلفقس ةا دلاولل دلنامال

 ةدكج دعةجت التمول  مو االقتصج  األخضر: ثجلثج
دقجاا جااا ةا دلقنمال  إل إن دلقحو  نحو دادق اا دألخضس امكن أن ا اةا ةا نق  دل الال يأ سا 

 ن دلقحو  دلم جوا ا امكن أنإاؤمن دا قادمل ودا ققسدس دادق اا  ودليايا وداجقماةا وم   لك ة
ن دلقحو  نحو دادق اا دألخضس إ سدا، وةجاه ةإاحاث يان ةشال وضحاذا، ةالقخاس اقال يالقاسج وي

  :ةات دلثلثل دآلقالاق جا ماكانازمات وقادياس لنجاحه امكن ح سذا ةا دلمجمو 
 لى ةن الةدكج دعةجتو الةنةوعا األ  .1

 :ققضمن ذ ا دلمجموةل دلمكانازمات دلقالال
 :إحجر تشردسن سلدم إ شجء .أ 

د  اس دلقنتاما دلم مال جااد ا ق ا  قحااا دلحقو  وخج  دلحودةز دلقا قاة  ي ججل دلنشا   أن
دادق اا  دألخضس وقزا  دلحودةز أماال دا قثماسدت دلخضسدم، وةجاه امكن ضي  دل جوكاات دلخاس 

أاودت  حضس ي ض دألنش ل قماما، ودا قكون دلم اااس أو ما من خل  وض  م اااس دلحا دألان إ جامل 
ة الل لقحقا  دألذاد  دليايال وقمكان دأل ود  يالن يل لج ج  ودلخامات دلم قادمل، يما ا اذال ةا دلقحو  

 .3نحو دادق اا دألخضس
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 :تسعدع  ور القحجع السجم والةنتةع الة  ن .ا 
دلقنمال  لنح ست مسدةاد  دادق اا دألخضس إحادث قخاسدت ةا مماس ات دألةما  و  إل اق جا دانققا  

ن يالم ؤولال داجقماةال، ومن دلم جال يه دلاوال أن ةج  دلشساكات مسدةال ألددلم قادمل ةا دألةما  حق  
دادق اا دألخضس  اق جا إس ام  إل ةا أن دانققا   كدلشودغ  دليايال وداجقماةال ةا أنش قتا وا ش

اثات ودلمياادت ةا دألغ ال وقجوث دلمااا دودةا ودلاات جااال ةا دلق ا  دلخا  كالحا من دلقجوث داني 
وةسض ضسديا وغسدمات يايال  قشك  أاودت  اا ال يالخل دألذمال اامكن ق زاز دادق اا دألخضس من 

وامكن لجمجقم  دلمانا أن اض ج  يأادم اوس ياسز ةا ق تا  ةمجال دانققا  نحو دادق اا . اونتا
ياد ، ود قق اا دلاةال من مخقج  ةنا س دلمجقم ، دألخضس من خل  سؤال جماةال، وقشجا  د 

ومنتا دلحكومات ودلق ا  دلخا  ودلمؤ  ات د نمايال ودلمالال دلمق اال دأل سد ، ةإشسدك جما  ةنا س 
 .1أ ا ا لنجاحتا ل و دلمجقم  دلمانا ةا ذ ا دلميااسدت من  دلمسدح  دأل

 :تسعدع المكوةا ال ولدا .ج 
دادق اا دألخضس، و لك  إل لقفاداات دليايال دلاولال أن ق م  ةج  ق تا  وقحفاز دانققا  لامكن 

مل دلاولال وق اذال ةا ق لا  دل قيات دليايال دل المال، ك س دانونال ومؤ  ال ق زز دلحو أمن خل  إنشام 
   نحو دادق اا دألخضسقأثاسد ةج  ةمجال دلقحو  دألكثس ا  داقفا  دليايا مق اا دأل سد غفامكن د وا

ن قخاس دلمنا ، ويسقوكو  كاوقو دلقاي  لتا ودل   نجح أألمال دلمقحال يشل ودلمقمث  ةا داقفادال د  اسال
يالف   ةا قحفاز دلنمو ةا ةاا من دلق اةات دادق ااال كقولاا دل ادل دلمقجاال وققناات كفامل دل ادل، 

 .2يال دلحسدس دلق ام  م  دني اثات غازدت داحق أج من 
 الةنةوعا الثج دا ةن الةدكج دعةجت .2

 :قشم  ذ ا دلمجموةل دلماكانازمات دلقالال
 :لدا االستثةجر واإل فج  المكوةددن فن الةنالت التن تمفع تمضدر القحجعجت االقتصج داو إعحجء األ  .أ 

يمزداا خاسجال وداجايال امكن أن اكون محفزد دواا ةج   أوإن دلاةال دل   اق ال يمسدةال دل الح دل اال 
وامكن د قخادال دلاةال دألخضس، كقادياس اةال دأل  اس ودلحودةز دلضسايال . دادق اا دألخضس إل دانققا  

 :3ودلاةال ةج  ذايل منح ودسوض مياشسل لأل ياا دلقالال
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  دلما  دل يا ا سأل قجنا ةقادن أج لج م   سا ا من. 
  ينام دلينال دأل ا ال ودلقكنولوجاات دلخضسدملضمان. 
 كجزم من د قسدقاجال ينام ( مث   ناةات دل ادل دلمقجاال: )لقشجا  دل ناةات دلخضسدم دلولاا

 .دلمازل دلن يال واة  ةججل دلقوتا  ودلنمو ةج  دلمام دل وا 
 ،ق ييل دلقموا  دلخا  وامكن لجحودةز دلضسايل دلم اةال ةج  ق زاز دا قثماس ةا دادق اا دألخضس

إ   كما اجا أن اكون د نفا  دلحكوما مقااد يزمن ق يا  دلاةال مثل، دا اكون من دل  ا إلخاما
 أج ، ومن ثال ةاجزال إلخام دلاةال قاساجاا م  دلودت من ااماسل دلمقجقون دلاةال دلضخ  لضمان د قمسدس 

 .قحفاز دايقكاس
 .ن تست فذ الةوار  الحبدسداالم  ةن اإل فج  المكوةن فن الةنالت الت .ا 

امث  دلاةال ةييا ددق اااا وياياا كياسد، واشج  ةج  ةاال دلكفامل ود  سد  ةا دا قخادال، مما اؤا  
قاذوس دلمودسا دلمقجاال ودلنتال دااكولوجال ة ج   أودلناسل دل سا ل لجمودسا دلقامل دلنااسل ودلمحاوال  إل 

مجااس اواس  نواا، دةقيس مل 87 يا  دلمثا  داس دلاةال لم ااا دأل ماك ةا دلوااات دلمقحال حودلا 
وااخف  أن دلاةال . د ةسد  ةا  اا دأل ماك إل إ  ا قيس أحادأل ياا دلادة ل  منه ضاسد %10اق  ةن 

دت دلخضسدم، ةاةال دلودوا داحفوس  مثل، يشك  ةايقا كياسد أماال ق واس اخفض، سيحال دا قثماس 
أن دلقخج  دلقاساجا  إل وقشاس دلققااسدت . دل ادل دلمقجاال كال ادل دلشم ال و ادل دلسااح تقكنولوجاا

دلحا من دل جا دل الما  إل ، امكن أن اؤا  8080من جما   وس اةال دلودوا داحفوس  يحجو   نل 
 .1% 91,ودلحا من دلخازدت دلاةايل ينحو  %85,يحودلا لال و  ادل دألةج  دل

 :استخ ام الضرائق واأل وات الةب دا على السو  فن تشندع االبتكجر واالستثةجر األخضر .ج 
امكن لجضسديا ودألاودت دلمينال ةج  دل و  أن قكون و اجل ة الل لقحفاز دا قثماسدت، ة اال ماقكون 

ةقادن د نقاجال، غاس من ك ل ةج  دلقكالا ، مما  أودآلثاس دل حال أو دل ودم  دلخاسجال دل جيال كالقجوث 
  لت ا دلم ضجل ذو امج قكجفل ودلح .د قادمل دل ج  ودلخامات دألكثس إل اقج  من دلحاةز ةج  دلقحو  

وامكن قق اال . جياال أوس وال  أودلخامل ةيس ضسايل ق حاحال  أودل ودم  دلخاسجال ةا   س دل ج ل 
وذو دلمياأ دل   اسكز ةج  محا يل " دلمجوث ااة "نوةان، إما  إل دلضسديا  دت دل جل ياليايل يشك  ةاال 

واخق  يفسض س وال " دلم قخاال ااة " أوقاج دلمجوثات، ةن إن ندلم قتجكان لكونتال م ؤولا أودلمنقجان 
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نتال " د قخادال دلمودسا دل يا ال وامكن د قخادال دألاودت دلمينال ةج  دل و  مث   أوةج  د قخسدج 
و لك لم الجل دل ااا من دلقضااا دليايال، ة ج  دل كل من دلضسديا دلقا قحاا "   و ددلسخ  دلقايجل لجقا

  ق م  ةج  قحااا و دن نتال دلسخ  دلقايجل لجقاإلج و  يقحااا م قوم دلقجوث، ةثمنا لجقجوث ثال ق مح 
 .1 ق  لم قوم دلقجوث دلم موح يه ثال ققسك لج و  دلمفقوحل قحااا دلثمن

دل ااقل لجيايل، ة ج   تأن قحااا   س دلقجوث ل الما كان حاةزد ةج  دايقكاس ود قخادال دلقكنولوجاا
زااسل كياسل ةا داةقماا  إل ل ةج  دني اثات أك اا دلناقسوجان ةا دل واا  يا  دلمثا  أام ةس  ضسايا

دي   اةق  من دلشساكات ققين  ذ ا دلقكنولوجا %7دلقايمل ةج  دلحا من دلقجوث حاث كانت  ادلقكنولوجا
 (.ي ا ةسض دلضسايل)ةا دل نل دلقالال  %18 إل ةسض دلضسايل ثال دسقف ت 

 دعةجتالةنةوعا الثجلثا ةن الةدكج  .3
 :قحقو  ذ ا دلمجموةل ةج  دلماكانازمات دلقالال

 :التوسع فن إ شجء براةج الةشتردجت السجةا الةست اةا .أ 
امكن لجمشقساات دل امل أن قشج  أ ود  دلمنقجات دلخضسدم  ااقل لجيايل ودلقا ق قخاال ةاتا دلمودسا 
يكفامدت من خل  حجمتا ووتافقتا ةا وض  دلقودةا، ةالمشقساات دل امل دلم قادمل قمث  سكازل أ ا ال 

نواا، وقمث   ن يل كياسل مجااس اواس   3000ا ققاس يما ازاا ةن أنتلجقحو  نحو دادق اا دألخضس، إ  
 %37من دلناقج دلمحجا د جمالا ةا جنوا إةساقاا و  %35ا  لمن دلناقج دلمحجا لي ض دلاو  ةقاس 

د أثمست دلم قواات دل امل دلم قادمل ةا دلنم ا ودلانماسك وةنجنا .من دلناقج دلمحجا د جمالا ةا دليسدزا 
ك لك . %85خفض ي مل ثانا أك اا دلكسيون يم ا   ألماناا وذولناد ودل واا ودلممجكل دلمقحال ةنو 

سويا لألغ ال ودلمشقساات دل ضوال ودلمسكيات  دت أو  اةات دلمشقساات دل امل ةج  إدامل أ ود  ةا 
 .2دلودوا ودلمنقجات دلخشيال دلم قادمل إ قتلكدلكفامل ةا 

 :الةست ام وكفجءة استخ ام الةوار  ستاالكتشندع اإل تجج واإل .ا 
دلم قادمل يقشجا  دلكفامل ةا دلمودسا ودل ادل لجحفات ةج  دلنتاال   قتلكأنش ل د نقاج ود قق ج  

دااكولوجا من دلقاذوس ولمودجتل دا قنزد  دلتاي  لجمودسا، ود قادمل دلينال دأل ا ال وقوةاس دل م  
ا  د نقاج دللي  وغاس مضس ياليايل، وقح ان جوال دلحاال ل الح دلجما ، وا اةا ق يا  أنم

                                                           
،  حا ادتصاو اخضق ملاقات الى الت مية الملتوامة االبضاء على الحبق مقالع لااضعو الليالات، (unep)برنامج األمم المتحدة للبيئة  -1

 .32-30صص مرجع سبق ذكره، 

 25،ص المرجع نفسه -2
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دلم قادمل ةج  دلقحو  دادق اا  دألخضس ومن ثال دنجاز خ   دلقنمال دلم قادمل، وخفض   قتلكود 
 .دلقكالا  دادق ااال ودليايال وداجقماةال م ققيل، وقو اا دلقاسل دلقناة ال دادق ااال، وخفض حال دلفقس

 :االستثةجر فن ب جء الق رات والت ردق والتسلدم .ج 
 إل إن دلقاسل ةج  دنقتاز دلفس  دادق ااال دلخضسدم وقنفا  دل اا ات دلادةمل ققياان من دلاولل 
ن إة. أخسم، وغاليا ما قؤثس دلتسو  دلقومال ةج  د ق ادا ومسونل دادق اا ودلش ا لجق ام  م  دلقخاس

دلقحااات وقحااا دلفس  دادق اا دألخضس دا ا قجزال قاةاال دلقاسل دلحكومال ةج  قحجا   إل دانققا  
لوال دلقاخلت وحشا دلمودسا وقنفا  دل اا ات وققاال دلققاال دلمحسز واق جا  لك دلقاسل ةج  أو وقسقاا 

ودلقحو  . قوجاه ةمجال س ال دل اا ات أج ق واس دلمؤشسدت وجم  دلياانات وقحجا  وقف اس دلنقايج من 
من إةاال دلتاكجل دادق ااال، ةقا اكون ذناك  نحو دادق اا دألخضس ح ا ق سافه ان و  ةج  اسجل ما

 .دادق اا دألخضس إل ثمل حاجل ليسدمج دلقاساا وق زاز دلمتاسدت  ةادا دلقوم دل امجل للنققا  
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 الةست اةا قحجعجته،ةؤشراته وعالقته بجالقتصج  التقلد ي والت ةدا: االقتصج  األخضر:الةبمث الثجلث
أذال د اةات ومؤشسدت داال دادق اا دألخضس وةلدقه ياادق اا دلققجاا  ا ق سض ذ د دليحث 
 :ودلقنمال دلم قادمل، كما اجا

 أهم قحجعجت االقتصج  األخضر: الأو 
ذال دلق اةات دلم نال ياادق اا دألخضس ودلقا قخاال دليايل ودادق اا ودلتسو  داجقماةال أققمث  

 :وقج جتال أكثس د قادمل ةامااجا
 :وقشم  مااجا   :(العراعا،الةدجه،الحجقا الةتن  ة الخضراء)لى ةن القحجعجتو الةنةوعا األ  .1
 :قحجع العراعا .أ 

نشا ا مقنوةا اقضمن مماس ات ال ق قيس دلزسدةل دلقا ققمث  ةا دألسضا دلزسدةال دلمسوال ودلم س 
ةقا سكز مؤقمس دألمال دلمقحال لجقنمال دلم قادمل . مق اال دألغسدض  دت أي اا ددق ااال ودجقماةال ويايال

ةج  أذمال دلزسدةال ةا قحقا  دألمن دلخ ديا، وقخفا  دلفقس، وقوةاس حاال كسامل لألةسدا،  80+ساو
اخجا ةجاه أ الاا دلزسدةل غاس  أنهل د ا  دلزسدةل، إا وقحقا  دلقنمال دلم قادمل ويالسغال من أذما

، ودلقا ق قيس م اسد أ ا اا لج ااا من دلكاماوالدلم قادمل وذا دلزسدةل كثافل د قخادال دلماخلت 
دلمشكلت دليايال ودادق اا وداجقماةال، وذ د سدج  اةقمااذا ةج  دلودوا داحفوس  ودأل مال ودلمياادت 

 .ةا د قخل  دلمااا  ةسد ود  دلحشسال 
ا مفتوال دادق اا دألخضس نةج  أذمال قي( somuel et rufus)سةول ولت د اؤكا  اموا  و

 :1لقحضاس دلق ا  دلزسدةا، كما اساان أن من ةوديا قحضاس دلق ا  دلزسدةا مااجا
  يشك   يا ا د ق اال وقح ان خ ويل دلقسيل من خل  زااال د قخادال دلماخلت دلخ ديال دلمنقجل

 .ا دلمحا ا  دلمقنوةل، ةضل ةن قكام  دلثسول دلحاودنال ودلمحا ا و اوم قادال، وقن
  دلحا من دنجسد  دلقسيل وقح ان كفامل د قخادال دلمااا من خل  ق يا  دلحا دألان  من دلحسث

 أوفا  ندلزسدةل دلمخ ال ذا إنقاج دلخضسودت ودلزذوس ضمن د)قخ ال زسدةال دلمحا ا   توققناا
 (.دلماةأل أوزجاجال ماةأل ياألش ل دلشم ال  أويل قاكال   س غ
  ومياادت دألةشاا من خل  قنفا  دلمماس ات دلياولوجال دلمقكامجل  ادسل دلكاماوالدلحا من دلمياادت 

 .ودآلةات دألةشاا دلضاسل 

                                                           
1-samuel igbatayo,rufus oluwafemi ,the imperatives of green economy and the transformation of africa’s 

agricultural sector, apaper presentedat an international conference on sustainable development of natural 

resources in africa,ghana,5-7 december 2011,p7 
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 خزان ماي ا دلحا من قج  وةقادن دلمودا دلخ ديال ةيس دلقو   ةا د قخادال ةمجاات وقجتازدت ق
 .دلح اا

دأل ا ال لجزسدةل ةا  اا   إن من دألذاد  8018وجام ةا ققساس منتمل دلزسدةل دل المال ةاال 
 :1دادق اا دألخضس مااجا

 ةيس إاجاا  س  لقجيال داحقااجات لجخ دم م  ققجا  دلحاجل لجقجاسل ةج  دلنتال  أد أكثس يمودسا  إنقاج
 دااكولوجال وق تاال كفامل د نقاج

  د قخادال دلنتج دلقايال ةج  دلم سةل يأةض  دلمماس ات دلقا قاةال د نقاج وققج  من دلقأثاسدت دل جيال
 .لألنش ل دلزسدةال ةج  دليايل

  وض  نتج جااا لمكاةيل دلمزدسةان لقينا مماس ات قحما وق زز قوةاس دل ج  ودلخامات من دلنتال
 ان أ حاا دلحاازدت دل خاسل من ك س اديسل دلكفا دااكولوجال دلم قادمل ودلقا ق الج دلفقس ةيس قمك

 :قحجع الةدجه .ا 
،  ومن ثال دلقنمال دلم قادمل وداجقماةال ودليايال قمث  دلمااا ةن سد متما ةا قحقا  دلقنمال دادق ااال

وجوا ةلدل مقياالل  دت دقجاذان يان د ا  دلمااا ودلق اةات دادق ااال دلسيا ال من  إل اسج   لك 
جانا قأثاسذا ةج  ي ض دلق اةات دألخسم مث  دلثسول دل مكال ودل ااحال،  إل زسدةل و ناةل و ادل 

 .دلقأثاس ةج   حل د ن ان ودلكاينات دلحال دلمخقجفل وةج  د نقاجال إل  ليا ضاة
دل الال م  يادال دلقسن دلحاا  ودل شسان دذقماما كياسد يما ا س  يأزمل دلمااا دل المال، حاث  لقا شتا

دنخفض مقو   ن اا دلفسا دل نو  من دلمااا يشك  مقود   ةيس دلزمن، ةح ا إح اياات دلينك 
  مقس أل 13,93دلاولا دنخفض ن اا لجفسا من دلمودسا دلمايال دل  يل دلادخجال دلمقجاال من حودلا

قاس ةاا دألةسدا دل ان ااح جون او  .80132أل  مقس مك ا  نل  5,92حودلا  إل  8318مك ا  نل 
دلزااال دلم قمسل ةا دل جا  إل ج  ناسل دلمااا ، وقس 3مجاون شخ  223ةج  مااا دلشسا مأمونل حودلا 

 .ةجاتا م  محاواال دل سض
دنقسدض أنود  حال ق اش ةا دلمااا دل  يل  إل ا واؤا  دنخفاض كماات دلمودسا دلمايال وقسدج  نوةاقت

 لخ اسل شااال ةا دلقنو  دلياولوجا ةضلةن قتااا دلمنا   دل احجال وذا أكثس دلنتال دااكولوجا ثوحاو 
                                                           

1-world farmers organisation ,agricalture’s contribution to the green economy : proposedoutcomesfrom the 

rio+20 summit,2012. 
 .بيانات البنك الدولي، نصيب الفرد الموارد المائية العذبة الداخلية المتجددة -2

https://data.albankaldawli.org/indicator/er.h2o.intr.pc    last visit 21/07/2017 
 ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع-2األمم المتحدة، الهدف -3

www.un.arg/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation  last visit 21/07/2017 

https://data.albankaldawli.org/indicator/er.h2o.intr.pc
http://www.un.arg/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation
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اس ةا دقجاذتا نحو دليحس مما اتاا حاال د ن ان ودلحاودن نتإنقاجا ةج    ح دألسض ي يا قاذوس دأل
 .تاكمجونتما داكولوجال يأ

 دل م  ةج  ةال أ  ال، ودلقا من أذمتا إل م الجل مشكجل نق  دلمااا ةج  م قوم دل الال  جقاحوق
 ودأل س ةا ذ د دلمجا  ةاجا أن اشم  دضااا إ لحات مجكال دألسدضا لدل ام دل اا ل لح إ

تا إ قتلك  ةا كفامل د قخادال دلمااا ودلحا من د ةسد إل ودلقشسا ال ودلمنتمل ذ د يا ضاةل   دلقنتامال
 لك من خل  ق يا  مماس ات دادق اا دألخضس ودلقا قسدةا دلجودنا  أن اأقاومن  دلقجوث، وامكن 

 .1ودلمماس ات دليايال
 :قحجع الحجقا الةتن  ة الخضراء .ج 

ةج  أذمال دل ادل كمحسك أ ا ا  8018ةاال  80+أكا مؤقمس دألمال دلمقحال لجقنمال دلم قادمل ساو
مثي  لتا ةا ي ض دألحاان، ةمن ناحال ، قؤثس دل ادل يشك  مياشس ةج   أولجقنمال دادق ااال، وكم و  

  دل ناةل ا قتجك ي ض دلق اةات دادق ااال دأل ا ال مث  دلزسدةل ودلقجاسل ودل ناةل ودلنق ، ةق ا
من إنقاج دلخاز دل يا ا ةا دل الال،  %31من إنقاج دلكتسيام، و %37من إنقاج دلفحال، و %20حودلا 
من  %33من إنقاج دلكتسيام و %51د اةات دلزسدةل ودلقجاسل و ودلق ا  دلمنزلا نحو  إ قتلكويجغ 

 .2إنقاج دلخاز دل يا ا ةا دل الال
ل ادل احا من داسل ذ ا دلق اةات ةج  دلنمو ودلق وس ومن ناحال ذ د ا نا أن دنخفاض دل سض من د

من دلمااا، ودألمن دلخ ديا و لك من خل  أأخسم، اؤثس د ا  دل ادل يشك  غاس مياشس ةج  ك  من 
 .دلقأثاس دل الا ةج  دلقخاس دلمناخا

اؤثس  أنهكما اؤثس د ا  دل ادل ةج  إنقاجال دألةسدا يالموجا من حاث زااال دلقاس ةج  د نقاج، غاس 
أاضا ةجاتا يال جا من حاث زااال م اات د  ايل ياألمسدض نقاجل دلقجوث دل   ا ييه ذ د دلق ا  

 .يشكجه دلققجاا 
دلمقجاال وذا دل ادل  أودلخضسدم  أولنتافل دل ادل د إل وةقا لقأثاسذا ةن دليايل  دل ادل وقنق ال أنود 
دلقا اقال دلح و  ةجاتا من قااسدت دل ادل دلم قمسل دلموجوال ةا دل يا ل، وقضال  أودلقا اقنضا 

غاس دلمنقجل لجكسيون كال ادل دلشم ال و ادل دلسااح ودل ادل دلمايال ودل ادل دلحسدسال  تادلقكنولوجا

                                                           
ية، شريق محمد على، دور االقتصاد األخضر في التنمية المستدامة في الوطن العربي ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جماعة الدول العرب -1

 .19، ص2104.مصر

2-international energyagency(IEA), key world energystatistics,the international energy statistics,2014 p232-235. 



 وقضاياها التحليل النظري للبيئة

 

112 
 

 للتنمية المستدامة واإلقتصاد األخضر ياإلطار النظر                              الفصل الثاني 

 ،1اس دلمؤثسل ةج  دني اثات ثانا أك اا دلكسيون مث  دلكقجل دلحاوالغ تدلجوةال، ةضل ةن دلقكنولوجاا
نف ل وذا دل ادل دلقا ق قما ةج  دلودوا داحفوس  يأنودةه ودلفحال قدلم  أوققجااال  أووأخسم غاس نتافل 

 .ا اامكن إنقاجتا مسل أخسمنتوذا مسكيات خا ل أل دلكاماوالودلم اان ودلخاز دل يا ا ودلمودا 
وةا ت  دلودد  دل   اشتاا دل الال من دني اثات غازدت داحقيال دلحسدس  وأثسذا ةج  دليايل، اأقا اوس 

امكن أن اشك   لك اةامل أ ا ال  أنهدل اا ات ةا د قخادال أكثس كفامل ةا مجا  دل ادل دلمقجاال حاث 
ودليايال وامكن أن ققال ةمجال  لاة  ةمجال دلقخاس نحو د ا   ادل أكثس د قادمل من دلناحاقان دادق ااال

 إل م اس دل ادل دلمقجاال ييام دل م  يم اااس حاةتل لج ادل دلمقجاال، إضاةل  إل دلقحو  دلقاساجا 
 .2دل ادل دلمقجاال إل حودةز أخسم مث  دلق سافات دلقفضاجال ود ةفامدت دلضسايال لجمقحولان 

السدجمداالخضراء ،  ال قل و الةواصالت  لص جعاالخضراء ،ا )الةنةوعا الثج دا ةن القحجعجت  .2
 (األخضر

 :وامكن شسح ذ ا دلق اةات كمااجا
 :قحجع الص جعا الخضراء .أ 

غاس مياشسل، و لك من  أودل ناةل اوسد ياسزد ةا زااال حال دلقخاس دلمناخا  ودمد ي وسل مياشسل  قج ا
من  %30  ةن ق اةا حودلا ا قيس د ا  دل ناةل دلم يو  خل  دني اثات غازدت داحقيال دلحسدس  إ 

من دلمودا  %50من دلخازدت دلناقسوجانال، وحودلا  %35دلكسيون، وحودلا  غاز ثانا أك اا
غازدت داحقيال  تدني اثا من إجمالا %81أ  حودلا . من غاز دلماثان %83دلتااسوكسيونال، وحودلا 
 .80153دلحسدس  دل المال ل اال 
ةن سد أ ا اا ةا إشيا  دلحاجات د ن انال وقحقا  دلقنمال دل ناةال دلخضسدم إل وا قيس دانققا  

 .غازدت داحقيال دلحسدس  ودلحفات ةج  دلمودسا دل يا ال ودليايل تداجقماةال ودلق ا  داني اثا
 :السدجما الخضراء .ا 

الال إ  احق  دلمسقيل دلسدي ل من حاث ا قيس د ا  دل ااحل من أحاأكيس دلق اةات دادق ااال ةا دل 
مجااس اواس  نواا،  1000دل ااسدت دل المال ي ا دلنف  ودلمودا دلكاماايال ومنقجات دل ااسدت، يقامل 

                                                           
ملخص لصا عو الليالات املخص : مصاوق الطادة المتالووة االتخحيف من أ اق تغيق الم اخالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،  -1

 022،ص2100،ف و

 .12، مرجع سبق ذكره،ص واق الدتصاو األخضق فو الت مية الملتوامة فو الاطن العقيوشريف محمد على،  -2

3-united states environmental protection agency, global émissions by economicsector. 
https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data#sector last visit 27/07/2017. 

-هي تلك الصناعة التي تعمل على تلبية االحتياجات اإلنسانية والتنمية االقتصادية واالجتماعية مع المحافظة على البيئة : الص اعة الخضقاء
 .الخ... ياه،ويتميز قطاع الصناعة الخضراء بالتنويع الشديد إذ يضم نشاطات مثل إعادة تدوير المخلفات،الطاقة المتجددة، الم

https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data#sector
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ةا  %7-1من دلناقج دلمحجا د جمالا دل الما، وا اذال ين يل  %5ةاادق اا دل ااحا امث  
دلقا ققأثسدألحادث دادق ااال وداجقماةال ودل اا ال كما ا ا ذ د دلق ا  من دلق اةات . 1دلقوتا 
 .ودليايال

ةالمشاك  دليايال ق قيس أحاأكيس دلقحااات ةج  دل ااحل، ةالقخاس دلمناخا اشك  خ سد كياسد ةج  دل ااا 
م قوم دلمااا  إسقفا من دلمقا ا دل ااحال مث  دلجزس دل خاسل ودلمنا   دل ااحال دلمتاال يالخس  نقاجل 

يحس، واسجل حسدسل دلمااا، ةضل ةما قق سض له مقا ا أخسم من ةمجاات ق حس ود  ل وما قشتاا دل
ماقشتاا دل ااحل  إل دلكثاس من دلخايات وةمجاات دلقنو  دلياولوجا من قاذوس كياس و لك يا ضاةل 

 .دلججااال دلقايمل أاضا من دنح اس كياس نقاجل لجقخاسدت دلمناخال

و لك . *مدل ااحل دلخضسد إل ت قينا مماس ات دادق اا دألخضس أ  دلقحو  ك  قجك دل ودم  اة 
من خل  ينام دلمنقج ات ودلنفاا من  يقا لقجك دلمماس ات من حاث د قخادال وقسشاا د قخادال دل ادل 

ادسل دلنفااات وقاواسذا  .دلمقجاال ودلمااا ود 
 :ال قل والةواصالت الخضراء .ج 

ا ودحال من أذال ةنا س دألنش ل أنتق ا و اجل دلنق  ودحال من دلقوم دلادة ل ادق اا ك  اولل كما 
وقسقي  و اي  دلنق  دسقيا ا وثاقا يم ااس دل ادل . دليشسال ولتا ةلدل يك  أنش ل دلحاال دلاومال

إ  قيجغ ح ل دل جا  دلم قخامل ةا قحساكتا، و لك ق اذال و اي  دلنق  ةا قجوث دليايل وخا ل دلتودم،
دل ادل ةج  دلم قوم دل الال وق ا ةمجاات دلنق   إ قتلكمن  %80ةج  دل ادل ألغسدض دلنق  حودلا 

من غازدت داحقيال دلحسدس  دلمني ثل ةا دلخل   %85ةج  م قوم دل الال م ؤولل ةن دني اث حودلا 
 .2دلجو  ك  ةاال
و اي  دلنق  ا ا  دلنمو دادق اا   إل  و  قكجفل دلنق  وةاال قوةس ةس ل دلو  إسقفا كما أن 

زااال دلمشاك  دل حال، واموت دلكثاس من دلنال  إل ودلقجاسل، كما اؤا  قجوث دلتودم ي يا و اي  دلنق  
 .ي يا حوداث دلمسوس

ق يا  دلنق   إل  و  ق قمس ذ ا دلق وسدت دل جيال إ د لال اقال دلمضا يشك   سا  ومنتجا 
من، أإ  اؤمن دلنق  دلم قادال دلحاجات دأل ا ال لألةسدا ودلاو  يشك  ( دلم قادمل) ودلمود لت دلخضسدم 

                                                           
، التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة، لدتصاو األخضق فو عالل عقيو متغيقا: اليي ة العقيية.2100تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية -1

 232ص 2100لبنان،

 .هي مجموعة األنشطة السياحية التي يمكن الحفاظ على استمرارها في ظل إطارها االجتماعي واالقتصادي والثقافي والبيئي :اللياحة الخضقاء-*

 
 .29، مرجع سبق ذكره،صواق الدتصاو األخضق فو الت مية الملتوامة فو الاطن العقيوتشريف محمد علي، -2
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ضسدس  د اون دألضسدس يال حل ودلنتاال دليايا وم الح دألجاا  دلقاامل، وذو دألكثس  لمل وأمانا ودأل
قجواثا لجتودم ودلقسيل ودلمااا، واقج  من دلضجاج، واحا من دني اثات غازدت  د لألةسدا ودلممقجكات، ودأل

خا ل دلمودسا )دلمودسا دل يا ال  إ قتلك د داحقيال دلحسدس ، ويالقالا دلحا من قخاس دلمنا ، ودأل
 ا خفمكا ا ةا د نقاجال ودلقوتا  ودلف الال دادق ااال، وق إل كما اؤا  . 1(دلناضيل مث  دليقسو 

 لك إمكانال و   دلمنا   دلنايال ودلسافال يشيكل  إل قكالا  دل ناال دل يال ي يا قجوث دلتودم، ض  
ضا   كان أو دلمان واح ن من  إل دلمود لت، وذ د ياوسا اؤثس ةج  قخفا  حال دلتجسل من دلسا  

 2.دألساا 
عج ة الت ودر، ا: الةنةوعا الثجلثا ةن القحجعجت .3 لةبج ن الخضراء، ةصجد  إ ارة ال فجدجت وا 

 األسةجك
 : اقال دلق س  لجق اةات لت ا دلق اةات كمااجا

عج ة الت ودر .أ   :إ ارة ال فجدجت وا 
إنقاج دل ج  ودلخامات وقوزا تا  إل دلم سو  أن دلنشا ات دادق ااال يشك  ةاال، قاة  

حا كياس،  إل ن دلسةاا دل اال ودل حل دل امل امكن أن اقأثس أتا، وذ د ما اولا دلنفااات، ةجما يد  قتلكو 
ود  د . غازال أو ايجل  أوأن أشكا  دلنفااات دا قكون  جيل  إل ينوةال وم قوم إادسل دلنفااات ونشاس 

ا ةا دادق اا دألخضس ق قيس موساد، نتسد نتإكانت دلنفااات دلم سوحل ق قيس، يشك  ةاال، ةييا ة
 .3ج جتا دايجل لل ق ما  مسل ثانال مكانال قحواجتا و 

كما ا قيس د ا  إادسل دلنفااات وقاواسذا من أذال د اةات دادق اا دألخضس حاث امكن أن 
ل وةسل ةا دلاا دل امجل و  إل ا يحاجل نتقنش  إادسل دلنفااات دل جيل دادق ااال يشك  مياشس، أل  د 

ما ق واس د ا  إادسل خضسدم لجنفااات دل جيل ألل ودلنق  ودلم الجل و اد قثماسدت ةا آات وم ادت دلمن
دلمخقجفل وا اذال ةا خج  ةس  ةم  جااال، وانش  دل جا ةج   تافقح أةا  قنوا  دادق اااا أنهة

 ادل واقلمال من  إل دلخامات يالق اةات دألخسم ومنتا دلزسدةل ودل ناةل ود نشام وقحوا  دلنفااات 
 .دليايال مخاو ويأخ  ي ان داةقياس دلدل حل دل امل 

 
 

                                                           
، اللجنة االقتصادية ج لاللتخوال الملتوامة للطادة فو دطائ ال بب فو م ممة اللكاالليالات االتواييق للتقايمنظمة األمم المتحدة،  -1

 .1ص .2100واالجتماعية لغربي أسيا 
 .093-092، مرجع سبق ذكره، صالدتصاو األخضق فو عالل عقيو متغيق، 2100تقرير المنتدى العربي لبيئة والتنمية  -2

 .212نفس المرجع،ص-3
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 :الةبج ن الخضراء .ا 
ثجث  إ قتلكاد ان س يالخ س، ةالميانا م ؤولل ةن حيجغ دلقاذوس دليايا يالمان دل المال 

. إجمالا دل ادل دل المال، ولت د ق قيس من دلم اذمان دلسيا ان ةا دني اثات غازدت داحقيال دلحسدس 
ن م اس خ س  حا يالغ دلقتااا ل ال أنش ل متمل، كما دأل حةقجوث دلتودم ودلمااا ودلقسيل ود ي

لم كن أمس شااا م قمس مما اج   حاازل د إسقفا الحت أن أ  اس دألسدضا وقكالا  دلينام ةا 
ن لال قكن م اومل و وم إل د دنقشست دألحاام دلفقاسل حاث دلخامات دأل ا ال غاس دلكاةال . دل  ويل
 .دل ادل ودلمااا إ قتلككفامل 

دلميانا دلخضسدم دلقا قسقكز ةج  زااال كفامل د قخادال دلمودسا وذا  إل ل لك انيخا دلججوم 
 .دل ادل ودلمااا ودلمودسا، م  ققجا  قأثاسدت دلميانا ةج  دل حل ودليايل

 الةؤشر السجم لقدجم االقتصج  األخضر: ثج دج
للدق اا ذناك دل ااا من دلمؤشسدت لقاال دلققاال نحو دادق اا دألخضس منتا دلمؤشس دل اال 

 DUAL)مؤ  ل اود   اقازن ةن دل ااس (The Globl Green Economy Index GGEI)دألخضس
CITIZEN) ، ومؤشس دلققاال دلمحسز نحو قحقا  دادق اا دألخضس دلخا   ااس ةن يسنامج ألمال

 . OECDن دادق اا  ودلقنمالأو دلمقحال لجيايل ومؤشس دلنمو دألخضس دل ااسل ةن منتمل لجق 
وامكن شسحه  GGEIوداةقماا ةج  دلمؤشس دل اال للدق اا داخضس   حثنا ذ د  اقال دلق س وةا ي
 :1كمااجا
 The Globl Green Economy Index(GGEI) تسردف الةؤشر السجم لالقتصج  األخضر .1

اولل وا قخاال ةا  لك  20   دألادم دادق اا  دألخضسGGEIاقال مؤشس دل اال للدق اا دألخضس

مؤشس موزةل ةج  أسي ل مجموةات ذا دلقااال وقخاس دلمنا ، وكفامل  13نوةال داس ةاا مؤشسدت كمال 

 . ود  ودا قثماس، ودليايال و سأل دلما  دل يا ااددلق اةات، و 

، وققمث  (DUAL CITIZEN)، من دي  مؤ  ل اود   اقازن8010  مسل  نل و أ ج  ذ د دلمؤشس أل

اقاح لودض ا دل اا ات ودلق ا  دلخا  وأ حاا دلم جحل، دقخا  دسدسدت  كال يشأن  أنهأذماقه ةا 

 .خضس أكثس دخضسدسدأددق اا  إل دل اا ات ودا قثماسدت لق سا  دانققا  

                                                           
1- dual citizenllc,The global green economy index (ggei2016),5th edition, dual citizenllc,september 2016,pp 

08-30. 
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 ةكو جت الةؤشر السجم لالقتصج  األخضر .2
 :ااجامؤشس ةسةا مق مل ةج  أسي ل مجموةات كم 13اقكون دلمؤشس دل اال للدق اا دألخضس من 

 :لى القدج ة وتغدر الة جخو الةنةوعا األ  .أ 
قينا وق ماال ودنقشاس مفتوال دادق اا  أج لجقاال دل اا ال اوس موذال وحا ال ققوال يه من 

ن يجاذال أسؤ ام دلاو  دألاودت دلمالال ودل اا ال وداق الال دلقا قتتس لأل ود  دل المال يجدألخضس، ة
دلخضسدم ودلحفات ةج  دليايل وققكون ذ ا دلمجموةل من دلمؤشسدت جاا وةازال ةج  ق زاز دا قثماسدت 

 :دلقالال
 ثانا أك اا دلكسيون  ثدني ا:مؤشسدت ذا ثلثاقكون من : أ اء تغدر الة جخCO2  ،لك  ةسا

لك  وحال من دلناقج دلمحجا د جمالا، ودني اث ثانا أك اا  CO2ودني اث ثانا أك اا دلكسيون 
 .لالو من د قخادال دل ادل دأللك  وحال CO2دلكسيون 

 إل امكن لجياانات دلو نال ودل جوك دل اال ةا دلمحاة  دلاولال لجمنا  أن قشاس  :ة ت دجت  ال ولداال 
لقزدال دلاو  ياادق اا دألخضس ودلقنمال دلم قادمل وم الجل دآلثاس دلضاسل لقخاس دلمنا  إمام 

ل لج جوك دلو نا ةا دلمؤقمسدت دألخاسل، مث  ح ا دلمياائ دلقوجاتا الي ساقل مجاال، واقال دلققاا
 .دلخ... مؤقمس دأل سد  دألحاا  ودل شسان دل   ةقا ياسال، ومؤقمس يون دلم نا يقخاس دلمنا ،

 ق س  دلجمتوس  إل امكن أن قؤا  دلياانات ودلياسادت دلمسقي ل يسؤ ام دلاو   :رئدم ال ولا
ق سا  دلجمتوس دل اال يمفتوال دادق اا دألخضس،  إل دل اال يمفتوال دادق اا دألخضس ةضل 

واقال ح اا . دل و  يأن دادق اا دلو نا موجه نحو دا قثماس دألخضس إل ة ل ةن د شاسل 
ذ د دلمؤشس من خل  قحجا  نقايج يحث غوغ  ةا دل اال دلماضا، مما ا  ا دامل أةج  لسؤ ام 

  .دل ان ذال أكثس دسقيا ا يمفتوال دادق اا دألخضس
 ن كافال ق وس دليجادن ةا و اي  د ةلال دل المال  دت دل جل ياادق اا إ :التغحدا اإلعالةدا

اولا دلمؤشس . مام دق ا  أممتا يالم جومات ودلفس  يشأن ذ د دلموضو  إل دألخضس قشاس 
    مناة   10م قوم نوةاا من دألادم دلق س  ةا أةض   GGEIدل اال للدق اا دألخضس

من خل  قحجا  نقايج ( ةاا  كان دل الال ودلجخل دانججازال ةق  إل اقال دخقااسذا د قنااد ) إةلمال
غوغ  ةا دل اال دلماضا، مما ا  ا دامل أةج  لجاو  دلمسقي ل دسقي ا وثاقا يمفتوال دادق اا 

 .دألخضس
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 (:القحجعجت الفسجلا)كفجءة القحجعجت : الةنةوعا الثج دا .ا 
يما ةا  لك دلميانا ودلنق  ودل ادل ودل ااحل وكفامل د قخادال دلمودسا  إن أادم دلق اةات دلف الل

ذو أ ال دألةا  دادق ااال دلخضسدم لم تال دليجادن وا  اما دليجادن دألكثس نمود، وامكن لج ااا من 
 إل دلاو  قحقا  مكا ا ةا د نقاجال وققجا  دني اثات غازدت داحقيال دلحسدس  من خل  دانققا  

 :ال دلقالالةد قخادال دلمودسا يكفامل أكيس ةا ذ ا دلق اةات واقكون ذ د دلمؤشس من دلمؤشسدت دلفس 
 دألخضس  ات دلخضسدم  دت أذمال يالخل لضمان دلمزاا من دلنمو دادق اا ااينق قيس دل :الب جدجت

ت دلققجااال، غازدت داحقيال دلحسدس  ةكل دلينااا تو لك ي يا م اذمقتا دلقجا  جاد ةا دني اثا
إةاال قأذا  مخزونات  إل دلسدمال  وةج  دلسغال من وجوا ي ض دلياانات ةن دلجتوا دلو نال

دلميانا وقوةس حودةز لجميانا دل كنال ودلقجاسال دلجااال دلم قادمل، إا أن دلمؤشس دل اال للدق اا 
ادل ودلق ماال ا قخاال ياا من قجك د ح اياات إ ادس دلشتاادت ةا مجا  دل  GGEIدألخضس
 .LEED (leadership in energy and environmental design )دليايا 

 ا قيس دلنق  ودلمود لت من يان دلق اةات دألكثس م اذمل ةا دني اثات غازدت  :الةواصالت
اخ  دلمزاا من دلكفامل ةا ذ د دلق ا  خ ول حا مل لقحقا  دلققاال إداحقيال دلحسدس ، وا ا 

نحو دادق اا دألخضس وقحقا  نمو ددق اا  أكثس مسدةال لجيايل ا قخاال دلمؤشس دل اال للدق اا 
أحاث د ح اياات ةن داني اثات من د ا  دلنق  ودقجاا دل نودت دل شس GGEIدألخضس 
  .ال لج ادل ودلينك دلاولادل ااسل ةن دلوكالل دلاولدلقاامل 

 ا قخاال د ا  دل ااحل دأل و  دلمااال لجق اةات دألخسم مث  دلميانا ودلنق ، مما : السدجما
لج ااحل دلم قادمل ةج  دلققااال دلادخجا  ا سضه لخ س مزاوج، وق قما ذ د دلمؤشس ةا داا ه

 .ال ي ساقل م قادملدل ااح لزااسل يجاذ داسقتا ةج  ج ا وماملجمودد  دل ااحال دلو نال 
 دلميوال لجكتسيام دلمولوال من م ااس مقجاال كققااس لمام  ا قخاال ذ د دلمؤشس دلن يل: الحجقا

 .خضسأكون د ا  دل ادل ةا ك  اولل 
  ا قخاال ذ د دلمؤشس م ا  إةاال دلقاوا  ةا ك  اولل كققااس لكفامل  :كفجءة استخ ام الةوار

ا اديس دلمودسا دلو نال ودلققاال نحو ددق ا
 . 

 

                                                           
  هو االقتصاد الذي يدعو الى إعادة استغالل الموارد بشكل مستمر من خالل إعادة استخدام وتجديد المنتجات والمكونات : الدتصاو الوا ق

 .والموارد
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 :واالستثةجر أسوا : الةنةوعا الثجلثا .ج 
دادق اا دألخضس د قثماسدت كياسل من دلق اةان دل اال ودلخا ، ةضل ةن  إل اق جا دلقحو  

لقزدال من دلقاال دلو نان يقشجا  دلمزاج دلمنا ا من دلحودةز دلضسايال ودل اا اقال لق سا  دلنمو إ
 :دلمؤشسدت دلفسةال دلقالالواقكون ذ د دلمؤشس من . دألخضس

 ا قخاال ذ د دلمؤشس دلياانات من من ل دلياانات دالكقسونال دلمخق ل  :استثةجر الحجقا الةتن  ة
، لح اا  اةا دل ادل  IRENA(International renewable energy agency)ا 

ذ ا د ح امدت كمقاال ياا  لجا يال ك  يجا ا قثماس ةا  اللك  يجا، وق قخا مسكيلدلمقجاال دل
 دل ادل دلمقجاال

 ذناك مؤشسان لقاال مام قوةس ك   و  و نا ةج  منا  حاو   :ال ظدفا جابتكجر التك ولوند
 ا  ذو اوس دلشساكات ةا ك  اولل دلماسجل ةا دايمل دلقكنولوجاو دلنتافل، دأل اايقكاس دلقكنولوجا

، ودلثانا ذو مقاال يسدمدت داخقسد  ةا دل ادل cleontech 100دلنتافل دل نوال كجانقاش
 .دلنتافل لك  اولل

 قج ا دلشساكات اوس متال ةا قحضاس  ل   د مادا دلخا ل يتا وققجا   :است اةا الشردكجت
 .داني اثات دلمسقي ل ي مجاقتا

 قشجا  دا قثماسسقحااا مام قوجه  اا وكاللاتقال ذ د دلمؤشس يقسق :سدرهدتمضدر االستثةجر وت
دلخضسدم، وق ن  ك  وكالل وةقا لخم ل ةودم  سيا ال ذا مام  وقا اس دا قثماسدت جتواذا

وداق ا  يالميااسدت دلو نال  ،دلنتافل ةا أنش قتا ادلقكنولوجا أووضوح دلقضااا دلخضسدم 
ياانات وغاسذا من مودسا دلم سةل دلموجتل دلنتافل ودل ناةات دلخضسدم، ودل ادلمق جل يالقكنولوجا

و اي  د ةلال  دلقكنولوجاا دلخضسدم، دلمحقوم دلقفاةجا ووجوا نحو دلم قثمسان ةا مجا 
داجقماةال لاةال ذ ا دلمودضا ، ودلسودي  دلمياشسل لألشخا  دل ان امكن أن قاةال دلم قثمسان 

 .ا ق قيس دل و  لنشا  دألةما  ةا دلم ققي نتأل
 :البدئا ورأم الةجل الحبدسن: الةنةوعا الرابسا .ا 

مؤشسدت ةسةال ذا دلزسدةل، ونوةال دلتودم ودلمااا ودلقنو  ( 01)ققضمن ذ ا دلمجموةل  قل 
 :دلياولوجا وم ااا دأل ماك ودلخايات، وامكن قوضاح  لك كمااجا

 د قخادال دلنقسوجان وقودزن كفامل  دققاال دل اا ات دلمق جقل يآثاس دلزسدةل دلمكثفل، وقحااا :العراعا
 .دلنقسوجان
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 لجج امات دلاداقل وداال دلن يل داال مام د قخادال دل كان لقادياس دلق سض : وعدا الاواء
 .دلميوال من حس  دلودوا دل جا ةا دل تا

 ققي  مام م الجل دليجادن لمااا دل س  دل حا داقال من دلمناز  ودل ناةات دي   :الةجء
 . دليايل إل دةااقتا 

  ققي  حماال دلمنا   دليسال ودليحسال  (:الةستوح جت)الت وع البدولونن والةوائل. 
 ققااال مماس ات دل اا ةا دليجادن يا ق ما  دلم ادت دلثقاجل و حجال دل اا :صد  األسةجك. 
 حق  دان يا قخادال دلياانات دآلقال  8000داال دلخ اسل ةا م احل دلخايات من ةاال  :الغجبجت

 .من دألدماس دل ناةال
 ال وع، الترندح، الوصف، والةرنع(: GGEI)الةؤشر السجم لالقتصج  األخضر  .3

ودلو   و   ودلمسج  لجمؤشسدت دلفسةال دلمكونل ( دلقسجاح)امكن قوضاح نوةال ودلوزن دلن يا 
 :كما اجا( 07)ةا دلجاو  سدال  GGEIلجمؤ  ات دل اال للدق اا داخضس 
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 (11)الن ول رقم 
 الةؤشرات الةكو ا للةؤشر السجم لالقتصج  االخضر

 الص ف
 الةرنع الوصف الترندح ال وع الةؤشر (الةنةوعا)

يال
دليا
ت 
خاسد

ودلق
ال 
لقاا
د

 

 اةال سيال دلاولل لجميااسدت دلخضسدم %80 نوةال سيال دلاولل

قحجاالالالالالالال  نقالالالالالالالايج غوغالالالالالالال  دلمسقي الالالالالالالالل 
يمفتالالالالوال دادق الالالالاا دألخضالالالالس لكالالالال  
سيالالالالالالالالالالالال اولالالالالالالالالالالالل،و لك مالالالالالالالالالالالن ديالالالالالالالالالالال  
مؤ  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل اود  

وققاالالالالالالالالالاال ( dualcitizen) الالالالالالالالالاقازن
 10 إل 0اكون من 

دلقخ ال 
 د ةلمال

دلقخ ال د ةلال دااجايال للدق اا  %10 نوةال
 دلو نا دألخضس

قحجا  نقايج غوغ  دلمسقي ل 
يمفتوال دادق اا دألخضس ةا 
د ةلال دل الما و لك من دي  

 dual)مؤ  ل اود   اقازن 
citizen ) 0وققااال اكون من 

 10 إل 

ةا  دلو نال ودلق ساحات دلمودد  %80 نوةال دلمنقااات دلاولال
 و دلمحاة  دلاولل دلمنقااات 

ققساس شيكل دل م  دلمناخا 
 dual)ققامتا اود   اقازن 

citizen ) 10 إل  0من 

 %50 كمال أادم قخاس دلمنا 

 تداني اثا)دألادم دلمق ج  يقخاس دلمنا 
لك  من وحال دلناقج  تلك  ةسا،داني اثا

لك  وحال  تدلمحجا د جمالا، داني اثا
 (لالو دل ادل دأل من د قخادال

دلوكالل دلاولال لج ادل 
international 
energyagency(IEA) 

ات
 اة

 دلق
امل
كف

 

 .لجميانا دلقجاسالLEED شتاال %80 كمال دلينااات

كما  LEED ق ساحات دلقجاسل  
 كست من دي  مججل دلميانا 
دلخضسدم ةا دلوااات دلمقحال 

 (USGBC)دألمساكال 

 %80 كمال دل ادل
لجكتسيام دلمولال من دلن يل دلمؤوال 

 م ااس مقجاال
 (IEA)دلوكالل دلاولال لج ادل 

 قسقاا مجتوادت وزدسل دل ااحل دلو نال %80 نوةا دل ااحال
ققال من  س  اود   اقازن 

(DUAL CITIZEN ) يقامل
 10 إل  0ح يان أو ققس 

 %80 كمال دلمود لت
داني اثات من دلمود لت ودقجاا 

 دل نودت دل شس دلقاامل
  (IEA) دلوكالل دلاولال لج ادل
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كفامل د قخادال 
 دلمودسا

 دلو نال(دلقاواس)دلس كجل  م اات إةاال %80 كمال
Wasteatlas ,ecomena. 

ماس
 قث
ودا
  
 ود
دأل

 

دا قثماس ةا 
 %85 كمال دل ادل دلمقجاال

جا يال دلاولل لل قثماس ةا دل ادل 
 دلمقجاال

IRENA international 
rencwableenergyagency 

 دلمقجاال لج ادل دلاولال دلوكالل
ديقكاس 
 ادلقكنولوجا
 دلنتافل

 %85 كمال
 ليايل دألةما  لليقكاس ةا دلقكنولوجا

 دلنتافل

Cleantech group 
heslin,rothenberg,farley 

and mesiti 
د قادمل 
 دلشسكات

دةقماا ققاساس دا قادمل من دي   %85 نوةال
 شساكات و نال أةضجثلث

 CDPققساس دا قادمل لجشساكات 
 .03 إل  0ققاال من 

قحضاس 
دا قثماس 
 وقا اسا

 %85 نوةال
دلمجتوادت دلو نال لق تا  دا قثماس 

 دألخضس

اقاال من  س  اود  
من  DUAL CITIZEN اقازن

 10 إل  0

 ا
 يا

  دل
لما
ل د

و سأ
يل 
دليا

 

 %17 كمال دلزسدةل
يآثاس دلزسدةل ققاال دل اا ات دلمق جقل 

دلمكثفل وقحاااد كفامل د قخادال دلنقسوجان 
 وقودزن دلنقسوجان

مؤشسدت دألادم دليايا جام ل 
 yaleا 

 %17 كما نوةال دلتودم

اقال ماىا قخادال دل كان لقادياس دلق سض 
لجج امات دلاداقل وداال دلن يل دلميوال 
 من حس  دل كان لجودوا دل جا ألغسدض

 دل تا

دألادم دليايا جام ل مؤشسدت 
 yaleا 

 %17 كما دلمام
م الجل دليجادن لجمااا دل س  دل حا 
دآلقال من دلمناز  ودلم ان  دي  إةااقتا 

 دليايل إل 

مؤشس دألادم دليايا جام ل 
 yaleا 

دلقنو  دلياولوجا 
 دلمودي 

 داال حماال دلمنا   دليسال ودليحسال %17 كما
مؤشس دألادم دليايا جام ل 

 yaleا 

 %17 كما  اا دأل ماك
ققااال مماس ات دل اا ةا دلاولل 

 يا ق ما  دلم ادت دلثقاجل و حجال دل اا
مؤشسدت دألادم دليايا جام ل 

 yaleا 

 %17 كما دلخايات
داال دلخ اسل ةا م احل دلخايات من ةاال 

 دآلن إل  8000
مؤشسدت دألادم دليايا جام ل 

 yaleا 
 :الةص ر

- dual citizen , The global green economy index (GGEI 2016),5th edition, dual citizen, 

september 2016 pp29-30. 
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ال مؤشسدت داال دلققاال نحو دادق اا أذ GGEIسغال دةقياس دلمؤشس دل اال للدق اا دألخضس
م ا  ياياا  أو دألخضس اوجا دل ااا من دلمؤشسدت دألخسم كالناقج دلمحجا د جمالا أنهدألخضس، إا 

 :ودل   اأخ  ي ان داةقياس د قنزد  دلمودسا دل يا ال وقكالا  دلقجوث ودلم يس ةجاه ةا دلم االل دلقالال
 .تكجلدف التلوث –است عاف الةوار  الحبدسدا  –ال جتج الةملن اإلنةجلن =األخضر ال جتج الةملن اإلنةجلن

 
 الةست اةااالقتصج  األخضر وسدلا لتمقد  الت ةدا : ثجلثج

ق زاز دلقسدي  يان دادق اا من جتل، ودليايل ودلقنمال دلم قادمل من  إل ا    دادق اا دألخضس 
جتل أخسم، ةن  سا  إقيا   اا اات ددق ااال ناج ل لجحفات ةج  دليايل ودلحا من قاذوسذا، ودلحا 

 .من تاذسل دلفقس
 االقتصج  األخضر واالقتصج  التقلد ي .1

خضس م جيا أ ا اا وحقما لم تال او  دل الال و لك ي يا دلقاذوس دليايا أ يح دادق اا دأل
وا ا ذ د دلنو  من دادق اا نمو جا جاااد من نما ج دلقنمال دادق ااال . وقفادال تاذسل قخاس دلمنا 

م الجل دل لدل  إل اقوال أ ا ا ةج  م سةل دادق اااات دليايال دلقا قتا   أنهدل سا ل دلنمو إ  
نمو ج ما ا س   ضلنتاال دليايا دل يا ا، وذو ما انادداالل يان دادق اااات د ن انال و دلمقي

إن تتوس دادق اا دألخضس دا دجا دلمفاذاال ودلم  جحات دلققجااال سأ ا ةج   .ياادق اا دلققجاا 
 .اوضح أذال دلتسو  يان دادق اا دألخضس ودادق اا دلققجاا ( 02)دلجاو  سدال اةقا وةاما اج
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 (12)الن ول رقم 
 الفر  بدن االقتصج  األخضر واالقتصج  التقلد ي

 دادق اا دألخضس دادق اا دلققجاا  دل نا س
نتاما مخجقا ققوال من خلله دلشساكات يا   ةمجال د نقاج

ودل ج  ودلخامات، ثال قوزا  دل ايا ةج  ةنا س 
 .د نقاج 

اقضمن ةودم  أخسم غاس مياشسل قاخ  ةا 
دل مجال د نقاجال، وةج   يا  دلمثا   ماال 

لال من يا ن و دأل ةان د قخسدج دلمودسا
دألسض ا نا نق  ةا مجموةل ذ ا 
دلمودسا، كما أن ةمجال د قخسدجتا ا احيتا 

 .قجوث يايا
دلنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاقج دلقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوما 

 د جمالا
ا اأخ  ةا دلح يان د قنزد  دلمودسا دل يا ال 

 قكجا  دلقجوث دليايا
د قنزد  دلمودسا  تاأخ  ةا دلح ايا

 .دل يا ال وقكالا  دلقجوث دليايا
دمقادا لنتاال د ق ماس  اقال ةاه ق خاس دلمودسا  قنتاال دادق اا

دليشسال ةا م تال كوكا دألسض لقح ان 
دلم قواات دلم اشال لقجل من دلنال ا اشون ةا 

 إل دلخسا دلمقمق  ياامقاازدت مما أام 
دلمناخا  مشكلت مقنوةل مث  دلق حس ودلقخاس

 دلخ... 

ا قيس د قخل  مودسا كوكا دألسض غاس 
مقيو  كا قخل  دليشس دل ان ا اشون 

ز أو ةجاه، ةتو او   اديسل داذقماال لاقج
كام  منتوس كوكا  إل دلجنل دليشس  

 .دألسض

 شكا  دلياانال ودلسااضاات وةجزا ةن ذو ه يا دل سض ودل جا
ةا دلنتس خاسج دلناة ل ومشاذال مااجس   

ةتو اقاال شكل يااناا مكون من خ ان . دل الال
م ققامان  امثلن دل سض ودل جا ثال ا ي  
ذ د دلشك  دلياانا ةج  دل لدات دلم قال دلقا 

 ا قجزمتا إنقاج وقياا  دل ج  ودليضاي 

قجيال دحقااجات  إل ز دل سض ودل جا و اقج
ن دادق اا دألخضس ان ج  من دليشس، أل

قماماقتال ولال دليشس وذمومتال، ودذ
دلمنتوسدت دلسااضال لجودد ،  أودلنتساات 
وأكثس ثسدم لجيشس  ةتال أةم  إل ةتو ااةو 

وةلدقتال وكا  ا جكون واقال قحفازذال، إن 
داحقااجات مح  دذقمامه لا ت دحقااجات 

ومااال  ةق  ي  أاضا دحقااجات  ج اال
وزوجال اامكن داا تا ( نف ال) اكولوجال 

 .يي ا ل
امث  ددق اا دلسةاذال ةا دادق اا دلققجاا   دل ادلل داجقماةال

جزمد ثانواا من ةجال دادق اا و ا ةن سد إضاةا
 ا ققال اسد قه إا ي وسل ذامشال ةق 

دل ودل ادلل و اةا دادق اا دألخضس قق  دلم 
ةج   لةا دجا ما نف جه وقكون لتا دأل يقا

 .ي ض داةقياسدت مث  دلكفامل
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ااسل ةجال دادق اا دلققجاا  دلقأثاس دليايا  ليايادلقأثاس د
خاسج اديسل )متتس خاسجا  أوشام  أنهةج  

 (دذقمامه

حس  ةجمام دادق اا دألخضس ةج  
 دلقأثاسدت دليايال ضمن ن اده إاخا 

دلتا  دلسيا ا دادق اا دلققجاا  ذو دلنمو  دلنمو دادق اا 
  اال وكجما دزادا نمود كما دزادا دل اا اون 
 .ةتو اسقكز ي وسل شيه كامجل ةج  دلكمال

 أج دلنمو من  دألخضس أن ا قيس دادق اا
اتقال  ،دلنمو ذو إاااولوجال دلخجال دل س انال

دلحاال د ن انال، ( دلنوةال أو)أكثس يجوال 
ة جمام دادق اا دألخضس اقوجتون نحو 

  .دلحالل دلم ققسل دلم قادال ادق اد
 م ققسل مققجيل دأل ود 

 مسقف  مقو  /منخفض حسدك دألةما 
 مشقسكل/قضامنال قناة ال ةلدات  و  دل م 

 دل لدات م  دلمنشأت
 دألخسم

 نو اداقحاا ودلق  مخا س م ققجل

د ن ان ةا دادق اا دلققجاا  قحكمه دلم جحل  دلم جحل
 .دل دقال

ةا دادق اا دألخضس د ن ان قحكمه 
دلقضحال دلم جحل دلشخ ال ولكن 
 .ودألخل  ذا أاضا حودةز ذامل

 :الةص ر
قسجمل ةل دحما إ لح،  االقتصج  األخضر ةق ةا فن ال ظردا والسدجسدا والتحبد ،مولا  كوت كاقو،  -

 .35-88  ،  8010ل ، مجموةل دلنا  دل سيال، دلقاذسل، و دل ي ل دأل
 االقتصج  األخضر أ اة لتمقد  الت ةدا الةست اةا .2

ق زاز دلقسدي  يان دادق اا جتل ودليايل ودلقنمال دلم قادمل من جتل  إل اتا  دادق اا دألخضس 
أخسم، ةن  سا   اا ات ددق ااال ةاةجل لجحفات ةج  دليايل من دلمشكلت دلقا قودجتتا ودلقا قتاا 

ه دادق ااال دادق اا دألخضس له ميسسدق إل ال أن دلقحو  موقتتس دألالل دلمقنا حاال دليشس، ،
وال لم انال دلجتوا دلقا قيالتا دلحكومات ودلق ا  دلخا  قوداجقماةال وذناك دل ااا من دلحج دل

 .لجمشاسكات ةا مث  ذ د دلقحو  دادق اا 
ققوةس ةا أنش ل دادق اا دألخضس دلقاسل ةج  قوةاس ةس  لقحقا  دلقنمال دلم قادمل ةن  سا  

نمو دادق اا ، وقح ان إادسل دل اا ات دلحكومال، كما أن دادق اا إنشام ةس  ةم  جااال وزااال دل
 .مخقج ل أوسأ مالال  أودشقسدكال  تدألخضس انا ا مخقج  أنود  دادق اا،  ودم كانت ددق اااا

ن أاح  محجتا، ولكنه نقاجل دادقنا  دلمقزداا ي أوإن دادق اا دألخضس اا قيس ياال لجقنمال دلم قادمل 
قحقا  دلقنمال دلم قادمل دلم جويل لن اقحق  إا ةن  سا  قينا دادق اا دألخضس، ولن اكون 
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يا ق اةقنا قحقا  أذاد  دلقنمال دلم قادمل اون قحقا  دا قادمل دلقا قسقكز ةج  ةكسل دادق اا 
. ل دلم قادملخضس، وةجاه ةإن دادق اا دألخضس ذو مفتوال جااا ا قيس أادل وو اجل لقحقا  دلقنماألد

 .اوضح دل لدل يان دادق اا دألخضس وأذاد  دلقنمال دلم قادمل( 01)ودلشك  سدال 
 (12)الشكل رقم 

 السالقا بدن االقتصج  األخضر وأه اف الت ةدا الةست اةا
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 االقتصج  األخضر إلىتم دجت التمول  .3
 سا ل، اودجه دل ااا من دلقحااات  لإن دلقحو  نحو دادق اا دألخضس ازادا زخما واقحسك يوقاس 

ال ذ ا أذ اق ما  م اسا من جتل وق ا  ك لك قوةاس إ اس مليال لق زاز دلقنمال دلم قادمل وةاما اج
 :دلقحااات

 :تم دجت السةل .أ 
ق ادتا م  دل اا ل دليايال، ة اال وجوا دلمتاسدت د  من أذال قحااات دل م  دلنق  ةا دلمتاسدت و 

 لك ةاال  إل  قثماس دألخضس، ض  اد  ودلناشيل حااثا لجمتن ق و  لقجيال دلمق جيات دلمقخاسل  دللزمل
دلقن ا  يان دلقخ ا  دلو نا ووزدسدت دل م ، وةاال قحااا ادا  لجمتاسدت دلم جويل ادق اا دألخضس 

ايال لجمشاسا  أن م تال دلاو  ق قما ةج  ياانات نوةال اقال جم تا ةيس دليحوث ودلاسد ات دا قق  إ 
ق نا  وداال دلمتاسدت دلخضسدم، ويالقالا ةتناك  أج س م  دلخيسدم، من و اةن  سا  دلقش أودلمتنال 

 .حاجل لق واس أ الاا لقحااا داحقااجات دلمتنال دلخا ل ياادق اا دألخضس
 :تم دجت ةجلدا .ا 

ا قيس قحا  كياس، قق جا ةمجال دلقحو  نحو دادق اا دألخضس م ااس قمواجال كياسل، وذ د 
اجاا ةس  ةم  جااال ةا د اةات  ةالقموا  ةن س جوذس  ةا قكوان دأل و  د نقاجال لجفقسدم ود 

إمادادت دلينال  إل دادق ااال دلخضسدم، ك لك زااال ةس  و و  دلمجموةات دلمنخفضل دلاخ  
 .د نمايال، ومنتا م ااس دل ادل دلمقجاال ودلمااا دلنتافل وغاسذا دأل ا ال
ن دلق ا  دلخا  اا ق ا  يمفساا إجسدم دلقحو  دلم جوا نحو دادق اا دألخضس، إ  اجا إ

أن قج ا اوس محوس  ةا قموا  مشسوةات دليحث دل جما دللزال لق واس ( دلحكومات)ةج  دلاولل 
جما  من دلقكجفل وةجاه اجا قضاةس جتوا  أد مشاسا  دادق اا دألخضس وج جتا أكثس كفامل و 

قوةاس دلقموا  دللزال ل مجال  أج وخود  ودلمؤ  ات دلمالال دلكيسم ودلمجقم  دلاولا من  حكومات
  .دلقحو  نحو دادق اا دألخضس

 :التم دجت السدجسدا واالقتصج دا .ج 
قمث  دلقحااات دل اا ال ةقيل أماال دلقحو  نحو دادق اا دألخضس وق زاز دلقنمال دلم قادمل ةا 

قحااات خاسجال ققمث  ةا دلضخو  دلقا قماس تا دلاو  دلكيسم  إل   اولل، وقنق ال ذ ا دلقحااات أ
ودلمؤ  ات دلمالال دلكيسم ةا شؤون دلاو  دلنامال، وقحااات ادخجال ققمث  ةا دلثوسدت وداحقجاجات 

 .وةودم  ةاال دا ققسدس
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أما دلقحااات دادق ااال ةققمث  ةا دلمشكلت دادق ااال دلقا ق انا منتا دل ااا من او  
دل الال، ودلقا اوضحتا دلقانا دلمجحوت ةا دل ااا من دلمؤشسدت دادق ااال، حاث دسقف ت م اات 

زان دلقضخال ودلي الل ودنخفضت م اات دلنمو دادق اا ، وقفادال ةجز دلمودزنات دل امل وةجز مود
غاس  لك من دلمشكلت دادق ااال دلقا قحو  اون نجاح خ   دلقنمال  إل دلماةوةات وقسدكال دلااون، 

دادق اا دألخضس  وا شك أن وض  قجك دلمؤشسدت دزادا  ومد ي ا دألزمل  إل دلم قادمل ودلقحو  
دلم اةادت دنخفاض ل  إذ ا دألزمل  اؤا   مخجفات، ود  د د قمست 8002دلمالال دل المال ةا 

دلاو  دلمقخجفل ودنخفاض قحوالت دل امجان يالخاسج ودا قثماس دألجنيا دلمياشس  إل د نمايال دلمقامل 
نحو دلقحو  قسدج  م قواات دا قثماس دل اال، مادا اؤثس  جيا ةج  دلنمو دادق اا  وا سد  ةمجال  إل 

  .1دادق اا دألخضس
 :جالتم دجت التنجردا والتك ولوند .ع 

 إل قخش  دلكثاس من دلاو  خا ل دلاو  دلنامال منتا، أن اؤا  دلقحو  نحو دادق اا دألخضس 
حتس  أوسيما ضسديا  أوحودجزجمسكال غاس ضسوسال،  أوةسض حودجز غاس جمسكال ةج  دلقجاسل، 

ةج  دلمنقجات وةمجاات د نقاج دلقا ا ققي  م اااس دألادم دليايا دلقا ق ق ا  دليجادن دلمققامل 
ق ياقتا ول   دلقحا  دل   ا ا  دلقحو  نحو دادق اا دألخضس ةا ذ د دل اا ذو قأثاس دامقثا  

ةج  . أ الايهأو اس د نقاجقخا أودلقا قق جا ةاال أةاات ذاكجل دل ناةات من دلادخ  . لجم اااس دليايال
ققمث  ةا  لأما دلقحااات دلقكنولوجا. 2قناة اه دلشسكات، ماا يا خ ايس ةا د نقاجال وةس  دل م 

ودلم سةل  ادلحااثل، ةالقكنولوجا ادلفجول دلكياسل يان دلاو  دلمققامل ودلاو  دلنامل ةا مجا  دلقكنولوجا
دلاو  دلنامال ودلقا ا ققوةس  إل مل وا ق مح يانققالتا قمقجكتا دلاو  دلمققا( savoir-faire)دلفقال 

واج ا دلققاال . لااتا دلققناات دلحااثل ودلخااسدت دلفنال دألزمل لق يا  يسدمج دلقنمال دلم قادمل
اوسد مثمسد لجخاال ةا دلقحو  نحو دادق اا دألخضسد   ا اةا ةج  خج  ةس  دل م   ادلقكنولوج

قاج دلزسدةا واوةس قح ان نتال دلسةاال دل حال ودلق جاال، وا اةا ةا إضاةل دلخضسدم وا ت  زااال د ن
 .لجم قتجكان أد دامل أكيس ةج  دل ج  ودلخامات يأ  اس 

  

                                                           

االقتصج  األخضر فن سدج  الت ةدا الةست اةا والقضجء على الفقر الةبج ئ والفرص ( دا كود)اجقماةال لخسيا أ اا دلججنل دادق ااال ود -1
 17 ، ، مسج   ي   كساوالتم دجت فن الة حقا السربدا

 51-50،  دلمسج  نف ه -2
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 خالصا الفصل الثج ن
مفتوال دلقنمال دلم قادمل ةج  دذقماال دل الال من  تتوسا ةا ثمانانات دلقسن دلماضا، حاث قوجا  د قحو 

وقكالالاثس دل مجاالالات دلقالالا ألحقالالت  دل ااالا مالالن دلميالالسسدت ققالال  وسدم تتالالوسا كالحفالالات ةجالال  دلمالالودسا غاالالس مقجالالاال،
فقالس ودلزاالاال دلمفس الل ةالا ةالاا دلضسس ياليايل، ودا قخل  دلمفسا لجمودسا، ودلمشاك  دلقنموال ، وزااال حال دل

وقمقجالالالك دلقنماالالالل دلم الالالقادمل خ الالالاي  قمازذالالالا ةالالالن دلقنماالالالل دلققجاااالالالل، حاالالالث جالالالام مفتالالالوال دلقنماالالالل  .دل الالالكان
و ق الال   دلقنماالل دلم القادمل مالالن  دلم القادمل لجالسي  يالان مالالا ذالو ددق الاا  و دجقمالالاةا و يايالا و قكنولالوجا،

ان أخسذالا دألذالاد  دل الي ل ةشالس ودلقالا يالاأت يالنفالا  قحقاال  جمجالل دألذالاد  كال إل خل  آلااقتا و محقودذا 
 .8030دلقحااات دل المال دل اسيل حق  أةا   نل  إل دلق ا   أج ، من 8011ةا جانفا 

تتس دادق اا دألخضس نقاجل للزمل دلمالال و أزمل دلخ دم ودلمشالاك  دلياياالل، يتالا   8002وةا  نل 
ودلحفالالالات ةجالالال  دليايالالالل، وخجالالال  ةالالالس  ةمالالال  جااالالالال،  دلفقالالالس، قحقاالالال  دلقنماالالالل دلم الالالقادمل ودلققجالالالا  مالالالن أثالالالاس

. ودسقي ت ياادق اا دألخضالس ةالاات مفالاذاال كالالنمو دألخضالس، ودا القثماس دألخضالس، ودلق الوا  دألخضالس
أن دلقحالالالو  نحالالالو دادق الالالاا دألخضالالالس ا احالالالاث يالالالان ةشالالالال و ضالالالحاذا يالالال  يالقالالالاسج واق جالالالا ماكانازمالالالات 

 .دادق اا دألخضس و اجل لقحقا  دلقنمال دلم قادمل لنجاحه، ومؤشسدت لقاا ه، وامكن دةقياس
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 :تةاد 
دل ااا من دلق وسدت ودلقخاسدت من يانتا دلقوجه دل سا  شتات دليايل دل المال ةا دل قوا دلثلثل دألخاسل 

وداذقماال  تدلم جومات وداق اا انحو دلقجاسل دلاولال ودااال دلقكقلت دادق ااال، وققاال قكنولوجا
يالقضااا دليايال ودلقنمال دلم قادمل، ودا أةسزت ذ ا دلقخاسدت قحااات جااال ةج  دلاو  دلمققامل ودلنامال 

وأ يح دلقحا  دلسيا ا دل   اودجتتا ذو كافال زااال داسقتا دلقناة ال، ودلمحاةتل ةجاتا  ةج   ودم،
 .لمودكيل قجك دلقخاسدت

ن قحااا مفتوال دلقاسل دلقناة ال ا قيس م الل غاال دألذمال، حاث أن قحااا جودنيتا وأ  تا إويالقالا ة
أ ا ا لمقخ   دلقسدس ةا  دق اا دألخضسومحاادقتا ومؤشسدت داا تا وةلدقتا يالقضااا دليايال ودا

 :وا ق سض ذ د دلف   ثلث مياحث كمااجا . ااغل دل اا ات دادق ااال
 .دلقاسل دلقناة ال ةا دلفكس دادق اا : لوالةبمث األ 

 . محاادت ومسدح  ق وس ومناذج داال دلقاسل دلقناة ال: الةبمث الثج ن
 (.دلخضسدم)دلم قادمل دلقاسل دلقناة ال : الةبمث الثجلث
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 .الق رة الت جفسدا فن الفكر االقتصج ي:لوالةبمث األ 
ادسل دألةما  من  يادال  لقا شخ  قحااا مفتوال دلقناة ال دذقماال دلياحثان ةا مجا  دادق اا ود 

دلاولال، ومسا  لك أن ن دلقناة ال ولا ت دلمازل دلن يال ذا دلقا قحكال دلقجاسل أدلثمانانات، وذناك دةققاا ي
دلمازل دلن يال أ يحت غاس دااسل يمفساذا، ةج  قف اس ةمجاات د نقاج دلحااثل، ةا ت  دلق وسدت 

 .دادق ااال دل المال
 الت جفسدا إلىتحور ةفاوم الةدعة ال سبدا وصوال : الأو 

أذمال ةا دادق اا  نتساات دلقجاسل دلخاسجال أكثس أ يحتأن  إل لقا أات داكقشاةات دلجخسدةال 
دلمسكنقالال، وكانت  أودلاولا، وةا  لك دلودت كانت دلنتسال دادق ااال دل ايال ذا دلنتسال دلقجاسال 

لت قف اس أنما  و اوق اات ي ا  لك دلنتساات دلقا ح. ال 12ذا دأل ال لجفكس دادق اا  لخاال دلقسن 
 :دلقناة ال كمااجا إل فتوال دلمازل دلن يل و وا وقاةقات دلقجاسل دلخاسجال يان دلاو  وامكن شسح ق وس م

 االقتصج دون الكالسدكدون .1
ودلقا ق نا أن   س فاحس دادق اااون دلكل اكاون دلنتسال دلقجاسال خا ل ةكسل ل يل دلمجمو  دل 

 .دلفايض دلقجاس  ليجا مااقايجه ةجز قجاس  لجيجا دألخس
 (: 1191-1123)أ م سةدث  .أ 

، ودل   1771دنققا أاال  ماث ةكسل ل يل دلمجمو  دل فس  ةا كقايه ثسول دألمال دل   نشس ةاال 
يحاث ا ق ا  ك  دلشسكام دلقجاساان أن  اضح أن دلقجاسل دلخاسجال ذا ل يل دلمجمو  دااجايأو 

 قخ ا  دل م  دلاولا، مؤكاد أن دليجا إل دلفايال، وو   داال  ماث ةكسل قخ ا  دل م   داحققو 
 انقج أكيس إ د ما قخ   ةا إنقاج دل ج  دلقا لااه ممازل م جقل ةاتا، ولت د  مات نتساقه ينتسال 

 .1دلمازل دلم جقل
 (: 1223-1112) دفد  ردكجر و   .ق 

أتتس ساكاساو ةا نتساقه دلمازل دلن يال ةا كقايه مياائ دادق اا دل اا ا ودلضسديا لج نل 
، ي  إن دااال نلال شس ا ضسوساا لقااال دلقجاسل يان دليجاد( دلم جقلدلمازل )، إن دخقل  دلنفقل 1217

                                                           
، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث وقالة تحليله امباق ة (اقة خاصة الى العقاقشمع ا)البوقة الت افلية للواب العقيية عدنان فرحانة، -1

 .02، ص2103االستراتيجية، اإلمارات، 
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دلقجاسل ا قما ةج  دخقل  دلقكالا  دلن يال دل ج  يان دليجادن، واحق  دليجا مكا ا ةا دلقجاسل حق  

دلحقاقاللو كانت دلنفقات 
 1. نقاج جما  دل ج  ةاه أكيس ن ياا مقاسنل م  شسكاقه دلقجاساان 

و ثيات  حل نتساقه، د قخاال ساكاساو نمو جان ليجاان ذما دنججقسد ودليسقخا ، كانا اقاجسدن 
أن  إل ي ج قان ةق  ذما دلن اج ودلنيا ، ومن خل  ح اا قكجفل دلفس ل دليااجل قو   ساكاساو 

لو  أنهدلن اج، أ  دليسقخا  قمقجك مازل ن يال ةا إنقاج دلنيا ، يانما قمقجك دنججقسد مازل ن يال ةا إنقاج 
ن دليجاان  ا قفاادن من إقخ  ت دليسقخا  ةا إنقاج دلنيا  وقخ  ت دنججقسد ةا إنقاج دلن اج ة

.   أ  منتما إنقاج دل ج قان م او اأةج ، مما لو ح إ قتلك لك دلقخ  ، ودلقمق  يم قوم 
اجا أن ققوةس دلمناة ل دلكامجل، كما قفقسض  ذا ودأل ال دلقا دامت ةجاتا نتسال دلمازل دلن يال

جس دل ام  وحاا ذو دل   اؤل  قكالا  د نقاج، كما دةقسض أن أحسال دنققا  يان منا   دلاولل، و 
ن وق قيس ذ ا دلنتسال أ ال م تال دلنتساات دلحااثل ةا دلقجاسل  .2أاضا وجوا اولقان و ج قا

 .دلخاسجال
 (: 1213-1212)نون ستدوارت ةدل   .ج 

ساكاساو، لقف اس  ادذقمت ك  من نتسال دلمازل دلم جقل ألاال  ماث ونتسال دلمازل دلن يال لادةا
دااال دلقجاسل دلخاسجال يان دلاو ، ةج  جانا دل سض وأذمجت جانا دل جا ، ل د جامت نتسال جون 
 قاودست ما  مكمجل لتما، وأكات ةج  جانا دل جا، وح ا ذ ا دلنتسال ةإن سغيل ك  يجا ةا 

اس وةقا لم اات ، يم ن  أن دل ااسدت ققخهدل ج  ا قما ةج  مقادس د قسادادق نةسض  ااسدقه م
دلقياا  دلقجاس  دل ايا يان دليجادن دلمشاسكل ةا دلقجاسل، ولت د داال جون  قاودست ما  يإاخا  جانا 
دل جا ةج  دلقحجا  يتا  قحااا م اات دلقياا  يان ذ ا دليجادن، وينامد ةج   لك حاا مفتوال دلقودزن 

ال ا قاسدادت و ا   قكون ةاه دل ااسدت دليجا م دلوض  دل أنهيان دليجادن دلمشاسكل ة جاا ةا دلقجاسل، ي
 ج قه امث   جيه ةج  دل ج ل ( أ)دليجا دألخس دلمشاسك م ه ةا دلقجاسل، ي ياسل أخسم إن ةسض دليجا 

ن دنحسد  م ا  دلقياا  دلقجاس  دلاولا ةن م ا  دلقياا  دلقجاس  أودل كل  حاح، و ( ا)دليجا 
 .3ليجا من دلقجاسل دلخاسجال دلادخجا ةا دليجا ازاا مكا ا  لك د

 

                                                           
 النفقات الحقيقية تحدد بوحدات العمل الذي استخدم في إنتاج السلعة. 
 .05 ص، 2002 لى، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان،و، الطبعة األادتصاويات التالاقة الخاقاليةد وآخرون، اوحسام على د -1

 04، ص2112، مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، التالاقة الواليةأشرف احمد العدلي، -2

 .42، مرجع سبق ذكره، ص ادتصاويات التالاقة الخاقاليةد وآخرون، اوحسان على د -3
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 (: 1299-1919)هلدن أو ( 1219-1932)هكشر  .  
سال متمل ةا دلقجاسل دلاولال، نتي 1333ذجان ةا ةاال أو يان دل واااان ذكشس و اجام دادق اا

ةسدت و نتسال ذيل دلمودسا حاث  سحا ةكسل داخقل  ةا دل أوذجان أو -أ ج  ةجاتا نمو ج ذكشس
ت يان دلاو  و ان  يا دااال دلقجاسل دلخاسجال ذو دلقفأدلن يال ل ودم  د نقاج حاث قسم ذ ا دلنتسال 

أن اخج  دخقلةا ةا  أنهت من شو اةا مام وةست ةودم  د نقاج دلمخقجفل ةا ك  منتا، وذ د دلقف
دل ج  من ةودم  أ  اس ةودم  د نقاج ويالقالا ةا أ  اس دلمنقجات، نتسد اخقل  ما قحقاجه 

 .1لقجاسل يان مخقج  دلاو دد نقاج، مما ايسس دااال 
ا قيس دل م  وسأل دلما   أنهذجان ةن دلنمو ج دلساكاسا  ةا أو واخقج  نمو ج ذكشس و 

دل ن سان د نقاجاان دألكثس أذمال، يانما اسم ساكاساو أن دل م  ذو دل ن س د نقاجا دلوحاا، كما أن 
قسض أن دلققنال مقماثجل لكن  س  د نقاج قخقج  ةاما يان دلاو ، ودخقل  ذجان افأو -نمو ج ذكشس

 . س  د نقاج اؤشس ةج  دخقل  دلقولافل يان دل م  وسأل دلما 
 (: 1999-1912)فجسدلن لدو تدف  .ه 

ذجان من خل  اسد قان ةن دلقجاسل أو جامت نتسال لاونقا  لقثيت د وس نتسال ذكشس و 
أن  ااسدت دلوااات دلمقحال  إل  ا، قو ل ةات1351و 1353 ةاماندلخاسجال دألمساكال ةا 

دألمساكال ققكون من  ج  كثافل دل م  يالسغال من وةسل ةن س سأل دلما  لااتا ودن ودساقتا من دل ج  
، وذو ما اقنادض م  مضمون نتسال ذكشس "لخز لاونقا " ال إكثافل سأل دلما  وةسةت ذ ا دلنقاجل ي

 .ذجانأو و 
 سقفا ن ةن س دل م  أكثس قودةس من سأل دلما  ألمساكا و لك  أ ت نتسال  لك يودا أسج

دلكفامل د نقاجال لج ما  دألمساكا نقاجل دلقاساا ودلخيسل ودلق جاال، ومن ذنا ياأت مسدج ل مفتوال دلمازل 
 .دلن يال

 االقتصج دون الةجركسدون .2
-قأثاس دليايل دل اا ال( 1223-1212)تتس دادق اااون دلماسك اون وةج  سأ تال كاس  ماكل أ

 سد   يقا يان دل ما ،  أنهق وس سأ مالال دل و  دلحس ةج   دداجقماةال ةا دلقنمال دادق ااال وة سو 
ودلسأ مالاان ودليسجودزاان، وا قسةون يأن دلسأ مالال قشج  ةج  د ياد  لكن ةج  ح اا قحوا  ةن س 

واقس دلماسك اون يأن . ن غاس دااسان ةج  دنجاز إمكانااقتال دليشسالةياا دألجسل م زولا إل دل ما  /دل م 
                                                           

 .21، ص 2114الجديدة، مصر،، دار الجامعة العالدات الدتصاوية اال بوية الوالية: الدتصاو الوالوزينب حسين،  -1
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دلمناة ل قخج  دلسديحان ولكنتا قخج  خا سان ي وسل أكيس ياا من  لك، اسوج مفكسو دلماسك ال لوجتل 
وامكن إيسدز ماجام يه ي ض .   ةا دلح اجلو اا دلق أنتنتس ةاالل حاث ق س  دلقناة ال ةج  

 :1ادلماسك اون كما اج
 (:1922-1222)ةجكم ودبدر  .أ 

أخل   هأ ل دل لدل يان دلقاال ودلم ققادت دلاانال ويان دألادم دادق اا  لألمال ةا كقاي
 .1305دليسوق قانقال وسوح دلسأ مالال دل   نشسا  نل 

 (:1931-1223)نوعدف شوةبدتر  .ق 
دلققاال ذو نقاجل سكز شومياقس ةج  اوس دلمنتال ك ن س من ةنا س دلقناة ال، وأكا ةج  أن 

ن دلقاماس دلخل  مقجم  إ، "دلقاماس دلخل "  اةاال دلقودزنات، دلقا قفض  د ياد  ودلق وس دلقكنولوج
 .ةا كقايه دلسأ مالال وداشقسدكال ودلاامقسد ال  1338 نل  احو  يض ل نشا ات، وذ د مانشس 

 (:1923-1213)ألفرد  بن سلون   .ج 
ةا دلقناة ال، اقضمن وجتات نتس ةن د  قسدقاجال وةن س ق وس مفتوال د ادسل كماخ  سيال 

 .دلقنتاال، وأةكاس حو  ة الال دل مجال دلقنفا ال
 (: -1922)روبرت سولو  .  

 1328-1332اسل  ولو دل ودم  دأل ا ال لجنمو دادق اا  ةا دلوااات دلمقحال يان ةاما 
 .الودلخيسل دلمقزدا ا يسدز أذمال دلق جاال ود ياد  دلقكنولوج

 ال ظردجت الم دثا فن التنجرة ال ولدا .3
ذال ذ ا وأجامت دلنتساات دلحااثل ةا دلقجاسل دلخاسجال يشسوح مخقجفل ةن دلنتساات دلققجااال، 

 :دلنتساات ذا
 :(ستجفجن ل  ر ) ظردا تشجبه التفضدالت  .أ 

أن دلقجاسل دلاولال يان دليجادن دلقا لااتا  فحات مقشايتل، وق قنا  1311قشسح نتسال لناس  نل 
حاث قوجا أ ود  مشايتل ل وده  إل أن دليجا ا اس دل ج  دلم ن ل  ل و دأل: ةساضقان إل دلنتسال 

ا، و لك لم سةقتال دلكياسل يت ا أو أن دلمنقجان اقامون دلمنقجات دلجااال لخامل  ودتال دلمحجال  دلمحجال، إ 
دل و  ودحقااجاقتا، ولكن د نقاج لج و  دلمحجال اجا أن اكون كياسد يالقاسل دلكاةا لجمنشآت لقحقا  

                                                           
 .21، ص2101، منشورات الجامعة األردنية، األردن،الت افليةبثينة محمد،طالب محمد، -1
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 إل ودلفسضال دلثانال ةا أن دليجا ا اس دل ج  ودلمنقجات . ددق اااات دلحجال ومن ثال قخفاض دلكجفل
 .1م دلاخ دليجادن دلقا ققشايه م ه ةا دأل ود  وم قو 

ققاسا دلاخو   إل يالن يل للدق اا  لناس ةإن نمو قجاسل دل ج  دلمقشايتل يان دلاو  دلمققامل ا وا 
نمو  إل ةاما يانتما، حاث كجما كانت دلاخو  مققاسيل كجما كان دلقشايه ةا ينال دل جا كياس، مما اؤا  

ل من حاث دلاخ ، ود   اقال دلقياا  دلاولا كياس ةا دلقجاسل ةا دلمنقجات دلمقشايتل يان دلاو  دلمققاسي
نفل دل ن ، ويالقالا ةالقجاسل ذنا ةياسل ةن قياا   إل مايان اولقان مقشايتقان ةج  قنو   ج  قنقما 

ن ةس  دلقياا  قزادا كجما كانت ذ ا دلاو  مققاسيل من حاث إ لك ة إل ادخجا لجق اةات يا ضاةل 
 .2دلاخ  دلمقو  

 :(1939بوس ر )التك ولوندج  ظردا الفنوة  .ق 
يان دلاو   ات دلقكنولوجو اا قيس يو نس مؤ ل نتسال دلفجول دلقكنولوجال، ودلقا مفااذا أن لجقف

ققامل ةج  مازل ن يال مكق يل مققمق  دلاو  دل دلمققامل ودلاو  دلنامال أثس ةج  ذاك  دلقجاسل دلاولال حاث
ت و ا  وجوا قفو دأل ةامجان أ ا اان إل لن يل دجوا دلمازل قفودتا ةا دل ااا من دل ج ، واسج  و  إل أات 

ويما  .3دلمخقسةات دلجااال دلم قخاال، ودلثانا ذو دكق اا حقو  إنقاج وشسدم ان يا ةا دلفن دلقكنولوج
، ول لك اتتس ما ا م  دلفجول ا  من دلقكنولوجاو ام قوم مق  إل ا امكن لجما  دلاو  دلو و   أنه

 .لدلقكنولوجا
 :4ودةقما يو قس ةا قف اسا لنمو ج دلفجول دلقكنولوجال ةج  م  جحان ذما

 تا ةا إ قتلكوذا قجك دلفقسل دلزمنال يان يادال إنقاج دل ج ل ةا دلاولل دألال ، ويادال  :فنوة الحلق
 .دلخاسج

  وذا قجك دلفقسل دلزمنال يان يادال إنقاج دل ج ل دلجااال ةا دلاو  دألال، ويادال إنقاجتا ةا  :فنوة التقلد
 .دلخاسج

                                                           
 .02ومقارنة، مرجع سبق ذكره، ص ةدراسة تحليلي: (مع إشاقة خاصة الى العقاق)البوقة الت افلية للواب العقيية عدنان فرحان،  -1

 
2-christianaubin,philipenorel,economieinternationale :faits,théorie et politiques, édition du seuil, paris, 2000, 
p66. 

 .52، ص2115، دار المحمدية العامة، الجزائر، موخب لعلل الدتصاوسكينة بن حمود، -3

 .022ص، 2101، دار المنهل اللبناني، بيروت،التالاقة الوالية فو عصق العالمةمحمد ذياب،  -4
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من ةقسل ةجول دل جا،  اجاا أ و  زمنقوقخقج  دلفقسل دلزمنال يان دلفجوقان، حاث قكون ةقسل ةجول دلق
وذا دلقا قفقح دلمجا  أماال دلقجاسل دلققنال  أو لولت د ا ج  ةج  دلفجول دلزمنال يانتما دلفجول دلقكنولوجا

 .دلاولال ةا ذ ا دل ج ل
 (: 1999-1913فدر ون ) ظردا  ور مدجة الةنتةع  .ج 

نتسال اوسل حاال دلمنقج ةا دلقجاسل دلاولال، لاتتس أن ذاكجل دلميااات  1317ققاال ةاسنون  نل 
دلاوسل قياأ من ققااال دلمنقج ثال  ن ذ اأدلاولال لا ت نتايال ي  ققخاس يقخاس مسدح  اوسل حاال دلمنقج، و 

ن دلمازل دلن يال لت د دلمنقج إنمو ذ د دلمنقج، وي ا  لك مسحجل دلنضج ثال مسحجل دانخفاض، ولت د ة
 .قنقق  يمسوس دلزمن من يجا ألخس

مما  ي  اقضح أن مفتوال دلمازل دلن يال أ يح غاس دااس يمفسا ةج  قف اس ةمجاات د نقاج 
دل مالل  أوشك  كام ، ولال ق ا دلمازل دلن يال دلقا ققسكز ةج  قودةس دلخامات دلمحجال ودلقجاسل دلاولال ي

منقج ةج  آخس،  أو دأل ود  دلمحجال دلمخجقل، ذا دلحاةز ةج  قفضا   ناةل ةج  أخسمأو دلسخا ل 
 يا دلقناةل وداناماج ةا دادق اا  أو ولال ق ا دأل ال ةا إنشام وق واس دل ناةات دلم ققيجال

 .1دل الما
جامت  اأنتغاس أن دلنتساات دلقا أةقيت نتسال دلمازل دلن يال لال قكن ياال لتا ي  امكن دلقو  

لققكام  م تا وا ق قيالتا، حاث أضاةت ةجاتا دل اي  دلااناماكا، لق يح أكثس ودد ال ومليمل م  
دلمازل دلن يال دامت  أن قجك دلنتساات دلقا قجت نتسال إا. خ اي  دلنتاال دادق اا  دل الما

قف اسد جزياا لي ض دأل ياا دلم ؤولل ةن قودةس دلمازل دلن يال ةقا سكزت ك  دلنتساات ةج  مقخاس 
من دلمقخاسدت دلمف سل لجمازل دلن يال ودألنما  دلقجاسل دلخاسجال، اون أن قنجح أ  من قجك دلنتساات 

 .لن يال اون دلي ض دألخسةا إاجاا قف اس شام  أل ياا قمق  ي ض دلاو  يالمازل د
إاجاا نتسال جااال أكثس داسل وأكثس قف اسد اقجاذات دلاولال دلجااال ودا ددقسح  إل ل د تتست دلحاجل 

 .نتسال  ماذا دلقناة ال porterيوسقس
 

                                                           
، المصقيين ندياس الميوة الت افلية للبطائ الص اعو فو الدتصاو المصق  المؤتمق العالمو ال الث االعشقين لالدتصاويينجوى على خشية،  -1

 .10،ص2103القدرة التنافسية لالقتصاد المصري،مصر،ماي 
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 ةفاوم الق رة الت جفسدا: ثج دج
دي  دلق  انات أو دلثمانانات و دخس أو ا ا مفتوال دلقناة ال من دلمفاذاال دلحااثل دلقا أخ ت ققيجوس ةا 

، دل   كان دل يا  لقينا مفتوال Michael porterةج  اا مجموةل من دل جمام أيسزذال ماش  يوسقس
ودل ناةل و لك ةا كقايه دل    دلمنشألةا دليادال مفتوال دلقناة ال ةج  م قوم  قناو دلقناة ال، ودا 

دلمفتوال ةج  م قوم دلاولل و لك ةا دلكقاا دل    قناو ، ثال داال ييجوسل دلمفتوال و 1320ةاال  أ اسا
 ".دلمازل دلقناة ال لألمال" ي نودن  1333أ اسا ةاال 

خقل  مح  دلحااث ةاما إ د إوا قيس مفتوال دلقناة ال مفتوما م قاد وغامضا، حاث اخقج  ق سافه ي
 .اولل أود ا   أوكان شسكل 

 تسردف الت جفسدا على الةستوى النعئن .1
مقاسنل يمفتوال  لفتوال دلقناة ال كأادل قف اس ذاك  دلقجاسل دلخاسجال، دق   يالااناماكاداال يوسقس م

دلمازل دلن يال واخقج  ح ا م قوم دلقحجا  وقوزا  دلقخ ا ، ومنه نجا مفتوال دلقناة ال ةج    اا 
ةا يحثنا ذ د اقال د ق ما  م  جح دلمازل دلقناة ال  .، وةج    اا دلق ا  وةج    اا دلاوللدلمنشأل

دلق ا  ةا حان ا ق م  م  جح دلقاسل دلقناة ال لجق ياس ةج  دلقناة ال  أو دلمنشأللق ياس ةن قناة ال 
 ةج  م قوم دلاولل

 :الة شأةتسردف الت جفسدا على ةستوى  .أ 
لق كل أسي ل  دلمنشألجامت مخقج  دلاسد ات دلقا دذقمت يمفتوال دلمازل دلقناة ال ةج  م قوم 

،دا قادمل، ةالسيحال ذا (دلم اذمل ةا دلقجاسل دلاولال)م اااس أ ا ال ذا دلسيحال، دلقماز، دلقفو  
دلشسكل ةج  قحقا  سيح مض سا داي  لل قمسدس، ودلقماز ذو نجاح دلشسكل ةا  أو دلمنشألدلقاسل 

كلذما، أما  أوقكجفل منخفضل ن ياا  أوقحقا  داخقل  ةن دلشسكات دألخسم من خل  منقج مماز 
ما دا قادمل ةاق ا يتا د قمسدس أدلقفو  ةاق ا يه زااال دلشسكل لح قتا ةا دأل ود  دل المال، 

م  دألخ  ي ان داةقياس دلحفات ( دلسيحال، دلقمااز، دلقفو )ل  و شسكل يال نا س دلثلثل دألدحقفات دل
 .ةج  دليايل

ودا جامت دلق سافات . إن دلم اااس دألسي ل دا اقخاس قسقايتا وأذماقتا ح ا دلق وسدت دادق ااال
ةاه أن  كس، يانما مما ا شدثنان من ذ ا دلم ااا أول لقشم  ودحا أدلمخقجفل لجمازل دلقناة ال لجمنش

                                                           
-ميشاب ياقتقMichael porter (0912-) :بجامعة هارفارد لألعمال، ويعتبر األب الروحي  هو العميد األعلى لجامعة وليام لورنس المحلقة

 .للتنافسية
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ومن أذال دلق سافات دلخا ل . دلقا قحق  دلم اااس دألسي ل م ا دلمنشأل دت دلمازل دلقناة ال ذا  دلمنشأل
 :يالمازل دلقناة ال لجمنشال مااجا

  تسردف  و جل  نن ةجكفدترد ج (Donald G Mcfetridge:) دل أسكز ةا ق سافه لجمنش
ق نا داسقتا ةج  قحقا   دلمنشألضح أن دلقناة ال ةج  م قوم أو دلقناة ال ةج  م ااس دلسيحال حاث 

ك  ما  أومن خل  قح ان دلجوال  أوأسياح وزاااقتا من خل  زااال د نقاجال وققجا  قكالا  د نقاج 
من دل و  مؤشسدت متمل  ألدلمنشن ك  من م ا  دلسيحال ودلقكجفل ود نقاجال وك لك ن اا أ ي  ودةقيس 

 .1لقاال قناة اقتا
 سكزت ذ ا دلججنل ةج  م ااس  دلسيحال ودلقماز، حاث قسم أن :تسردف لن ا الرئجسا األةردكدا
دلقا امكنتا أن ققاال دلمنقجات دلنوةال دلممازل ويقكجفل منخفضل مقاسنل  دلمنشألدلقناة ال ذا قجك  دلمنشأل

م  مناة اتا دلمحجاان ودلاولاان ويما اضمن قحقا  دلمؤ  ل لجسيح  وا  دلمام وداسقتا ةج  ق واض 
 .2دلمشقخجان يتا وقوةاس ةايا مجز  لمالكاتا

  تسردف كوتلر فلدق(kotterphilipe)*: سكز كوقجسkotler  ةج  م ااس  دلقماز ودا قادمل
أكثس يحاث ا ا ق ا  أو ةج  دألادم ي ساقل  دلمنشألا داسل أنتحاث ةس  دلمازل دلقناة ال لجمنشال ةج  

ا قحقا  دامل كياسل لجزيون أنتينام دلمازل دلم قادمل ودلقا من ش دلمنشألانيخا ةج   أودلمناة ون ققجااذا 
 .3دلمنشألسيحال  مما اضاة  ةمجال دلشسدم ويالقالا

سيحتا يشك  م سا أةج  زااال  دلمنشألا داسل أنتل يأمما  ي  امكن ق سا  دلمازل دلقناة ال لجمنش
نقاج  ج  وخامات مقمازل مقاسنل ي دلمناة ل، وك لك قحقا  دلقفو  وم اات نمو مسقف ل  المنشألوم قادال ود 

   (زااال ح قتا من دأل ود  دلمحجال ودل المال)

                                                           
-وا الو الو ماكحيتقيجDONALD G MCFETRIDGE : مجال اهتمامه االقتصاد.ا، كندااوتأوبروفيسور بقسم االقتصاد في جامعة كارلتون في 

 .الصناعي، االبتكار، التنافسية
1-Donald g mcfetridge,competitveness : concepts and measures,occasional paper 
noos,ottawa,canada,1995,pp3-4. 

، 2111، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 00، مجلة العلوم اإلنسانية، العددالت افلية ا ماذج اإلواقة اللتقاتياليةالميوةاحمد باللي، -2

 .245ص
*- كاتلق فليبkotterphilip :(0530- ) التسويق، والتسويق الدولي بجامعة نورث وسترن بشيغاغوهو أستاذ إستراتيجية. 

3-kotlrer philip. Marting managment analysis  planning implement and control, newdelhi, 1997, p 35. 
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 :الص جعا أوتسردف الت جفسدا على ةستوى القحجع  .ق 
ل أا قيس مفتوال دلقناة ال ةج  م قوم دلق ا  مقشايتا ةج  حا كياس م  مفتوال دلمازل دلقناة ال لجمنش 
ن دلق ا  دل   اقمق  يمازل قناة ال اقضمن شسكات دااسل ةج  دلمناة ل ةا دأل ود  دلمحجال ودلاولال أل

 .مض ساوقحقا  أسياح ةج  أ ال 
 أوجامت ي ض دلاسد ات لقسكز ةج  م اااس جااال ةا ق سا  دلقناة ال ةج  م قوم دلق ا   أنهإا 

 lallا  ةقا ةس . دل ناةل كالقاسل ةج  زااال إنقاجال ةنا س د نقاج وقحقا  م اات نمو م قادمل
ال يجانا حاةتتا ةج  ا داسل دل ناةل ةج  ق واس كفامقتا دلن يأنتدلمازل دلقناة ال لج ناةل ةج  

 .1م اات نمو م قادمل
دلق ا  اسد ل  أوت مفتوال دلمازل دلقناة ال ةج  م قوم دل ناةل قناولومن يان أشتس دلاسد ات دلقا 

جانا د نقاجال وداسقتا ةج  داحقفات يقفودتا ةا  إل حاث اسكز ةج  م اااس أخسم  porterيوسقس
نما أاضا ةا مجا  دا قثماس، يا ضاةل  إ قناا ذ د  إل دأل ود  دل المال لال ةق  ةا مجا  دلقجاسل ود 

دلق ا  ةج  دلمناة ل ةا دل و  دلمحجا، وذ د ما  أوداسل ذ ا دل ناةل  إل دلقفو  ةا دأل ود  دل المال 
لا لينام دلمازل دلقناة ال، وضسوسل دنقتاج أو منا   كيال و  دلمحجا porter ا كل دذقماال يوقس 

 .2ودا قثماس  إ قسدقاجال ةالمال لجمناة ل ةا مجا  دلقجاسل
 .أما ةاما اخ  ق سا  دلقاسل دلقناة ال  اقال دلق س  له ةا دل ن س دلمودلا

 (الق رة الت جفسدا)تسردف الت جفسدا على الةستوى الكلن  .2
ن مفتومتا اقماز قحااا ق سا  دلقاسل دلقناة ال غاال ةا دألذمال ومن دلمتاال دل  يل، و لك ألأن 

جز دلكياس ةا دلمازدن دلقجاس  لجوااات    تتوس لتا قزدمن م  تتوس دضال دلأو يالحادثل، حاث أن 
دلخاسجال، وقجاا ، وزااال مااوناقتا نخا ل م  دلاايا( 1327-1321)دلمقحال دألمساكال خل  دلفقسل 

داذقماال يتا يادال دلق  انات من دلقسن دل شسان كإةسدز  يا ا لما أ ج  ةجاه يالنتاال دل الما دلجااا 
، حاث امكن (دلكجا)ولقا ق اات دلق سافات دلمقامل ةج  ذ د دلم قوم . وتتوس ما ا م  يال ولمل

 :قق امتا كمااجا
 
 

                                                           
1-lall s , promoting industrial competitiveness  in developing countries , lessons from asia, economic paper  
no 39, common wealth  secretariat ,london,1999. 
2- porter m,The competitire advantage of  nations, the Macmillan press, newyork,1990,p10. 
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 :ةفاوم الةؤسسجت ال ولدا للق رة الت جفسدا .أ 
 :واضال دلق سافات دلقالال

  تسردف الة ت ى االقتصج ي السجلةن للت جفسدا(WEF:) 
 وس ق سافه  حاثدلمنقام دادق اا  دل الما ق سافات مق اال لجقناة ال ةج  مادس ةال  نودت،  داال
ادخ   ا داسل دلمنتمانأنتي" 1323دل نو  ةاال  اةا ققساس  تاةسة  إةيس دلزمن،  دلقاسل دلقناة ال لجمفتوال

نقاج وق وا  دل ج  ودلخامات يخ اي تا دل  سال وغاس دل  سال، دلقا قج جتا   دلاولل ةج  ق ماال ود 
ةقياسا إلقا أكا ذ د دلق سا  ةج  اوس دلمنتال ةا قاةاال دلقاسل دلقناة ال ي". أكثس جا يال من مناة اتا
 .م اس لليقكاس ودلقجااا

داسل دلاولل ةج  خج  دلمزاا من "ا أنتدلقاسل دلقناة ال ةج  داال دلمنقام يق سا   1335وةا ققساسا ل اال 
، وا كل ذ د دلق سا  دل لدل يان دلقاسل دلقناة ال وخج  1"دلثسول ةن مناة اتا ةا دأل ود  دل المال 

دلقاسل دلم قمسل ةج  قحقا  م اات نمو مسقف ل "ا أنتةسةتا ي 1337وةا ق سا  أخس ةاال . دلثسول
وا كل ذ د ، 2"ين اا دلفسا من دلناقج دلمحجا د جمالا دلحقاقا الفسا دلحقاقا مقاا م قادمل ةا اخ  د

دلق سا  دل لدل يان دلقاسل دلقناة ال ودلنمو دادق اا  مقا ا يم اات نمو ن اا دلفسا من دلاخ  
 .دلحقاقا

 ااال نم  دلمؤ  ات ودل اا ات "خ  دلمنقام يمفتوال أخس لجقاسل دلقناة ال وذو أ 8000وةا ةاال 
ودا سكز ذ د دلق سا  ةج   .3"م اات دلنمو دادق اا  ةا دلمام دلمقو   إسقفا دادق ااال دلقا قاةال 

اسل جقل ا، داال مفتوم8003دل نو  ةاال  اةا ققساس دلمنقام أن  إا. دلجما  يان دلق اةات دادق ااال
داسل دلاولل ةج  إنقاج  ج  ةساال وجااال وحااثل ق قنا ةج  دل ن س " اأنتا فتا ةاه يدلقناة ال لجاولل 

نخفاض قكجفقتا ودول م ااسذا إولال ةج  دلمزداا دلن يال دلقايمل ةج  ققااال منقجات قق ال ي ادلقكنولوج
حاث قوجا ةلدل وثاقل  ال ن س دلقكنولوج، ويالقالا سي  ذ د دلق سا  يان دلقاسل دلقناة ال ود4"دل يا ال

 .يانتما، ويالقالا يالجوال ودلققنال
 8018-8011اخ  دلمنقام ةا ققساس دلقناة ال دل المال ل اال أوقودكيا م  دلق وسدت دل المال ةقا 

وجوا ةلدل دوال يان دلقاسل  إل شاسد م( sustainablecompetitiveness)مفتوال دلقناة ال دلم قادمل 

                                                           
1-world economic forum (WEF), the global competitiveness report,geneva, switzerland ,1995 , p36. 
2-World economic forum (WEF),the global competitiveness report,Geneva , switzerland,1997,p 84. 

3-lall s,comparingnational competitiveness performance and economic analysis of world economic forum 
competitiveness index, working paper no 61 , Elizabeth house,oxford,2001,p53. 

4-world economic forum (WEF) , the global competitiveness report , geneva, switzerland,2003.p25. 
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مجموةل دلمؤ  ات ودل اا ات "دلقناة ال ودلقنمال دلم قادمل، ومن ثال ةقا قال ق اا  دلق سا  لا يح 
 اودل ودم  دلقا قحاا م قوم د نقاجال ةا دلاولل ما، م  ضمان داسل دألجاا  دلقاامل ةج  قجيال دحقااجاقت

 .1"دلخا ل
دلقاسل دلقناة ال لتا ةلدات وثاقل يك  من دلق سافات دل ايقل لجمنقام دادق اا  دل الما اقضح أن  

من اوس دلمنتمان ادخ  دلاولل وخج  دلثسول وقحقا  نمو ددق اا  ان كل ةج  م قوم دلم اشال كما 
ودلقنمال دلم قادمل ةا دل نودت  اةج  دل ن س دلقكنولوج تود قنا ،دذقمت ياادق اا دلكجا ودلجزيا

 . دألخاسل
ساذا دلمنقام دادق اا  دل الما قا  ةج  أن مفتوال دلقاسل دلقناة ال لال أو إن ق اا دلق اسا  دلقا 

نما ذو ةا قخاس م قمس   .دلم  اات ةج  دل احل دلاولل يقخاس قخاسا اكنا ود 
 تسردف ةسا  الت جفسدا ال ولدا: 

 2:اسم م تا دلقناة ال دلاولال أن دلقاسل دلقناة ال ذا داسل دليجا ةج 
  سقفا ، و أد قكجفل )ياا أن انقج أكثس وأكفأ ن  .(دلجوال، دلمليمل د 
 أ   دت دلقامل دلققنالن ايا  أكثس من دل ج  دلم ن ل، ودلقحو  نحو دل ج  ةالال دلق نا  و أ ،

دلمضاةل دل المال ةا دل ودان دلخاسجا ودلمحجا، ودلح و  ةج  ةوديا دكيس مقمثجل ةا اخ  
 .وذو دحا ةنا س دلقنمال دليشسال ،دوما أةج  لجفسا و   نمو م سا

  أن ا قق ا دا قثماسدت دألجنيال دلمياشسل يما اوةسا دليجا من يايل منا يل ويما قسة ه
دا قثماسدت دألجنيال دلمياشسل ويما قسة ه دا قثماسدت دألجنيال من دلمزداا دلقناة ال دلقا 

 .دلمزداا دلن يال إل قضا  
قق ج  دلقناة ال دلو نال ياألادم دلحالا ودلكامن " دلموجز دلقالادلق سا   إل ودا قو   دلم تا 

، وي لك دسقي  ذ د دلق سا  ياألنش ل دلق ااسال "لألنش ل دادق ااال دلمسقي ل يالقناةل م  دلاو  دألخسم
 .ومناة ل دلودسادت ودا قثماس دألجنيا دلمياشس

  تسردف الةسا  ال ولن للت ةدا اإل اردا(IMD:) 
دلقاسل ةج  خج  دامل مضاةل ققمكن من خللتا من "ا أنتي 1337دلم تا دلقاسل دلقناة ال ةاال ةس  

وذ د " زااال ثسوقتا، وك لك ةن  سا  إادسل دأل و  وةمجاات دلقشخا  يشك  ة ا  مؤثس ةالماا ومحجاا

                                                           
1-world economic forum (WEF),the global competitiveness report, Geneva, switzerland,2011,p54. 

 .1-2صص ، 2113، المعهد العربي للتخطيط، الكويت،24، جسر التنمية، العدد البوقة الت افلية اديالهامحمد عدنان وديع،  -2
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جايل لأل ود  دلق سا  اوضح أن دلقاسل دلقناة ال مسقي ل ي ادقتا د نقاجال ومام داسقتا ةج  دا ق
دل المال، و لك من خل  إادسل أ ولتا وةمجاات دلقشخا  دلقا اق ا يتا ما قمجكه دلاولل من ةودم  

 .إنقاج
 ن االقتصج ي والت ةدا وجتسردف ة ظةا التس(OECD:) ن ودلقنمال دلقاسل و اةسةت منتمل دلق

دلموجتل لأل ود  دلاولال وةا ت  دلاسجل دلقا امكن وةقتا إنقاج دل ج  ودلخامات "ا أنتلقناة ال ةج  د
أ ود  حسل وةاالل يحاث قحاةت يموجيتا دلاولل ةج  دلمادخا  دلحقاقال لمود ناتا، وقو   ةاتا ةج  

اةال داسل دلمنشآت ودل ناةات ودألدالاال ودلاو  "ا أنت، وذناك ق سا  أخس لجمنتمل ا سةتا ي1"دلمام دل وا 
 .2"ج، ومن ثال سة  م قواات دلاخو  دلحقاقال لقجك دل نا س ةا سة  م قواات دلقوتا  ل نا س د نقا

دلقاسل ةج  إنقاج دل ج  ودلخامات دلقا " ا أنتكما ق س  دلمنتمل ةا وثاقل أخسم دلقاسل دلقناة ال ي
 .3"قودجه دخقياس دلمزدحمل دلخاسجال ةا دلودت دل   قحاةت ةاه ةج  قو ا  دلاخ  دلمحجا دلحقاقا

د نقاجا  ن دادق اا  ودلقنمال اسقكز ةج  م قوم دألادمأو  سا  منتمل دلق ومما  ي  نلحت أن ق
 .وم قوم م اشال دلفسا

 أنشأ ذ د دلمججل يمققض   جا :تسردف ةنلم السدجسا الت جفسدا للوالدجت الةتم ة األةردكدا
ةا أ ياا  لقكوان لجنل ليحث قناة ال دل ناةات دألمساكال، ودليحث" ساقان"من  س  دلسيال دألمساكا 

داسل "ا أنتودا ةس  ذ د دلمججل دلقاسل دلقناة ال ةج  . لقاذوس داسقتا دلقناة ال أماال مثالقتا دلاايانا
دلاولل ةج  إنقاج  ج  وخامات قناةل ةا دأل ود  دل المال وةا نفل دلودت قحق  م قواات م اشال 

 إل واسي  ذ د دلق سا  دلقاسل دلقناة ال يمام نجاح منقجات دلاولل ةا دلنفا  ". دل وا  ج م سال ةا دأل
 .دأل ود  دلاولال، ويشك  م قمس ولال آناا

  سويا دلقاسل دلقناة ال ةا دجقماةه و ةس  دلمججل دأل:روبن للت جفسداوتسردف الةنلم األ
يال لم قوم م اشل مود ناتا وقوةاسذا م قوم داسل دلاولل ةج  دلقح ان دلاد"ا أنتي 8000ييسشجونل ةاال 

وةجاه  .4"قشخا  ةالا ومقما ك دجقماةا، وذا قخ ا مجاا ود  ا، وقخ  ك  دل اا ل دادق ااال
 .م قوم دلم اشل إسقفا سويا ةج  و اسكز دلمججل دأل

                                                           
1  - OECD,Industrial competiveness ,workingpaper, no 9107,OFCD,1992,p237. 
2  - OECD,industrial competitiveness, workingpaper,no 4117,OECD,194,p05. 

 .19،ص2112، المعهد العربي للتخطيط، الكويت،"حالة مصق"الية واق الحكامة الواعل للت افلية الوطارق نوير،-3

4  - Michel debonneuil & fortgnelionel, la compétitivité,conseil d’analyse economique, paris,2003,p 13. 
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 دألادم "ا أنتا س  دلم تا دل سيا لجقخ ا  دلقاسل دلقناة ال ي:تسردف الةسا  السربن للتخحدح
دل سيال ةا إ اس دلق اةات ودألنش ل دلقا قق سض  تدلن يا دلحالا ودألادم دلن يا دلكامن للدق اااا

وي لك اسقكز ذ د دلق سا  ةج  أادم دادق اا ي فل ةامل . 1"لجمزدحمل من دي  دادق اادت دألجنيال
 .وا ان دلق اس ودل ججوأادم دلق اةات دلخاض ل لجمناة ل ي فل خا ل ةا دأل

ياأل ود  دلخاسجال، و لك  دلقناة الا قسي  أنتنلحت من ق سافات دلمؤ  ات دلاولال لجقاسل دلقناة ال، 
سقفا م قوم د نقاجال ةن  سا  دنخفاض قكالا  د نقاج و  إسقفا من خل   م قوم جوال دلمنقج،  د 

سقفا واقسقا ةن  لك زااال دلقامل دلمضاةل، ومقو   اخ  دلفسا و  م قوم دلم اشل دل ان احفز دل جا  د 
اجاا  و  محجال واسم دلي ض  ا مسحجل ق ي  دلقوجه لج و  دل المال، كما اسقي  أنتدلمحجا لجمنقج ود 

 .يم قوم دألادم د نقاجا مام داسقه دلاولل ةج  ج ا دا قثماسدت دألجنيال دلمياشسل
 :للق رة الت جفسدا نبسض االقتصج دد فتسجرد .ا 

اسا  دلمخقجفل لجقاسل دلقناة ال دلقا دامقتا دلمؤ  ات دلاولال ذناك مفاذاال قينقتا جانا دلق  إل 
 :دل ااا من دلاسد ات ودادق اااان، ومن أذمتا مااجا

 تسردف بورترporter :أكا يوسقسporter  زااال د نقاجال وسة  "ةج  أن مفتوال دلقاسل دلقناة ال ذو
دل المال، ومن ثال ةج  دلاولل أن  دا ود  م قوم دلم اشل، يما ان كل ةا دلنتاال ةج  ح ل دلاولل ةا
أن  إل كما أشاس . قحقا  داسقتا دلقناة اللققخ   ةا إنقاج قجك دل ناةات  دت د نقاجال دألةج  

ق قما من قحقا  دلمازل دلقناة ال دلم قادمل ةا  ناةات م انل يالمقاسنل ( لقاسل دلقناة الد)قناة ال دلاولل 
أن دلم ن  دلوحاا دلم يس ةن  portor وةا ق سا  أخس أكا يوسقس 2"يالمناة ان دآلخسان ةا او  دل الال

لزااال كفامل د قخادال ق سا  دلقاسل دلقناة ال ذو د نقاجال، موضحا أن دلقناة ال ق نا داسل دلاولل ةج  د
 .3سة  م قوم م اشل مود ناتا إل مودساذا، وسة  جوال منقجاقتا، وقحااا أجوس ةاالل إضاةل 

 ،لسن إتسردف كل ةن هجردسون، لكدران((andrew harrison,ertugrul dalkiran,ana elsey  
 مناة ل دأل ود  إل داسل دليجا ةج  قولاا ن يا لمزاا من دلثسول، يالقاال "  لقاسل دلقناة ال ذاد

 .4"دل المال

                                                           
 .20، ص2102، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 2102تقرير التنافسية العربية -1

2-Porter M. the competitiveadvantage of nations, op.cit.p13. 

3-porter M ,on competition, updated and expanded edition, MA :harvard business school press , 
boston ,2008,p171. 

4-Harrison andrew, ertugruldalikiran,enaElsey,business international et mondialisation :vers une nouvelle 

europe,1
er

 eductions de dubook université, paris,2004,343 
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 تسردف لورا تجدعن( :Laura D’andred Tyson:) ا ا دلق سا  دل   دامه لوسد قاازن من
داسل اولل ما ةج  إنقاج  ج  وخامات " ا أنتدلقناة ال ي إل أكثس دلق سافات شاوةا، ودل   قال خلله د شاسل 

مقو   ن اا دلفسا من  إسقفا قجيا دحقااجات دأل ود  دل المال وق اةا ةا  دت دلودت ةج  قحقا  
 .1"دلاخ  دلقوما ودل م  ةج  دلحفات ةجاه ود قمسدساقه

  تسردف رالف ال  ور(Ralph Landou :) دلقناة ال ةكسل ود  ل قضال "اسم سدل  اناوس أن
 .2"د نقاجال دلكجال وم قواات دلم اشل ودلنمو دادق اا 

  ل  نتون أتسردف(R. Aldington :)  داسل دلاولل " ا أنتلانجقون دلقاسل دلقناة ال ةج  أا س
ن دلقاسل أجق سا  دل   اقو  يلوذ د مكاةئ  ،"زمل لمودجتل دلحاجات دلو نال للةج  قولاا دلمودسا د

ااد  دلمنقجات " دلقناة ال ذا  دلخامات ةا دلقجاسل دلاولال يانما اك ا ةوديا  أوداسل يجا ما ةج  خج  ود 
 .3(Scott and Lodge)وذو دلق سا  دل   قيناا  كوت ولواج " مقزداال لمودساا

  ردج بولثو أتسردف  (Andrea Baltho:)  أن ق سا  دلقاسل  ناساا يولثوأاسم دادق اا
أن اسقي  يأذاد  دل اا ل دادق ااال دلقا ققمث  ةا قحقا  قودزن ادخجا وخاسجا ةا "دلقناة ال امكن 

، وا س  دلقودزن "دل وا  ج دلق اس، وقحقا  أةج  م ا  نمو ةا م قواات دلم اشل ةا دأل ج دأل
دلحالل دلقا احق  دادق اا ةاتا دانا م ا  ي الل اكون مق   م  م ا  قضخال مقيو ، أما  أنهدلادخجا ي

دلحالل دلقا اقحق  ةاتا م قوم مسغوا وداي  لل قمسدس ةا دلح اا  أنهدلقودزن دلخاسجا ةا سةه ي
ال ن اسجل دلقاسل دلقناة ال قسقي  ي  س  س  حقاقا و اا ات محجإدلجاس ، وةا ت  ذ ا دألذاد  ة

  .4منا يل قؤمن دلقودزن دلادخجا ودلخاسجا
 ا قسكز ةج  دل و  دلخاسجال ودلمحجال وم قوم دألادمأنتمن دلمفاذاال دل ايقل لجقاسل دلقناة ال اقضح 

سقفا د نقاجا و   .م قوم دلم اشل وج ا دا قثماسدت دألجنيال د 
ي ض  أولمؤ  ات دلاولال قامل من دمومن خل  دلق سافات دل ايقل لجقاسل دلقناة ال  ودم دل

ا داسل دلاولل ةج  إنقاج أنتق سا  دلقاسل دلقناة ال اقجخ  ةا  إل امكننا دلقو    أنهدادق اااان ة
وق وا   ج  وخامات  دت دلجوال دل المال ودلثمن دلمنخفض ودلقا ققف  م  دأل ود  دل المال ولااتا دلقاسل 

                                                           
1-paul krugman ,international economics : theory and policy,R.R donnelly and sons company , New York,      
p 31. 

 .40تحليلية ومقارنة، مرجع سبق ذكره، ص ، دراسة (مع إشاقة خاصة للعقاق)البوقة الت افلية للواب العقيية عدنان فرحان، -2

 .19محمد عدنان وديع، القدرة التنافسية وقياسها، مرجع سبق ذكره، ص  -3

 .43دراسة تحليلية ومقارنة، مرجع سبق ذكره، ص  (:مع إشاقة خاصة للعقاق)البوقة الت افلية للواب العقيية عدنان فرحان،  -4
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سة  م قوم اخ  دألةسدا دلحقاقا وسة  م قوم  إل ، يما اؤا  (دلاولال)ةج  دلقناةل ةا دأل ود  دل المال 
 .دلم اشل، وقحقا  دلنمو دلم قادال

 اال تقج ات الةوناا الت جفسدا .3
ةس  مفتوال دلقاسل دلقناة ال ةا منق   دلق  انات جاا ونقاشا حااد يان داقجاا دلسدةض وغاس مؤاا 

دلقاسل دلقناة ال ودل   ةس  يااقجاا دلجايسدلا، وداقجاا دلمؤاا لت د دلمفتوال ودل   ةس  يااقجاا لمياأ 
 .دا قسدقاجا

لمياأ دلقاسل دلقناة ال، إ   دلسدةضان أيسز Korgmanمانغحاث ا قيسذا دادق اا  دألمساكاكسو 
دلم قوم دلقوما،  إل ن مفتوال دلقناة ال امكن أن انقق  أيجاال حو  دلفسضال دلقايجل ي 1333ق ام  ةاال 

ا امكن أن أنتا كجمل يل م ن  ةناما اقال ق ياقتا ةج  دادق اا دلقوما ويأنتولقا و   دلقاسل دلقناة ال ي
جوذس  إل مفتوال دلقاسل دلقناة ال يالنتس  Krugmanق يح ذاج ا خا يا وخ اسد، ولقا دنققا كسوغمان

دلقا او جنا إلاتا مث  ذ د دا قخادال  تد قخادال دلمفتوال، وداال يو   نقايج دل اا اادلمفتوال، وي يا 
 :1قه ققمث  ةامااجاداانققذال دأو . دلخا ئ
دلحضاض، مقاسنل م   إل ا اوجا ذناك حا ودضح دلم الال لو و  دليجادن  أنه إل كسوغمان  أشاس

ن دلمفاذاال دألخسم ا اوجا حاجل لمفتوال دلقناة ال، أل أنهكما يان . حالل د ةلل إل و و  دلشساكات 
ق نا مجسا  وةا حالل وجوا يجادن لتا قجاسل خاسجال دجاجل ةإن دلقناة ال. ققوال يقخ ال ما ق ناه دلقناة ال

ن دلاخ  إأذمال، ة حق  لو أ يحت دلقجاسل لام دلاولل أكثس أنهي نمو د نقاجال، وا سح كسوغمان
مث  ةج   لك دادق اا دألمساكا ما يان )دلسيال ةج  نمو د نقاجال دلمحجال  ادةقماادلحقاقا ا قمس ةا 

  ود قنقج كسوغمان أن م قواات دلم اشل دلو نال ا قما ةج  دل ودم  دلمحجال (. 1330و 1373ةاما 
دلقايجل  أكثس من دةقمااذا ةج  دلمناة ل ةا دأل ود  دل المال، وأكا ةج  دلحقاقل( مث  إنقاجال دل م ) 
ن ذ ا دليجادن امكن أن إيانما ققوال دليجادن ييا  دلمنقجات دلقا ققناةل ةاتا م  ي ضتا دلي ض ة أنهي

 إ دة ،* فس قكون، أ ود  ق ااس سيا ه لي ضتا دلي ض وك لك ةالقجاسل دلاولال لا ت ل يل مجمو  
ةج  ح اا دلوااات دلمقحال، ويال كل امكن  أنهنا ذ د قجقاياا  سويا جااد، ةل او كان أادم دادق اا دأل
  .   للدق اا دألمساكاأو سويا دل حا أ ود  و أن اتائ دادق اا دأل

                                                           
مانغكقاkrugman:  أستاذ االقتصاد والشؤون الدولية الذي درس في جامعات يل(yale ) وام أي تي(MIT ) وبرينستون(prineceton )

 " النظرية التجارية الحديثة"ويعتبر احد مؤسسي ( Stamford)وستانفورد 

 .21-02صص ، مرجع سبق ذكره، الت افلية االت ميةبثينة محمد، طالب محمد،  -1

*  ال يعني أيضا أن  أنهالجيد لدولة ما في األسواق العالمية وزيادة تنافسيها ال يكون بالضرورة على حساب باقي الدول كما بمعنى أن األداء

 .غير تنافسي أوالدول األخرى أداؤها ضعيف 
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وانققا كسوغمان حقاقل أن دلقاال دل اا اان ةا جما  أنحام دل الال ايانون ةا قشخا تال لجثسول 
وقسقكز جا يال . دأل ود  دل المالقحاا ياسجل كياسل ةن  سا  نجاحتا ةا قا أنتدادق ااال ليجا ما 

 إل إضاةل  دلقناة ال ةج  أن حقاقل دل وس دلقناة ال ذا منقجات مثاسل ومجحوتل ةج  دلنحو دلمشاس إلاه
ودا ا قخاال .  لك، دا قياو مشكلت دلمناة ل ةا دأل ود  دلاولال أ ت  حل من مشاك  د نقاجال دلمحجال

وأخاسد من دلمفاا قيساس ك  دلخااسدت . نف تال وخاد  دل امل أاضادل اا اون م  جح دلقناة ال لخاد  أ
سوياون دلمسكزاون مث  دلم قشاس دأللمانا و لقا يسس دلقاال دأل. من تا أودل  يل ودلجاال ةا دل اا ات 

د   دلم ونات ةن  أود  لحات ةا نتاال دل حل دلو نا ( Gerhard Schroder)جاسدسا شسواس 
" كا دل اا اون أاضا ةج  أن دلقناة ال ذا جزم من أةج  أ ال دلقناة ال، ودا دلمق  جان ةن دل م  
 .يتا  أن ا يحود كثس جا يال لجم قثمسان دألجانا" تد قسدقاجاات داق اا

ةقسدض إإنفا  قي اس  ألمود  دلحكومل ي إل ، دا اؤا  دلقفكاس ةا دلقاسل دلقناة ال نوقي ا لكسوغما
وةجاه سيما ق قثمس دلحكومل ةا دل ناةات دلقا ق ق ا  دلقناةل اولاا . جقناة الق زاز دلم قوم دلو نا ل

ودلقا ( مثا   لك من ناحال دلقوتا )أكثس من د قثماسذا ةا دل ناةات  دت دألذمال دلحقاقال للدق اا 
 ل إكسوغمان ةج  خ وسل دلقاسل دلقناة ال دلقا امكن أن قؤا   وأكا. قناةل أكثس ةا دل و  دلمحجال

حاث اقال وض  دلجوال )ةقا اجا دلنال ةا دلقناة ال ة سد لجقومال دادق ااال . دلحماال ودلحسوا دلقجاسال
ل يل " و لك إ د لال اكن دليجا اك ا ةا (. دلحمايال إل يالن يل لكاةل دلمشكلت ةج  دألجانا وققال دل وال 

 إل اؤا   نهةج  م قوم دليجا خ اسد ألون دلحااث ةن دلقناة ال كوةا ذ ا دلحالل ا" دلقجاسل دل المال
غاس مسغوا  دا قسدان أن داال دول ددق اا دليجا اكون يفايض قجاسقه دلخاسجال، مما ا نا أداةققاا ي

قج  دلقوتا  دلو نا، كما أن دلسودقا دلمنخفضل ةا دليجادن دلفقاسل ذا قتااا لجنمو ةا دليجادن ا نهةاه أل
  .دألغن 
ن دل اا اان اأخ ون ةا دلنتس دل اا ات دلم سوحل ةا ضوم دلقاسل أمال ذا أكثس دلمخا س أذ إن

حق  ولو كانت م تال دضااا دل اا ات ( يم ن  آخس، أ يحت دلقناة ال منتجا من دلم دذا)دلقناة ال 
 .قشوذات دل و  حق  ةا دلمجاات  دت دلسودي  دلاولال دلقجاجل إل مما اؤا   اةلدل لتا يشك  أكيس

من دلمؤكا أن دل اا ات دلقا ققي تا  أنهلسغال من دنققاادت كسوغمان لجقاسل دلقناة ال إا وةج  د
دلحكومل قؤثس ةج  ك  من أادم دادق اا دلكجا ودلجزيا، ومن ثال ةل امكن دلف   يان أادم دلشسكات 

 داسقتاومن ثال  أن   ا اولل ما لزااال إنقاجاقتا إل ادخ  دلاولل ودألادم دلكجا لجاولل نف تا، إضاةل 
 .دلقناة ال، ا اق اسض م    ا دلاو  دألخسم لقحقا  نفل دلتا 
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 أ واعاج، ةبج ئاج وأهةدتاج: الق رة الت جفسدا: ثجلثج
 :ق وسذا وأذماقتا كمااجا  دحأنود  دلقاسل دلقناة ال ومس  إل  اقال دلق س  

 أ واع الق رة الت جفسدا .1
 :دلقناة ال ةج  دلنحو دلقالاامكن دلقمااز يان ةال أنود  لجقاسل 

 : ت جفسدا التكلفا .أ 
قج ا دلقكجفل اوسد ذاما ك لح قناة ا ةل امكن قحااا منقج قناة ا اون ضي  م قمس 

ا ةا حالل قناة ال دلقكجفل إ د كان دانخفاض دلن يا ةا أنتن اولل ما أوامكن دلقو   .1لجقكالا 
 .دأل ود  دلخاسجالقكالا  إنقاجتا امكنتا من زااال ميا اقتا ةا 

إن داسل دلاولل ةج  دلقحكال ةا قكالافتا قحاا مام داسقتا دلقناة ال وةج  دلسغال من  لك 
ةااةقماا ةج  ذ د دلنو  ةق  من دلقناة ال اشك  قتاااد لي ض لح   دلاولل ةا دأل ود  دل المال 

دلاو  ا ا قما ةق  ةج  ن دااال دلقخ   ومن ثال دلقياا  دلاولا وم اذمقه ةا سة  قناة ال أل
 .دلقكالا  ي  ذناك ةودم  أخسم لتا قأثاس ةج  قناة ال دلاولل

 : الت جفسدا السسردا .ا 
دل  سال ي  س دل مجل دلو نال، ةتا قمث  دلقاسل ةج  دليا  ةا دأل ود  دلخاسجال  لقق ج  دلقناة ا

ود  د دةقيسنا أن يجاان لتما   ل  س قجك دلمنقجات ةا دلخاسج، و ام أو  أد لجمنقجات دلمحجال ي  س 
 .2نفل قكالا  د نقاج ةإن   س دل س  امكن أن ا  ا دمقاازد قناة اا لودحال من ذاقان دلاولقان

 : الت جفسدا غدر السسردا .ج 
ن دلقاسل دلقناة ال قشم  ةودم  أخسم غاس دلقكجفل ودأل  اس، واق ا يتا دل ودم  غاس نتسد أل

 :نوةان ذما إل   ساه دلقا قاخ  ضمن مفتوال دلقاسل دلقناة ال، وقق ال 
 واشم  ذ د دلنو  من دلقاسل دلقناة ال، دلنوةال، دلمليمل، د ياد  ودلقفو  : الت جفسدا ال وعدا

دت دلمنقجات دلميقكسل، و دت دلنوةال دلجاال، ودألكثس مليمل لجم قتجكان وققماز دلقكنولوجا، ةالاولل  
 .يال م ل دلح نل ةا دل و ، ققمكن من ق ااس دلمنقجات حق  لو كانت أةج    سد من   س مناة تا

  دت ققمث  ةا داسل دلاولل ةج  دلقناةل ةا دل ناةات ةالال دلققنال و (:االتك ولوند)الت جفسدا التق دا
 .دماس دل ناةالدلقامل دلمضاةل دلمسقف ل ك ناةل دل ايسدت ودأل

 
 

                                                           
 .249، ص2113، دون دار نشر، دون بلد،الت افلية فو البقن الحاو  االعشقين موخب إ تاالواحمد سيد مصطفى،  -1

2-Bertrand nezeys, les politiques des compétitivités ,économica ,paris,1994. P09. 
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 :الت جفسدا النجردا .ا 
ذا قناة ال تسةال قسكز ةج  منا  دألةما  وةمجاات دلشساكات ود  قسدقاجاقتا، وقحقو  ةج  

 .ةنا س كالقكجفل، ودلنوةال ودلح ل دل ودال
 :الت جفسدا الكجة ا .ه 

ذا دلقناة ال دلقا قسكز ةج  دل ودم  دلقا ق تال ةا زااال دلقاسل دلقناة ال ةج  دلمام دل وا  
تا، دلق جاال، سأل أذممث  دايقكاس وسأل دلما  دليشس  ودلفكس ، وذا قحقو  ةج  ةنا س مقنوةل 

 .دلما  دليشس ، د نقاجال دليحث ودلق واس، دل ادل دايقكاسال ودوم دل و 
 ة الت جفسداةبج ئ الق ر  .2

ةم  دلم تا دلاولا لجقنمال د ادسال ةج  س ا مياائ دلقاسل دلقناة ال وقحجاجتا، وداال يقوزا تا ةج  
أسي  مجموةات سيا ال ذا، دلم قوم دألادم دادق اا  دلجاا، ودلف الال دلحكومال، وكفامل د ا  

 .دألةما ، وقودةس دلينال دلقحقال
 :1من دلمياائ دلفسةال كمااجاواناسج قحت ذ ا دلمجموةات جمجل 

 :األ اء االقتصج ي الند  .أ 
  دازاذاس ودلسخام ا ك ان دألادم دادق اا  دل اي  لجاولل. 
  دول دل و  ق تال ةا قح ان م قوم دألادم دادق ااال إل دلقناة ال دلم قنال. 
  دلخاسجق ما  دلقناة ال ةا دادق اا دلمحجا، ا زز داسل دلمؤ  ات ةج  دلمناة ل ةا. 
  ةقسدض ةاال وجوا حودجز إيح ل دليجا ةا دلقجاسل دلاولال، ا كل قناة ال ددق اا دلو نا  إسقفا

 .قجاسال
  دلخاسجال، اح ن دألادم دادق اا دانفقاح ةج  دألنش ل دادق ااال. 
 دا قثماسدت دلاولال ق تال ةا قحقا  دلقخ ا  دألمث  لجمودسا دادق ااال ةج  دلم قوم دل الما. 
  قنمال دل ااسدت ققودة  ةاال م   اا ات د قتاد  دلنمو ةا دادق اا دلمحجا إل دلقناة ال دلم قنال. 
 :فجعلدا المكوةا  .ا 
  ققجا  قاخ  دلاولل ةا أنش ل دألةما ، اجا أن اقال يم ز  من دل  ا لقوةاس شسو  دلمناة ل يان

 دلشساكات
 دلشسكات لجمخا س دلخاسجال قوةاس يايل ددق ااال ودجقماةال شفاةل اقج  من ق سض. 

                                                           
، ملتقى دولي حول التكامل االقتصادي العربي الواقع التكامب الدتصاو  العقيو اتعويو الت افلية الواليةلخضر موالي وعبد الحميد بوخاري، -1

 .22، الجزائر، ص 2111يل افر 05-01واألفاق جامعة عمار ثليجي، واالغواط، 
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 دلمسونل ةا قينا دل اا ات دادق ااال ق تال ةا قحقا  دلقودة  م  دلمقخاسدت دلاولال. 
 دلجما ، ا اةا ةج  خج  دادق اا دلمينا ةج  دلم سةل قناو قح ان جوال دلق جاال وج جه يم. 
 :كفجءة قحجع األعةجل .ج 
 ةقياسذا من دل نا س د ادسالإخاسدت ةا يايل قناة ال، يدلقسكاز ةج  دلكفامل ودلقايجال يالقكا  م  دلمق 

 .دأل ا ال ةا ق زاز دلقناة ال ةج  م قوم دلمؤ  ل
 لجقامل دلمضاةل لدلقموا  ا تال ةا دلقنمال دألنش ل دلمقضمن. 
  ،اةال دلقاسل دلقناة الاق وس دلق ا  دلمالا ودناماجه ةا دادق اا دل الما. 
  تال ةا دلمحاةتل ةج  م قوم م اشل مسقف اققوال داناماج ةا دادق اا دل الما . 
 قودةس ةمالل ماذسل، ا زز دلقاسل دلقناة ال. 
  دلقامل دلمضاةل ازاا من دلقاسل دلقناة ال إل د نقاجال دلقا ق قنا  إسقفا. 
 جوك دلقوم دل امجل وموددفتا اؤثسدن يشك  مياشس ةج  دلقاسل دلقناة ال . 
 :توافر الب دا التق دا .ا 
  إن وجوا ينال قحقال مققامل ققضمن يايل أةما  ةاةجل، ياةال كفامل دلنشا  دادق اا. 
 ققضمن أاضا ينال كفيل لققنال دلم جومات وك لك حماال ة الل لجيايل دلمققامل، دلينال دلقحقال. 
  د ياد  ودلكفامل ةا د قخادال دلققناات دلمقوةسل إل ق زاز دلمازدت دلقناة ال ا قنا. 
 د يادةال لخج  م اس  جااال ا تال ةا نق   ودألنش ل لالو دأل قشجا  دا قثماس ةا مجا  دأليحاث

 .مسدح  أكثس نضجا إل دلقنمال دادق ااال 
 تةا دأليحاث ودلق واس، ق تال ةا ققوال قناة ال دلمؤ  ا ج قنمال دا قثماسدت  واجل دأل. 
 دلحفات ةج  م قوم م اشل مسقف  ا قيس أحا ةودم  دلج ا لجاولل. 

ونجخ  من دل سض دل اي  لمياائ دلقاسل دلقناة ال إن دلقناة ال أ يحت  اا ل و نال ققال من 
جا ياقتا ةا د قق اا سؤول  إل خل  مقاسل دلاولل ةج  قحقا  دلقفو  ةا دأل ود  دلاولال يا ضاةل 

ققنال ودلم اذمل ةا  ج جل د نقاج دلاولال، وقق جا ذ ا دل اا ل دل م  ةج  ق واس دألمود  وق واس دل
حادث قخاس ذاكجا ةا دلينا دادق ااال وداجقماةال لق واس ددل اا ات دلفسةال وقحااث دلمؤ  ات و 

 .1د نقاجال دلقا ق قيس مفقاح دلقناة ال ةا دأل ود  دلاولال
 

                                                           
 .32، ص3002الكويت،  ،، المعهد العربي للتخطيط3002تبقيق الت افلية العقيية ،المعهد العربي للتخطيط -1
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 أهةدا الق رة الت جفسدا .3
مودكيل دلق وسدت دل سا ل دلقا اشتاذا دل الال وما نجال ةنتا من تتوس  إل قسدج  أذمال دلقاسل دلقناة ال 

دلق وسدت دلتايجل ةا  إل دلمزاا من دلقكقلت ود ناماجات يان دلشساكات ودلمؤ  ات دل المال يا ضاةل 
ومن ثال أ يح من  لفل دلمليمل لجيايدلقكنولوجاا دلم جومات وداق اات ودلقوجه نحو دلقكنولوجاات دلنتا

دل  ويل ةج  أ  اولل أن ق اش يم ز  ةن  لك نتسد لج ودي  دلقا قودجتاذا خا ل ةا مجا  دلق ااس، 
ل لك أخ ت دلاو ، وخا ل دلنامال، ق ا نف تا لجق ام  م  ذ ا دلقخاسدت من خل  إقيا  دل اا ات 

ةا ت  ددق اا ةالما مفقوح  لل ودلادةمل لقاسقتا دلقناة اود  لحات وقتايل دليايل دادق ااال دلمودقا
 .1أماال دلقجاسل دلاولال

ا ق م  ةج  قوةاس دليايل دلقناة ال دلمليمل دلقا أنتوةا ضوم  لك قني  أذمال دلقاسل دلقناة ال ةا 
 :2قحقا  مااجا إل قؤا  
  كفامل قخ ا  دلمودسا ود قخادمتا دا قخادال دألمث. 
   قح ان د نقاجال وداسققام يم قوم نوةال وجوال د نقاج إل قشجا  دايقكاس ود ياد  يما اؤا. 
 سة  م قوم دألادم وقح ان م قوم م اشل دألةسدا ةن  سا  خفض دلقكالا  ودأل  اس. 
 دلقضام ةج  أذال دل قيات دلقا قودجه قح ان دلكفامل د نقاجال دلقا قحو  اون دا قفاال من وةسدت 

 .دلحجال دلكياس مث  ضا  دل و  دلمحجا
 :كما قيسز أذمال دلقاسل دلقناة ال ةنا دااال يقاال مؤشسدقتا، ةتا ق اةا ةج 

  جسدم دلمقاسنات يان دلاو   أوس ا حالل دادق اا دلو نا د ا  ددق اا  م ان ةا ةقسل ما، ود 
 .ودلق اةات دلمخقجفل ةيس دلزمن

  ناقحااا وقشخا  م ودات دادق اا دلو. 
 أمثا  دلسؤ ام، وسجا  دألةما  ودلمؤ  ات ةا دقخا  دلقادياس ودلقسدسدت دلسشاال نم اةال دلم ؤولا ،

 .وقح ا تال يأذمال د  لحات دلم جويل
ةجا ةا دلمازدن أمودد  ل  إن أذمال دلقناة ال قيسز ةا دقجاا وداسل دلاو  ةج  دانققا  إومن ثال ة

لقح ان م قوم دلم اشل، وق زاز دلنمو ( لضمان دلكفامل دادق ااالو اجل ة الل )دادق اا  دل الما 
  .دادق اا 

                                                           
، ورقة نقاش حول محددات القدرة التنافسية في األقطار العربية، تالقية األقون فو تطايق البوقة الت افليةمحمد احمد مصطفى الهزايمة، -1

 .03، ص3000.الكويت. العربي للتخطيطالمعهد 
، في محمد عدنان محررا التنافسية وتحديات االقتصاديات العربية، المعهد العربي محهال الت افلية ام هالية دياس ملتاياتهابلقاسم العباسي، -2

 .02، ص 2119للتخطيط، الكويت، 
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 ةم  ات وةرامل تحور وة جهج قدجم الق رة الت جفسدا: الةبمث الثج ن
اادقتا حةا إ اس دلق وسدت دادق ااال ق اات مفاذاال دلقاسل دلقناة ال، ونقاجل ل لك ق اات أاضا م

 .ومسدح  ق وسذا ومؤشسدت داا تا
 ةم  ات الق رة الت جفسدا: الأو 

 محاادت دلقاسل دلقناة ال إل   ةامااجا د ق سدض ي ض دلنما ج دلقا ق سدت و انح
 (ةجسدا بورتر)porterةم  ات الق رة الت جفسدا وفقج لة اج بورتر .1

دسقي ت محاادت دلقاسل دلقناة ال ي فل أ ا ال يمنتج يوسقس دلم سو  يالما ل، ودلقا قمث  نتاما 
دألخسم واقو  وااةال ي ضتا دلي ض، ذ د داةقماا دلمقياا   تمقاخل اؤثس ةاه ك  محاا ةا دلمحااد

ااا أ  منتا اؤثس ةج  دألخس وأاتا اقأثس يه كما أن دلقفاة  دلااناماكا يان حيانتا اج   من دل  ا ق
ومن ثال كجما قودةس ةاا .1دسذادلمحاادت له أذمال كياسل ةا قحقا  دلقاسل دلقناة ال ودلمحاةتل ةجاتا ود قمس 

دكيس من دلمحاادت كجما كان ذناك قكام  ةاما يانتا أ  كانت دل لدل أكثس قفاةل، قمكنت دلاولل من 
نحاو   وامكن ةن  سا  دلما ل أن. 2قحقا  داسل قناة ال أكثس د ققسدسد ود قمسدسد خل  ةقسل زمنال  واجل
 أومحاادت سيا ال وأخسم م اةال  إل ةتال دلقاسل دلقناة ال و لك من خل  قحجا  محاادقتا ودلقا قق ال 

 :مكمجل لتا ةج  دلنحو دلقالا
 :ققضمن ذ ا دلمحاادت أسي ل محاادت أ ا ال وذا: الةم  ات الرئدسدا - أ
  ن دلمازل أا شأنتد نقاج شإن دلقاسل دلقناة ال ق قما ةج  ةودم  : عواةل اإل تجج: لوالسجةل األ

جام مخقج  ةن نتاسا ةا دلنتسال دلن يال   porterدلن يال إا أن مفتوال ةودم  د نقاج ةنا يوسقس
حا محاادت دلقاسل دلقناة ال ولال ذو دل ام  دلوحاا، كما أن أدلققجااال، ةتو اسم أن ةودم  د نقاج 

كل من دلمودسا دل يا ال  -جااال من دل م  وسأل ما دل ودم  دلقق إل ةودم  د نقاج قق   لقشم  إضاةل 
دلمنا  ودلمود  دلجخسدةا، كما أن قحقا   إل اس دلم سةل يا ضاةل ادلينال دأل ا ال، دلمودسا دليشسال، م 

مجسا وةسل ةنا س د نقاج منخفضل دلقكجفل و دت جوال ةالال، ي  ةج  كفامل  ةج دلقناة ال ا اقود  
ةج   دلمنشألا س، كما اسم أن دلقاسل دلن يال ل ودم  د نقاج دأل ا ال امكن أن قاة  د قخادال ذ ا دل ن
 .3دلخج  ودايقكاس

                                                           
1-Porter M ،the competitiveadvantage of nations، Op.cit. p71. 

العدد الثاني، منتدى البحوث االقتصادية للدول : ، نشرة الندوة، المجلد الثالثالتلايق على البوقة الت افلية اال ما المقتحعهبة حندوسة،  -2

 .19، ص 0551العربية، القاهرة، 

وث والدراسات االقتصادية والمالية، راق اقتصادية، مركز البحأو، مجلة محهال البوقة الت افلية امحوواتها ملح مقالعومنى طعيمة، الجرف، -3

 .22-29ص ص ، 2112جامعة القاهرة،
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 :1يان ةال ق نافات ل ودم  د نقاج ةج  دلنحو دلقالاPorterوافس  يوسقس
  كمااجا اماز يان دل ودم  دأل ا ال ودل ودم  دلمققامل :لوالتص دف األ: 
 ذا دل ودم  دلموسوثل دلقا لال اي   دلمجقم  جتاد لجح و  ةجاتا مث  دل ودم   :السواةل األسجسدا

ا غاس أنت ن كانت ضسوسل إاد  دل يا ال ودل ودم  دلمناخال ودل مالل غاس دلماذسل، وذ ا دل ودم  و 
 .كاةال لقحقا  دلقاسل دلقناة ال

  قثماسدت مااال إوذا دل ودم  دلقا قق جا دلح و  ةجاتا دلقااال ي (:الةحورة)السواةل الةتق ةا 
 .ال دلمق وسلمويشسال مث  دل مالل دلماذسل دلمقخ  ل ودلمؤ  ات دل ج

 افس  يان دل ودم  دلم ممل ودل ودم  دلمقخ  ل: التص دف الثج ن. 
 وذا قجك دل ودم  دلقا امكن د قخادمتا ةج  مام ود   من دألنش ل  :لسواةل الةسةةاا

ودل ناةات مث  قوةس ينال أ ا ال  دت كفامل وقوةس سؤول أمود  دايجل لإلدسدض، وقوةس خساجا 
 .دلجام ات من قخ  ات مقنوةل

 وققمث  دل ودم  دلقا ق قخاال ةا  ناةات م انل ومحاوال مث  وجوا مانام: السواةل الةتخصصا 
 .وجوا م تا مقخ   ةا مجا  م ان أواات م انل و ا  حو دمقخ   لقا

ققامل ودلمقخ  ل ودلم وسل مةودم  د نقاج دألكثس أذمال قجك دل ودم  دل أن  porterواسم يوسقس
ودلقا قق ج  يحاجات خا ل لج ناةل ققمث  أ ا ا ةا دلمودسا دلم سةال من دل جوال ودلم اس  دلخا ل 

دلينال دلقحقال وداق اات، أما داةقماا ةج   إل يال و ، ومسدكز دليحث واسد ات دل و ، يا ضاةل 
أن ذ د دلق نا  ااق ال porter، واؤكا يوسقسدل ودم  دأل ا ال ودلم ممل اخج  داسل قناة ال ض ا 

 .2ثس دلققاال دلقكنولوجا ودل جماإيالثيات ودلجموا ي  اشتا ق وسد م قمسد ةج  
وةجاه نسم أن قودةس ي ض ةودم  د نقاج دأل ا ال ودلم ممل وا قيس شس ا ضسوساا لقمق  اولل ما 

نما ذو شس  غاس كا  لقمق تا يقاسل قن ةا كثاس من  أنهاة ال دايجل لل قمسدس، حاث يالمازل دلن يال، ود 
نو  من د  سد  ود ذادس لت ا دلمودسا، أما دلناسل ةاتا  إل دألحود  قؤا  دلوةسل دلن يال ةا ةودم  د نقاج 

 .ا قحفز د ياد  ودايقكاسأنتح ن دا قخل  يا ضاةل ةج   إل قؤا  
 
 

                                                           
1-porter M ، The competitiveadvantage of nations،op.cit.pp 73-74. 

2-porter M،la concurrence selon porter،édition village mondiale، paris,1999,p 180-181. 
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 حبدسا الحلق الةملن: السجةل الثج ن: 
أكا  porterققجا  أذمال دل جا دلمحجا إا أن يوسقس إل دا اتن دلي ض أن تاذسل دل ولمل قؤا  

دل كل، ةوةقا لكقاياقه اقضح أن ذاك  وحجال دل جا وم ا  نموا، قؤثس ةج  دلقاسل دلقناة ال، حاث أن 
دقه ةج  ذاك  و يا ل دل جا وم ا  نمود لتا جما ا قأثاس أكيس، ودذال من حجال دل جا دلمحجا  

 .دلقناة ال
يالن يل لتاك  و يا ل دل جا دلمحجا ةكجما كان ذناك  جا محجا مققاال  أنه Porterضح يوسقسأو و 

دلقكنولوجاا دلحااثل، ومن ثال دلقوجه  نقاج  الن  لك ااة  دلمنشآت لليقكاس ودلق وس ود قخادإومق وس ة
ن إويالقالا ة.  ج  ةالال دلجوال لمودكيل دحقااجات دلمشقسان دلمحجاان مما اؤذجتا أاضا لجمناة ل دلخاسجال

قحقا   إل تما  اؤا  إ قتلكوجوا مشقسان ةج  اسجل ةالال من دلسدا ودلاسدال يال ج  دلقا اقومون ي
أن دلمشقسان دلمحجاان امكن أن ا اةاود دلمنشآت ادخ  دلاولل ةج  دكق اا  ل إكما أشاس . دلقناة ال

مزداا قناة ال و لك إ د ما كانت دحقااجاقتال امكن أن قشك  ذاك  دل جا لاولل أخسم، يم ن  إن قوةس 
ن وامكن لجشسكات ادخ  اولل م انل أ. ةن دحقااجات دأل ود  دل المال" مؤشسدت ميكسل"دحقااجاقتال ا قيس 

ققود   يا ل دل جا ةا دأل ود  دل المال إ  ق اس أ وددتا ودامتا من خل  و اي  د ةلال، ونفو ذا 
 .دل اا ا، ودألنش ل دلخاسجال لمود ناتا وشسكاقتا

ن زااال لج جا دلمحجا احفز ةج  قح ان وسة  إأما ةاما اخ  حجال دل جا دلمحجا وم ا  نموا، ة
دلقو   وزااال دلكفامل،  إل وسدت ددق ااال مما ااة تا ةةج  قحقا  و م قوم د نقاج، وا اةا دلمنشآت 

 .دليحث ةن دأل ود  دلق ااسال إل أن دلقشي  دل سا  لأل ود  دلمحجال ااة  دلمنشآت  إل يا ضاةل 
 حبدسا الص جعجت الةرتبحا والةغذدا:السجةل الثجلث: 

ودلقا لتا ( دلم انا)اقمث  دل ام  دلثالث دلمحاا لجقاسل دلقناة ال ةا وجوا دل ناةات دلمسقي ل ودلمخ ال 
قأثاس ودضح ةج  دكق اا دل ناةل مازل قناة ال م ققسل خا ل إ د كانت ذ ا دل ناةات ققناةل ةج  

تا دلي ض ةا دلققناات دلم قوم دلاولا، ودل ناةات دلمسقي ل ذا دلقا دل ناةات دلقا نشقسك م  ي ض
قجك دلقا ققاال منقوجات مكمجل لج ناةل مح  دليحث، أما  أوودلماخلت وك لك دنودت دلقوزا  ودل م  

 .1دل ناةل دلمخ ال ةتا دلقا قما دل ناةل مح  دلاسد ل يالماخلت دللزمل لإلنقاج
ا ةا شك  ةنقوا  م  جح دل نقوا وسأم أن دل ناةات قسقي  م  ي ضت porterودا د قخاال يوسقس

مقما ك ا اةا ةج  ق زاز دلمازل دلقناة ال لج ناةل ةإ د دكق يت  ناةل ما ةا ذ د دل نقوا مازل قناة ال 
                                                           

1-porter M،The competitive advantage of nations،op.cit. p100. 
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اا وخجفاا أن ق    ياوسذا اكق اا مزداا قناة ال، مامن  لك اخج  دلحاةز لج ناةات دلقا قسقي  يتا أإة
ذمال ذ د دلمحاا دلناجح أأيسز دألمثجل ةج  ومن . دألمس دل   ااةال دلوض  دلقناة ا لجاولل كك 

 يخل ودلمنتفات دلمنزلال، وقسج   ا سل دلمؤ  ات دلاايانال ةج  دآلات دل وا س  ةا د ا  دأل
 .1نجاحتا دلقو  ةا مجا  دالاكقسوناات إل دالاكقسونال دلمو اقال 

 ق ا إ قسدقاجال : وهدكل الص جعا وحبدسا الة جفسا الةملدا الة شأةإستراتدندا : السجةل الرابع
ةن سد ذاما ةا خج  يايل محجال مليمل لجمناة ل وادة ل لزااال دلقاسل دلقناة ال، من خل  دلقفاة   دلمنشأل

ةاما يانتا وقحت مضجل  اا ات دلحكومل دلقااسل ةج   سةل قخااس  اا قتا دادق ااال وةقا لتا اقمش  
 .2دلقناة ال ودلق ام  م  دل اةل ودا قفاال منتا ةا مقايجل دلاو  دألخسمم  اةال 

إن  يا ل دلمناة ل ودل سد  قؤثس يشك  سيا ا ةج  اسجل دلقناة ال دلاولال لشسكات دلاولل 
أن وجوا دلمناة ل دلمحجال امث  حاةزد دواا لخج  ود قمسدسال دلمازل دلقناة ال  إل وا قنا  لك . ومؤ  اقتا

إن دلمناة ل م  دلشسكات دألجنيال قمث  ياةثا دواا ةج  دلق وس ودايقكاس، .  ناةات م انل أوأنش ل ةا 
 .3ولكن من دلنااس أن قكون ياال كفيا لجمناة ل دلمحجال

ن كان غاس كا  لجقمق  يالقاسل دلقناة ال، ةقا د  كما ا ققا أن وجوا دلمناة ل دلمحجال شس  ضسوس ، و 
 ناةل م انل، ولكن قحماتا  أوق مح دلاولل ياسجل من دلمناة ل دلمحجال يان شسكاقتا دل امجل ةا نشا  

. ي ااج من دلحماال دلجمسكال وغاس دلجمسكال، دألمس دل   ا زلتا ةن مقخاسدت ومؤشسدت دليايل دل المال
 .4جمناة ل يشك  مقودزنللل يقاسل قناة ال ا قجزال قودةس نوةا وةج   لك لكا ققمق  دلاو 

أن ذ ا  إل لجقاسل دلقناة ال، قجاس د شاسل  porterي ا د ق سدض دلمحاادت دألسي ل دلقا  ادتا يوسقس
 .دلمحاادت ق م  كنتاال ولال يشك  ةسا ، واؤثس ةا ذ ا دلمحاادت دلسدي ل،محاادت م اةال

 :ةكةلا أوالةم  ات الةسجع ة  - ق
لجمحاادت دأل ا ال، محاادت م اةال وذا اوس دل اةل، واوس دلحكومل porter لقا أضا  يوسقس

 .قأثاس ةج  دلقاسل دلقناة الدلو اا قتا، ودةقيسذما ةاملن ثانواان ةا 

                                                           
1-Porter M، l’avantage concurrentiel des nations ,DUNOD, paris,1999,p119. 

، مؤتمر القدرات التنافسية البوقة الت افلية للص اعات اله ولية فو مصق يالمباق ة يمالماعة من الواب ال اميةهبة هللا محمد الصادق، -2

 .3، ص2110نوفمبر  2-9جامعة القاهرة،لالقتصاد المصري أفاق المستقبل، 
3- M.E.Porter,G.T. Crocombe and M.J. Enright ,upgrading new Zealand’s competitive advantage, oxford 

univerity press,1991,pp 30-31. 

، الندوة القومية الثانية، (تالميقمالا ص اعة)الميوة الت افلية ام امج ديالها مع التطييق على دطائ الخومات فو مصق محمود حسن جسني، -4

 .02، ص0551مركز البحوث ودراسات التنمية التكنولوجية، كلية التجارة،جامعة حلوان، مصر 
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 ا س  يوسقس: ور الص فا porter ا دألحادث دلقا ا قق ج  كثاسد يتسو  دلاولل أنتأحادث دل اةل ي
حا ي اا، وةن  ا سل دألمل ةا دغجا دألحاان أاضا، ودا قخج   إل ا خاسجل ةن  ا سل دلشسكات أنتو 

مما " دلما ل"أحادث دل اةل دلقوم دلقا ق اا قشكا  ذاك  دل ناةل، م الل ي لك دل ساقل دلقا ق م  يتا 
كياس ةا دأل ود  ا مح ينق  مسكزذا دلقناة ا، ومن دألمثجل ةج  أحادث دل اةل دلحسوا، ودانققا  دل

 .1ةا أ  اس دل س ، ودل امات دليقسولال، ودلكودسث دل يا ال أودلمالال دل المال 
 ا قيس يوسقس إن اوس دلحكومل ةامل ثانواا انجح ةق  حانما اف   يجانا دلمحاادت : ور المكوةا

لجقاسل دلقناة ال ةج  أثس ةا دلمحاادت دألسي ل دلسيا ال اومل كدألخسم لنمو ج دلما ل، واسم أن اوس دلح
 :دلنحو دلقالا

 ودل اا ات دلمقي ل نحو . قأثس ةج  ةودم  د نقاج من خل  د ةانات دلمالال امكن لجحكومل إن
 .نحو دلق جاال، واةال وقشجا  دلق واس ودايقكاس أوسأل دلما   دأل ود 

  ق جامات لجمنقج دلمحجا، مما دا  أوقؤثس دلحكومل ةج  أحود  دل جا دلمحجا من خل  وض  م اااس
 .اؤثس ةج  حاجات دلمشقسان ومن ثال قح ان نوةا لج جا دلمحجا

  قؤثس دلحكومل ةج  دل ناةات دلمسقي ل ودلمخ ال ةن  سا  قشجا  واةال إدامل ةناداا  ناةال
 .وقوةاس دلينال دأل ا ال للزمل لتا

  ات دلمقحكمل ةا أ ود  دل م  وسألدل ااوذاكجتا من خل   دلمنشألقؤثس دلحكومل ةا د قسدقاجال  
يم ن  دشم  وأةال من خل   اا قتا دلمالال ودلنقاال، وقؤثس دلاولل  أودلما  ودل اا ات دلضسايال 

 .ةا تسو  دلمناة ل من خل  قشجا  دلمناة ل دلمحجال
 (.07)ةا دلشك  سدال  porterوامكن قوتا  محاادت دلقاسل دلقناة ال وةقا لمنتج يوسقس

                                                           
 .22-20صص ، مرجع سبق ذكره، الت افلية االت ميةبثينة محمد، طالب محمد، -1



األخضر االقتصج  و السجلةدا البدئدا القضجدج ظل فن الت جفسدا الق رة                    الثجلث الفصل  

 

156 
 

 (07)الشكل رقم 
 (ةجسا بورتر) porterةم  ات الق رة الت جفسدا وفقج لة اج بورتر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دلقفاة  يان دلمحاادت دلسيا ال ةا حسكل ااناماكال مقياالل إل دلخ  دلمق   اشاس          
لخ  دلمقق   اوضح قأثاس دليايل دألمث  دلقا ققفاة  من خللتا م  مقخاسدت أخسم مث  ا          

 دلخاس مقود ل ودلاوس دل   قج يه دلحكومل أودل ودم  غاس دلمحقمجل 
 :الةص ر

-porter M, the competitive advantage of nations, the macmillan press, new york, 1990, 
p 127. 

 ةم  ات الق رة الت جفسدا وفقج ل راسجت أخرى .2
 :1محاادت دلقاسل دلقناة ال ومن أذمتامااجا إل ق سضت ي ض دلاسد ات 

 : 1999عجم  Lall راسا الل .أ 
م  ق اا وقادخ  دلمحاادت دلمف سل لجقاسل دلقناة ال، ااوجا م ه  أنه إل  Lallضحت اسد ل ا أو 

محاادت دلقاسل دلقناة ال ةا  1333ةاال  Lallما اجزال ضسوسل ققاامتا ةا شك  دلسياةا، حاث داال ا 
 :م  ثلثل أ ود  وذا دلمنشألشك  ثلثا، ودلقا قحاا ةا سأ ه من خل  ق ام  

                                                           
 .35-33صص ، مرجع سبق ذكره، محهال البوقة الت افلية امحوواتها ملح مقالعومعنى طعيمة الجرف،-1

 الهيكب االم افلة الم شأةالتقاتيالية 

 الص اعات المقتيطة االمغذية

 طييعة عاامب ال تاج طييعة الطلب المحلو

واق 

 الصوفة

واق 

 الحكامة
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 دألكثس ققاما وقشم  دلقكنولوجاا ودلمتاسدت دلفنال  وقشك  ةودم  د نقاج :سو  السواةل
 .ودلم جومات ةضل ةن قودةس دلينال دأل ا ال

 وقشم  دل اا ات دادق ااال دلكجال ودلنتاال دلقجاس  ودل ناةا دل   قنقتجه : سو  الموافع
 دلاولل يا ضاةل لج جا دلمحجا

 شم  مؤ  ات ققشم  كاةل دلمؤ  ات دلقا قق ام  م تا دلمنشآت ةتا : سو  الةؤسسجت
 .دلق جاال ودلقاساا ودلق واس ودليحث دل جما ودايقمان  وا  دلمام

ا اأقا مخقجفا ةن منتج يوسقس، ي  جامت أكثس وضوحا ةا دلق ياس ةن  Lallإن جوذس قحجا  ا 
 .ةا اةال مقاسقتا دلقناة ال المنشألثس دليايل دلمحا ل يأ

 : الةسا  ال ولن للت ةدا اإل اردا .ا 
لا كل دل ودم  دلقا قضمن قوةاس يايل  8008جام ققساس دلم تا دلاولا لجقنمال د ادسال ةاال 

 .محجال مليمل لخج  دلثسول وزااال دلقامل دلمضاةل
 :وجامت محاادت دلقناة ال ةا ذ د دلققساس يأسي ل محاادت سيا ال وذا

  كفامل دألادم دادق اا. 
 كفامل دلحكومل. 
  كفامل يايل دألةما. 
 كفامل دلينال دأل ا ال. 

 .وا قيس دلققساس ةن محاادت دلقاسل دلقناة ال ةا شك  أ ج  ةجاه مك ا دلقناة ال
 :  WEFالة ت ى االقتصج ي السجلةن .ج 

دادق اا  دل الما ةاال قضمنت محاادت دلقاسل دلقناة ال ح ا ما جام ةا ققساس دلمنقام 
، ك  من داناماج ةا دل و  دل الما، وكفامل دلقاخ  دلحكوما، وكفامل دلنتال دلمالال، وقودةس 1333

ةضل ةن دلمؤ  ات . ةودم  د نقاج دألكثس ققاما، ومسونل أ ود  دل م  وقودةس دلينال دأل ا ال
 .دلقااسل ةج  اةال دلقاسل دلقناة ال
أضا  لمحاادت دلقاسل دلقناة ال كل من  8000دق اا  دل الما ةاال وةا ققساس دلمنقام دا

ل كل من س اا وم ا  نضمقس اا وم ا  نمو سأل دلما  يمفتومه دلود   ةضل ةن دلقكنولوجاا دلم
نمو سأل دلما  يمفتومه دلود  ، ةضل ةن دلقكنولوجاا دلمقضمنل لجقاسل ةج  دايقكاس ودلق وس ونق  

شاسذا ةا دل و  دلمحجا، كما ةس  دلققساس يان محاادت قحقا  د نقاجال دلجاسال دلقكنولوجاا ودنق
 .ودلمسقف ل ومحاادت قحقا  م ا  نمو مسقف  لن اا دلفسا من دلناقج دلمحجا
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مما  ي  ةسضه لمحاادت دلقاسل دلقناة ال اقضح أن نمو ج يوسقس داال ح سد اكاا اكون شام  
قخسج من ن ا  قجك لال ن محاادت دلقا  اغقتا دلاسد ات دألخسم لمحاادت دلقاسل دلقناة ال، كما أ
 .دلمحاادت دلقا وض تا يوسقس

 ةرامل تحور الق رة الت جفسدا: ثج دج
دلقاسل دلقناة ال قمس يأسي  مسدح  وةقا لما اقودةس من محاادت ومام دلقسدي  أن   porterاسم يوسقس

حاث قكون ةا دليادال  دت . م ااس دلقاسل دلقناة الودلقشايك يانتما، ذ ا دلمسدح  ق كل ك  م اس من 
 يا ل ذشل وغاس م قمسل ق قما ةج  قودسث ةودم  د نقاج وخا ل دلموسثل منتا، وذا ققف  ةا  لك م  

مسدح  أكثس ق وسد ود ققسدسد، وقمث  دلمسدح   إل ثال قنقق   ،مفتوال دلمازل دلن يال  دت دل يا ل دلققجااال
ما دلمسحجل دلسدي ل ةقمث  قسدج  دلقاسل دلقناة ال، ويت د قأكاا أق اةا دلقاسل دلقناة ال  أواا ل  قزدو دلثلثل دأل

 .اوضح مسدح  ق وسذا( 02)ودلشك  سدال . لااناماكال دلقناة ال
 (12)الشكل رقم 

 ةرامل تحور الق رة الت جفسدا
 
 
 

 
 

 
 

 :الةص ر
، اإلحجر ال ظري: والةتوسحا، كإستراتدندا لت ةدا الةشروعجت الصغدرة االس جقد  الص جعد لين  ةيا دلج ا  وآخسون،-

 .87،  8003دلقاذسل، مسكز دلم جومات واةال دقخا  دلقسدس، 

 
 
 

 

 التقاالع التبول

مرحلة الدفع من 

خالل عوامل 

 اإلنتاج

مرحلة الدفع من 

 خالل الثروة

مرحلة الدفع من 

 خالل االبتكار

مرحلة الدفع من 

 خالل االستثمار
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 ةرملا ال فع ةن خالل عواةل اإل تجج: لىو الةرملا األ  .1
دأل ا ال مث  دل م  غاس  ةج  ةودم  د نقاج منفساق قنا دلقاسل دلقناة ال ةا ذ ا دلمسحجل ويشك  

لجقاسل دلماذس، دألسض، دلمود  دلجخسدةا، سأل دلما ، وققضام  ةا ذ ا دلمسحجل أذمال دلمحاادت دألخسم 
دلقناة ال، وةا ذ ا دلمسحجل ق قما دلقاسل دلقناة ال ةج  دلمناة ل دل  سال دلقايمل ةج  قخفاض قكالا  

دلقأثاس أو ، مل دلقأثاس ةج  دلقاسل دلقناة ال يقاخجتا من خل   اا ل   س دل س د نقاج، وق ق ا  دلحكو 
و  ل من دلقكنولوجاا دلسخا ل ودلمنقشسل ةج  أ  اس ةودم  د نقاج، كما اقال داةقماا ةج  م قواات مق

وقق ال دلقاسل . وةا ذ ا دلمسحجل ااقال خج  دلقكنولوجاا ولكن اقال د قاسداذا .ةج  مام ود   يان دلاو 
حاث اكون دادق اا دلمحجا ح ا ا جاد . ا  دت  يا ل غاس م ققسلأنتدلقناة ال ةا ذ ا دلمسحجل ي

ن جما  دلاو  دا مست يت ا دلمسدح  ةا ودت ما وقق  ك  أ ، نجا وةا دلودد .لققجيات دادق اا دل الما
( ل نخاةوس  ،قااودن ،يا قثنام دلاو  حااثل دل تا يالق نا  مث  كوساا دلجنويال، ذونج كونج)دلاو  دلنامال

 .ةا ذ ا دلمسحجل
 ةرملا ال فع ةن خالل االستثةجر: الةرملا الثج دا .2

وذا ققوال . اولل وشسكاقتا ةج  دا قثماس يشك  مقود  ذ ا دلمسحجل مينال ةج  سغيل وداسل دل
وةا ذ ا دلمسحجل ااقق س دألمس ةج  ق يا  .ياا قثماس ةا دلق تالت د نقاجال دلحااثل ودلق وس دلققنا

وقأقا دلقاسل دلقناة ال من قح ان أحود  دل ودم  يا ضاةل  .دلققناات دألجنيال، ي  إجسدم قح انات ةجاتا
ق قما ةج  دلقاسل ةج  دلقناة ال إن . ودلتاك  و يا ل دلقناةل ةا دل و  دلمحجا دلمنشألإ قسدقاجال  إل 

من أمثجل دلاو  )م ا ةجاتما  أوةج  دول دلتجوال ةج  دأل ود  دلخاسجال  أوج ا دا قثماسدت دألجنيال، 
ات ةج  دليااجان م ا دلوااات أمثجل دلاو  دلقا دةقم مندلقا دةقمات ةج  دلتجوال ةج  دأل ود  كوساا، و 

 (.دلمقحال دألمساكال
وةا ذ ا دلمسحجل ا اكون دل جا دلمحجا ةج  اسجل ةالال من دلق قاا، وا قكون دل ناةات دلمسقي ل 

وقق   ذ ا دلمسحجل ةا دلخالا يزااال ةا م قوم دلقوتا ، . حا كياس إل مق وسل ( دلم انال)ودلمخ ال 
سقفا و  ا دا ق ا أكثس د ققسدس أنتإن ذ ا دلمسحجل ةج  دلسغال من . وأ  اس دلماخلتم اات دألجوس،  د 

وذناك ةاا محاوا من  .ا ق قما ةج  قاةقات سؤول دألمود  يان دلاو أنت وققاما من دلمسحجل دل ايقل، إا
ا ، ذونج كونج،  نخاةوسل، كوسانقااود)ذ ا دلمسحجل ومنتا  إل دلاو  دلنامال دلقا نجحت ةا دلو و  

 .(جنويال، ودليسدزا دل
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 ةرملا ال فع ةن خالل االبتكجر: الةرملا الثجلثا .3
وةا ذ ا دلمسحجل قكون جما  محاادت دلمازل دلقناة ال مقودجال ةا مام ود   من دل ناةات دلقا 

 إسقفا ققناةل ةا دل و  دل الما ينجاح، واكون  جا دلم قتجك ةا ذ ا دلمسحجل أكثس ق قااد ي يا 
سقفا م قوم دلاخو  دلفساال و  م قوم دلق جاال، ودلسغيل دلمقزداال ةا دلح و  ةج  دلسةاذال وذنا اياأ  د 

قكوان قجم ات دل ناةات من خل  ق وس دل ناةات دلمسقي ل ودلم انال  دت دلم قوم دل الما دلقا 
لقناة ال ي يا داسقتا ةج  ققناةل اولاا ةا أجزدم دل ناةات دألكثس قماازد، مما اج جتا ققمق  يالقاسل د

 ا دلمسحجل اق  ةاتا اوس دلمناة ل دل  سال، ةالقاسل دلقناة ال ق قما ةج  دايقكاس، ذ أندايقكاس ودلقجااا، 
 .ودلمتاسدت، ودلقكنولوجاا دألكثس ق قااد، دلقا اقال ق نا تا محجاا 

ل ايقل، ةاكون اوس دلاولل اوس إن دلاوس دلمليال لجحكومل ةا ذ ا دلمسحجل اخقج  قماما ةن دلمسدح  د
دلاولل غاس مياشس، واتتس من خل  قوجاه دلق ا  دلخا ، وحماال دلمناة ل دلمحجال، وققااال نودة  
دا قثماس لقتايل دليايل دلمحجال دلمليمل دايقكاس ودلق وس دلم قمس وةا ذ ا دلمسحجل ا يح ددق اا دلاولل 

ذ ا  إل ودا و جت دل ااا من دلاو  دلمققامل . ث دلخاسجلةسضل دلققجيات دادق ااال ودألحاد أد 
 .ل دألمساكال، ودل واا ودلااياندلمسحجل مث  دلممجكل دلمقحال ودلوااات دلمقحا

 ةرملا ال فع ةن خالل الثروة: الةرملا الرابسا .2
وس  دل ايقل دلققخقج  ذ ا دلمسحجل ةن دلمسدح  دلثلث دل ايقل لجقاسل دلقناة ال حاث قمث  دلمسدح  

ا قحققه دلاولل من نمو دادق اا ، أما ذ ا دلمسحجل ةقمث  يادال مدلم قمس ةا دلقاسل دلقناة ال وةقا ل
دلقاذوس ودنخفاض دلقاسل دلقناة ال و لك ي يا دلسغيل ةا دلمحاةتل ةج  دا قثماسدت دلمقحققل ودلوض  

، دلق وس ومن ثال ان كل ذ د ةا ةقا دلقاسل دلقناة ال دلسغيل ةا أوياايقكاس  الدلقايال ودنخفاض دلادة  لجقاا
 .ولقا مست دلممجكل دلمقحال ودل واا يت ا دلمسحجل

 قدجم الق رة الت جفسدا وفقج لة اج الة ت ى االقتصج ي السجلةن: ثجلثج
ق اات م تا دلمناذج ودلمؤشسدت دلم قخامل ةا  ،قاس ما ق اات ق سافات ومفاذاال دلقناة الي

اوةس م جومات ذامل ق اةا ةج  قحااا دل ودم  دلقا ق سد  كفامل  أنهوقكمن أذمال دلقاال ةا ،داا تا
وقنشس دل ااا  ي فل خا ل، و قحااات دلقنمال دلم قادملي فل ةامل قخ ا  دلمودسا ومودجتل قحااات 

 ال ققضمن من دلمنتمات ودلتايات دلاولال مجموةل من دلمناذج ودلققاساس دلاولال ةن دلقاسل دلقناة
أخسم ح ا دلق سا  دلم قخاال  إل ذايل  أومجموةل من دلمؤشسدت، وقخقج  ذ ا دلمناذج من منتمل 

 .ةسض منتج دلمنقام دادق اا  دل الما اقال  اوةاما اج، لمفتوال دلقاسل دلقناة ال
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جما  دلمنقام دادق اا  دل الما ذو منتمل غاس حكومال ق قما ةج  دل ضوال وقشجا  دلقفاة  يان 
مجموةات أ حاا دلم الح دلمشقسكل ةا دلمجقم ، مث  دلقاال من دلحكومل ود ا  دألةما  ودلجتات 

سدت ةامل دلمنقام أذادةه من خل  قنتاال مؤقمواقاي  " قح ان حالل دل الال"ودلفنون و لك يتا   لدألكاااما
ول، وانتال ةقمس دل   ةا ادودجقماةال ةالال دلم قوم ودكيس دجقما   نو  له ودلم سو  جااد ذو دلمؤ 

من داال دلحكومات ودلكثاس من  800وحودلا  نمن كياس دلماسدمدلقنفا اا 1000ذ د داجقما  أكثس من 
خياس وةالال وةنان وداال اان وممثجان ةن و اي   300امال واولال ونحو أدجدلم يولان من منتمات 

 .د ةلال
 ال دل المال ضمن ققساس دلقناة ال دل المال ا اس دلمنقام دادق اا  دل الما منتجا لجقناة

دلققساس  أ، حاث يا1373إ ادسا من  دل اال  أودل   يا Global competitiveness reportدل نو 
 اولل132، 8012-8017تا دلققساس ل اال وداس ةاا دلاو  دلقا شمجاولل،  11  يقاال قناة ال و دأل

وأ يح ققساس دلقناة ال دل المال أذال ققااال . من دلناقج دلمحجا د جمالا دل الما ليالماي 32ق تال يحودلا 
شام  لقناة ال دلاو ، و لك لققاامه سؤم دامل حو  دل اا ات دادق ااال ودلمؤ  ات وةودم  ةالما 

 .د قمسدس دلنمو دادق اا  وازاذاس  وا  دلمام إل قحفاز د نقاج ودلقا قؤا  جما تا 
وامكن . ققساس مجموةل شامجل من دلياانات من خل  ةاا كياس من مؤشسدت دلقاسل دلقناة الواقاال دل

 :1كمااجا 8012-8017شسح منتجال وح اا مؤشسدت دلقناة ال دل المال 
 بدج جت ةؤشر الت جفسدا السجلةدا .1

 :دلياانات ذماا قما منتج دلمنقام دادق اا  دل الما ةا داا ه وقحجاجه لجقناة ال ةج  دلنوةان من 
 :البدج جت الكةدا .أ 

وذا قجك دلياانات دلخا ل ياألادم دادق اا  ودلقاسل دلققنال، واقال دلح و  ةج  ذ ا دلياانات 
 .من خل  دلنشسدت د ح ايال دلمحجال ودلاولال دلمنشوسل

 :ال وعداالبدج جت  .ا 
وذا دلياانات اقال دلح و  ةجاتا من خل  دلم ح دلماادنا دل   ا قما ةج  أسدم وملحتات 

ةج   8011-8010و نا  دلقسدس ةا دلاو  دلمشاسكل ودا داس ةااذال ةا ققساس ةاال  داةما سجا  
 .ةساد وقال دخقااسذال ينامد ةج  أ ل م انل قحاا من دي  دلمنقام 18837 يا  دلمثا  

 :منتجال قنما  دلياانات ح ا دلم االل دلقالال ةج  لمنقام دادق اا  دل الما ةا دلققساسوا قما د    
                                                           

1-world Economic forum, the Global competitivess report 2017-2018 world economic frum Geneva, 217, 
pp317-323. 
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 1( +قان  دامل –أةجىقامل/ أان  دامل–دامل دليجا )×1
 (الركجئع االث ن عشرة)ةكو جت ةؤشر الت جفسدا السجلةدا  .2

 Global competitiveness)ا قخاال دلمنقام دادق اا  دل الما مؤشس دلقناة ال دل المال 
index ) واقكون دلمؤشس دلكجا ةا ثلث ةا مجمو  مجموةات دلسيا ال، قحقو  ةج  دثنا ةشس

اقال ك  منتا  8012-8017مؤشسد ةسةاا  يا ققساس ةاال  113سكازل إ  احقو  دلمؤشس دلكجا ةج  
 جانيا من دلقناة ال

 الةتحلبجت األسجسدا: لىو الةنةوعا األ  .أ 
 :سدت ةسةال ذاقحقو  ةج  أسي ل مؤش

 
  ق قما دليايل دلمؤ  ال ليجا ما ةج  كفامل و جوك ك  من أ حاا : الةؤسسجت :لىو الركدعة األ

دلم جحل من دلق اةان دل اال ودلخا  ود  اس دلقانونا ود ادس ، حاث اقفاة  دألةسدا ودلشسكات 
وذو  دلقاسل دلقناة ال ودلنمو، ودلحكومات ةا قحااا نوةال دلمؤ  ات دل امل ةا يجا ما، وله قأثاس دو  ةج 

اؤثس ةج  دلقسدسدت دا قثماسال وقنتاال د نقاج واج ا اوسد سيا اا ةا دل س  دلقا قوز  يتا دلمجقم ات 
دلفوديا وقحم  قكالا  دا قسدقاجاات ودل اا ات د نمايال، كما أن دلمؤ  ات دلخا ل دلجاال اوس متال 

 :مؤشس موزةل كمااجا 81وقحقو  ذ ا دلسكازل ةج   .ادق ااذاةا قحقا  دلقنمال دل جمال ودلم قادمل 
 دألخلداات و  حقو  دلمجكال، حماال دلمجكال دلفكسال،: مؤشسد ذا 11ققضمن  :الةؤسسجت السجةا

 ،مو اودلسشدلنتامال  غاس دلماةوةات دلف اا، قحوا  دألمود  دل امل، دلثقل دل امل ةا دل اا اان،
دلقنتاال  ان، د قنفا  دألنفا  دلحكوما، ةامدلم يولان دلحكوما دسدسدت ةادلمحايال  ،دلقضام  ل ققدا

دلحكوما، كفامل د  اس دلقانونا لق وال دلمنازةات، كفامل د  اس دلقانونا ةا دلجوديح دل  يل، شفاةال 
  قكالا  مودجتل دل ن منشأت دألةما ، ة  ن  دل اا ات دلحكومال، قكالا  مودجتل د سذاا 

 . منشأت دألةما  ، دلجسامل دلمنتمل، موثودال خامات دلشس ل ةاودلجسامل 
 مؤشسدت ذا 5وقحقو  ةج   :الةؤسسجت الخجصا: 

حماال حقو  م اذما  ،أخلداات دلشسكات، ودول م اااس دلقادا  ود يلغ، ة الال مجالل دلشساكات
 .ال، دول حماال دلم قثمساندجدأل
 ل حا مل لضمان ة الال أادم دادق اال دلقحقال دلود  ل ودلكفيق ا دلينا :الب دا التمتدا :الركدعة الثج دا، 

إن و اي  دلنق  دلف الل يما ةا  لك دل س  ةالال دلجوال ودل كك دلحاااال ودلمودنئ ودلنق  دلجو  قمكن 
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أ حاا دلمشاسا  من دلح و  ةج   ج تال وخاماقتال ةا دل و  ي ساقل أمنل وةا دلودت دلمنا ا 
وق قما دادق اااات أاضا ةج  إمادادت دلكتسيام دلقا قكون خالال . دلوتاي  إل وق تا  دنققا  دل ما  

مح شيكل وأخاسد ق  .من دانق اةات ودلنق  حق  ققمكن دلمؤ  ات ودلم ان  من دل م  اون ةودي 
نا لجم جومات، مما ازاا من دلكفامل دل امل من ادلود  ل يقاة   سا  ومج لداق اات دل جكال ودلل جكا

ودقخا  دلقسدسدت من دي  دلجتات دلف الل  دمكانال دلقود   يان دلمؤ  اتخل  دلم اةال ةج  ضمان 
 .ل جلدادق ااال م  دألخ  ي ان داةقياس جما  دلم جومات دلمقاحل  دت د
 :وققكون سكازل دلينال دلقحقال ةج  ق  ل مؤشسدت موزةل كمااجا

 جوال دل س ، جوال دلينال  ،ققضمن ك  من جوال دلينال دلقحقال دلشامجل :الادجكل األسجسدا لل قل
مقاح م قا  ،(دلنق  دلجو )جوال دلينال لجمودنئ، جوال دلينال دلقحقال لجم اسدت  ،دلقحقال لج جك دلحاااال

 .دل اسدن
 ققكون من جوال إمادادت دلكتسيام، دشقسدكات دلتاق  دلمحمو ، : الب دا التمتدا للكاربجء والاجتف

 . خ و  دلتاق  دلثايقل
 بدئا االقتصج  الكلن: عة الثجلثاالركد 

 إل ومن ثال ةتو متال يالن يل . إن د ققسدس يايل دادق اا دلكجا أمس ذاال يالن يل لألةما  دلقجاسال
أن د ققسدس دادق اا  دلكجا وحاا ا امكنه أن ازاا  دلمؤكامن  دلقاسل دلقناة ال، وةج  دلسغال من إن

ةا  ذو ودضحقضس ياادق اا ، كما  لمن إنقاجال دليجا، ةمن دلم جال يه أاضا أن دلفوض  دادق ااا
 إل وا ق ق ا  دلحكومل ققااال دلخامات يكفامل إ د دض ست . دل نودت دألخاسلةا  سوياو دل اا  دأل

دلحا من داسل دلحكومل ةا  إل ق ااا دلماةوةات ةالال دلفايال ةج  ااونتا دل ايقل واؤا  دل جز دلمالا 
كما ا امكن لجمؤ  ات أن ق م  يكفامل ةناما قكون . ادلم ققي  ةج  دا قجايل لمخقج  مق جياقت

م اات دلقضخال مسقف ل وخاسج دل ا سل، ا امكن للدق اا إن قنمو يشك  م قمس مالال قكن دليايل 
 .دلكجال م ققسل

الة خرات المكوةدا  ،رصد  الةدعا دا المكوةدا: وققكون ذ ا دلسكازل من خم ل مؤشسدت ذا
 .دن المكوةن، التص دف االئتةج ن للبل اإلنةجلدا، التضخم، ال 

 الصما والتسلدم االبت ائن:الركدعة الرابسا  
نقاجال، ةال ما  دل ان ا انون من دلمسض د و دلقناة ال لجيجا إن دلقول دل امجل دل حال أمس حاو  لقاسل 

قكيا قكالا   إل واؤا   وم دل حل . إنقاجال أد يجما  إمكانااقتال ويت د اكونون  دا ا ق ا ون أن ا مجو 
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ن إول لك ة ،ا مجون يم قواات أان  من دلكفامل أوألن دل ما  دلمسضل غاليا ما اكونون غاييان  ،كياسل
 .دا قثماس ةا قوةاس دلخامات دل حال أمس يالغ دألذمال اةقياسدت ددق ااال وم نوال ودضحل

ةقياس كمال ونوةال دلق جاال دأل ا ا دل   اقجقاا ال ةا ددل حل، قأخ  ذ ا دلسكاز  إل يا ضاةل 
 .حال ةج دأل ا ا من كفامل ك  ةام  دلق جاال دق اا دلحااث، وازاا ادل كان، وذو أمس أ ا ا ةا د

 :مؤشسدت موزةل كمااجا 10وققكون ذ ا دلسكازل من 
 مسض دلملساا ةج  حاات د  ايل يالملساا، قأثاس : ققكون من ثمانال مؤشسدت ذا: الصما

دنقشاس مسض داااز،  حاات د  ايل يمسض دل  ، قأثاس مسض دل   ةج  يايل دألةما ، يايل دألةما ،
 .قأثاس مسض داااز ةج  يايل دألةما ، وةاات دلسض ، مقو   دل مس دلمقود 

 دايقاديال ودلق جاال حدل  جوال دلق جاال دايقاديا،: ققضمن مؤشسان ذما: التسلدم االبت ائن 
 :تسعدع الكفجءة: الةنةوعا الثج دا .ا 

 :قكون من  قل سكايز ذا
 التسلدم السجلن والت ردق: الركدعة الخجةسا 

إن جوال دلق جاال ودلقاساا أمس يالغ دألذمال يالن يل للدق اااات دلقا قسغا ةا دلنتوض ي ج جل 
ال ولوةج  وجه دلخ و  اق جا دادق اا دلم  ،وز ةمجاات د نقاج ودلمنقجات دلي ا لادلقامل يما اقج

دل ما  دلمق جمان جااد دلقااسان ةج  أادم دلمتاال دلم قال ودلقكا  ي سةل م   قسدةان أدلاوال من دليجادن 
 دلثانو  و دلق جاالوققال ذ ا دلسكازل م اات دالقحا  يالق جاال . يايقتال وداحقااجات دلمق وسل لنتاال د نقاج

اسدةا أاضا  مام قاساا دلموتفان نتسد قن  جوال دلق جاال دلقا اقامتا داال دألةما ، و ، ةضل ةدل الا
 أج من ( ةا كثاس من دادق اااات وذو أمس متم ) م قمس أثنام دل م  ألذمال دلقاساا دلمتنا و دل

 :وققضمن ذ ا دلسكازل ثمانال مؤشسدت ذا. ضمان داسققام دلم قمس يمتاسدت دل ما 
 دالقحا  يالق جاال  و ،م ا  دالقحا  يالق جاال دلثانو : وقحقو  ةج  مؤشسان ذما: دمكةدا التسل
 .دل الا
 واكون من أسي ل مؤشسدت ذا :نو ة التسلدم: 

دانقسدنت  إل دلو و   جوال دلنتاال دلق جاما، جوال ق جاال دلسااضاات ودل جوال، جوال مادسل د ادسل،
 . ةا دلمادسل

 قودةس خامات دليحث ودلقاساا دلمقخ  ل : واشم  ةج  مؤشسان ذما: الت ردق أث جء السةل
 .محجاا، مام قاساا دلموتفان
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 الركدعة السج سا كفجءة أسوا  السلع: 
ةا وض  جاا امكنتا من إنقاج دلمزاج دل حاح من  دلكفؤلإن دليجادن دلقا ققمق  يأ ود  دل ج  

  ذ ا و ددلمنقجات ودلخامات نتسد لشسو  دل سض ودل جا دلخا ل يتا، ةضل ةن ضمان إمكانال قا
ودلمناة ل ةا دل و  دل حال، دلمحجال منتا ودألجنيال ةج  . دق ااادل ج  يأد   داس من دلف الال ةا د

دألةما  دلقجاسال، من خل  ضمان أن قكون   ، ويالقالا إنقاجالمتمل ةا اة  كفامل دل و  حا  ودم،
ذا دلقا قزاذس، وق قما كفامل دل و  أاضا  ،دلشسكات دألكثس كفامل، دلقا قنقج دل ج  دلقا ا جيتا دل و 

دل ملم  قاساخال، ودا اكون أوةج  تسو  دل جا مث  قوجه دل ملم وق وس دلمشقسان، أل ياا ثقاةال 
اجيس دلشسكات  نهأن اخج  مازل قناة ال ذامل، أل وذ د  امكن . ةا ي ض دليجادن من غاسذا أكثس ق جيا

ةج  أن قكون أكثس ديقكاسد ويالقالا افسض دانضيا  دللزال لقحقا  دلكفامل ةا دل و ، وققكون ذ ا 
 :دلسكازل من  قل ةشس مؤشس موزةل ةج  دلنحو دلقالا

 مؤشسان ذما إل ق ال مؤشس دلمناة ل نا :الة جفسا: 
 كثاةل دلمناة ل دلمحجال، مام ذامنل دل و ، ة الال : ققكون من دلمؤشسدت دلقالال :الة جفسا الةملدا

، ن ا دلضسديا وأثسذا ةج  قحفاز دا قثماس، إجمالا م ا  دلضسايل، ةاا س اا ل مكاةحل داحقكا
 .ا  دلقجاس ، قكالا  دل اا ل دلزسدةالد جسدمدت دلم جويل ليام دلنشا  دلقجاس ، دلودت دللزال ليام دلنش

 إنشام دلحودجز دلقجاسال، دلق سافات دلقجاسال، دنقشاس : ققكون من دلمؤشسدت دلقالال: الة جفسا األن بدا
دلمجكال دألجنيال، قأثاس دلقودةا دلقجاسال ةج  دا قثماسدت دألجنيال دلمياشسل، ةام د جسدمدت دلجمسكال، 

 .ن دلناقج دلمحجا د جمالادلودسادت كن يل ميوال م
 اضمن مؤشسان ذما: نو ة شروح الحلق: 
 دل ملم اسجل دا قجايل اقجاذات 
  اسجل ق قاا دل جاأ( دلم قتجك)ق وس دلمشقس  . 

 الركدعة السجبسا كفجءة السو  السةل: 
ق قيس كفامل ومسونل  و  دل م  أمس يالغ دألذمال لضمان قخ ا  دل ما  ا قخادمتال يأد   داس 
من دلفاةجال ةا دادق اا وقوةاس حودةز لتال لي   د اسم جتاذال ةا وتايفتال ول لك اجا أن ققمق  

ويقكجفل  نشا  أخس ي سةل إل أ ود  دل م  يالمسونل دللزمل لقحوا  دل ما  من نشا  ددق اا  ودحا 
كياس، واجا أن قضمن أ ود  دل م   لدجقماةا حاوث دض سدياتمنخفضل ودل ماح يققجيات دألجوس اون 

دلف الل أاضا حودةز دوال ودضحل لجموتفان وق زاز دلجادسل ةا مكان دل م ، واجا أن قوةس دل ادلل ةا 



األخضر االقتصج  و السجلةدا البدئدا القضجدج ظل فن الت جفسدا الق رة                    الثجلث الفصل  

 

166 
 

اياا ةج  أادم دل امجان وجا يال دليجا يايل دألةما  يان دلمسأل ودلسج  وقؤثس ذ ا دل ودم  مجقم ل قأثاسد داج
 .نودد  دلمودذا قجوح ةا دألة   و  دل م  ازادادن أذمال نتسد ألنلجمودذا، وذما جانيان من جودنا 

 :موزةل كما اجا  ققكون ذ ا دلسكازل من ةشسل مؤشسدت
 ن ةا دل لدات يان دل ما  وأ حاا و ادلق : قكون ذ د دلمؤشس من خم ل مؤشسدت ذاا: الةرو ا

 ام دلخامل، قأثاس دلضسديا ةج  حودةز دل م نتإدل م ، مسونل قحااا دألجوس، مماس ل دلقوتا ، قكالا  
 دألجوس ود نقاجال، داةقماا : اشم  ذ د دلمؤشس خم ل مؤشسدت ذا: االستخ ام الفسجل للةواهق

دلمودذا، مشاسكل  ت يالمودذا، داسل دلاولل ةج  ج اةج  د ادسل دلمتنال، داسل دلاولل ةج  داحقفا
  .د ناث ةا دول دل م 

 تحور األسوا  الةجلدا: الركدعة الثجة ا: 
دل ان ااخجون دادق اا  دألةسداخ   دلق ا  دلمالا دلف ا  دلمودسا دلقا اوةسذا  كان دلاولل وك لك ا

ةا دا قثماس  وا قيس دلمشاسا  دا قثماسال دلقا قحق  أةج  م اات ةايا مقود  ، إل من دلخاسج، 
قق جا أ ود  مالال مق وسل  تن دادق ااااإومن ثال ة. دألةما  دلقجاسال أمس يالغ دألذمال لإلنقاجال

دلقسوض من من د ا   امكنتا أن قوةس سؤول دألمود  ا قثماسدت دلق ا  دلخا  من م ااس مث 
سؤول دألمود  دا قثماسال، وغاسذا من دلمنقجات ةا  جاال، ويوس ات داوسد  دلمالال دلمنتمل جااد،و م س 

وقحقاج دلمالال، ويخال دلوةام يجما  ذ ا دلوتاي ، اجا أن اكون دلق ا  دلم سةا جااس يالثقل وشفا ، 
  . الال ةا دادق اا كك قنتاال منا ا لحماال دلم قثمسان وغاسذال من دلجتات دلف إل دأل ود  دلمالال 

 :ققكون ذ ا دلسكازل من ثمانال مؤشسدت موزةل كمااجا
 إمكانال قحم   قوةس دلخامات دلمالال،: واقكون ذ د دلمؤشس من خم ل مؤشسدت ذا: الكفجءة

دلخامات دلمالال، دلقموا  من خل   و  دأل تال دلمحجال،  تولل دلح و  ةج  دلقسوض، قودةس 
 (.دلمخامس)دلمخا سسأل دلما  

 سد  دلمالال، مؤشسدت دلحقو  و دلينوك، قنتاال يوس ل دأل(  لمل)دول: اضال ثلث مؤشسدت ذا: الثقا
 .دلقانونال

 التأهق التك ولونن: الركدعة التجسسا: 
دلقايمل  تادلقكنولوجاةج  تا دادق اا ةاققال سكازل دا ق ادا دلقكنولوجا خفل دلحسكل دلقا ا قما 

 اا داسقتا ةج  دا قفاال دلكامجل من دلقكنولوجاجلق زاز إنقاجال  ناةقه، ةج  وجه دلقحااا، دلقسكاز ة
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زااال دلكفامل وقمكان دايقكاس  أج دلم جومات وداق اات ةا دألنش ل دلاومال وةمجاات د نقاج من 
 .قحقا  دلقاسل دلقناة ال أج من 

 :ؤشسدت موزةل كما اجاكون ذ ا دلسكازل من ق   موقق
 قوةس أحاث دلققناات، ددقنام  :اقكون ذ د دلمؤشس من ثلثل مؤشسدت ذا: جاعتةج  التك ولوند

 .ةج  م قوم دلشسكل، دا قثماس دألجنيا دلمياشس ونق  دلقكنولوجاا ادلقكنولوجا
 م قخامو : شم  ذ د دلمؤشس  قل مؤشسدت ذااو : استخ ام تك ولوندج الةسلوةجت واالتصجالت

دانقسدنت، مشقسكو خامل دانقسنت دلثايت دل سا ل دلقاة ، مشقسكو خامل دانقسنت دلمقنقجل دل سا ل 
 .دلقاة ، دشقسدكات دلتاق  دلمحمو ، خ و  دلتاق  دلثايقل

 منم السو : الركدعة السجشرة 
  وةسدت دلحجال ودا  قخلإاؤثس حجال دل و  ةج  د نقاجال نتسد ان دأل ود  دلكياسل ق مح لجشسكات ي

وةا ة س دل ولمل، أ يحت دأل ود  دلاولال . ةسدجت دلحاوا دلو نال ققجاااا دأل ود  دلمقاحل لجشسكات
وذك د امكن دةقياس دل ااسدت ياال ةن دل جا . ياال لأل ود  دلمحجال، وا اما يالن يل لجيجادن دل خاسل
دلمحجال ودألجنيال ةا  دا ود    قضمان ك  مندلمحجا ةا قحااا حجال دل و  لشساكات يجا ما من خل

  .داال حجال دل و 
 :وققكون ذ ا دلسكازل من مؤشسان ذما

 ةؤشر منم السو  الةملدا 
 ةؤشر منم السو  الخجرندا 

 حور واالبتكجرتعواةل ال: الةنةوعا الثجلثا .ج 
 :قشقم  ذ ا دلمجموةل ةج  سكازقان ذما

 رنا تحور األعةجل :الركدعة المج دا عشر : 
ذما، نوةال شيكات دألةما  دل امل لجيجا، ا اق ج  ق وس دألةما  ي ن سان مقسدي ان دسقيا ا وثقا

قمس وذ ا دل ودم   دت أذمال خا ل يالن يل لجيجادن دلقا . الاونوةال ةمجاات ود قسدقاجاات دلشساكات دلفس 
 .يمسحجل مققامل من دلقنمال

منم الةور دن الةملددن، نو ة الةور دن الةملددن، مجلا :سل مؤشسدت ذاققكون ذ ا دلسكازل من ةش
الت ةدا الس قو دا، حبدسا الةدعة الت جفسدا، اتسجع سلسلا القدةا، التمكم فن التوعدع ال ولن، تحور 

 .عةلدا اإل تجج،  حج  التسود ، الرغبا فن تفودض السلحا، االعتةج  على اإل ارة الةا دا
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  االبتكجر: الثج دا عشرالركدعة 
اجا ةج  دلشساكات ق ماال وق واس منقجات وةمجاات مق وسل لجحفات ةج  دلمازل دلقناة ال ودلقحسك 

ايقكاس  ياةمتا دلق اةات دنحو أنش ل  دت دامل مضاةل أةج  واق جا ذ د دلق وس يايل مودقال لجنشا  
 .دل اال ودلخا  ةج  حا  ودم

الق رة على االبتكجر، نو ة ةؤسسجت البمث السلةن، إ فج   :شسدت ذاوقضمن ذ ا دلسكازل ثمانال مؤ 
ن بدن النجةسجت والص جعا فن ةنجل البمث، والتحودر، وجالشركا على البمث والتحودر، التس

 والةشتردجت المكوةدا لة تنجت التك ولوندج الةتق ةا، توفر السلةجء والةا  سدن، براءات االختراع،
 .الفكردامةجدا الةلكدا 

 (.03)سدال داثنا ةشس ةا دلشك   سكايزو    GCIامكن قوضح مؤشسدت دلقناة ال دل الما 
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 (19)الشكل رقم 

 2112-2111مسق تقردر  GCIةؤشر الت جفسدا السجلةن 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 :من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر 

-world Economic forum,the global cometitiveness report 2010-2018,world economic 

forum, Geneva,2017,p12. 

تطور أسواق : 12الركيزة 

(مؤشرات 12)رأس المالية   

البنية التحتية : 12الركيزة 

(مؤشرات 15)  

مؤشرات التنافسية العالمي 

GCI 

رك
ال

ــ
رة

ش
ع
ي 

ثن
ال
 ا
ز
ائ

 

 المتطلبات األساسية تعزيز الكفاءة
 عوامل التكور واالبتكار

درجة تطور : 00الركيزة 

(مؤشرات 01)األعمال   

 12)االبتكار : 02الركيزة 

(مؤشرات  

التعليم العالي : 19الركيزة 

(مؤشرات 12)والتدريب   

التأهب : 15الركيزة 

(مؤشرات 15)التكنولوجي   

حجم السوق : 01الركيزة 

(مؤشرين 12)  

مفتاح لالقتصاديات القائمة 

 على الكفاءة

المؤسسات : 0الركيزة 

(مؤشر 20)  

بيئة االقتصاد : 13الركيزة 

(مؤشرات 19)الكلي   

أسواق  ةكفاء: 12الركيزة

(مؤشر 02)السلع   

كفاءة سوق  :11الركيزة 

(مؤشرات 01)العمل   

الصحة والتعليم : 14الركيزة 

(مؤشرات 01)االبتدائي   

مفتاح لالقتصاديات القائمة 

 على عوامل اإلنتاج

مفتاح لالقتصاديات القائمة 

 على االبتكار
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 عان ةؤشر الت جفسدا وةرامل الت ةداأو .3
ققوال منتجال مؤشس دلقناة ال دل المال ةج  قسقاا وق نا  دلاو  وةقا لم ااسان ذما ح ل دلفسا من 

لال من إجمالا دل ااسدت لخمل  نودت، كما ذو و وح ل  ااسدت دل ج  دألدلناقج دلمحجا د جمالا، 
 (03)موضح ةا دلجاو  سدال 

 (19)الن ول رقم 
 عان الةنةوعجت الثالثا الرئدسدا الةكو ا لةؤشر الت جفسدا وةرامل الت ةداأو

 ةرامل الت ةدا 
دلمسحجل دانققالال  ل و دلمسحجل دأل

 ل و دأل
دلمسحجل دانققالال  دلمسحجل دلثانال

 دلثانال
 دلمسحجل دلثالثل

دلمسقكزدت 
 (دلقااال)

 تدادق اااا
دلم قمال ةج  
 ةودم  د نقاج

دادق اااات  
دلم قمال ةج  
 دلكفامل  

 
 

 تدادق اااا
دلم قمال ةج  

 دايقكاس
دلناقج دلمحجا 
د جمالا لجفسا 

 ياواس
< 8000 8000-8333 3000-2333 3000-17000 >17000 

دلمق جيات 
 دأل ا ال

10% 30-10% 30% 80-30% 80% 

 %50 %50 %50 %50-35 %35 م ززدت دلكفامل
ةودم  دايقكاس 

 ودلق وس
5% 5-10% 10% 10-30% 30% 

 :دلم اس
-world economic forum, the global competitiveness report 2017-2018 , world 

economic forum, Geneva, 2017, p320. 

 :مصا الفر  ةن ال جتج الةملن اإلنةجلن: لواأل  الةسدجر .أ 
خم ل مسدح  يااةقماا ةج  ح ل دلفسا من دلناقج  إل اقال قق اال دلاو  وةقا لم قوم دلقنمال 

 :دلمحجا د جمالا، و لك كمااجا
  دلمودسا وذا مسحجل دااال ةودم  د نقاج، وةاتا ققناةل دلاو  دةقمااد ةج  قودةس : لىو الةرملا األ

، وققناةل دلمؤ  ات ةا دأل  اس وقيا  منقجات و ج  أ ا ال (ودلمودسادل يا ال دل م  غاس دلماذس)



األخضر االقتصج  و السجلةدا البدئدا القضجدج ظل فن الت جفسدا الق رة                    الثجلث الفصل  

 

171 
 

 نخفاض دألجوس، وق قما ذ ا دلمسحجل ةج  دلسكايز دألسي إوقن كل ةج   ،نخفاض إنقاجاقتاإققماز ي
 (.دايقاديا دلمؤ  ات، دلينال دلقحقال، يايل دادق اا دلكجا، دل حل ودلق جاال)ل  و دأل

 اواس  8000من  أد  إل وةا ذ ا دلمسحجل دلقا ا   ةاتا ن اا دلفسا من دلناقج دلمحجا د جمالا 
  ح ةاتا ن اا دلفسا من دلناقج دلمحجا د جمالا من و دوذا دلمسحجل دلقا اقس : لىو الةرملا اال تقجلدا األ

د قسدقاجال، وذا مسحجل دنققا  أو اواس، وقمث  دلاو  دلقا ققواذا مودسا ق اانال  8333إل   8000
 .دلمسحجل دلثانال إل ل  و من مسحجل دأل

 ن اا دلفسا من دلناقج دلمحجا د جمالا ودل   اقاس ةا ذ ا  إسقفا د قمسدس   م: الةرملا الثج دا
دااال دلكفامل، وةاتا قياأ دلاو  يج   اواس قنقق  دلاولل إل  مسحجل  2333إل   3000من  دلمسحجل

ةقمااد ةج  وةا ذ ا دلمسحجل قسقف  دلقناة ال إ. جوال دلمنقجات إسقفا و أكثس كفامل  ةمجال د نقاج
كفامل  و  دل ج ، كفامل  و  دل م ،  ،لق جاال دل الا ودلقاسااد )دل اشسل إل دلسكايز من دلخام ل 

  (.حجال دل و  ، ود  دلمالال، قأذا دلقكنولوجاق وس أ
  ح و دذا دلمسحجل دلقا اقس (: اال تقجل ةن الةرملا الثج دا للةرملا الثجلثا)الةرملا اال تقجلدا الثج دا

اواس، وقمث  دلاو  دلقا ق وس  17000-3000 يانةاتا ن اا دلفسا من دلناقج دلمحجا د جمالا 
 .دلم قوم دلقكنولوجا يتا

 17000ذا دلمسحجل دلقا ازاا ةاتا ن اا دلفسا من دلناقج دلمحجا د جمالا ةن : لا الثجلثاالةرم 
وذا مسحجل دااال دايقكاس ودلق وس وقكون دااسل ةج  د قادمل ق وس دلم قوم دلم اشا ةق  إ د . اواس
دلمؤ  ات ن إقتا دااسل ةج  دلقناةل يالمنقجات دلجااال ودلفساال، وةا ذ ا دلمسحجل ةنت منشأكا

 قخادال ةمجاات د نقاج دلمق وسل، ةتا ق قما إققناةل من خل  دايقكاس  نقاج  ج  جااال ومخقجفل ي
  (.اسجل ق وس دألةما ، دايقكاس)إ د ةج  دلسكايز دلحااال ةشس ودلثانال ةشس 

 :لدا ةن إنةجلن الصج رات لخةم س واتو مصا صج رات السلع األ : الةسدجر الثج ن .ا 
لال و  ، ةالاولل دلقا ققاس ن يل  ااسقتا من دل ج  دألو ذ د دلم ااس كضاي  لجم ااس دألا قخاال  

ل ، حق  ولو زدا و دلمسحجل دانققالال دأل أول  و من إجمالا دل ااسدت، قناسج ضمن دلمسحجل دأل 70%
 .اواس 17000ن اا دلفسا ةاتا من دلناقج دلمحجا د جمالا ةاتا ةن 

 (10)دلشك  سدال  وامكن قوضاح ما  ي  ةا
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 (10)شكل رقم 
 هرم الت جفسدا

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :من دةادا دل الا يااةقماا ةج :الةص ر
-World economic forum,the global competitivess report 2017-2018, world economic forum 

geneva,2017,pp317-320. 
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 (الخضراء)الق رة الت جفسدا الةست اةا : الةبمث الثجلث
  دودنان لضمان حماال دليايل  و  دودةا إل   دألخضس، وداحقااج ادلقحو  نحو دادق ا أ يحت ةكسل  
 و  دلمنااال  دأل ودت  زااال  إل   ، نقاجل دألخاسل نلو ، أكثس دنقشاسد ةا دأل قوزا تا  ةادلل و  دلمودسا و

أن ةلدل دلقضااا دليايال .  ققسقا ةا حالل ةاال قيناتا  دل وددا دلوخامل دلقا دا و  لت د دلقحو   دلادةمل
دلقا   لاسجل  قثاس دلكثاس من دلجا  و  مقادخجل و  م قال  دلقناة ال ةلدل  دادق اا دألخضس يالقاسل و

 .دادق ااال  م اس دج  ل ان ا دل اا ات  قشك   أ يحت
 ا سكجسجت القضجدج البدئدا والتمول  مو االقتصج  األخضر على الق رة الت جفسدا: الأو 
ماكانازمات  ثاس دلقحو  نحو دادق اا دألخضس جا  حو  دن كا ات ق يا  دلم اااس دليايال وا
ةامااجا ن ق سض أذال قجك دان كا ات دااجايال  دلقحو  للدق اا دألخضس ةج  دلقاسل دلقناة ال،( آلاات)

 .ودل جيال 
 اال سكجسجت السلبدا للقضجدج البدئدا والتمول  مو االقتصج  األخضر على الق رة الت جفسدا .1
ضحت ةال اسد ات وجوا ي ض دان كا ات دل جيال دلقا دا قنقج ةن ق يا  آلاات دلقحو  نحو أو 

ن أن دلقاسل دلقناة ال قحققت ةج  ح اا حماال دليايال، و أدلقناة ال، و دادق اا دألخضس ةج  دلقاسل 
قسدج  دلقاسل دلقناة ال، و لك من خل  ذسوا  إل قؤا  ( دلمقشاال)دلم اااس ودألنتمل دليايال دل اسمل 

ل دلاو  دألخسم غاس دلم يق إل دل ناةات دلمجوثل من دلاو  دلمجقزمل يقجك دآللاات ودلم اااس ودألنتمل 
واسقي  . لتا، ومن ثال زااال دلقاسل دلقناة ال لجاو  غاس دلم يقل لتا ةج  ح اا دلاو  دألخسم دلم يقل لتا

 .دلقجوث( مل )ذ د يما ا ج  ةجاه ةسضال مججأ 
دلقجوث ذا مفتوال أ ال من مفاذاال دلقجاسل ودليايل، ودا د قخامت ةال ( مل )إن ةسضال مججأ 

ذا قحو  ةا أنما  دلقجاسل دلخاسجال من خل  قكوان داسل قناة ال لجيجادن  ق اسا  لت ا دلفسضال أيسزذا
دلنامال  قياةتا م اااس وأنتمل يايال منخفضل مقاسنل ياألنتمل دلمقي ل ةا دلاو  دلمققامل، وي اخل أخس 

اةات قشااد ةا ق يا  دلم اااس دليايال ما ا  اتا مازل قناة ال ةا دل ن د أن دلاو  دلنامال ذا دأل
دلمجوثل ةا حان قكون دلاو  دلمققامل مقشاال ياياا مما اج جتا ققخ   ةا دلمنقجات دلنتافل 

 (11)دلقجوث ةا دلشك  سدال ( مججأ)دلمل  ةسضال وامكن قوضاح  .1ياياا
 

                                                           
1-nicol andreamathys,marius Burckhardt ,a simple test for the pollution havenhypthesis,university of 
lousanne, Switzer land, 2003,p4. 
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 (11)الشكل رقم 
 فرضدا ةالذ التلوث

 
 

 Pدل  س 
 

   

    

   

 
  
 
 
 
X: دل ج  كثافل دلقجوثRD            :منحن  دل جا 
Y:  دليجادن دلنامال إل قشاس *            دل ج  دل جامل ياياا 
P :دل  س 

  :الةص ر
-Mahamed hedi arour, environmental reglation and competitirenesse evidence from 

romanina, leibniz institute for economic researchat the university of munich ,2012 ,p6. 

ن إةا حالل قماث  منقوجات دليجادن ةا دأل  اس ودلكماات ة أنهافقسض أ حاا ذ ا دلفسضال ي
إ د كانت كثاةل  ماأ منحناات دل سض قكون مق ايقل ةا ك  منتا وذ د ا نا ةاال وجوا قجاسل خاسجال،

زااال ةا  إل ن  لك  اؤام إداني اثات أةج  ةا دليجادن دلنامال ي يا دلق اذ  ةا دلم اااس دليايال ة
وي دك اقال  Yودنخفاض د نقاج من دل ج  دل جامل ياياا ولقكن  xد نقاج دل ج  كثافل دلقجوث ولقكن  ج ل

لوجوا مازل ن يال ةا إنقاجتا،  yياا من دل ج ل  x ج لقوجاه دلمودسا ةا دليجادن دلنامال نحو إنقاج دل
      ةا دلاو  دلمققامل أةج  منه ةا دلاو  دلنامال xن   س دل ج ل أي( 11)ونلحت من دلشك  سدال 

PA
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T 
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PA* <PA  دلقكالا  د ضاةال دلناقجل ةن ضسديا دلقجوث ودلم اااس ودألنتمل  إل ودل يا ةا  لك ا وا
 xوق قوسا دل ج ل غاس دلنتافل yن دلاو  دلمققامل قنقج وق اس دل ج ل دلنتافل إدليايال دل اسمل، وةجاه ة

، دألمس دل   ان كل ةج  زااال م قوم yوق قوسا  دل ج ل   xةا حان إن دليجادن دلنامال ق اس  دل ج ل  
ن ألقجوث ةا دليجادن دلنامال ودنخفاضه ةا دلاو  دلمققامل، وذ ا دلنقاجل قن جال م  ةسضال مل  دلقجوث و د
ةقادن داسقتا دلقناة ال ةا  إل   قشاا ةا دألنتمل  ودلم اااس دليايال ةا دليجادن دلنامال  اؤا  أ

 .دل ناةات دلمجوثل ودنخفاض حجال  ااسدقتا من ذ ا دلمنقجات
، إ د أتتست أن ن يل  ااسدت 1338ةا ةاال   low and yeatsوااقل واقه اسد ل وذ د ما يان

 1322-1315خل  دلفقسل من  %11 إل  %80دلاو  دلمققامل من دل ناةات دلمجوثل دنخفضت من 
شك  مجحوت وقخقج  ذ ا ناةات دلمجوثل ةا دلاو  دلنامال دسقف ت ين ن يل دل ااسدت ةا دل أ ةا حان

دسقف ت سويا دلشسدال أو  و ةا %13 إل  % 3أخسم، ةفا غسا أ اا دسقف ت من  إل دلن يل من من قل 
وةا جنوا شس  أ اا و جت  %81 إل  %17من دسقف ت  لوةا أمساكا دللقانا %82 إل  %81من 
 .%111 حودلان يل غاس م يودل داسل ي إل 
اولل  81يأخ  ةانل ققكون من  1335ةاال demelo and gretherضحت اسد ل امجو و دس سأو و 

نامال ودا قال إجسدم دخقياسدت ةن  حل ةسضال مل  دلقجوث ةج  ذ ا دل انل، وكانت دلنقاجل  38مققامل و
ح ل دليجادن دلنامال من دلقجاسل ةا دلمنقجات كثافل دلقجوث ذا دلمتامنل ةج  دلشك  دل اال لقجاسل  ذا أن

 ااسدت دليجادن دلنامال من دلحااا ودل جا ودلمنقجات دلم انال دألخسم ودلقا  ت، إ د دزاداذ ا دليجادن
وةا حان قخ  ت دلاو  دلمققامل ةا إنقاج  .1330و 1325ا كثافل دلقجوث يان ةاما أنتق س  ي

 أن إل ذ ا دلنقاجل قاةال ةسضال دلمل  وةجاه خج  دلياحثان . دلمنقجات دلنتافل ودل جامل ياياا
قشاا من دلناحال دليايال أ   د دليجادن دأل إل دل ناةات دلمجوثل دامت يالنزوح من دليجادن دألكثس قشاا 

 .2لشس  آ اا وجنوا أ اا وأمساكا دللقانا إل سويا دلخسيال أو من دلوااات دلمقحال دألمساكال و 
إن ق يا  دلم اااس ودلقودةا دليايال دا قكون له أثس  جيال كياسل ةج  قناة ال ي ض دل ناةات، حاث 

ا ي ا ا ةا   س منقجات دل ناةات دلم يقل ل اا ات حماال دليايل، دا انقج ةنه دنخفاض إسقفاةإن 
داسل ي ض دل ناةات  ةاال إل كياس ةا دل جا ةجاتا نقاجل وجوا دل ااا من دلمنقجات دليااجل، يا ضاةل 

                                                           
1 -umedtemurshoev, pollution haven hypothesis or factor endowment hypothesis : theory and empirical 

examination for the us and china, working paper series(1211-3298), charles university , czech  republic, 2006 ,  

p5.  

2-nicole andre amathys , marivs burkhart, a simple tast for the pollution haven hypothesis ,op-cit.p 14. 
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إ د  الةم قتجكو ذ ا دل ج ل ا ا نات-مث   ناةل دلنحال-دألخسم ةج  خج  أ ود  خضسدم لمنقجاقتا
 .1غاس مجوثل ةتال اتقمون ةق  يالمود فات دلفنال ودل  س أوكانت مجوثل لجيايل 

وجوا دن كا ات  جيال لجقضااا دليايال ودلقحو  نحو دادق اا  إل واسكز أ حاا دلسأ  دلسدما 
ج ياقةج  دلقكالا  دلناقجل ةن ق يا  دلي ا دليايا ودلن ،دألخضس ةج  دلقاسل دلقناة ال، يشك  كياس

دادق ااال وداجقماةال دلمقسقيل ةجاتا، حاث اسون أن خفض دني اثات دلخازدت دلاةايل امث  قكجفل كياسل 
 اا دلو نا أل  اولل خا ل دلاو  دلنامال، حاث أن قجك داني اثات ق قيس أحا دلمخسجات ةج  دادق

داجايال  لن قحم  قجك دلقكجفل م  قحقا  م اات نمو ددق اااإدلج اقل يال مجال د نقاجال، ويالقالا ة
 .واياو   ا دلقحق 

ن اا دلفسا من دلناقج  أودلاخ  أن م قوم  إل وذ د ما أكاقه دلكثاس من دلاسد ات من خل  د شاسل 
ا  ج ل أنتدلمحجا د جمالا ذو أحا دلمحاادت دلسيا ال لج جا ةج  دلجوال دليايال، ودلقا انتس إلاتا ةج  

. كمالال ازادا دل جا ةجاتا كجما دزادا م قوم اخ  دلفسا يانما انخفض ةنا م قواات دلاخ  دلمنخفض
دل   اسي  يان دني اثات  Environmental kuznets curve-Ekcوذ د ما أكاا منحن  كوزنقل دليايا 

، ودل   اشاس (دلنمو دادق اا )م  ن اا دلفسا من دلناقج دلمحجا د جمالا ( دلقاذوس دليايا)دلمجوثات 
        مقجوا، كما ذو موضح ةا دلشك " U"يانتما، ودلقا قأخ  شك  حس   وجوا ةلدل ةك ال إل 
 (18)سدال 

                                                           
1United nations envirinment programme (unep), & international institute for sustainabledevelopment (IISD) , 

environment and trade, A handbook canada, 2000, p45 
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 (12)الشكل رقم 
 ة م ى كوع تش البدئن

 
 نق ل قحو                                                                        

 
 
 
 
 
 

 
 :الةص ر

 :ةج من إةادا دل الا يااةقماا 
-hiroyukitaguchi,the environmentkuznetscurveinasia : the case of sulphur and 

carbonémissions, Asia-pacificdevelopmentjoural, vol 19,No2.2012,p80. 
 

ل  دلقا قق ال و ألداقضح لنا وجوا مسحجقان ةا منحن  كوزنقش دلمسحجل ( 12)من خل  دلشك  سدال 
ن دألةسدا م اات نمو دلقاذوس دليايا م  زااال ن اا دلفسا من دلناقج دلمحجا د جمالا أل سقفا يا 

، (ذودم نتا ، مام نتا )اسغيون ةا سة  م قوم اخجتال أكثس من سغيقتال ةا دلحا من دلقاذوس دليايا 
. دلكثا  ودلمجوث كما أن دلقودنان ودلنتال ودلم اااس دليايال ض افل ودلنمو دادق اا  ا قما ةج  دلق نا 

نق ل دلقحو  دلقا اسقف  ةاتا اخ  دلفسا دلناقج دلمحجا يما اكفا  إل ودلمسحجل دلثانال قياأ م  دلو و  
ودألةسدا اولون  ،لوجوا د اةات دايا ق م  ي سا  قحاةت ةج  دليايل لاة  دل جا يقول ةج  دلجوال دليايل،

وجوا م اااس ونتال يايال  إل ل  يا ضاةل و سحجل دألأذمال كياسل لجحفات ةج  دليايل مما كانت ةا دلم
 .مقشاال

 

 التوماق اليي و المقحلة األالى  المقحلة ال ا ية 

  صيب الحقو من ال اتج المحلو اإلالمالو 
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كما أتتست مجموةل أخسم من دلاسد ات وجوا قادةاات  جيال ةا حالل دا قخادال دل ائ لج اا ات 
ضسدس يقناة ال دلاو  دلنامال وققمث  أذال قجك ا د أنتدليايال دلم ززل للدق اا دألخضس ودلقا من ش

 :1دلقادةاات ةامااجا
كقادياس حمايال قجاسال من دي  دلاو  دلمققامل ةج   خا س د قخادال ةكسل دلقحو  للدق اا دألخضسم

ةسض ضسديا إضاةال  أودلخ   لفسض ق سافه دلكسيون  أو تي ض دلمنقجات، و لك من خل  دلمققسحا
ةج  دلودسادت دل ج ال وةقا لم قواات دني اثات ثانا أك اا دلكسيون خل  دل مجال د نقاجال وا قيس مث  
ذ ا دلقادياس مضسل يشك  خا  ةج  دلاو  دلنامال و ناةقتا دلقا ا قمقجك دلمودسا دلمالال ودلقكنولوجال 

دلقا ق الا يتا دلاو  دلمققامل مما اؤثس  جيا ةج  دلمنخفضل داني اثات، يما اقماش  م  دلم اااس 
 .قناة ال قجك دلاو  و ناةقتا

دأل ود  من خل   قاس دليايل وذو ما ااة  ي ض دلاو   إل وذناك خ س أخس امث  ةا دلو و  
ةج  ي ض دلمنقجات دلقا ( خا ل من  س  دلاو  دلنامال)دلم اليل يإلخام دلحودجز دلجمسكال دلمفسوضل 

ا منقجات  ااقل لجيايل ومن ثال دل ا سل ةج  أ ود  دلاو  دلنامال أنتيق ااسذا، مسقكزل ةج  ققوال 
ضات و ا  إنقاج منقجات غاس كثافل دلقجوث، وذ د ما أحاثقه مفو اودألضسدس يال ناةات دل خاسل دلقا قح

لخل  حو  دايمل إزدلل دلق سافات دلجمسكال ةج  دل ج  دليايال، ود أودلاوحل حانما نادشت ةكسل ققجا  
دلمنقجات دل ااقل لجيايل دلمققسحل   زدلل دلق سافل دلجمسكال ةنتا، حاث سأت دلاو  دلنامال أن ذ ا دلقايمل 
ق كل يشك  كياس دل ج   دت دألذمال دلق ااسال لجاو  دلمققامل، ةا حان أن منقجات دليجادن دلنامال 

 .غاس موجوال
امال اقمث  ةا إن ي ض دليجادن دلمققامل ققاال لشسكاقتا إةانات وثمل شاغ  أخس لكثاس من دليجادن دلن

ةا وض  غاس مليال  دلنامال وذ د اض  دليجادن. كياسل لجيحث ودلق واس ةا مجا  دلقكنولوجاا دل جامل ياياا
ذ د داخقل   إل دلمودسا دلمالال لققنا ا م  إةانات دليجادن دلمققامل، ويالنتس  إل ا قفققس أنتا اما 

ن دليجادن دلنامال وشسكاقتا  قكون ةا وض  قناة ا أ ود إ د دض ست إغاس دلمن   ةا د ةانات، ة
 .دلجمسكال دلمفسوضل ةج  دلمنقجات دليايال خفض دلق سافات إل 

                                                           
1-Martin khor, challenges of the green economy  concept and policies in the context of sustainable 
development poverty and equity , division for sustainable development (UN-DESA), united nations 

environment , programme (UNEP),UN conference on  trade and development  (UNCTAD) ,new York,2012, 

pp72-76. 
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ن دادق اا دألخضس دا ا قخاال لفسض شسو  جااال ةج  دلاو  دلنامال من أوثمل خ س أخس ذو 
إةفايتا، وذو ما دا ااة  دلاو  دلنامال  أو ةاال جاولل ااونتا  أوم ونات  أودلح و  ةج  دسوض  أج 

دلمقضسسل لق يا  دلقادياس دليايال ةق  اون ق يا  يادا دل اا ات لقحو  دادق اا دألخضس مما ا سد  
 .ةمجل دلقنمال دلم قادمل

 ى الق رة الت جفسدااال سكجسجت االدنجبدا للقضجدج البدئدا والتمول  مو االقتصج  األخضر عل .2
ذناك ي ض دان كا ات لجقضااا دليايال  ودلقحو  نحو دادق اا دألخضس دلقا إ د نضسنا لتا ي  حال 

ق يا  ماكانازمات  أن اجا دلقأكاا ةج  أنهةكسل ذ د دلقحو ، غاس ةن واون ق م ، دا قثيت دلاو  
 ال امكن أن اقحققا م ا، خا قا أن دلقأثاس دلقحو  للدق اا دألخضس وحماال دليايل وزااال دلقاسل دلقناة

دل جيا ل ااسدت دلاو  نقاجل ةسضال مججأ دلقجوث اامكن ق ياقتا ةج  جما  دل ناةات وج جتا داةال 
 .ةسضال ةامل أو

لجقحقا  من ح ل ةسضال مل   1335لقا د قخامت دلاسد ات ودليحوث دلقا أجسات دي  ةاال  
 اجاا  محاولل ت دل ناةات ودلق اةات د نقاجال ةاقناولانات دألةقال و دلقجوث دل ااا من دلمقا   لجيا

ن ذناك ااات إح ايال دجاجل دألذمال لقأثاس أا وجات يأنتغاس  ،حالل من دلقجانل يان ذ ا دلياانات
دلم اااس لجيايل ةج  دلقاسل دلقناة ال، كما وجات ي ض ذ ا دلاسد ات أن ذناك ةلدل داجايال غاس مؤكال 

 .1يانتما
دلحا من دلقجوث  نلت ي ض دلاسد ات إجسدم يحث قجسايا شام  لققااال دل لدل يان دودناو اودا ح

 قخادال داةال إي( منتا خمل او  اوجا يتا  ناةات ةالال دلقجوث)اولل  113ودلقاةقات دلقجاسال ةا 
الا  ااةال ةسضال مل   ةاال وجوا أ  إل ياانات شامجل جااال لألنتمل دليايال، وقو جت ذ ا دلاسد ات 

   .2 قثنام  ناةات دلحااا ودل جاإدلقجوث ي
دلم اااس دليايال ةا دلاو  دلنامال وقخ  تا ةا دل ناةات دلمجوثل  ق يا  واؤكا دلي ض أن قسدخا

لن ازاا من قناة اقتا ي  ةج  دل كل  ازاا  لك من دلقاسل دلقناة ال لجاو  دلمققامل دلم يقل لقجك 
وقح ان كفامل د قخادال دلمودسا، وحفزذا  اجاا  س   ،دلم اااس، و لك ةن  سا  زااال دلجوال دليايال

أن دلاو  دلنامال دلمقم كل ي س  . وو اي  ميقكسل  نقاج دل ناةات دلمجوثل ي س  غاس مضسل ياليايل

                                                           
1-jaffe A and others , Environmenta lregulation and the competitiveness  of US manufacturing, what does 
the evidence tell US journal of economic literature, USA,1995,p157. 

2-Matthias Busse,trade,environment regulations and the world organization :new empirical envidence , 
working paper No :03361, world bank palicy research, july 2004 ,p2. 
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ا مكجفل لجخاال، أنتد قخادال دلمودسا يال ساقل دلققجااال دلمضسل لجيايل ودلقا لال ققيق  دلم اااس دليايال يحجل 
زااال م ا  قاذوس  حل دل امل  إل داسقتا دلقناة ال ةا مودجتل دلاو  دألخسم، إضاةل  و  قنخفض 

ن دلقجوث ا قيس اديما من ألاا ل اال دلكفامل و لك و اوا قيس إ ادس دلقجوث م . يتا وم اات دلفقس
تجك من دلمخجفات دادق ااال ةالشسكات دلقا ققوال يإنقاج دل ج  مجوثل ققحم  قكجفل ةناما اقخج  دلم ق

ةاال داسل دلشسكل ةج  دا قفاال يشك   إل وذو ما اشاس . قجك دل ج  دلقا قحقو  ةج  مودا دايجل ا قخادال
كام  من مودساذا ولااتا نتاال إنقاجا غاس كفا مما ا نا أن دلشسكل غاس قناة ال وذ د ما اؤكا أن 

اق ان ةج   نهإناة ا، ويالقالا ةدلمشاك  دليايال ا قيس مؤشسد ةن دساقتا دلق إل د قجايل دل ناةات 
قكجفل دلفس ل دليااجل لت ا  إل زمل لجقخج  من ذ ا دلمجوثات للدلمااسان قحوا  قسكازذال من دلقكجفل د

 .1دلمجوثات وكافال دا قفاال منتا
ة ج   يا  دلمثا  ق ييت زسدةل دلزذوس ةا ذولناد ةا قجوث دلمااا دلجوةال ودلقسيل نقاجل ق سا 

دليايال لجحا من د قخادال  حقشااا دلجودي إل دل   اة  دلحكومل  ، دألمسدلحشسال ودأل مال لتادلمياادت 
قجواثا وقكجفل  أد دلمودسا دلكاماايال ةا دلزسدةل، وذو ما اة   ناةل دلزذوس نحو إجسدم ةمجاات م الجل 

لج مجاات دلزسدةال من خل  ق يا  نتاال دلحجقل دلمخجقل وزسدةل دلزذوس ةا دلياوت دلزجاجال ود قخادال 
دلقسيل  إل ققجا  ق سا دلمياادت ودأل مال  إل دلمااا ودأللاا  دل خسال ياا من دلقسيل، ويالقالا أام  لك 

نقاجاقتا حق   إل ا أام دلجوةال ةضل ةن ققجا  دلقياان ةا تسو  دلنمو مم قح ان جوال دلزذوس ود 
 .أ يحت ذولناد من أشتس دلاو  ةا زسدةل وق ااس لزذوس

ن دألنتمل ودلم اااس دليايال دل اسمل ودلمقشاال ا ق ا  حقما دلقاسل دلقناة ال ي  إووةقا لوجتل يوسقس ة
ماا س  يفسضال يوسقس دلقايمل  ق ززذا ةا م تال دألحاان، ودا أجسات دل ااا من دليحوث ودلاسد ات ةج 

ةج  ةكسل إزدحل دايقكاس كمياأ أ ا ا ققوال من خلله دلم اااس دليايال دألشا  سدمل يق زاز دلقاسل 
دلقناة ال وق واض دلقكالا  د ضاةال دلناجمل ةن دامقثا  ل لك دلم اااس، وقأقا ةكسل إزدحل دايقكاس ةا 

 :2ةج  دلنحو دلقالاجانيان، 

                                                           
1-Porter M,linde I ,Green and campetitive ending the settlement. In M.E.porter (Ed), on competition uplated 
and expanded edition, Harvard business press, boston.2008, pp347-371. 

2-William masket ,environment alregulation Eco-competitiveness and financial competitiveness in the auto 
sector, thesis for the degree of doctor philosophy, center for environmental studies, brownuniversity 

USA,2007 ,p18. 
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   إحل  دلمنقجات دل جامل ياياا ياا ةن دلمنقجات كثافل  إل إن دامقثا  لجم اااس دليايال دل اسمل اؤا
دلقجوث دألمس دل   ان كل ةج  زااال لج جا ةج  منقجات دلشسكل ةا حا  دمقثالتا لجم اااس دليايال 

 .وذ د ماا س  يإزدحل دلمنقجات
  الافتا د نقاجال من خل  قح ان ةمجاقتا د نقاجاللشساكات ةج  قخفاض قكدا قما ةج  دلقاسل 

اخا  دلقكنولوجاا دلحااثل دألمس دل   اؤ  دلق واض ةن دلقكالا  د ضاةال دلناجمل ةن  إل   اود 
 .زذا وذ د ماا س  يإزدحل دل مجاات د نقاجالو ادامقثا  لجم اااس دليايال وقج

 lanjow and)وسقس منتا اسد ل لنجو وموا  ودا دامت اسد ات ةااال لجقأكا من  حل ماجام يه ي
mody ) واسد ل جا  ويجمس  1335ةاال(jaffe and palmer ) دلقا دامت ياسد ل دل لدل 1337ةاال ،

ودايقكاس ويسدمل داخقسد  م قخامل  ،يان قينا  اا ات يايال محاال م قخامل دلقكالا  كمؤشس لتا
ك لك أكات ك  من اسد ل يتقنجس  .1د نفا  ودلق واس كمؤشس لتما، ووجات أن دل لدل يانتما داجايال

(bhatanager ) وياكمان 1337ةاال(pickman)  ويسنسماس و كون1333ةاال ،brunnemerier& 
cohen  يان ق يا  دلشسو  دليايال ، ةج  نفل دلنقاجل ووجوا ةلدل  ساال   8003ةاال

ياسد ل م حال ألثس ق يا   8003ةاال ( leal et al)وأاضا دامت اسد ل لا  وآخسون  .2ودايقكاسدت
 .3قحقا  دلقناة ال ةن  سا  دا قخادال دألمث  دلمودسا إل ا قؤا  أنتد ادسل دليايال ةج  دلقناة ال ووجات 

ت قكالا  دلقاذوس دليايا ةا ةاا من قناولات دلقا كما داال دلينك دلاولا دلحجل نف تا ةا دلاسد 
حاث أتتست ذ ا دلاسد ات أن دلقكجفل  8003و 8008   وشما  إةساقاا يان ةاما و دلاو  دلشس  دأل

 إل أ  أن دألادم دليايا دلض ا  اؤا  . من دلناقج دلمحجا د جمالا  نواا لةا دلماي 5-8حت يان و دقس 
نفا ذا . خ اسل دلاخ  دلقوما ويالقالا ق مح د ادسل دليايال دلف الل من خل  قحااا دلم اااس دليايال ود 

قاحل دلفس  لقح ان دلقاسل دلقناة ال د جمالا يالشك  دلمليال يقفاا  دلخ ايس ةا دلناقج دلمحجا  .4ود 
 ل ائ لمفتوال دادق اا دألخضسوةاما اخ  دلجا  حو  دآلثاس دل جيال دلقا دا قنقج ةن دا قخل  د

ود ضسدس يالاو  دلنامال ودلفيات دألكثس ةقسد، ةل يا من دلقأكاا أن دلمفتوال ا اقق س ةق  ةج  دلي ا 
نما اق   لاشم  مسدةال دألي اا داجقماةال ودادق ااال دألخسم، وقوضح دلاسد ات  امكن  أنهدليايا، ود 

                                                           
1-jaffe adam,palmer karen, environmental regulation and innovation :A panel Data study, review of economics 
and statistice,vol 79,Issue 4,p 610. 

2-bernaur thomas et al,explaining green innovation,center for comparative & international studies, working 
paper No17,2006,p28. 

3-leal G et al, using environmental manangment to  inerease firm competitiveness, corporate social 
responsibility  and environmental, vol 10,  2003, pp 101-110. 

سات القطرية حول تكلفة التدهور البيئي، مبادرة السياسات المتوسطية برنامج البحر األبيض المتوسط للمساعدة الفنية البيئية والبنك الدولي، الدرا-4

 .92، ص2114الخاصة ببرنامج البحر المتوسط، البنك الدولي،
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لدق اا لةال جما  دألي اا ةنا س ال وق يا   اا ات دلقحو  قلدا قجك دآلثاس دل جيال من خل  مسد
حا أدألخضس، ة ج   يا  دلمثا  ا قيس ق  اس ي ض دل ج  ودلخامات دأل ا ال مث  دلمااا ودل ادل 

ايا  أنهإا  ،دألةسدا قجاا أنما  أكثس د قادمل إ قتلكدألاودت دلقا اقال د قخادمتا لقنتاال وقخااس نم  
من دلقأكا من إمكانال دلقماز دل  س  يان شسديح دلاخ  دلمخقجفل وةاال د ضسدس يالفيات دلفقاسل، وان ي  

 .1 لك أاضا ةنا ق ماال دألاودت دألخسم مث  دلحودةز ودلاةال
 اا ل ودحال امكن أن ق يقتا جما   أوكما أن مفتوال دادق اا دألخضس اؤكا ةج  ةاال وجوا  ساقل 

اؤكا ةج   أنهاج   مفتومه مسنا اخقج  يخقل   يا ل ودحقااجات دلاو  ودل ناةات، إا  دلاو ، مما
ن ثماسا لن أدلضسوسل وجوا قودة  ةاال حو  أذمال دلقحو  نحو دادق اا دألخضس ودلسغيل ةا ق ياقه، و 

 .قأقا إا من خل  دل م  دلمشقسك دلودةا ودلم ؤو  من جما  دأل سد 
إ د كانت قكجفل دلقحو  نحو دادق اا دألخضس وق يا  دلم اااس ودلنتال دليايال  نهأومن ثال امكن دلقو  

زااال  إل د نقاج وضسوسل قوةس دلقكنولوجال دل ااقل لجيايل  و  اؤا   وما اق جيه  لك من قخااس أ الاا
ن قكجفل ةاال دلقحو  نحو دادق اا دألخضس وةاال ق يا  دلم اااس إة، ةا مسحجل أول  قكالا  د نقاج

قاذوس دلوض  دليايا وق جا  دلمزاا من دلخ ايس ةا دلمودسا دل يا ال،  إل دليايال  اؤا  ا محالل 
 لك ةقادن دلقاسل ةج  دلقناةل ةا  إل ودل ااا من دألضسدس دلمخقجفل يال حل دل امل لألةسدا، ض  

ل نقاجل قزداا دلمناة ل من جانا دلاو  دلمقحولل للدق اا دألخضس وما انقج ةنه من دأل ود  دلخاسجا
دلاو  دلنامال  اقحقا  د نقاجال وحماال دليايل ودل حل دل امل ا قجزال يالضسوسل دذقماال أ حاا دلقسدس ة

حقا  دلقنمال ياةال ذ د دلقحو ، و لك لزااال داسقتا دلقناة ال من ناحال ولق زاز نموذا دادق اا  وق
 .دلم قادمل من ناحال أخسم

 
 وقدجساج وف  ة اج الة ت ى االقتصج ي السجلةن( الخضراء)الق رة الت جفسدا الةست اةا : ثج دج

شتات او  دل الال من  يادال دلقسن دلحاا  ودل شسان دل ااا من دلقحااات دلقا قتاا د ققسدسذا، وققمث  
تتوس قوقسدت  إل ودلقيا  م دادق اا ، مما أام ( 8002)أذال قجك دلقحااات ةا دألزمل دلمالال دألخاسل 

دلي الل ةا دل ااا من دلاو  دلخسيال  إسقفا ودا قجج   لك ةا دألحادث دلمق جقل يالسيا  دل سيا، . دجقماةال
ذ د ةضل ةن دلقحااات دزاااا . دل ةا دلاخ  ودلفس  داجقماةال ودادق ااالو اجه ةاال دلم أو زااال  أو

                                                           
1-martin khor,challenges of the Green economy concept and policies in the context of sustainable 
development , poverty and equity,op-cit,pp76-77. 
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 إل دلضخو  ةج  دليايل دل يا ال دلناجمل ةن دلنشا  دادق اا  خل  دل قوا دألخاسل، وذ د ما أام 
دلمؤ  ات يق زاز ما و  زااال دذقماال دلاو  إل وذ د ما أام . لماقخاس دلمنا  وما افسضه من قتااا ةا

 .القناة ال دلم قادمليا س  
وةا ت  ما  ي  دذقال دلمنقام دادق اا  دل الما يقو ا  م سةقه ياا قادمل وةلدقتا يالقاسل 

 .دلقناة ال
 (الخضراء)رة الت جفسدا الةست اةا  تسردف الق .1

دل لدل يان ي ض جودنا دا قادمل ودلنمو دادق اا  من دي  دلياحثان لقا اسل ةج  ن ا  ود   
كما دزادا داذقماال دل الما يالقنمال دلم قادمل خل  أسي ل ةقوا . ودألكاااماان ومماس ا دل اا ات

دألخاسل، ماةوةا يأةما  مؤثسل مث  ققساس م ققيجنا دلمشقسك دل   نشسقه لجنل يسونقلنا قحت سةاال دألمال 
قنمال قجيا دحقااجات دلحاضس اون "ا أنت، وق س  دلقنمال دلم قادمل وةقا لت د دلققساس ي1327دلمقحال  نل 

وكان دلمق وا من دق ا  ". ةج  قجيال دحقااجاقتا دلخا ل ( دلم ققيجال)دلم ال يقاسل دألجاا  دلمقيجل 
 قاال لجنمو دادق اا  لكا قشم  دلحاوا دلم ققجاوزن ا قوةا أي اا دلقنمال دلمق اال دلقا أدلق سا  

أن دل لدل  وسغال ذ د داذقماال دلمقزداال يالقنمال دلم قادمل إا .1ضسوسدت دلحاال دلمجمو ل وغاس مجمو ل
وةا ت  ذ ا دلخجفال و   دلمنقام دادق اا  . كش  إا يشك  ذامشاقيانتا ويان دلقاسل دلقناة ال لال 

 .ا قادمل ودلقاسل دلقناة الدل الما أيحاثه لقضال دل لدل يان د
وق قيس منتجال دلمنقام دادق اا  دل الما من أشتس دلمناذج دل المال ةا مجا  دلقناة ال وأكثسذا 

ومن . امالدجشموا وااناماكال حاث اقال ق واسذا ي فل اديمل أخ قا ي ان داةقياس دلق وسدت دل المال ودأل
 8018-8011ألةودال  خاسل دااال ققساس دلقناة ال دل المالأيسز دلق االت دلقا قمت ةا  ي   نودت دأل

، يإاخا  مفتوال دلقناة ال دلم قادمل ود  ادس مؤشس 8015-8013و 8013-8013و 8013-8018و
دلقناة ال دلم قادمل يجانا مؤشس دلقناة ال دل المال لاأخ  ةا دةقياسا مام داسل دلاولل ةج  قحقا  دلقنمال 

 .داسقتا دلقناة الدلم قادمل ودلحفات ةج  
مجموةل من دلمؤ  ات ودل اا ات "ا أنتوا س  دلمنقام دادق اا  دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل ي

  ضا" ودل ودم  دلقا قج   دلاولل منقجل ةج  دلمام دل وا  م  ضمان دا قادمل داجقماةال ودليايال
فتوال دلقنمال دلم قادمل، وةج  أذمال مفتوال دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل مزااد من دلقسكاز أكثس من م

                                                           
1 -world economic forum,the Global competitiveness report 2013-2014 , world economic 
farum,geneva,2013,p54. 
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د نقاجال يو فتا محسكا لجنمو ودازاذاس ةج  دلمام دل وا ، وا س  دا قادمل داجقماةال             
يالمؤ  ات ودل اا ات ودل ودم  دلقا قمكن جما  أةسدا دلمجقم  من دلقمق  يأةض  ما امكن من دل حل " 

كانااقتا لجم اذمل ةا دلسخام دادق اا  دلاولل دلقا ا اشون ةاتا ن قزاا من إمأودألمن ودلمشاسكل، و 
دلمؤ  ات ودل اا ات ودل ودم  دلقا قضمن إادسل "ةقياسذا إوا س  دا قادمل دليايال ي" . ودا قفاال منتا

  .1"دلحالال ودلم ققيجال  دازاذاس لألجاا نة الل لجمودسا لقمكا
ةج  دلسغال من أن دلقاسل  أنهدلقناة ال دلم قادمل ذو دلفكسل دلقايجل يومن دألموس دأل ا ال لمفتوال دلقاسل 

   أو   د نقاجال ودألادم دادق اا ، امكن سي  دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل يمفتوال و ادلقناة ال امكن أن ق 
مجسا دلسةاذال دادق ااال لقشم  ةنا س ذامل أخسم قج   دلاو   ققجاوزاسكز ةج  دلجودنا دلقا 

مزاذسل يشك  م قادال من خل  ضمان نمو  و جوال ةالال وذناك  ساقل أخسم لجنتس ةا مفتوال دلقاسل 
داال لال ةق  ما إ د كان دليجا لااه دلقاسل ةج  دلنمو ةج   إل ا قتا  أنتدلقناة ال دلم قادمل وذا 

 .2ودل وا ، ولكن ما إ د كانت ةمجال دلقنمال دلو نال قنقج دلنو  دل   نساا أن ن اش ةاهدلمام دلمقو   
 

 (sustainability adjusted GCI)ةؤشر الت جفسدا السجلةدا الةس ل لالست اةا  .2
 إل ق سا  دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل، وض  دلمنقام دادق اا  دل الما إ اس اتا   إل دسقكازد 

. دا قادمل داجقماةال ودليايال ، ومشقسكل لوض   اا ات قودزن يان دازاذاس دادق اا  أسضال إاجاا
 :ةا دلشك  دلقالا( دلنمو ج)وامكن قوضح ذ د د  اس 

                                                           
1-world economic forum , the Global competitiveness report 2014-2015, world economic forumn Geneva 
2014,p55. 

2-world economic forum, the Global competitiveness report 2013-2014,po-cit p61. 
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 (13)الشكل رقم 
 (2113-2112)ةكو جت ةؤشر الت جفسدا السجلةدا لةس ل الت جفسدا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :من إةادا دل الا يااةقماا ةج :الةص ر
-world economic forum, the global competitiveness report 2014-2015, world economic forum, 
Geneva,2014,p64-78. 

مؤشر التنافسية العالمية المعدل 

 لالستدامة

 

 GCIمؤشق الت افلية العالمية 

 قكيوة اللتوامة الالتماعية ةقكيوة اللتوامة اليي ي

 GCIاالستدامة البيئية المعدلة 

GCI× معامل االستدامة البيئية 

 GCIاالستدامة البيئية المعدلة 

GCI× معامل االستدامة  االجتماعية 

 

 عشرةؤشرات فرعداةؤشرات فرعداالركجئع االث ن 
 دلاخ  مؤشس جانا -دلمؤ  ات                                    -دلجوديح دليايال                                           -
 دلشيااي الل  -دلينال دلقحقال                                  -قنفا  دلجوديح دليايال                                     -
 دلح و  ةج  خامات دل س  دل حا -   دلكجا                          يايل دادق اا -                           دلحماال دلياولوجال لألسض -
 ا دلشسا دلمح نلدلح و  ةج  ماا -دل حل ودلق جاال                               -ةاا دلم اذادت دلاولال دلم اا  ةجاتا                  -
 دلح و  ةج  خامات دلسةاال دل حال-دايقاديا                                      -داجقتاا دلمايا دأل ا ا                               -
 حماال شيكل دألمن داجقماةا -دلق جاال دل الا ودلقاساا                         -م الجل مااا دل س                                    -
 ن ا  دادق اا غاس دلس ما   -كفامل  و  دل ج                               -                                            CO2كثاةل -
 دلحسدك داجقماةا -كفامل  و  دل م                              -د ةسد  ةا د قخل  دل مك                             -
 دل مالل دلض افل-ق وس  و  دلما                              -                                  قخااس دلخ ام دلحسج  -
 دلقأذا دلقكنولوجا                 -قسكاز دلج امات                                        -
 حجال دل و -                          جوال دليايل دل يا ال          -
 ق وس دألةما - 
 دايقكاس    -    
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من خل  ةودم  ( GCI)قال ق اا  مؤشس دلقناة ال دل المال  أنهنلحت (  13)سدال من خل  دلشك 
م قواات م قادمل من  إل ن دلقاسل دلقناة ال دا ا قؤا  أدلقا قشم  دا قادمل دليايال وداجقماةال، و 

 .وداجقماةالياس إضاةال م الل لجقكا  م  دا قادمل دليايال دقا إل دلنمو ودازاذاس، ومن ثال ذناك حاجل 
ن مؤشس دلقناة ال دل المال دلم ا  لل قادمل، ذو دلم ا  دلمقو   لسكازقان دلم القان ةج  أ ال أو 

 (.سكازل دا قادمل داجقماةال، وسكازل دا قادمل دليايال)دا قادمل 
 منsustainability adjusted GCIاقكون مؤشس دلقناة ال دل المال دلم ا  ةج  أ ال دا قادمل 

ذما سكازل دا قادمل دليايال وسكازل دا قادمل داجقماةال ةج  دلنحو  نمؤشس موزةل ةن سكازقا80
 :1دلقالا
 :ركدعة االست اةا البدئدا .أ 

 :مؤشس ةسةا ذا 11ققكون سكازل دا قادمل دليايال من 
 السدجسا البدئدا: 

 دلجوديح دليايال. 
 قنفا  دلجوديح دليايال. 
  دلم اا  ةجاتاةاا دلم اذادت دلاولال. 

 استخ ام الةوار  الةتن  ة: 
 د جتاا دلمايا دأل ا ا. 
 م الجل مااا دل س  دل حا. 
 قخاس دلخ ام دلحسج. 
 د ةسد  ةا د قخل  دل مك. 

 ت هور البدئا: 
  8كثاةلCO. 
 قسكاز دلج امات. 
 جوال دليايل دل يا ال. 
 
 

                                                           
1-world economic forum،the global competitivess report 2014-2015، op-cit,pp 80-83. 
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 :ركدعة االست اةا االنتةجعدا .ق 
 :مؤشسدت ةسةال ذا 03داجقماةال من ققكون سكازل دا قادمل 

 التةسك االنتةجعن: 
 دلاخ  مؤشس جانا. 
 دلحسدك داجقماةا. 
 ي الل دلشياا. 

 وصول السكجن للضروردجت: 
 دلح و  ةج  خامات دل س  دل حا. 
 دلح و  ةج  مااا دلشسا دلمح نل. 
 دلح و  ةج  خامل دلسةاال دل حال. 

 تسرض السكجن لالقتصج  االقتصج ي: 
  شيكل دألمن داجقماةاحماال. 
 ن ا  دادق اا غاس دلس ما. 
  (دلتشل)دل مالل دلض افل. 

 sustainability)للةس ل لالست اةا  التس دالت التن نرت على ةؤشر الت جفسدا السجلةدا .3
adjusted GCI) 

، 8013، 8018دلم ا  لل قادمل ل نودت ( GCI)أن مؤشس دلقناة ال دل المال  إل قجاس د شاسل 
دلم ا  لل قادمل ل نل ( GCI)قم  ةج  ق اا  جوذس  مقاسنل يمؤشس دلقناة ال دل المال ش، د8013
، دل   دحقوم ةج  خم ل سكايز سيا ال ذا سأل دلما  دليشس ، وتسو  دل و ، ودلقكنولوجاا 8011

ل ةاا من ودايقكاس، ودليايل دل اا ال ودلتس  دلمودقال، ودليايل دل يا ال، واناسج قحت ك  مجموة
موجوال يالمؤشس دأل ا ا مضاةل إلاه خمل سكايز أخسم واقال  18منتا  17دلمؤشسدت دلفسةال وةااذا 

 .اوضح  لك( 10)ودلجاو  سدال ( GCI)ح ايه ينفل  ساقل مؤشس دلقناة ال دل المال 
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 (11)ن ول رقم 
 (2112-2111)ةؤشر الت جفسدا السجلةدا الةس ل للت جفسدا 

 دلقكنولوجاا ودايقكاس تسو  دل و  سأل دلما  دليشس 
دليايل دل اا ال 
 ودلتسو  دلمودقال

 دليايل دل يا ال

 دل حلودلق جاال دايقاديا-
 دلق جاال دل الا ودلقاساا-
 دلقسدي  داجقماةا-

 مكاةيل  و  دل م -
 ق وس  و  دلما -
 حجال دل و -
 كفامل  و  دل ج -

دا ق ادا -
 دلقكنولوجا

 ق وس دألةما -
 دايقكاس-

 دلمؤ  ات-
 دلينال دلقحقال-
 يايل دادق اا دلكجا-
 دل اا ل دليايال-

 كفامل دلمودسا-
 إادسل دلمودسا دلمقجاال-
 دلقاذوس دليايا-

 
 :الةص ر

-World economic forum, the global competitiveness report 2011-2012, world 
economic forum, Geneva, 2011, p55. 

 solability  سوالبدلدتن  الق رة الت جفسدا وقدجساج وف  ة اج: ثجلثج
ق اس مؤشس دلقناة ال ،ةا كوساا دلجنويال  دلم قادمل داادسل شسكل د قشاسال ةا مجا    واياجاقا ذا
 .8018،  نواا من  ةاال The Global Sustainable Competitiveness Indexدل المال دلم قادمل

 
 solability الت جفسدا الةست اةا وف  ة اج سوالبدلدتنتحور  ةوذج الق رة  .1

داسل يجا ما ةج  قجيال دحقااجات ومق جيات دألجاا  دلحالال م   "ا أنتق س  دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل ي
 ،"وقنماقتا ةا دلم ققي  اون د قنفا  سأل دلما  دل يا ا وداجقماةا  دلحفات ةج  دلثسول دلو نال ودلفساال

ن منتجال إا م الل م قال، ول لك ةأنت دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل يمجموةل ود  ل من دل ودم ، أ  ققأثسو 
كان  8018  دل ااس  نل و دأل دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل ققخاس وقق وس يمسوس دلودت، ةالن يل دلمنتج

قادمل حاث ضال دلمؤشس دلسيا ا دلسكايز دلثالثل لل  إل اقمث  ةا قكاا  منتجال ققااال دا قادمل د قنااد 
  .1دا قادمل دليايال، دانجازدت دادق ااال، دا ققسدس داجقماةا: ثلث سكايز

 

                                                           
1-salability،the global sustainablecompetitiveness index 2012 ,salability, south korea,2012,p9. 
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، ي يا قودةس ياانات أةض ، حاث أاسجت ثلثل 8013ودا  يقت ي ض دلقح انات ةا  ي ل ةاال 
 لك، قال د ق سدض وقح ان منتجال دلح و  ةج  نقايج من ياانات  إل مؤشسدت أخسم، ويا ضاةل 
 .1ذ ا دلقخاسدت قأثاسد جوذساا ةج  ةمجاات دلق نا  سزدن لجمؤشسدت، وا قؤثو دألادم ومنتجال ح اا دأل
، قال إةاال دلنتس ةا دلمنتجال يشك  كياس م  إةاال ق ماال نمو ج 8013ويالن يل لمؤشس ةاال 

ضاةل مؤشسدت جااال، حاث كان ةاا دلمؤشسدت دلقناة ال دلم قادمل  ، أ يح 8013مؤشسدت ةاال  71ود 
سأل دلما  )اقأل  من أسي ل سكايز  8013، وةا دلودت دل   كان ةاه نمو ج  8013مؤشس ةاال  103

و نمو ج  8013من  ةاال  أنهة،  2( يقكاس دلم قادال، دلقما ك داجقمادل يا ا، كثاةل دلمودسا، دا
سأل دلما  دل يا ا، إادسل دلمودسا، سأل دلما  داجقماةا،  ) قادمل ا قنا ةج  خم ل سكايز دلقناة ال دلم

 .(سأل دلما  دلفكس ، دلحوكمل
 solability هرم الق رة الت جفسدا الةست اةا وف  ة اج سوالبدلدتن .2

كساال لجما  دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل ذا دلقاسل ةج  قولاا ودلحفات ةج  دلثسول دلشامجل وةاش 
سكايز سيا ال  5دلمود نان ةا ةالال م ولال من دادق اااات دلمقناة ل، واقكون ذسال دلقاسل دلقناة ال من 

يي ض، إن دلتسال اقكون من خمل م قواات، حاث قأثس دلم قواات دل جاا  تادلقا ققفاة  وققأثس ي ض
 .(14)لجتسال ةج  أادم دلم قواات دألان ، وذ د ما اوضحه دلشك  سدال 

                                                           
1-salability,the Global sustainablecompetitiveness index 2013,solability,south korea,2013,p39. 

2-solability,the Global sustainablecompetitiveness index 2005,solability, south korea,2015,p17. 
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 (14)الشكل رقم
 هرم الق رة الت جفسدا الةست اةا

 
 :من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر

-solability,the Global sustainablecompetitiveness index 2017,solability south 
korea,2017,p43. 

 
م قواات أ ا ال قأثس نلحت أن ذسال دلقاسل دلقناة ال اقكون من خم ل ( 14)من خل  دلشك  سدال 

دأل ف ، وةجاه  إل واؤثس ةجاتا دل ام  دليشس  من دألةج   دألةج  إل دلي ض من دأل ف   تاةج  ي ض
دأل ف ، وم قواات  إل ن ك  م قوم م جوا لاةال دلم قوم دألةج  دلقالال له، ةا دقجاا من أةج  إة

  .دلتسال دل جاا قؤثس ةج  دلحالل دلم قواات دلاناا
 solabilityوف  ة اج سوالبدلدتن  ةؤشر الق رة الت جفسدا الةست اةاةكو جت  .3

ةج  ( دادق اادت دلو نال)دلم قادمل دلقاسل دلحالال ودلم ققيجال لجيجادن  لاقال دلمؤشس دل الما لجقناة ا
ا، وا قنا دلمؤشس دل الما لجقناة ال دلم قادمل نتالمالال وغاس دلمالال ل كدةاال دلاخ  ودلثسول  أو/ قولاا و

وا قنا دلمؤشس دلسيا ا . دلم قادمل لمؤشسدت أادم كمال مجم ل ةا دلسكايز دلخم ل لجقناة ا 103 إل 
وكالل دألمال  و ةج  دلمؤشسدت دلكمال، ويالقالا د قي اا أ   دقاه، وا قما يااناقه من دلينك دلاولا،

م تا دادق اا و  ،مؤ  ل دادق اا دلجاااو مسد جون يلحاوا، و دلاولال،  منتمل دلشفاةالو دلمقحال، 
 .ودل لال، و ناو  دل لال
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 :ركدعة رأم الةجل الحبدسن .أ 
دلخ اي  دليايال  أنهسأل دلما  دل يا ا ذو داةال ذسال دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل واقال ق سافه ي

 .(15) ا من مؤشسدت دلموضحل ةا دلشك  سدال دلمااال دلم انل ةا يجا ما، واقكون سأل دلما  دل يا
 (13)الشكل رقم

 ركدعة رأم الةجل الحبدسن
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الةص ر
-solability, the Globule sustainablecompetitiveness index 2017,solability, south 

korea,2017,p23. 

 :ركدعة إ ارة الةوار  .ق 
دلقاسل ةج  إادسل  ق نا، و لقأقا إادسل دلمودسا ةا م قوم دلثانا من دلتسال دلقاسل دلقناة ال دلم قادم

ض دلنتس ةما إ د خيكفامل ي( لما  دلمالاسأل دلما  دل يا ا، سأل دلما  دليشس ، سأل د)دلمودسا دلمقاحل 
ادخ  ( دل يا ال وغاس  يا ال)اامقجك مودسا  أووةاس وما إ د كان يجا امقجك  أوكان سأل دلما  نااس 

 ن إادسل دلمودسا ذا ةام  قكجفل مما اؤثس ةج  دلقاسل دلقناة ال ويالقالا ثسول دألذال، كما أنإحاوا، ة
ل يا ال دلموجوال اؤثس أاضا ةج  سأل دلما  دل يا ا لجيجا، أ  داسل دليجا ما د ةسد  ةا د قخل  دلمودسا د

الت ائ  الوقاعة

 الييالاالو
 التلاث المااقو المياه

األقاضو 

 المتاحة

المياه المعو ية 

 المتالووة

المااقو 

 الطاداية
 تلاث المياه الغايات

ال ياتات  كحاءة اإل تاج

 االحياا ات

المياه المعو ية 

 غيق متالووة

المااقو 

 المعو ية

 تلاث ييالاالو

ححم الم تاج  التصحق

 الييالاالو
الت واف  الوقاعة

 المااقو

 تلاث الهااء

 قأس الماب الطييعو
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اوضح مكونات سكازل إادسل ( 11)ودلشك  سدال . 1وددق ااا يالمودسا دلم جويل ةا دلم ققي  نهاةج  اةال  ك
 .دلمودسا

 (12)الشكل رقم
  ارة الةوار إركدعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :من إةادا دل الا يااةقماا ةج :الةص ر
-salability, the Global sustainablecompetitiveness index 2017,salability, South 

korea,2017,p35. 
 :ركدعة رأم الةجل االنتةجعن -ج

قأقا سكازل سأل دلما  داجقماةا ةا م قوم دلثالث ضمن ذسال دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل، وسأل دلما  
اجقماةا وسةاا دل كان، واولا سأل دلما  داجقماةا دلقما ك داجقماةا لجاولل ذو مجمو  دا ققسدس د

داجقماةا وم قوم م ان من قودة  دآلسدم، مما اتائ ياوسا يايل م ققسل للدق اا وامن  دلمودسا دل يا ال 
داا تا وققاامه يالقاال ا  ا سأل دلما  داجقماةا لال دامل مجمو ل ويالقالا  .من دا قخل  دلمفس 

 .اوضح سكازل سأل دلما  داجقماةا( 17)ودلشك  سدال (. دلكمال)دلسدمال 
                                                           

1-solability,theglobalsustainablecompetitiveness index 2017,op-cit,p35. 

 إواقة المااقو

 الطادة

 المااقو للحقو

ليةاالمااو األ  المياه 

 المياه لكب فقو

ال اتج / المااقو

 المحلو اإلالمالو

 تااون المااقو

 معوب لحب المياه

 إ تاالية المياه

 الاداو الححاق 

 الكهقياء

 الطادة المتالووة
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 (11)الشكل رقم 
 ركدعة رأم الةجل االنتةجعن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دل الا يااةقماا ةج  من دةادا:الةص ر
-solability, the Global sustainable competitiveness index 2017, salability, 

south korea,2017,p39. 
 :ركدعة رأم الةجل الفكري .ا 

خج  دلثسل ودلحفات  أج سأل دلما  دلفكس  ذو دلم قوم دلسدي  من ذسال دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل ومن 
دلوتاي  واخ  لج كان، وقوةاس ةس  دل م  اق جا إنقاج دل ج  وققااال  إل  ةجاتا، ذناك حاجل

ق جا دلقاسل قودلمنقجات ودلخامات ققناةل ةا دل و  دل المال من حاث دلجوال ودل  س، و لك  ،دلخامات
اوضح مكونات ( 12)ودلشك  سدال . 1دلقناة ال دلم قادمل داسدت ةالال ةا مجا  دليحث ودلق واس ودايقكاس

 .سكازل سأل دلما  دلفكس 
 
 

                                                           
1-solability, the Global sustainabl ecompetitiveness index 2017,op-cit,p,31. 

 قأس المالو الالتماعو

اةااالمل الالقيمة الحقية القضا الصحة  

تاافق العالج 

 الصحو

اة فو ااالمل

 الوخب
 اللقدة

الحقويةاللعاوة  حقية الصحافة  

معوب الافيات 

 ع و األطحاب

اة يين ااالمل القيمة الع ف معوب ال تحاق

 المااقو

 حباق اإل لان

القضا على 

 الخومة العامة
اة يين ااالمل عوو اللال اء الع ف

 الال لين

 خطة العا لة
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 (12)الشكل رقم 
 ركدعة رأم الةجل الفكري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج : الةص ر
-solability,the Global sustainablecompetitiveness index 2017, solability,  

south korea,2017 ,p31. 
 : ةاكركدعة المو  .ه 

، خج  دلثسول دلم قادملو ذا داسل دلتايات ودل ج ات د ادسال ةج  قولاا إ اس دانونا وقنتاما  نقاج 
مل كوقشم  سكازل دلحو .وم  وجوا دليايل دلمااال ودلتسو  دلقايمل ققحاا دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل لجيجا

  .1دلخ...دلقجاسال وم قوم دلف اا تةج  مؤشسدت مااال كالينال دلنقاال ودلمؤشسدت غاس مااال كالقشسا ا
 .(19)مل ةا شك  سدال كوامكن قوضاح مكونات سكازل دلحو 

 
 

 
                                                           

1-solability, the Global sustainablecompetitiveness index 2014,solability,south korea,2014,p7. 

 قأس الماب الحكق 

 اليحث االتطايق األعماب الالويوة التعليل

 تخصيص قأس الماب تلاليب األعماب الالويوة األواء الموقلو

تص يع التك الااليا  اللتحاق يالموقلة

 الحا بة

العالوالتعليل   

 مؤشقات األواء العالمات التالاقية الي ية التحتية للمواقس
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 (19)الشكل رقم 
 ركدعة الموكةا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج : الةص ر
-solability, the global sustainablecompetiveness index 2017,solability, 

south korea,2017,p27. 
 
 
 
 
 
 
 

مةكالحا  

 

مةكاتمالك الح  الي ية التحتية يي ة العمب الحلاو اللتبقاق المالو 

التلهيالت  اللت ماقات

 اليي ية

الحلاوملتاى   الخومات العامة التبشف 

التعقض 

 للصومات المالية

تلاليب األعماب  ا تشاق القشاة

 التالاقية

الطقق اللكك  ميوا ية التعليل

 الحويوة

تطاق دطائ  الخط األحمق الت ميل المالو

 األعماب

 اإل حاق العلكق  المااصالت
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 خالصا الفصل الثجلث
ومياائ نتسال دلمازل دلن يال دلمق اس  ةجاتا دلقف اس دلوحاا  لال ا ا قحجا  دلقجاسل دلاولال وةقا أل ل

ذال دلنتساات دلحااثل قف اسد أ دلقجاسل دلاولل، ةقا تتست دلقاسل دلقناة ال ةا نتاال دلثمانانات كأحالنم  
لحسكل دلقجاسل دلاولال ودةقيس مفتوال دلقناة ال من دلمفاذاال دلااناماكال دلحااثل ن ياا دل   ا ازد  احا ه 

دلقحجا   ودم ةج  دلم قوم ي ض دلجيل ودلخموض، حاث اخقج  ق سافه و س  داا ه وةقا لم قوم 
دلاولل، كما اخقج  ادخ  ك  م قوم ح ا وجتات نتس دلمنتمات ودلتايات  أودلق ا   أو دلمنشأل

 .دلاولال ودلمفكسان دادق اااان
أزمات ةالمال  دت  جل يال ادل ودلمااا دل  يل ودلقخاس دلمنا   وشتا دل الال خل  ةشس  نودت دألخاسل

تتوس دادق اا دألخضس، ونقاجل ل لك دزادا داذقماال يالقضااا  إل ودألزمات دلمالال، ما أام ( دليايل)
ا ل لت كيومود. ودلقحو  نحو دادق اا ودألخضس ودن كا اقتا ةج  دلقاسل دلقناة ال( دلم اااس دليايال)دليايال 

 .ةاا جتات دلمتقال يالقاسل دلقناة ال مفتوال جااا ذو دلقاسل دلقناة ال دلم قادملأ است  دلقخاسدت دل المال
ودليايال ودادق اا دألخضس ةم اي  دليايل ودلقاسل دلقناة ال  لوذناك ةلدل مقياالل يان دلقاسل دلقناة ا

ا  كل ومقادخجل وأ يح من دل دلقا كانت م ققجل ةن ي ضتا دلي ض ةا ودت ماضا أ يحت مقشاي
 .دلف   يانتما ةااذقماال يمجا  ودحا ةق  اؤثس  جيا ةج  دألخس
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 الرابع           دراسة تحليلية النعكاسات القضايا البيئية على القدرة التنافسية وتحول الجزائر نحو اإلقتصاد األخضر الفصل 

 

 

 الفصل الرابع

دراسة تحليلية النعكاسات القضايا البيئية 

على القدرة التنافسية وتحول الجزائر نحو 

 اإلقتصاد األخضر
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 الرابع           دراسة تحليلية النعكاسات القضايا البيئية على القدرة التنافسية وتحول الجزائر نحو اإلقتصاد األخضر الفصل 

 تةاد 
قحقا  دلقنمال دلم قادمل، لكن ودجه ذ د دلتا  دل ااا من  إل   دلجزديس كخاسذا من او  دل الال ق  
منتا مشاك  يايال كقخاس دلمنا ، ودلق حس، وناسل دلمااا، ودلخفا ، كما ققماز دلجزديس ييايل  ،دلمشاك 

سقفا ااس أ  اس دليقسو ، و أنت، و 8002ومشاك  ددق ااال خا ل ي ا دألزمل دلمالال دل المال . ذشل     د 
 .د ا  مجوث لجيايلكيس أأ  اس دلمودا دلخ ديال، وداةقماا دلكجا ةج  د ا  دلمحسودات دل   ا قيس 

وق قيس دلقاسل دلقناة ال مسآل ةاك ل لقول وض   أ  ددق اا، وأماال قزداا داذقماال دل الما يحماال 
دليايل، أ يح دألادم دليايا اج ا اوسد ياسزد ةا قحااا دلقناة ال ي فل ةامل ودلقاسل دلقناة ال دلم قادمل 

 .تا دليايا ةج  داسقتا دلقناة الي فل خا ل، ودلجزديس كخاسذا من دلاو  دن كل أادي
ا أن دلوض  لال اقخاس ، وةجاه إدلمشاك   كح  قج أج وأماال ذ د دلوض  و سغال دلجتوا دلمي ولل من 

دل   أثيت دلقجاسا دلاولال نجاةقه ةا قحقا  )ن دلجزديس م اليل يالقحو  نحو دادق اا دألخضس إة
 .قكامجل ، من خل  وض  إ قسدقاجال م(دلقنمال دلم قادمل

 :ثلث مياحث ةج  دلنحو دلقالا إل ود ال ذ د دلف   
 .ودد  دلقضااا دليايال و دألادم دليايا ةا دلجزديس: لواأل  ثالةبم

 .دلجزديس  اقحجا  دن كا ات دلقضااا دليايال ةج  دلقاسل دلقناة ال للدق ا: الةبمث الثج ن
 .دلجااادادق اا دألخضس منتوس دلجزديس : الةبمث الثجلث
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 واقع القضجدج البدئدا واأل اء البدئن فن النعائر :لوالةبمث األ 
ي ض دلمشكلت دليايال دلسيا ال، وداال دألادم دليايا،  إل ق قيس اسد ل ودد  دليايل من خل  دلق س  

أمس غاال ةا دألذمال لسد ما دل اا ات،حاث ق اذال ةا  ااغل دل اا ات ودلخ   دلقا قأخ  ةا 
 .داةقياس دلقفاة  يان دليايل ودلقنمال يما احق  دلقنمال دلم قادمل

 أهم القضجدج البدئدا فن النعائر: الأو 
دلقاسل د ةساقال احاذا من دلشما  دليحس دألياض دلمقو   ومن دلجنوا مالا وقشاا قق  دلجزديس شما  

، وقيجغ دلم احل دلكجال اومن دلشس  قونل ولاياا ومن دلخسا دلمخسا ودل حسدم دلخسيال وموساقانا
قمث    ، ويت د قكون دكيس يجا ةا إةساقاا، وحوض دليحس دألياض دلمقو  ، إ8كجال 8321731لججزديس
دلجنوا،  إل كجال من دلشما   8000امتا ةج  أكثس من أدجمن م احل دلقاسل د ةساقال، وامقا  %2حودلا 

 % 3، وقمازذا ثلث قجم ات ةازاايال، جيا  دلق  (شسا   احجا)دلشس   إل كجال من دلخسا  1188و 
 .االدجمن دأل %27اال، دل حسدم دجمن دأل % 3اال، دلتضاا دجمن دأل

ثلث  إل ا   دليايال ةا دلجزديس وةقا لخ اي  دلو   دل يا ا ودلمنا  وقوزا  دل كان وق ن  دلمن
 . و داال دل حس دجاال دلتضاا دل جاا ودل توا، ودألأدجاال دلشمالا، دجدأل: أدالاال ذا

ق يس دلقضااا دليايال  دت  يا ل مشقسكل ةا ك  يجادن دل الال، وقسقكز دلقضااا دليايال ةا دلجزديس ةا 
دضااا وةقا ألذماقتا ول يا ل دلقحااات دليايال دلقا قفسضتا قجك دلقضااا ةج  دلودد  دليايا ثلث 

 :ودادق اا  دلجزديس  وققمث  ةا
   تاذسل دلق حس إل دضااا دلااي ل و اقال دلق س. 
   قخاس دلمنا  إل دضااا دلخل  دلجو  و اقال دلق س. 
 ل يالمااادلمخا س دلمق جق إل  اقال دلق س   دضااا دلمااا. 

 قضدا تغدر الة جخ .1
ا أنتا ةالمال دل اي  حاث أنتي قمازت تاذسل دلقخاسدت دلمناخال ةن م تال دلمشكلت دليايال دألخسم

دلودو  ةج  ودد  ذ ا دلتاذسل ةا دلجزديس،  أج ات حاوا دلاو  لقشك  خ وسل ةج  دل الال دجم  ومن  ق
 .مؤشس أادم قخاس دلمنا ، ودلمؤشس دل الما لمخا س دلمنا : مؤشسان ذما إل  نق س  
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 :ةؤشر أ اء تغدر الة جخ .أ 
ق زاز دلشفاةال ةا دل اا ات دلمناخال دلاولال، وذاةه وض  ضخو   اا ال   إل ذو أادل قتا  

ن حماال دلمنا ، واتا  أن ةا دقخا  إجسدمدت  موحل يشألدودجقماةال ةج  دليجادن دلقا أخفقت حق  
وةج  أ ال  .ق جا  دلضوم ةج  قجك دليجادن دلقا لااتا  اا ات أةض  دلمق جقل يقخاس دلمنا  إل أاضا 

اولل، وذا م ؤولل م ا ةن ما  57حودلا لم اااس موحال، اقوال دلمؤشس يققااال ومقاسنل أادم حماال دلمنا  
مؤشسدت  إل من دلققااال  % 20س  دل المال، وا قنا من دني اثات غازدت داحقيال دلحسد %30اقاسا من 

ققاامات و نال  إل من دلمؤشس ق قنا  %80موضوةال للني اثات ودل ادل دلمقجاال ود قخادال دل ادل، و 
 .خياس من دليجادن دلم نال 300واولال ل اا ل دلمنا  من جانا نحو 

 (11)دلجاو  سدال  و .مؤشس 13ومن أسي ل سكايز  8012واقكون مؤشس أادم قخاس دلمنا  ل اال 
 .8012-8018اوضح قسقاا دلجزديس و ي ض دلاو  ةا مؤشس دادم قخاس دلمنا  خل  دلفقسل 

 (11)الن ول رقم 
 2112-2112 فترةالفن ةؤشر أ اة تغدر الة جخ خالل  وبسض ال ول  ترتدق النعائر

 الس  ات
 ال ول

2112 2113 2112 2113 2112 2111 2112 
 ال تجئج الترتدق ال تجئج الترتدق ال تجئج الترتدق ال تجئج الترتدق ال تجئج الترتدق ال تجئج الترتدق ال تجئج الترتدق

 12,32 2 22,13 3 29,91 2 11,12 2 22,11 1 29,31 3 68,1 2 السود 
 22,22 2 23,22 2 23,12 11 23,13 9 23,99 13 22,11 21 31,9 23 الةغرق
االتمج  

 نروبواأل 
/ / / / / / / / / / / / 21 32،29 

 32,12 22 32,13 23 32,92 31 39,19 22 39,11 22 39,12 29 39,1 21 ةصر
 29,29 32 31,11 21 32,22 33 33,21 22 32,99 31 31,22 29 31,2 22 هول  ا
 23,21 23 22,22 21 33,31 21 32,22 39 29,92 29 32,32 22 32,2 33 النعائر
الوالدجت 
الةتم ة 
 األةردكدا

32 22,3 23 33,31 21 32,93 22 32,33 32 32,91 23 31,12 32 23,22 

 11,21 21 23,23 21 21,12 21 22,19 21 23,11 21 22,91 21 22,3 21 السسو دا

 ل  مفقوحلو دلمسدكز دلثلثل دأل: ةالمظا

 :من إةادا دل الا يااةقماا ةج : الةص ر
-Germanwatch, climate change performance index, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 

2013,2012. 
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أن دلجزديس  نفت ةا دلمسدقا مقأخسل ةا مؤشس أادم قخاس دلمنا  ( 11)نلحت من خل  دلجاو  سدال 
، وأ وم 8018اولل ةاال  11من أ    35، حاث كان أح ن ق نا  لتا 8017-8018خل  ةقسل 

ةاال  54,46أح ن نقاجل  تدلمؤشس ةكان( نقاجل)من حاث دامل ، أما 8013ةاال  33ق نا  كان 
، ويت د ق ن  دلجزديس ضمن مجموةل دلاو  دلمنخفضل 8017ةاال 48,46، وأ وم نقاجل كانت 8015

ل  دألكثس وةاا مناخاا و دألادم، وكانت دلمخسا دلاولل د ةساقال دلوحاال دلقا اخجت خانل دلاو  دل شسل دأل
 .8017غاال  إل  8018دألخاسل من   11ل  واال ةقا دحقجت دلمسقيل ، أما د8015من  ةاال 

محققل ي لك ققاال يمسقيقان مقاسنل  35نلحت أن دلجزديس دحقجت دلمسقيل  8012أما ةا مؤشس ةاال 
وذ د  .8012ةاال  43,43إل  8017ةاال  48,46، وذ د سغال قسدج  نقاجل دلمؤشس من 8017ي نل 
و ن  دلمخسا ةا دلمسقيل دل اا ل ويت د اكون دليجا د ةساقا .دلمؤشسقخااس منتجال ح اا  إل سدج  

ةا حان ( أادم ةالا جاد)دي  دألكثس وةاا مناخاا و ودل سيا دلوحاا دل   قضمنقه خانل دلاو  دل قل دأل
ةج   81و 82سيا ضمن مجموةل دلاو   دت دألادم دل الا دلمسقيل و  نفت ك  من م س وداقحاا دأل

 .دلقودلا ةج  10و 51دلوااات دلمقحال دألمساكال ودل  واال ةكان قسقايتال  دلقودلا، أما
ومن خل  م سةل أ ياا ق نا  دلجزديس ضمن دلاو  دلمنخفضل دألادم،  اقال ق جا  دلضوم ةج  

 (.18)وذو ما اوضح دلجاو  سدال . 8012أادم دلجزديس ةا مؤشس أادم قخاس دلمنا  ل اال 
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 (12)الن ول رقم 
 2112أ اء النعائر فن ةؤشر أ اء تغددر الة جخ لسجم 

الوعن  الةؤشرات الركدعة
 الترندمن

 الترتدق ال تدنا

 تا بسجثقج:لقىو الركدقعة األ 
غقجعات )الغجعات ال فدئقا 
 (.االمتبجم المراري

 األ اء ةتوسح

بةج فن ذلك )الغجعات ال فدئا لكل فر   تالمجلا الراه ا اال بسجثج
 (استخ ام األراضن وتغدر استخ ام األراضن والمرانا

11% 75,40 12 

اتنجهجت اال بسجثجت الغجعات ال فدئا للس وات الخةم األخدرة لكل فر  
 (بجستث جء استخ ام األراضن وتغددر استخ ام األراضن والمرانا)

11% 19,02 32 

الغجعات ال فدئا ةقجر ا ةع ةسجر ةتواف   تاال بسجثج الةستودجت المجلدا
  رنا ةئودا 2ةن  أقلبشكل ند  ةع ةسدجر 

11% 74,03 21 

ةقجر ا  2131الا ف الخجص بجلم  ةن اال بسجثجت ال فدئا س ا 
  رنا ةئودا 2ةن  أقل( ةسجر)بةسدجر 

11% 85,08 12 

الحجقققا : الركدققعة الثج دققا
 . الةتن  ة

 ن ااأل اء ة خفض 

المصا المجلدا ةن ةصج ر الحجقا الةتن  ة فن إنةجلن إة ا ات 
 لداو الحجقا األ 

3% 0,11 39 

 39 0,00 %3 تحور الحجقا الةتن  ة فن الس وات الخةسا األخدرة
المصا المجلدا ةن الحجقا الةتن  ة فن إنةجلن إة ا ات الحجقا 

  رنا ةئودا 2ةن  أقللدا ةقجر ا ةع ةسجر و األ 
3% 0,00 21 

الخجصا بجل ولا ةقجر ا ةع ةسجر  2131أه اف الحجقا الةتن  ة لسجم 
  رنا ةئودا 2ق  أقل

3% 6,19 31 

: الركدعة الثجلثا
  .استخ ام الحجقا
 األ اء ة خفض

 2 88,75 %3 الةستودجت المجلدا الستخ ام الفر  ةن الحجقا
الس وات الخةسا لدا فن و إة ا ات الفر  للحجقا األ )تحورات استخ ام 

 األخدرة
3% 0,00 21 

لدا على رأم الةجل و الةستودجت المجلدا اإلنةجلن اة ا ات الحجقا األ 
  رنا ةئودا 2ةن  أقلةقجر ا ةع ةسجر 

3% 72,79 21 

 رنا  2ةن  أقلةقجر ا بةسجر  2131أه اف استخ ام الحجقا لسجم 
 ةئودا

3% 59,38 21 

الركدعة الرابسا سدجسدا 
 .الة جخ

 األ اء ة خفض

 31 38,20 %11 األ اء الوح ن للسدجسجت الة جخدا
 23 30,77 %11 األ اء ال ولن للسدجسجت الة جخدا

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج :الةص ر
-https://www.climate-change-performance-index.org/country/algerialast visit 

24/12/2017 

  

https://www.climate-change-performance-index.org/country/algeria
https://www.climate-change-performance-index.org/country/algeria
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، اقكون من أسي ل سكايز 8012اقضح أن مؤشس أادم قخاس دلمنا  ل اال ( 12)من خل  دلجاو  سدال 
ا دلقسجاحال نتدز أو دني اثات دلخازدت دلاةايل، دل ادل دلمقجاال، د قخادال دل ادل، و اا ل دلمنا ، و : ذا
وكان أادم دلجزديس منخفض ةا ك  من سكازل دني اثات . ةج  دلقودلا 80%،80%، 80%، 30%

جاد ةا سكازل ( ض ا )دلخازدت دلاةايل، سكازل د قخادال دل ادل، وسكازل  اا ل دلمنا ، وأادم منخفض 
منخفض  8012دل الما ل اال دل ادل دلمقجاال ويت د ا قيس دألادم دل الال لججزديس ةا مؤشس قخاس دلمنا  

 .دألادم دلض ا  جاد إل واققسا ( ض ا )
 :الةؤشر السجلةن لةخجحر الة جخ .ق 

اق ان ةج  دلنال ةا جما  أنحام دل الال موجتل ودد  دلقخاسدت دلمناخال، ودا دقضح  لك ةا كثاس من 
شخ   583000منا   دل الال ةا زااال ققجا دلتودذس دلمناخال دلقا ال، ودلقا نقج ةنتا موت أكثس من 

لجتودذس دلجوال  11000أل  مجااس اواس كنقاجل ألكثس من  3,16ةا جما  إنحام دل الال، وخ ايس داسذا 
 8011واح س ققااس دلفجول ةا دلقكا  م  قخاس دلمنا  ل اال . 8011-1337دلقا ال خل  دلفقسل 

دل ااس ةن يسنامج دألمال دلمقحال لجيايل من دآلثاس دلمقزداال ودلزااادت دلناجمل ةن قكالا  دلقكا  
أكثس من مسقان )و مقود  حالاا يكثاس مما ذ دلقا اسجح أن قكون أةج  8050و8030دل المال يحجو  

خم ل أض ا  يحجو   إل ، وسيما أسي ل 8030ثلث مسدت من دلققااسدت دل المال دلحالال يحجو  ةاال  إل 
 .1(8050ةاال 

، germanwathch) دل ااس  نواا من  س  غاسمانودقش(واحج  مؤشس دل الما لمخا س دلمنا  
دل ود  ، دلفاضانات، موجات )مق جل يقخاس دلمنا  أحادث دلخ اسل دليدليجادن  تمام قأثس إل  أ  
: دلخ ايس دادق ااال، واقكون دلمؤشس من أسي ل مؤشسدت ةسةال ذا أو ودم من حاث دلوةاات ( دلحسدسل

ن مل، مجمو  دلخ ايس يالاواس، ون يل دلخ ايس لك  وحال  100000ةاا دلودةاات، ةاا دلودةاات لك  
 .من دلناقج دلمحجا د جمالا

 (13)و نقايج دلجزديس ةا ذ د  دلمؤشس موضحل ةا دلجاو  سدال 
 
 
 
 

                                                           
1
-Germanwath,GlobalclimateRisk index 2018,Germanwath,2017,p19. 
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 (13)الن ول رقم 
 2112-1991ةؤشر ةخجحر الة جخ للفترة 

 
 عان الترندمداواأل 

12,21% 33,33% 12,21% 33,33% 

 

 البل 
الترتدق 
فن 
 الةؤشر

 تدنا 
 الةؤشر

الةتوسح )الوفدجت 
 (الس وي

الوفدجت لكل 
 سبا  111111

 (الةتوسح الس وي)
 الخسجئر بةالدن ال والرات

 سبا الخسجئر لكل 
وم ة ةن ال جتج 
 الةملن اإلنةجلن

 لترتدقا الةتوسح الترتدق الةتوسح الترتدق الةتوسح الترتدق الةتوسح
 153 0,0833 23 103,182 78 0,130 37 15,10 95,00 101 النعائر
 108 0,0375 11 178,138 183 0,055 70 17,00 98,00 107 الةغرق
 173 0,0033 181 85,817 153 0,081 71 15,10 133 157 ةصر

 151 0,0122 55 835,01 32 0,108 13 85,55 103,50 117 السسو دا
 138 0,0532 13 138,313 117 0,013 130 1,85 133,50 137 السود 

 18 1,3123 31 511,118 8 3,877 13 301,15 18,17 01 لا  وراما
 120 0,0001 1112 1,151 173 0,000 173 0,00 175,00 128 قحر

الوالدجت 
الةتم ة 
 األةردكدا

83 37,50 338,50 18 0,132 73 30300,027  0,8373 57 

شخ  ةا دلجزديس ي يا أحادث  1308مقو   دل شسان  نل، ةج   يا  دلمثا ، قوةا  :الةتوسح
 65,10ن مقو   ةاا دلوةاات  نواا إ، ويالقالا ة8011-1337دلجوال دلقا ال يان ةاما 

 :الةص ر
-Germanwatch,globalclimate risk index 2018, germanwatch,2018,pp 31-34. 

ةا دلمؤشس دل الما  35يقامل  101أن دلجزديس دحقجت دلمسقيل ( 13)نلحت من خل  دلجاو  سدال 
وةات  نواا، أ  حودلا  65,10، حاث داس مقو   دلودةاات8011-1337لمخا س دلمنا  خل  دلفقسل 

وةات خل  دل شسان  نل دألخاسل ي ياألحادث دلجوال دلقا ال، وداست ن يل دلوةاات لك   1308
مجاون اواس وداست ن يل دلخ ايس  103,628وو جت دلخ ايس .  نلةا دل 0,190ن مل ا  100000

 يالمايل 0,0233لك  وحال من دلناقج دلمحجا د جمالا
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 :شواه  التغدر الة جخن فن النعائر .ج 
ن دلجزديس من أكثس أأكات ةاات ققاساس  ااسل ةن ذايل دلحكومال دلاولال دلم نال يقخاسدت دلمناخال، 

 :لمناخال ودلقا نيز أذمتا ةامااجادلاو  ةسضل لجقخاسدت د
  ن مقس  من ثانا أك اا  130,36 حودلا 8015يجخت دني اثات ثانا أك اا دلكسيون ةاال 

وداس ن اا . 8000 ن مقس  من ثانا أك اا دلكسيون مقاسنل ين يل  68,87داسا  إسقفا دلكسيون، ي
ةسا مقاسنل ي اال /  ن ثانا أك اا دلكسيون 1,32داسا  إسقفا  ن، ي 3,29دلفسا من ثانا أك اا دلكسيون 

دل يا ل دلسا ال  إل وذ د سدج   توا قيس د ا  دل ادل ذو دلمق يا دلسيا ا ةا داني اثا. 8000
دألةسدا ةا  لا مياا إل   اا ل دلقاةاال أل  اس دل ادل دلقا أات إل للدق اا دلجزديس  يا ضاةل 

 . 1دل ادل داحفوسال إ قتلك
 دألكثس حسدسل ةج  د  ل  ةا دلجزديس، ح ا ي ض دلم  اات   ي ل ةشس ةاال دألخاسلكانت دل

،أان 2ال8011، 8001، 1333 نودت جا حاسل خا ل  8018و 1333ةقا  ججت دلفقسل دلممقال ما يان 
ةن دلمنتمل دلحكومال  لاسجل مؤوال، وقض  م تال دلققاساس دل ااس  8اسجل دلحسدسل يأكثس من  إسقفا داس 
ات شا ل ةا إسقفاةدلجزديس ضمن اديسل دليجادن دلقا  ق ج   8013-8013اس دلمنا  يما ةاتا ققساس لقخ

 .3ال3,5º-5ºاسجات دلحسدسل ققاس يان 
  سقفا اسجل دلحسدسل و  إسقفا أام م قوم دلمحا ات دلناقج ةن  ويان دلججاا ةا دلق يان  د 

م قوم   ح دليحس ةا  إسقفا  إل ( ي يا تاذسل داحقيال دلحسدس )دلمقجماان دلشمالا ودلجنويا 
 10-5م قوم   ح دليحس يان إسقفا ومن دلمقود   8003-1311 نل خل  دلفقسل / مال 1,8دلجزديس ا 

 .8080-1331 ال خل  دلفقسل 
 قفادال تاذسل دلق حس  إل اسجل دلحسدسل، ودنخفاض  قو  دام اس، وموجل دلجفا   قفا إس ام أ

 .ةا دلجزديس
  قكسدس تاذسل دلفاضانات حاث شتات ةال منا   ةا دلجزديس ةاضانات كياسل منتا دلشج  ةاال
 .8002، غسادال 8001، دلجزديس دل ا مل 8000

                                                           
1-https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?product=Indicators&country=ALGERIA   last visit 

29/12/2017 
2-zeineddine Nouacaeors, benoit laignel et imen turki, changement climatiques au maghred : vers des conditions plus humides et plus chaudes sur le littoral algérien. 

http://journals.openedition.org/physio-geo/3686
last visit 29/12/2017 

3-ménauér boughedaoui, rapport de l’état de réponse aux changements climatiques en Algérie, document du travail obtenue du l’agence national des changements 

climatiques, Alger, 2013,p49. 

 

https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?product=Indicators&country=ALGERIA
https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?product=Indicators&country=ALGERIA
http://journals.openedition.org/physio-geo/3686
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 تقزداا دلمشكجل أكثس من دحقماا ت ، ودن دحقمااأمس ودد ن قنقج مما  ي  أن دلقخاس دلمناخا أ يح
 .أخسم

 قضدا التصمر .2
ا قيس دلق حس من أخ س دلمشكلت دلقا قودجته دل الال، ول   د ق سدض ي ض دألسداال ود ح اياات 

 .اكون كفال يإلقام دلضوم ةج  ةادحل دلمشكجل
  من   ح دألسض لخ س دلق حس مؤثس ةج   % 30ةج  دل  اا دل الما، اق سض حودلا

  .دلحاال مجااس شخ  ةا دل الال
  ك  ةاال . من داسقتا د نقاجال %85ثجث دألسدضا دلجاةل ةا دل الال دا ةقات يالف   أكثس من

  .ملان ذكقاس من دألسدضا ي يا دلق حس 10افقا دل الال 
  ملان اجئ يايا 10ةق  كان ذناك  1322ةا ةاال. 
 دلمقحال أن دلقكالا  دل المال  مجااس اواس  نواا، ةا حان ققاس دألمال 38دل الال  اكج  دلق حس
ةاال دألنش ل دلمضاال لجق حس من وداال ود  لح أج من  لألسدضا لن قكج   وم ن    قأذا  ود 

 .ذ د دلميجغ
ل  ةسياا من حاث دلقأثس و ن دلجزديس قأقا ةا دلمسقيل دألإود  د كان ذ د ذو وض  دلمشكجل ةالماا، ة

من  %82,7من دلم احل دلكجال، أ  حودلا  8أل  كجال  1370يالمشكجل، إ  اخ ا دلق حس حودلا 
 %3,7أ  نحو  8أل  كجال 830دلم احل د جمالال، أما ن يل دلم احل دلمتاال يالق حس ةقاسل يحودلا 

 .(14)وذو مااوضحه دلجاو  سدال . من دلم احل د جمالال
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 (14)الن ول رقم 
 .ةسجما األراضن الةتصمرة والةا  ة بجلتصمر فن النعائر وبسض ال ول السربدا

 ال ولا
الةسجما الكلدا 

 (2ألف كلم)
 الةسجما الةا  ة بجلتصمر الةسجما الةتصمرة

 ال سبا 2ألف كلم ال سبا 2ألف كلم
 33,3 333 18 131 1031 ةوردتج دج
 87,3 135 13 355 711 الةغرق
 3,7 830 28,7 1370 8328 النعائر
 13 105 - - 113 تو م
 81,1 320,135 27,31 1523 1201,53 لدبدج
 85,3 150 82,3 785 8501 سو ان
 15,3 30 71,1 305 511 الدةن
 88,8 3 87,2 5 12 الكودت
 - - 100 11 11 قحر

 30 210 55 1128 8150 السسو دا
 85,8 8257,135 11,51 1372 11335,33 الةنةوع

 
 :الةص ر

 .855  8018، جام ل دلاو  دل سيال، م اس، 2112التقردر السربن الةوم  جام ل دلاو  دل سيال،-

اسجل دلح ا ال  إل ( 80)ق قيس دلمنا   دل تيال أكيس دلمنا   ةسضت لجق حس، واشاس دلشك  سدال 
 .إزدم دلق حس
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 (20)الشكل رقم 

 
 :الةص ر

 .30،   8005، دلجزديس، تقردر مول مجلا وةستقبل البدئا فن النعائراال ودليايل ودل ااحل، دجدألوزدسل قتايل -

ن دضال دلق حس أ يحت دضال أمقااز، و إمما  ي  اقضح أن دلجزديس أ يحت يجا مق حس ي
 %13ذكقاس أ  حودلا  13280530ن دلم احل دل تيال دلمتاال يالق حس داسل ا أد ق جالاه خا ل و 
 .1331ال حو  مكاةحل دلق حس ةا ما  لت دلجزديس ةج  دقفادال دلاو دولقا  اا. من م احل دل توا

 قضدا الةدجه .3
 انا د ا  دلمااا اق انا دلجزديس من مشكجل ناسل دلمااا، ةتا قق  ةا دلمنا   دلجاةل ودلشيه دلجاةل، و 

ةا دلنمو دل كانا ودل جا دلمقزداا ةا دلجزديس من ضخو  مق اال ةج  مودساذا دلمايال دلمقاحل ققمث  
 .ات دلق نا  وحاوث ةقسدت جفا و اةج  دلخ دم ومح

مشكجل دلمااا ةا دلجزديس كماا ونوةاا وقنتاماا و لك يااةقماا ةج  مؤشس دلمخا س  قناو و و  ن
دل امل لجمااا ودل   احاا دلمنا   دلقا قق سض ياسجل كيال لجمخا س دلمسقي ل يالمااا، وذو مقاال 

ذو ما ، ودلقنتامال و (دلنوةال)ودلجوال ( دلكمال)دجمالا لجما  دلمؤشسدت من ةيات، دلمخا س دلمااال 
 (.81)اوضحه دلشك  سدال 
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 (21)الشكل رقم 
 2112ةؤشر ةخجحر الةدجه بشكل عجم للنعائر لس ا 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

 :الةص ر
-http://www.wri.org/our-work/project/aqueduct  last vist 01/01/2018. 
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 :ةخجحر الةتسلقا بجلكةدا .أ 
دلمخا س دلمق جقل يالكمال ةالال جاد خا ل ةاما اق ج  د جتاا نلحت أن ( 81)من خل  دلشك  سدال 

دل الا حاث ق قخاال دلمااا دلقاحجل ةا ي ض دلمنا  ، كما داس دلقخاس دل نو  ةا إمادادت دلمااا  دلمايا
دلخ وسل حاث  أما دلجفا  ةكان شااا. وذو ما ن  كمخا س ةالال. 0,75-1أخسم يان إل من  نل 

 .8002-1301يالجفا  خل  دلفقسل تس قمازت أكثس من ن   دألش
وامكن قوضاح مشكجل ناسل دلمااا ةا دلجزديس من خل  ققي  مقو   ن اا دلفسا من دلمودسا دلمايال 

دلمااا يودو  دلاولل قحت خ  دلفقس دلمايا ةناما اق  مقو   ن اا دلفسا من ( ناسل)دلمقجاال، واحاا ةقس
 (88)دل اال وذو ما اوضحه دلشك  سدال ةا  (لجفسا) 3ال1000دلمااا دلمقجاال ةن 

 (22)رقم  الشكل
 .2112-1922ةتوسح  صدق الفر  ةن الةوار  الةجئدا الةتن  ة فن النعائر خالل فترة 

 
 :من إةادا دل الا يااةقمااةج :الةص ر

- http://ar.knoema.com/atlas/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6

%D8%B1/topics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87 last visit 

26/12/2017 

                                                           
-ااا دل  إجمالا د مادادت دل نوال دلمقجاال دلمقاحلذو ن يل إجمالا دلم حويات دل نوال من دلم :اإلناج  الةجئن. 

998,3 

873,9 

758,9 

659,7 

567,2 

487,9 

429,3 
390,5 

364,8 
340,6 

311,7 294,2 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1962 1967 1971 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2014 

 عام/الفرد/2متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة م

http://ar.knoema.com/atlas/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/topics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
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نلحت أن مقو   ن اا دلفسا من دلمودسا دلمايال دلمقجاال ةا دلجزديس ( 88)من خل  دلشك  سدال 
 1327حودلا دلن    نل  إل  1318 نل  ةاال/لجفسا 3ال 998,3ةا قناد  م قمس، حاث دنخفض من 

   دنخفاضه لا   ، وود8018دلفسا ةاال / 3ال 311,7 إل ، لا   (، دلفسا دل اال3ال 487,9)
وذ د . 8018مقاسنل ين يل 5,61% –أ  ين يل قخااس داسدت ا  8013دل اال  /دلفسا/ 3ال 294,2إل 

. اولل 172من أ    117ا نا أن دلجزديس قق  قحت خ  دلفقس دلمايا، وكان قسقاا دلجزديس ةا دلمسقيل 
 .ةاال/3مجااس ال 11,7(   حال ودلجوةال)إجمالا دلمودسا دلمايال دلمقجاال  سودا
 (:ال وعدا)الةخجحر الةتسلقا بجلنو ة  .ق 

نوةال مليمل منتا،  إل اق جا د ن ان ودلنتال دليايال ةج  حا  ودم كمال كاةال من دلمااا يا ضاةل 
 .ويالقالا ذناك حاجل مجحل لقحااا دألماكن دلقا ق انا من نوةال مااا غاس مليمل

سغال أن دلمخا س . ودلجزديس ي فل خا ل ،دل سيال ي فل ةاملوامث  قجوث دلمااا قحااا ةا دلمن قل 
 (.81)ح يان دلمنخفضل ودلمقو  ل وذو ما اوضحه دلشك  سدال و ددلمق جقل يجوال دلمااا يتا ققس 

قوضاح أكثس لنوةال دلمااا ةا دلجزديس  ن قما ةج  د ح اياات دلمق جقل يققااسدت مااا  أج ومن 
دلشسا، ون يل دل كان دلمنقف ان من إمادادت دلمااا دلمح نل، وققااسدت خامات دل س  دل حا، ون يل 

ليشس دل كان دلمنقف ان من مسدة  دل س  دل حا، وأخ نا يت ا دلم اااس ي يا وجوا ةاا كياس من د
وذو ما . اموقون ي يا مسض ناقج ةن شسا دلمااا مجوثل دا ق سضت لفضلت غاسذال من دلنال

 (15)اوضحه دلجاو  سدال
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 (13)الن ول رقم 
 .2113-2111ةدجه الشرق والصرف الصمن بجلنعائر خالل الفترة 

  سبا ةئودا                                                                                       
 8000 8015 

 33117 31123 ع   السكجن

 ققااسدت مااا دلشسا

 33 30 (أل ) د أ ا ال ةج  دأل
 5 1 (اداقل 30أكثس من )محاوال 

 1 3 خامات غاس مح نل
 0 0 مااا   حال

 0,83 م ا  دلقخاس دل نو  ةا دلخامات دأل ا ال

ن يل دل كان دلمنقف ان من 
 إمادادت دلمااا دلمح نل

 - - مادسل ي ساقل أمنل
 21 13 ما سل ةا دلمين 
 - - مقاحل ةنا دلحاجل

 - - خامات خالال من دلقجوث
 77 21 منقولل ياألناياا

 88 15 غاس منقولل ياألناياا

خامات دل س   ققااسدت
 دل حا

 27 23 د أ ا ال ةج  دأل
 2 2 (مشقسكل)محاوال 

 3 1 خامات غاس مح نل
 1 1 دلقخو  ةا دل سدم

 0,85 م ا  دلقخااس دل نو  ةا دلخامات دأل ا ال
 0,37- م ا  دلقخاسدت دل نو  ةا دلقخو  ةا دل سدم

ن يل دل كان دلمنقف ان من 
مسدة  دل س  دل حا 

 (غاس دلمشقسكل)دلمح نل 

 13 81 مادسل ي ساقل أمنه
 1 10 دلقخج  من دلفضلت ةا دلمود 

 0 0 قفساغ وم الجل
 13 38 مااا ةاامل م الجل

 
 3 3 مسدحاض أسضال وغاسذا

 02 11 خزدنات دل س 
 71 13 شيكات دلمجاس 

 :من إةادا دل الا يااةقماا ةج :الةص ر
التق م الةمق  فن توفدر ةدجه الشرق وخ ةجت الصرف الصمن وال ظجفا منتمل دل حل دل المال، اونا  ، -

 .77-52،  8017، منتمل دل حل دل المال واونا  ، الصمدا
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 د خامل أ ا ال ةج  دأل دمن  كان دلجزديس د قخامو  %33نلحت أن ( 15)من خل  دلجاو  سدال 
اايا لجماداقل  30  ضمن م اس مح ن اق) ةا  نل  % 30، مقاي  8015 نل (   دلمااا ذايا ود 

ةاال  %13مقاي   8015ةا دلمين  ةاال ( موجوال)من  كان مااا ما سل  %21، كما د قخاال  8000
8000. 

ةاال  د من  كان دلجزديس إحام خامات دل س  دل حا دأل ا ال ةج  دأل %27كما د قخاال 
من دل كان إحام خامات دل س   %13حودلا  8015ال ةا ، ود قخادال8000ةاال  %23، مقاي 8015

 س م اشال أخسم، وحاث أدانقفا  من مسدة  مح نل غاس مشقسكل م  )دل حا دلمادسل ي ساقل أمنل 
من  %71ود قخاال  ،(قنق  وق الج خاسج دلمود  أواجس  دلقخج  من دلفضلت ي ساقل أمنل ةا دلمود  

 .دل كان مسدة  دل س  دل حا دلخ و ال دلمو جل يشيكات دلمجاس 
. وي فل ةامل ةإن دلجزديس ققوةس ةج  مااا شسا مح نل ومسدة   س   حا مح نل مقيولل جاد

وحاات دلكولاسد دلميجغ ( دأل فا  قحت  ن دلخام ل)وذ د اؤكاا قسدج  ةاا حاات د  تا  دلميجغ ةنتا 
 (.ييس ومني  غاس محما)دل كان دلم قخامان لمااا غاس مح نل وقسدج  ن يل  ،ةنتا
 :الةخجحر الت ظدةدا .ج 

دلمخا س دلقنتامال قحاا دلمجاات دلمثاسل لجقج  يشأن ةاال دلاقان غاس دلقخااس دلقنتاما، وك لك 
 .ن دلمخا س دلقنتامال ق قيس ةالالإدل سدةات يشأن دضااا دلمااا ويالن يل لججزديس ة

 وتقددم األ اء البدئن فن النعائر تملدل: ثج دج
 (EPI)مؤشس دألادم دليايا  إل اقال قحجا  وققااال دألادم دليايا ةا دلجزديس من خل  دلق س  

Environmental performance indexودلي مل دليايال ودل اا ات دليايال ةا دلجزديس ،. 
 Environmental performance indexةؤشر األ اء البدئن .1

أ قناسل  أج نتسل شامجل وداال لألادم دليايا لك  اولل، من  8011اوةس مؤشس دألادم دليايا ل اال 
دلقا ق م  " دلقسا من دلتا " ةمجال  ن  دلقسدس واقال دحق اا مؤشس دألادم دليايا يا قخادال منتجال 

 .  وغاس  لك دألادمالم اذادت دلاولال ودلم اااس دل الال كةج  ققاال مام دسا ك  اولل من ذا  محاا 
دل واا، دلانماسك، و جوةاناا  د، دحقجت ةنجناد، أا جنا8011ووةقا لنقايج مؤشس دألادم دليايا ل اال 

أادم، ودحقجت دل وما  داساقساا، ماغشقس، دلناجس، أةخان قان دلمسدقا  كأةض  ل و دلمسدقا دلخم ل دأل
 .1دلخم ل دألخاسل

                                                           
1
-environmentalperfprmanceindex, report 2016, Global metrics for the Environment,opcit,p 18-19. 
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 :األ اء البدئن فن النعائرالترتدق السجم للنعائر فن ةؤشر  .أ 
اولل  120 من أ   23ودحقجت ي لك دلمسقيل  70,28ةا دلجزديس،  ج  مؤشس دألادم دليايا نقاجل 
اولل ققال ق نافتا ةا من قل دلشس   13من يان ( 5)م نفل، وققموض  دلجزديس ةا دلمسقيل دلخام ل 

زديس ةا مؤشس دألادم دليايا ةا دلشك  وامكن قوضاح ق وس أادم وقسقاا دلج . 1   وشما  إةساقااو دأل
 (.83)سدال 

 (23) الشكل رقم
 .2112-2112أ اء النعائر فن ةؤشر األ اء البدئن خالق الفترة 

 
 :الةص ر

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج 
- www.epi.yale.edulaste visit 02/01/2018 

 8011-8001أن أادم دلجزديس ةا مؤشس دألادم دليايا خل  دلفقسل ( 23)سدال نلحت من خا  دلشك  
 إل وذ د ما أام  8013ةاال  50,08مقاي   70,28 إل  إسقفا ، 8011ن أادم دلجزديس ل اال أمق ي ا، و 

. 8011ةاال  23/120دلمسقيل  إل  8013ةاال  38/172دلجزديس ةا قسقاا دلاو  من دلمسقيل  إسقفا 
قال إاخا  ةاا من دلق االت ودلقح انات ةا ح اا مؤثس دألادم دليايا ل اال  أنهومن دلجااس يال كس 

 .8013و 2016 مقاسنل يال نودت دل ايقل، ل لك ددق ست دلمقاسنل يان مؤشس ةاما2014و 8011

                                                           
1
- environmentalperfprmanceindex, report 2016, Global metrics for the Environment, opcit , p114. 
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 :2112ر الةكو ا لةؤشر األ اء البدئن فن النعائر لسجم وجتملدل الةم .ق 
 :حو  دلقالانس دلق  ل دلمكونل لمؤشس دألادم دليايا ةج  دلو ادلمح إل  اقال دلق س  
 اآلثجر الصمدا: 

اقاال ذ د دلمحوس مخا س دل حل دليايال دلمسقي ل يالق سض لنوةال  ايل من دلتودم ودلمااا، ةضل ةن 
دليايا ل اال دل س  دل حا لاح  مح  مؤشس م ا  وةاات دأل فا  دلم قخاال ةا دلمؤشس دألادم 

ةا ذ د دلمحوس، ، وذا نقاجل ق وا ياأل ال  100/120ودلمسقيل  67,06و ججت دلجزديس نقاج. 8013
قجوث دلتودم  ،أةيام دلمااا ودل س  دل حا غاس دآلمنل ومودا دلمجوثات دلج امل ةا دلتودم دلمحا  إل 

 .زدنو دلمنزلا من جسدم حس  دلودوا دل جا وقجوث دأل
 وعدا الاواء : 

 دل ان ن يل دلميوال لج كانودل ،جوال دلتودم ققال دلق سض لجج امات دلاداقل، وثانا أك اا دلنقسوجان
 32ودلمسقيل  89,04 نقاجل قح جت دلجزديس ةا ذ د دلمحوس ةج  ، ودلودوا دل جا ةا دلادخ  ونحسدا

مقو    78,61ةا جوال دلتودم دلمنزلا و 94,59و ججت دلجزديس نقاجل . وذا نقاجل مقيولل جاد
 10ي اال ةن دل قيل دلقا قيجغ  ا، وذا يالقال3ال/ماكسوغسدال  PM2.5 (5,7دلق سض لجج امات دلاداقل 

نوةال )، وأادم دلجزديس ةا ذ د دلمؤشس (، دلمحاا من دي  منتمل دل حل دل المال3ال/ ماكسوغسدمات 
 .س دلق  لو اذو أح ن أادم ةا دلمح( دلتودم

 الةدجه والصرف الصمن: 
، ودا  ججت دلجزديس ةا مجا  دل س  دل حا غاس 72,11ينقاجل  111دحقجت دلجزديس دلمسقيل 

من أ    135دلمسقيل )ةا مجا  مااا دلشسا غاس أمنل ودحقجت مسدقا مقأخسل  61,30و82,93  دألمن 
 .قح ان دلوض  أج ، وةج  دلجزديس دقخا  دلقادياس دللزمل ةا ذ د دلمجا  من (120

 جئداالةوار  الة: 
ا أح ن أادم يالن يل لججزديس ي ا محوس جوال دلتودم، حاث قح جت دلجزديس اأقا محوس دلمودسا كثان

 .ا قما محوس دلمودسا دلمايال ةج  مؤشس م الجل مااا دل س  دل حاو  .31ودلمسقيل 28.33ةج  نقاجل 
 العراعا: 

، كفامل د قخادال دلناقسوجان، دلقا ققال 8011ققاال مؤشسدت دلزسدةل ةا مؤشس دألادم دليايا ل اال 
دلمخسجات ةا دلمحا ا  ومازدن دلناقسوجان دل   اقال دلناقسوجان دلزديا  إل ن يل ماخلت دلناقسوجان 

ود ةسد  منتا   ما  دأل مالدليايل نقاجل لإلةسد  ةا د قخادال دأل مال، أ  ققاال ة الال د ق إل دل   ا اس 
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ةا  و ج  مؤشس كفامل د قخادال دلناقسوجان. ودلقا قق يا ةا مخا س يايال قجوث دلمام ودلتودم ودلقسيل
ل  مما اا  ةج  أن ذناك إادسل جاا لمودسا دلناقسوجان ةا د نقاج و ودلمسقيل دأل 100نقاجل  دلجزديس

، حاث 133ودلسقيل  5,34دلزسدةا، أما مؤشس قودزن دلناقسوجان ةقا ح جت دلجزديس ةج  نقاجل 
، ويقالا ةإن قودزن دلناقسوجان 8011كغ من دلناقسوجان لجتكقاس دلودحا  نل  74,49دلجزديس  ت قخامد

 .ةا محوس دلزسدةل 105ودلمسقيل 76,34و ح جت دلجزديس ةج  نقاج. ذكقاس/جانناقسو /كغ  4,61 ج  
 الغجبجت: 

 ةاال وجوا ياانات ةج  دلجزديس
 ةصجئ  األسةجك: 

اقاال محوس م ااا دأل ماك دلن يل دلميوال لألس ال دل مكال دلم قخجل د قخلا مفس ا ةا يجا ما، 
 .13ودحقجت دلمسقيل  66,51ا ذ د دلمؤشس وداست نقاجل دلجزديس ة. 8010 نل %19,97وداسل ا 

 والةوائل الت وع البدولونن: 
حمااقتا  إل حماال دلمنا   دليسال ودليحسال وك لك دألنود  دلقا قتا   ودلمودي  اققي  دلقنو  دلياولوجا

حاث كانت نقايجتا ةا . 173ودحقجت ي لك دلمسقيل  61,62 داس ا وا قيس أادم دلجزديس ض ا 
 :كالقالا ودلمودي  دلمؤشسدت دلمكونل لمحوس دلقنو  دلياولوجا

  65,76وقح جت ةج  نقاجل  6,32%  داسل ا ( زدن دلياولوجال دلو نالو دأل)دلمنا   دليسال دلمحمال 
 .182ودلمسقيل 

  وقح جت ةج  نقاجل  3,28%داسل ا ( مالزدن دلياولوجال دل الو دأل)دلمنا   دليسال دلمحمال   
 .181ودلمسقيل  68,61

   135ال قودلمس  59,61وقح جت ةج  نقاجل  %4,2داست ا ( دلو نال)حماال دألنود 
   183ال قودلمس  64,32، وقح جت ةج  نقاجل %4,68داست ا ( دل المال)حماال دألنود 
  102ال قودلمس  50,20وقح جت ةج  نقاجل  %0,02دلمنا   دليحسال دلمحمال داسل ا. 

 الة جخ والحجقا: 
دلحا من كثاةل دني اثات  إل ققوال مؤشسدت دلمنا  ودل ادل يققااال داقجاذات ةا دلجتوا دلو نال دلسدمال 

، حاث داست ن يل 10ودلمسقيل  43,60ودا قح جت دلجزديس ةج  ققااال . دلكسيون م  مسوس دلودت
داقجاا ةا دني اثات ثانا أك اا دلكسيون لك  كاجو ود   سودا 94,04% دلكتسيام حودلا  إل دلو و  
مجاون  ن  13113 ن من ثانا أك اا دلكسيون ، وداست دني اثات ثانا أك اا دلكسيون  43,99 اةا 
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ن أادم ذ د دلمحوس ض ا  ولت د اق جا دقخا  خ ودت جاال إويالقالا ة. من ثانا أك اا دلكسيون
 . لح ذ د دلوض  

 (16)وامكن قوضاح ما  ي  ةا دلجاو  سدال 
 

 (16)الن ول رقم 
 2112األ اء التفصدلن ل تجئج النعائر فن ةؤشر البدئن لسجم 

 

 تدنا إمراع  روجالةم الا ف
 الا ف

الةرتبا 
 121ةن )

 ( ولا
 تدنا إمراع  الةؤشرات

 الا ف
ةن )الةرتبا 
 ( ولا 121

 الصما البدئدا

اآلثجر 
 100 17,01 الصمدا

 100 17,01 دلق سض لجمخا س دليايال 

 32 23,03 نو ة الاواء

قجوث دلتودم، مقو   دلق سض   
NO2 

- - 
قجوث دلتودم، مقو   دلق سض 

PM2.5 72,11 103 
 52 33,53 جوال دلتودم دلمنزلال

 PM2.5 31,30 28ز و اقجوث دلتودم، قج
الةدجه 
والصرف 
 الصمن

78,11 111 
 72 28,33 دل س  دل حا غاس دألمن

 135 11,30 مااا دلشسا غاس أمنل

مدودا ال ظجم 
 البدئن

الةوار  
 31 28,33 م الجل مااا دل س  دل حا 31 28,33 الةجئدا

 1 100 كفامل د قخادال دلناقسوجان 105 71,33 العراعا
 133 5,33 قودزن دلناقسوجان

   دألشجاسخ اسل  - - الغجبجت
ةصجد  
 13 11,51 دألس ال دل مكال 13 11,51 األسةجك

الت وع 
البدولونن 
الةوائل 

 (ةواقع ةجئدا)
11,18 137 

زدن و دأل)دلمنا   دليسال دلمحمال 
 182 15,71 (دلياولوجال دلو نال
زدن و دأل)دلمنا   دليسال دلمحمال 
 181 12,81 (دلياولوجال دل المال

 135 53,11 دألنود  دلو نالحماال 
 183 13,38 حماال دألنود  دل المال
 102 50,80 دلمنا   دليحسال دلمحمال

الة جخ 
 103 33,10 والحجقا

 1 100 دلكتسيام إل دلو و  
ثانا أك اا  تداقجاا ةا دني اثا

 101 33,33 دلكسيون لك  كاجو ود   اةا
 185 81,15 دلكسيونداقجاا ةا كثاةل 

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج : الةص ر
- http://epi2016.yale.edu/country/algeriaLast visit 05/01/2012. 
 

http://epi2016.yale.edu/country/algeriaLast%20visit%2005/01/2012
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سغال دلققاال دلمجحوت و  ،مقو   8011ل اال أادم دلجزديس ةا مؤشس دألادم دليايا  مما  ي  اقضح لنا أن
قح ان  أج ي   دلمزاا من دلجتوا من  م اليل دلجزديس أن إا .8013ةا دلنقاجل ودلقسقاا مقاسنل ي اال 
دل حال، دلمااا ودل س  دل حا، دلزسدةل، ودلقنو  دلياولوجا  س دآلثاسو اأاديتا دليايا، و لك يقح ان مح

 .ودلمودي ، دلمنا  ودل ادل
 البصةا البدئدا فن السجلم و النعائر .2

 :السجلةدا البصةا البدئدا .أ 
أن اقامه يا قادمل،  لقا ياقت دليشسال من  يادال دل ي انات ق جا أكثس مما امكن لكوكا دألسض

كوكا أسض لقجيال ما ق جيه من مودسا  يا ال  1,6  و اق  8010وأ يحت دلقاسل دلياولوجال ةا ةاال 
إن قخ ا داسل دألسض دلياولوجال لت ا دلاسجل ممكن قحمجه ةج  دلمام . نواا وخامات ا قخجتا دليشس 

ق   دألشجاس يم ا  أ س  ةن داسقتا ةج  دليجوغ، و اا قدلق اس ةق ، وامكننا خل  ةقسل د اسل أن 
غاز دلكسيون ةا دلخل   تدني اثا أوكمال أكثس من دأل ماك قفو  داسل دلمحا ات ةج  ق واضتا، 

دمق ا ه، إن ةوددا ذ د دا قخل  دلجايز يات  ةج  دلجو  أكثس من د ق اةل دلخايات ودلمحا ات
ااس دلثسول دل مكال، ودلقسدج  ةا دلمودي  وق ادا دلكاينات دليسال، وقسدكال غاز دلكسيون نتإودضحل من خل  
 .ةا دلخل  دلجو 

يجاون  20,6 حودلا، ه، وذو أحاث ةاال ققودةس يااناق8013مال ةاال ودا يجخت دلي مل دليايال دل ال
يجاون ذكقاس  12,23 حودلاوداست دلقاسل دلياولوجال  .1ذكقاس ةالما لجفسا 2,87أو، ةالما ذكقاس

 .2ذكقاس ةالما لجفسا 1,16ن ذناك ةجز يايا اقاس ا إذكقاس ةالما لجفسا، وةجاه ة 1,71 أوةالما، 
 للنعائرالبصةا البدئدا  .ق 

مجاون  1,5من قجك دلم احل ذناك  ،ذكقاس من دألسدضا ودلمااا دلمنقجل 44,8قحق  دلجزديس م احل 
مجاون ذكقاس من دلمسدةا، 32,9مجاون ذكقاس من دألسدضا دلزسدةال، و8,4ذكقاس من دلخايات، و

لقاس  ودلمااا دلادخجال وةا دلجزديس ك لك مجاون ذكقاس من دلجس  د .مجاون ذكقاس لاةال دلينال دلقحقال1,1و
 امال يالن يلدجدأل يان م اات د نقاجال تأخ نا ي ان داةقياس دلفسودا ود  د. 3لاةال م ايا دأل ماك

ن إلألسدضا دلزسدةال ودلمسدةا ودلخايات وم ايا دأل ماك مقاسنل يم قواات د نقاجال دل المال دلمقايجل، ة
ذكقاس  0,59مجاون ذكقاس ةالما أ  22,54حودلا ذو  8003إجمالا دلقاسل دلياولوجال لججزديس ةاال 

                                                           
 .11،  8011، دل ناو  دل الما لج يا ل، 2112تقردر الكوكق المن عجم دل ناو  دل الما لج يا ل، -1

2
-https://www.footprintnetwork.org/   lastevisit 09/01/2018. 

 ..175، مسج   ي   كسا، البدئدا فن البل ان السربدا البصةا: خدجرات البقجءدلمنقام دل سيا لجيايل و دلقنمال،  -3

https://www.footprintnetwork.org/
https://www.footprintnetwork.org/
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 2,38 مجاون ذكقاس ةالما أ  90,95كثاس من ي مقتا دليايال دلمقاسل ا ي أد ةالما لجفسا، وذ د 
 (.24) ن ذناك ةجز ةا دلقاسل دلياولوجال ذو ما اوضحه يالشك  سدالإذكقاس لجفسا، ويالقالا ة

 
 (24)الشكل رقم 

 2113-19البصةا البدئدا والق رة البدولوندا للفر  فن النعائر خالل الفترة 
 

 
 

 :الةص ر
-Global footprint network, 2017 national accounts. 

     http://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends?type=BCpc,EFCpc&cn=4  laste visit 

09/01/2018. 

 
ذكقاس  2,38ةا دلجزديس داست ا  8013أن دلي مل لجفسا ل اال ( 83)نلحت خل  دلشك  سدال 

اولل وةجاه دزادا م ا  دلي مل دليايال لجفسا ين يل  138من يان  105ةالما لجفسا ودحقجت ي لك دلمسقيل 

ذكقاس ةالما  2,38 إل 1311ذكقاس ةالما لجفسا ةاال  0,71، من 1311مقاسنل ين يل   835,81%

http://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends?type=BCpc,EFCpc&cn=4
http://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends?type=BCpc,EFCpc&cn=4
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( 8013-8003ةشس  نودت من ) 8003مقاسنل ي نل  32,96% ا  تودزادا. 8013لجفسا ةاال 

من دلي مل دليايل  أد ( ذكقاس ةالما 2,38) 8013وق قيس دلي مل دليايال لجفسا ةا دلجزديس ل اال 

يالمقاسنل م  يقال دل الال ةإن م ا  دلي مل دليايال . ذكقاس ةالما لجفسا 2,87دل المال لجفسا ودلمقاس ا 

دا ااكون كاةاا لجوةام يااحقااجات دأل ا ال من  أنهيحاث ( هإسقفاةسغال )لك  مقاال ةا دلجزديس  خاسل 

 .م ودل حل ودلمسدة أو دلخادم ودلم

ةاال  1,43ةإننا نلحت دنخفاض دلقاسل دلياولوجال لجفسا من لججزديس أما ةاما اخ  دلقاسل دلياولوجال 

 .%52,73أ  دنخفاض ن يل  8013ذكقاس ةالما لجفسا ةاال  0,59 إل  1311

ذكقاس ةالما  0,01و دلمقاسل  1375ةا دلقاسل دلياولوجال لججزديس من  ةاال  كما نلحت وجوا ةجز

، داست دلن يل 8013ذكقاس ةالما لجفسا ةاال  1,79 إل لا    سقفا لجفسا، وود   ذ د دلحجز ةا د 

مجاون ن مل  11ةاا دل كان ةا دلجزديس من  إسقفا ةاتا دلي مل دليايال دلناقج ةن  ققجاوزدلميوال دلقا 

زااال دل جا ةج  دلمودسا  إل ودل   أام ياوسا  8013مجاون ن مل ةاال  35,16 إل  1311اال ة

دلنمو  إسقفا  إل دل يا ال يشك  أ س  من داسل دألسض دل يا ال ةج  إةاال دلقجااا ودلق واض يا ضاةل 

دل   قسقف  ةاه اسجات دلحسدسل (   ةا م تمهو دمنا  شيه  حس )دادق اا  و يا ل دلمنا  ةا دلجزديس 

قادسك دل جز ةا دلقاسل دلياولوجال كان ايا من دلججوم  أج ومن . مما اق جا  ادل لقشخا  أجتزل دلقيساا

 .د قسدا خامات داكولوجال من دلخاسج إل 

 السدجسا البدئدا فن النعائر: ثجلثج
ل وقأثاسذا ةج   حل دلمود ن وحااقه وك لك جما  دليايا( دلمشاك )نتسد لجمخا س دلمقزداا لجقضااا 

دلكاينات دلحال خا ل و أن ذ ا دلمشاك  دا يجخت حاد ا امكن دل كوت ةنه ةا دلجزديس، وةجاه قحسكت 

 :دلاولل يمخقج  مؤ  اقتا لمودجتل ذ ا دلمشاك  دليايال ولقا قمازت دل اا ل دليايال ةا دلجزديس يمااجا
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 ع البدئاو ا دن والةؤسسجت الةسجلنا لةوضتس   التشردسجت والقو  .1
ومن يان دلقودنان دلقا ق سدت  دليايل حماال أج لقا ق اات دلقودنان ودلمسد اال دلقا أ اسقتا دلاولل من 

 :1لموضو  دليايل
 : القوا دن .أ 

  ودلمق ج  يحماال دليايل1983ةافس   5ممضا ةا  03-23دانون سدال. 
  زدلقتا ساق ج  يق اا 8001اا ميس 18ممضا ةا  13-01دانون سدال  .دلنفااات ومسدديقتا ود 
  اق ج  يحماال دل اح  وقنماقه 8008ةافس   5ممضا ةا  08-08دانون سدال. 
  اق ج  يحماال دليايل ةا إ اس دلقنمال  8003جواجال  13ممضا ةا  10-03دانون سدال

 .دلم قادمل
  لمنا   دلجيجال ةا إ اس دلقنمال اق ج  يحماال د 8003جودن  83ممضا ةا  03-03دانون سدال

 .دلم قادمل
  اق ج  يالوداال من دألخ اس دلكيسم وق ااس  8003اا ميس  85ممضا ةا  80-03دانون سدال

 .دلكودسث ةا إ اس دلقنمال دلم قادمل
  اق ج  يق ااس دلم احات دلخضسدم وحمااقتا وقنماقتا 8007ما   13ممضا  01-07دانون سدال 
  اق ج  يالمجلت دلمحمال ةا إ اس دلقنمال  8011ةافس   17ا ةا ممض 08-11دانون سدال

 .دلم قادمل
 :الةراسدم .ق 

 دلقودنان دل ايقل دل كس ذناك ةال مسد اال قنفا ال قنتال مجا  دليايل منتا إل  يا ضاةل: 
  اني  لجقنتاال دلم ي  ةج  دلمؤ  ات  8001ما   31ممضا ةا  132-01مس وال قنفا   سدال

 .دليايلدلم نفل لحماال 
  انتال د ق ما  دلمودا دلم قنف ل ل يقل  8013ماسل  17ممضا ةا  110-13مس وال قنفا   سدال

 .زجقتا ودلمنقجات دلقا قحقو  ةجاهودم نزو و دأل
  اق ج  يالس ال ةج  داكاال دليل قاكال  8003ممضا ةا ةافس   27-07مس وال قنفا   سدال

 .دلم نوةل محجاا أو/دلم قوسال و

                                                           
1-http://www.mree.gov.dz/reglementation/sous-secteur-de-lenvironnement/?lang=arlaste visit 13/01/2018 

http://www.mree.gov.dz/reglementation/sous-secteur-de-lenvironnement/?lang=ar
http://www.mree.gov.dz/reglementation/sous-secteur-de-lenvironnement/?lang=ar
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    احاا كافاات قو   حماال دةما  دليحس  8010جانفا  81ممضا  31-10سدال مس وال قنفا
 .ةا دل اح  واضي  دلنشا ات دل ناةال ةا ةسض دليحس

  احاا محقوم مخ   ق ااس دلم احات  8003ما   03ممضا ةا  137-03مس وال قنفا   سدال
 .دلخضسدم وكافاات دةاداا ودلم اادل ةجاه وقنفا ا

لت د . دلقضاسا ةاما يانتا و  ويل وض تا موض  دلقنفا  إل ةتا دا اؤام ن ق اا دلقشسا ات وقفس إ
 .من داةض  قجما تا وقن اقتا ةا ققنان ودحا أنهة

 الةؤسسجت السجةلا على مةجدا البدئا فن النعائر .ج 
 إل نتسد ل يا ل دلقضااا دليايال وقادخجتا ةا م تال أنش ل دلق اةات ةا دادق اا دلجزديس  يا ضاةل 

 أون ذناك أكثس من جتل قق ام  م  دلقضااا ودلمشاك  دليايال  ودم ةج  دلم قوم دلحكوما إوزدسل دليايل ة
 . قوضحا  لك (25)سدال  ودلشك(. 17)سدال  غاس دلحكوما ودلجاو 

 (17)الن ول رقم 
 2112-1992النعائر خالل الفترة فن الوعارة الةكلفا بمةجدا البدئا 

 
 أهم اال نجعات الةكلفاالوعارة وهدئجت  الس ا
مااسال قاي ل لوزدسل دلقسيال دلو نالقحت  1338

و اال دلوزاس دلمنقاا لججام ات ودليحث 
 دل الما

س ال دلنشا ات دلمجوثل :   س ال ياياو أل قأ ال -
 1338ودلخ اسل ةج  دليايل وكان ذ د ةاال 

دلمااسال دل امل لجيايل ودلقنمال دلم قادمل  1333
 دلادخجالقاي ل لوزدسل 

   مخ   و نا لجيايلأو دةقماا - كقايل دلاولل لجيايل قاي ل لوزدسل دلادخجال 1331
 د قحادث مقفشاات محجال لجيايل-

اال دجوزدسل دألشخا  دل مومال وقتايل دأل 1333
 ودليايل ودل مسدن

دليحث ةن د قسدقاجال ققنا ا ومتمل حماال -
 دليايل

 (د ققللال)  وزدسل قتقال ياليايل ي وسل أ ا ال أو - ودليايلاال دجوزدسل قتايل دأل 8001
 ققي  دلقضااا دليايل وحمااقتا من دلقاذوس-
  اوس ةال دودنان لحماال دليايل-
دل م  ةج  دحقسدال وق يا  دلقودنان ودلقشسا ات -

 دليايال
 ق اا  ي ض دلقودنان-

 وزدسل قتايل دل مسدنال ودليايل 8008
 اال ودليايل ودل ااحلدجدأل وزدسل قتايل 8007
 وزدسل دلقتايل دل مسدنال ودليايل 8010
 وزدسل دلقتايل دل مسدنال ودليايل ودلماانل 8018
 وزدسل دلقتايل دل مسدنال ودليايل 8013
 دلقياةال وةاال دا ققسدس إل دل وال - وزدسل دلمودسا دلمايال ودليايل 8015

 ودل ادات دلمقجاالوزدسل دليايل  8017/8012
 من إةادا دل الا يااةقماا ةج : الةص ر

 دلجسديا دلس مال-
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 د غاال اومنا ذ إل ( دن قاا مؤقمس ساو) 1338من خل  ققي  ق وس دلوزدسل دلمتقمل ياليايل من  نل 
وقوجا ةال وزدسل (. وزدسل لجيايل قاسل قاي ل وقاسل أخسم م ققجل) سدا ققسداقضح أن د ا  دليايل لال ا س  

ق اذال ةا حماال دليايل كوزدسل دل حل، وزدسل دلق جاال دل الا ودليحث دل جما، وزدسل دل ادل، وزدسل دل اا 
 .دليحس ، وزدسل دلفلحل، وزدسل دلمودسا دلمايال، وزدسل دلادخجال ودلجماةات دلمحجال

 اوضح  لك( 25)ايات ودلمؤ  ات دلخا ل يحماال دليايل ةالشك  سدال أما ةاما اخ  دلت
 (25)الشكل رقم 

 بسض الادئجت والةؤسسجت الخجصا بمةجدا البدئا فن النعائر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر
سيا ل يو كاس، مشكجل دليايل ةا دلجزديس من منتوس ددق اا ، أ سوحل اكقوسدا ةا دل جوال دادق ااال غاس منشوسل -

 .811-811،     8011جام ل محما خاضس ي كسل، 

 ما  ي  ذناك اوس لجيجااات ودلواال ومااسال دلوايال لجيايل، ةا حماال دليايل ةا دلجزديس إل يا ضاةل 

 (1322)مسكز قنمال دل ادل دلمقجاال 
 (8008)دلمسكز دلو نا لقكنولوجاات د نقاجال دألكثس نتاةل 

 
 ( 8008)مسكز قنمال دلمودسا دلياجوجال ودألمن دألحاايا 

 (8008)دلم قادمل دلمس ا دلو نا لجيايل ودلقنمال 
 (8003)دلمس ا دلو نا لقسدال دل ادات دلمقجاال 

 (8001)دلمس ا دلو نا لجماانل 

 (1323)دلحتايس دلو نال 
 دلم تا دلو نا لجقكوانات 
 دلااودن دلو نا لجق تاس 

 (8011)دلمناويال دلقنفا ال لجمخا س دلكيسم 

 (8008)دلوكالل دلو نال لجنفااات 
 (8005)دلو نال لجقخاسدت دلمناخال دلوكالل 

 (1322)دلوكالل دلو نال لحفت دل يا ل 
 (8011)دلوكالل دلو نال لقتايل وجا يال دألدجاال 

 (8001)وكالل قسدال حتاسل دلسااح دلكيسم 

 دألجتزل ودلتايات دلمقخ ل ةج  شك  وكاات 

 دألجتزل ودلتايات دلمقخ ل ةج  شك  مسدكز 

 دألجتزل ودلتايات دلمقخ ا ةج  شك  مسد ا 

 دألجتزل ودلتايات وة  م ماات مخقجفل 
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 األ وات االقتصج دا الةستخ ةا فن مةجدا البدئات وع  .2
حماال دليايل، ةقا د قخامت دلاولل  أج ق اات وقنوةت دألاودت ودلو اي  دلقا  وةقتا دلاولل من 

ياألاودت دادق ااال ةاتا ذ د  تقالنو . دلقانونال ودألاودت دادق ااال لدلم ؤولا أودألاودت دلسدايل ودلقحكال 
 .دل ن س

 :البدئدا فن النعائرالنبجدا  .أ 
، دلنشا ات دلقا م ا  قجوثتا مسقف  "دلمجوث ااة "م ت  اا ل دلجياال دليايال دلقا قسقكز ةج  مياأ 

 (18)وذ د من خل  وض  نتاال جيايا ةمجا وذو ما اوضحه دلجاو  سدال 
 (18)الن ول رقم 

 النبجدا البدئدا فن النعائر
 وعجء امتسجق الرسم القج و ن والت ظدةنواألسجم  تسددن الرسم وس ا إقراره

دلس ال ةج  دألنش ل دلمجوثل ودلخ اسل ةج  دليايل 
TAPD  331-03دلمس وال  8003، أخس ق اا 

 12دلمؤس  ةا  31-85من دانون سدال  117دلماال -
 1331اا ميس 

دلخ اسل دلقا قماسل من  أومجمو  دألنش ل دلمجوثل 
 س  دلمؤ  ات مخقجفل دلق نا  وقحاا دامقه وم امجه 
وة  نو  دلق ساح وةاا دل ما ، قح جه دايضل دلضسديا 

زدلل دلقجوث  لفايال دل ناو   دلو نا لجيايل ود 
مكسس من  82دلس ال ةج  دلمنقوجات دليقسولال، دلماال 

 دلقانون دلس وال ةج  دألةما 
ان دلممقاز ودلينزان دلخا  من ذجقس لجينز /اج100
 دلس ا 
 ذجقس دلينزان دل اا / اج500
 ا أو ذجقس غاز /اج100

 ودوا/ذجقس غاز دليقسو  دلم اي /اج 1
من دلقانون دلمالال  32دلماال : دلس ال ةج  دلودوا

 8007من دانون دلمالال  55، دلم ا  يالماال 8008
ا ، أو لقس غاز / اج0.3لقس يالس ا ، /اج  0.10

لجفايال  %50اقق   من دلم اس لشسكل نف ا ، اوز  ا 
زدلل دلقجوث و ل ناو   %50دل ناو  دلو نا لجيايل ود 

 دل س  دل سا ل
من  10دلس ال ةج  دأل س دلم ا ال دلجااال، دلماال 

من  31، دلم ا  ودلمقمال يالماال 8001دانون دلمالال ل نل 
 8002دانون دلمالال دلقكماجا ل نل 

اج  10دلمخ   دل ااسدت دلخفافل،  لإل اس/ اج5
لإل اس دلمخ   لج ااسدت دلثقاجل، ةنا دا قاسدا 
قح جه م الح دلجماسك، وةنا دلق نا  دلمحجا قح   

 :م جحل دلضسديا، قخ   يادخجه كمااجا
 10% لفايال دل ناو  دلو نا لجقسدث دلثقاةا 
 30% لفايال دليجااات 
 50  زدلل دلقجوثلفايال دل ناو  دلو نا لجيايل  ود 

دلس ال ةج  دلزاوت ودلشحوال وقحضاس دلشحوال، دلماال 
، دلم ا  ودلمقمال يالماال 8001من دانون دلمالال ل نل  11
 8002من دانون دلمالال دلقكماجا ل نل  31

 ن، ةنا دا قاسدا اح   من  س  / اج18500
دلجماسك وةنا دلق ن  دلمحجا اح   من دي  م جحل 

لفايال  %85لفايال دليجاال، %85:ااجادلضسديا، واوز  كم
زدلل دلقجوث %50دلخزانل،   لفايال دل ناو  دلو نا لجيايل ود 
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دلس ال دلقحفاز  ةج  ةاال قخزان دلنفااات دلمسقي ل 
يأنش ل دل لج ةا دلم قشفاات ودل ااادت دل يال، 

، دلم ا  ودلمقمال 8008من دانون دلمالال ل نل  803.دلماال
 8002نون دلمالال دلقكماجا ل نل من دا 31يالماال 

 ن من حجال دلنفااات دلمخزنل قح جه /اج 8300
لفايال دليجااات،  %10: دايضل دلضسديا، واوز  كما اجا

لفايال دل ناو  دلو نا  %75لجخزانل دل مومال، 15%
زدلل دلقجوث  لجيايل ود 

دلس ال دلقحفاز  ةج  ةاال قخزان دلنفااات دل ناةال، 
، دلم ا  ودلمقمال 8008نون دلمالال ل نل من دا 803دلماال 
 8002من دانون دلمالال دلقكماجا ل نل  31يالماال 

 ن من حجال دلنفااات دلمخزنل، قح جه / اج 10,500
لفايال دليجااات،  %10: دايضل دلضسديا، واوز  كما اجا

لفايال دل ناو  دلو نا  %75لجخزانل دل مومال،  15%
زدلل دلقجوث  لجيايل ود 

دلقكماجا ةج  دلمااا دلم ق مجل دل ناةال، دلماال  دلس ال
، دلم ا  ودلمقمال يالماال 8003من دانون دلمالال ل نل  33
 8003من دانون دلمالال ل نل  31

كماات دلمااا دلم ق مجل ةا م اس  ناةا دلقا 
-01ز قجوثتا دلقاال دلق وم وة  دلمس وال دلقنفا   أو قج

 %80كما اجا،  قح جه دايضل دلضسديا، وقوزا ه 131
لفايال دل ناو  دلو نا  %50لجيجااات  %30لجخزانل، 

زدلل دلقجوث  لجيايل ود 
دلس ال دلقكماجا ةج  دلقجوث دلحاو     دلم اس 

، 8008من دانون دلمالال ل نل  805دل ناةا، دلماال 
من دانون دلمالال دلقكماجا ل نل  32دلم ا  ودلمقمال يالماال 

8002 

زت دلقاال دلق وم أو خنل دلقا قجكماات دلخازدت ودألا
قح جه دايضل دلضسديا،  132-01دلمحاال ةا دلمس وال 

لفايال دل ناو   %75لفايال دليجااات  %85:واوز  كمااجا
زدلل دلقجوث  دلو نا لجيايل ود 

مكسس من دانون  813-813س ال دلق تاس، دلماال 
س ال سة  دلقمامات : دلضسديا دلمياشسل ودلس وال دلمماثجل

 لالدلمنز 

اج  500ات دلمججل دلش يا دليجا  من أو قحااا ما
 لقايا دليجااات %100اج، قوز   100,000إل 

 أودلس ال دلخا  ةج  دألكاال دليل قاكال دلم قوسال 
 8003من دانون دلمالال ل نل  53دلم نوةل محجاا، دلماال 

كغ ةنا دا قاسدا قح جه م الح / اج 10,50
جا قح جه م جحل دلضسديا، دلجماسك وةنا دلق نا  دلمح

زدلل  %100: واوز  كما اجا لج ناو  دلو نا لجيايل ود 
 دلقجوث

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج :الةص ر
 دلمااسال دل امل لجضسديا-

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/ laste visit 12/01/2018 

 
 البدئا فن النعائر( ال عم االقتصج ي) اإلعال جت االقتصج دا  .ق 

إةانات  دت  اي  دلشمولا من خل  دل نااا   إل امكن ق نا  د ةلنات دليايال ةا دلجزديس 
زدلل دلقجوث،  دلمكس ل من خل  دودنان دلمالال دلمخقجفل، كما ذو دلحا  يالن يل لج ناو  دلو نا لجيايل ود 

ةانات  دت .دل ناو  دلو نا لجقسدث دلثقاةا، دل ناو  دلو نا لحماال دل اح  ودلمنا   دلشا يال ود 
دل نااا  دلمؤ  ل يموجا ةاا من دلقودنان دلمالال كما ذو دلحا   اي  دلق اةا من خل  ي ض 

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/
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يالن يل ل ناو  دلو نا لجقحكال ةا دل ادل، دل ناو  دلو نا لج ادل دلمقجاال، دل ناو  دلو نا لجمااا 
 . 1دل الحل لجشسا،  ناو  دلقنمال دلسافال ود ق لح دألسدضا ةن  سا  دامقااز

 :اإلعفجءات الضردبدا والنةركدا .ج 
 دلجياال ود ةانات دليايال، دشقمجت دألاودت دادق ااال ةا دلجزديس ةج  حودةز جيايال إل يا ضاةل 

 :وجمسكال، ودلقا قال د شاسل لتا ةا دل ااا من دلقودنان دلخا ل ياليايل ن سا منتا
  إل دلمق ج  يحماال دليايل ةا إ اس دلقنمال دلم قادمل دل   أشاس  10-03دلقانون 
اال من حودةز مالال وجمسكال قحاا يموجا دودنان دلمالال، لجمؤ  ات دل ناةال دلقا ق قوسا دا قف

قخفا  تاذسل داحقيال دلحسدس   أومنقجاقتا يإزدلل  أودلقجتازدت دلقا ق مح ةا  اا   ناةقتا 
م نو  اقوال يأنش ل قسدال  أوودلققجا  من دلقجوث ةا ك  أشكاله، ود قفاال ك  شخ   يا ا 

 77ايل من قخفاض ةا دلسيح دلخاض  لجضسايل احااا دانون دلمالال وذ د ما ن ت ةجاه دلماال دلي
 (10-03)من نفل دلقانون 

  دانون حماال دل اح  قضمن ذو دألخس قخفاض دامل ميجغ دلضسايل دلم يقل ةج  أسياح
دلجنوا ين يل دلشساكات دلم قحقل ةج  أنش قتا يإنقاج دلمودا ودلخامات ةج  م قوم وااات 

لمال  %15ةج  م قوم وااات دلتضاا دل جاا ةق قفاا من ن يل قخفاض داسا  دلمنشألأما  80%
 .2أد اذا خمل  نودت

  دانون ق واس دا قثماس قضمن مجموةل من دامقاازدت دلضسايال دلقا ق قفاا منتا
 3.دا قثماسدت دلقا ق ق م  قكنولوجاات  ااقل لجيايل

د مان، د ال امث   إل دألاودت دادق ااال دليايال دلم ق مجل ةا دلجزديس مق مل  مما  ي  نلحت أن
 (دلجزسل)وجانا قحفاز   الكالس و ( دل  ا)دلجانا دلساةا 

 البس  ال ولن فن السدجسدا البدئدا النعائردا .3
. داقفاداات دلاولال دلقا د قتاةت حماال دليايل إل دي  دلقا دنضمت و ق قيس دلجزديس من يان دلاو  دأل
 (.19)وامكن قوضح  لك ةا دلجاو  سدال 

                                                           
، أ سوحل اكقوسدا غاس منشوسل، ةا دانون أةما ، جام ل محما خاضس المةجدا القج و دا للبدئا فن إحجر الت ةدا الةست اةاح ونل ةيا دلخانا، -1

 .32-38   ، 8013 كسل، 
 .23 اا ، دلجساال دلس مال، دل8003، دلمقضمن دانون دلمالال ل نل 82/18/8003، دلمؤس  ةا 88-03، من دانون 02دلماال  -2
دلمق ج  يق واس دا قثماس دلم ا  ودلمقمال، دلجساال دلس مال، دل اا  80/02/8001، دلمؤس  ةا 03-01، دلف   دلثانا من دألمس 10دلماال -3

37. 
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 (19)الن ول رقم 
 أهم االتفجقدجت البدئدا التن صج قت علداج النعائر

 تجردخ التوقدع االتفجقدا
تجردخ ال خول مدع 

 ال فجذ

داقفاداات دلاولال دلخا ل 
 يحماال دلخل  دلجو 

قجاسا دأل جحل دلنووال ةا دلجو دقفادال حضس 
 وةا دلفضام دلخاسجا وقحت   ح دلمام

05/02/1313 10/10/1313 

 88/03/1322 88/03/1325 زونو دقفادال ةاانا لحماال  يقل دأل
يسوقوكو  مونقلاير يشأن دلمودسا دلم قنف ل ل يقل 

 زونو دأل
11/08/1327 01/01/1323 

ق االت -زونو حو  دأل مونقلايريسوقوكو  
 كوينتاغن

85/11/1338 13/01/1333 

 81/03/1333 03/05/1338 يشأن قخاس دلمنا  دقفادال دألمال دلمقحال د  اسال
 11/08/8005 11/08/8005 يسوقوكو  كاوقو

 03/11/8011 88/03/8011 لقخاس دلمنا ( 8011)دقفادال ياسال 

داقفاداات دلاولال دلخا ل 
ودلقنو  يحماال دلااي ل 
 دلياولوجا

 17/18/1375 11/11/1378 (ياسال)دقفادال حماال دلقسدث دلثقاةا ودل يا ا
 1328  دقفادال سدم اس
 13/18/1332 15/03/1332 دقفادال ياز 

 18/11/1335 13/11/1338 دقفادال دلقنو  دلياولوجا لألمال دلمقحال
 81/18/1331 13/10/1333 دقفادال دألمال دلمقحال لمكاةحل دلق حس

 11/03/8003 83/01/8000 يسوقوكو  دس اجنل دلخا  ي لمل د حاايال

داقفادال دلاولال دلخا ل 
 يحماال دلخل  دلمايا

داقفادال دلاولال دلخا ل يالم ؤولال دلمانال 
 دلمقسقيل ةن دألضسدس دلناشيل ةن دلقجوث يالنف 

88/05/1313 13/01/1375 

يشأن حماال دليحس دألياض دلمقو   يسوقوكو  
من دلقجوث دلناشئ ةن ق سا  دلنفااات من 

 دل فن ودل ايسدت
11/08/1371 18/08/1372 

 11/11/1333 10/18/1328 دقفادال دألمال دلمقحال لقانون دليحاس

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج : الةص ر
-https://www.informea.org/en/treaties last visit 13/01/2018 

 

https://www.informea.org/en/treaties
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خا ل يحماال دليايل  لالو انلحت أن دلجزديس  اادل ةج  ةال دقفاداات ( 13)من خل  دلجاو  سدال 
لجزديس ةا ةال مؤقمسدت اولال خا ل سكل داكما ش. دلمايا أودألسضا  أو ودم دلخا ل يالخل  دلجو  

 .يحماال دليايل
دلخا  يا ادسل دليايال، ودلمود فات  13001ISOكما قينل دلمؤ  ات دلجزديسال م اااس اولال كم ااس 

12001OHSAS    دلخا ل ينتاال إادسل دل لمل ودل حل دلمتنال، إا أن ذ د لال امن  دلجزديس من خل
 .س م اااس يايال ققماش  ونتاسقتا دلاولال، وأكا ةج  إلزدمال ق ياقتادلم تا دلو نا لققاال   اد
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 تملدل ا سكجسجت القضجدج البدئدا على الق رة الت جفسدا لالقتصج  النعائري: الةبمث الثج ن
قج ا دلقضااا دليايال اوسد متما ةا قحااا دلقاسل دلقناة ال ةا دلاو  دلمققامل ودلنامال ةج  حا  ودم، 

 .دايجال دادق اا دلجزديس  لجقكا  م  دلقضااا دليايال إل ل لك  نق س  
 حبدسا االقتصج  النعائري: الأو 

ذاك  دل ااسدت،  إل   إة ام  وس ةج   يا ل دادق اا دلجزديس  و لك من خل  دلق س  و ا نح
دن كا ات دنخفاض أ  اس دليقسو  ةج  دادق اا  إل دلودسادت ودلناقج دلمحجا د جمالا، ثال دلق س  

 دلجزديس 
 هدكل الصج رات والوار ات .1

 :هدكل الصج رات .أ 
كياس ةا خا ل ةا ت  دلن ا  دلود   لمنتمل دلقجاسل لل دلقوجه نحو دلق ااس ياذقماال أحتات م 

 .ودناماج ةا دادق اا دل الما( دلقكقلت)امال دجدل المال، ودق ا  داقفاداات دأل
دامل م ججل مقاسنل  أد  وذا مجاون اواس 82223ا  8011داس إجمالا دل ااسدت دلجزديسال ل اال 

ا  تةقاس  8017ل  من  نل و دت خل  ةشسل أشتس دأليال نودت د حام ةشس دألخاسل، أما دامل دل ااس 
دنخفاض  إل ، واسج  ذ د دلقسدج  دلحاا 8002مجاون اواس ةاال  73832مجاون اواس مقاي   31131

، 8011يسما  ةاال / اواس  40,68 إل اواس لجيسما   30من  8013أ  اس دليقسو  ديقادم من جواجال 
 (80)وذ د ما ايانه دلجاو  سدال 
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 (21)الن ول رقم 
 البرةدل/القدةا ةلدون  والر،  والر  2111-2113وتحور أسسجر البترول خالل الفترة مصدلا التنجرة الخجرندا 

 8011 8015 8013 8013 8018 8011 8010 8003 8002 8007 8001 8005 دل نودت
ةشس )8017

 (ل و أشتس دأل
دل ااسدت خاسج 
مجا  دلمحسودات 

 (مجاون اواس)
1033 1152 1338 1337 1011 1581 8018 8018 8013 8528 1313 1721 1711 

 ااسدت دلمحسودات 
 (مجاون اواس)

33337 53351 52231 77311 33182 33.82 71387 83203 18310 70303 38133 87108 83375 

مجمو  دل ااسدت 
 (مجاون اواس)

35031 53113 10113 73832 35133 57053 73323 71211 13373 18221 33,112 82223 31131 

مجمو  دلودسادت 
 (مجاون اواس)

80032 81351 87131 33373 33833 30373 37837 50371 55082 52520 51708 31787 31235 

دلمازدن دلقجاس  
 (مجاون اواس)

83323 33157 38538 33213 5300 11520 81838 81330 3331 3301 -17033 -17223 -10703 

أ  اس دليقسو  
 يسما ( اواس)

50,13 11,02 13,02 33,35 11,01 77,35 107,3 103,35 105271 31,83 33,33 30,12 53,88 

 يااةقماا ةج : من إةادا دل الا :الةص ر
-http://www.and.dz/index.php/ar/statistiqulaste visit13/01/2018 

-http://www.opec.org/opec-wed/en/data-grahs/40-htmlaste visit 13-01-2018 

-http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-/142/Balance-commerciale.html                  laste visit 13-01-2018                              

         

http://www.and.dz/index.php/ar/statistiqu
http://www.opec.org/opec-wed/en/data-grahs/40-htm
http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-/142/Balance-commerciale.html
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نلحت دلمحسودات د قأثست يالح ل دألكيس ةا دل ااسدت د جمالال ( 80)من خل  دلجاو  سدال 
 8011ةاما %94,50و %93,83 إل  8002ةاال %97,56لججزديس يالسغال من دنخفاضتا من 

وقيق  دل ااسدت خاسج دلمحسودات قمث  ن يل ضياجل جاد من . ةج  دلقودلا( ل و أشتس دأل 10) 8017و
كما نلحت دنخفاض دامل  8011ةاال %6,17 إل ااسدت و جت ةا أح ن دألحود  إجمالا دل 

 مجااس اواس 8 ققجاوزا لال أنتحاث  8013دل ااسدت خاسج دلمحسودات من  ةاال 
ةا دلمنقوجات دلن   م نفل دلقا قمث   8011وققمث  أذال دلمنقجات غاس دلنف ال دلم اسل  نل 

 مجااس اواس، دل ج  دلخ ديال ين يل 1,3، أ  ما ا اا  من دلحجال د جمالا لج ااسدت%4,5ن يل 
 .مجاون اواس 32أ  ما اقاسا %0,23مجاون اواس، دلمودا دلخاال يح ل  387أان ما ا اا  1,13%

أما ةج  دل  اا مؤشس دلقنو ، ودل   اقال اسجل دنحسد  ح ل  ااسدت دل ج  دلسيا ال لاولل ما من 
ح دامقه ما يان أو وققس . ال لقجك دل ج  دلسيا ال ةا دل ااسدت دل المالإجمالا  ااسدقتا، ةن ح ل دلو ن

من دلقنو ، ( أةج ) فس وودحا، يحاث كجما ددقسيت دامقه من دل فس ا   لك ةج  وجوا اسجل أكيس 
 فس يق اي  ذاك  دل ااسدت دلو نال م  ذاك  دل ااسدت دل المال، وةنا  إل وةناما ا   دلمؤشس 

مؤشس ذاسةنا )، واقل مؤشس دلقسكاز أد شس من دلودحا كجما كانت اسجل قنو  دل ااسدت ددقسدا دامل دلمؤ 
مجموةل  أودلودسادت دل المال ةا  ج ل / م قوم دلقسكز دل ودا لح ل دلاولل من دل ااسدت( ذاسشمان-

كجما ة. ح دامقه يان دل فس وودحاأو وققس . قنوا تا يان أكثس من  ج ل ومجموةل  ج ال أو ج ال محاال 
ددقسيت دامقه من دلودحا دل حاح ا   لك ةج  قسكاز ةا حان إ د ددقسيت دامقه من دل فس ا   لك ةج  

سقفا دنخفاض اسجل دلقسكاز و  اوضح مؤشسدت قنو  وقسكز ( 81)قنو  دل ااسدت، ودلجاو  سدال  د 
 .8013-8005دل ااسدت دلجزديسال خل  دلفقسل 
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 (21)الن ول رقم 
 2112و 2113الت وع السلسن لصج رات النعائر وبسض ال ول خالل س تن ةؤشر التركع 

 

 دلاو 
8005 8013 

ةاا دل ج  
 دلم اسل

مؤشس 
 دلقسكز

 مؤشس دلقنو 
ةاا دل ج  
 دلم اسل

مؤشس 
 دلقسكز

 مؤشس دلقنو 

 0,733 0,330 33 0,210 0,522 102 دلجزديس
 0,550 0,305 853 0,533 0,352 851 دامسدت
 0,713 0,517 815 0,213 0,138 883 دلكوات
 0,531 0,113 831 0,101 0,837 833 م س
 0,728 0,715 113 0,211 0,233 113 لاياا

 0,778 0,732 851 0,203 0,735 832 دل  واال
 0,717 0,538 130 0,712 0,717 137 دل سد 
 0,513 0,135 883 0,533 0,120 800 قونل
 0,131 0,157 831 0,170 0,157 880 دلمخسا
 :الةص ر

 .838،   8011، د ماسدت، ا، أيوتي2112االقتصج ي السربن الةوم   ناو  دلنقا دل سيا، دلققساس  -
وذا دامل  0,700نلحت أن نقايج مؤشس دلقنو  يالجزديس لال قنز  ةن ( 81)من خل  دلجاو  سدال 

دسايل من دلودحا دل حاح وذ د ما اؤكا ض   ومحاواال قنو  دل ااسدت دلجزديسال، إ  داست دامل 
وذ د اا  ةج  قح ن اسجل قنو   8013ةاال  0,743 إل ، ودنخفضت 8005ةاال  0,810دلمؤشس ا 

 .اسجل دلقنو  دلمق وال إل  ااسدقتا لكن لال ق   ي ا 
وذا دامل  0,588، دامل داسقتا 8005ز ةقا  ججت دلجزديس ةاال أما ةاما اخ  نقايج مؤشس دلقسك

مما اا  ةج  وجوا قسكز  ج ا ةا  ااسقتا، إا أن دلوض  قح ن ( 0,5)مسقف ل من دلمقو   دل اال 
وذا دامل قا  ةج   0,490داست ا ( 0,5)من مقو   دل اال  أد  لدلمؤشس دام  ج  حاث 8013ةاال 

 .ال لججزديسوجوا ةاال قسكز ةا  ااسدت دل ج 
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 ج ل ةاال  33 إل  8005ةاال  102دلجزديس من   كما احتنا قسدج  ةاا دل ج  دلم اس من  س 
ذناك ض   ةا دل ااسدت دلجزديسال من حاث قنو  قسكايقتا دل ج ال  أنهومما  ي  امكن دلقو  . 8013

ن إي يا دةقمااذا دلمفس  ةج  ق ااس  ج ل وحاال وذا دلمحسودات، ومن حاث دامقتا دل ودال، وةجاه ة
 دنخفاض داسقتا دلقناة ال إل دل ااسدت دلجزديسال ق انا من دخقلات ذاكجال وذو ما اؤا  

 :هدكل الوار ات .ق 
دل ج  دلم قوسا، و دليحيوحل دلمالال، وض   د نقاج  الن ق اا  دل اا ات ودنفقاح دأل ود  أمانقج ة

مجاون  80032، حاث دسقف ت دامقتا من 8013-8005دلمحجا، ق اس  ةا نمو دلودسادت خل  دلفقسل 
ا ا نأض ا ، وذ د  3ا نمت يحودلا أنت، أ  8013مجاون اواس  نل  52520 إل  8005اواس  نل 

ةشس ) 8017حق   8015ولكن من  ةاال . ةا ياأ دامس دلودسادت لال ققأثس ياألزمل دلمالال دل المالدن 
، 51708حاث داسل دامل دلودسادت  8013ةس  دلودسادت قسدج  ةا دامقتا مقاسنقا ي اال ( ل و أشتس دأل
وذ د سدج   ،(ل و ةشسل أشتس دأل) 8017، 8011، 8015مجاون اواس خل  أةودال  31235، 31787

، وما نقج ةنه من دنقتاج 8017غاال نتاال ةاال  إل  8013دنخفاض أ  اس دليقسو  من  جواجال  إل 
 اا ل دلققش  من  س  دلجزديس وققمث  أذال دل ج  دلودسال ةا دلمودا دلخ ديال، دل ج  دلو ا ل، م ادت 

 .(88)دلجاو  سدال  اوضحهوذو ما .( دألاوال، دل ااسدت)ال غاس دلخ ديال  قتلك، ودل ج  د (دلقجتازدت)
 (22)الن ول رقم 
 ةلدون  والر 2111-2113هدكل الوار ات النعائردا خالل الفترة 

 دل نل                     
حق  نتاال ) 8017 8011 8015 8013 دلياان

 (شتس أكقويس
 7751 2883 3311 11005 دلمودا دلخ ديال 

 8537 8211 3531 3120 دلحيوا  –منتا 
 1310 325 1170 8035 دلحجاا ومشققاقه  -
 13135 13333 15370 17188 دل ج  دلو ا ل

 13835 15235 17730 13113 دلقجتازدت
 7773 2875 2171 10333 ال غاس غ ديال قتلكدل ج  د 

 1710 8081 1373 812 دألاوال   –منتا 
 1383 1838 8023 8313 دل ااسدت دل ااحال -

 31235 31787 51708 52520 يالودسادتمجمو  
 من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر

-http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-/142/Balance-commerciale.htmllaste 
visit 15/01/2018. 

http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-/142/Balance-commerciale.html
http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-/142/Balance-commerciale.html
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ا أن ودسادت دلجزديس قشقم  ةج  مجموةل مقنوةل من دل ج  ناقيان ل( 88)من خل  دلجاو  سدال 
ال غاس دلخ ديال، حاث دنخفضت دامل ودسادت ك   قتلكدلخ ديال ودلو ا ل، دلقجتازدت، دل ج  د ( دلمودا)

 %12,50: ا( أشتس 10) 8017ةاال حت م اذمل ك  مجموةل و د، إ  قس 8013مجموةل من   نل 
ل  من و دحقجت دلمسقيل دأل دلق  لجقجتازدت 31,59%لج ج  دلو ا ل ،  31,35%لجمودسا دلخ ديال، 

حاجل دادق اا دلجزديس  لجقجتازدت  إل وذ د سدج  . 8017-8013إجمالا دل ااسدت خل  دلفقسل 
، دلمخ   8013-8010ا ا لخممخ   دمودجتل مق جيات دل)دل ناةال منتا ةا ةمجال دلقنمال  خا ل

مقاسنل ي اال  %33,05أن ن يل م اذمل دلقجتازدت قسدج ت يحودلاغاس ( 8013-8015دلخما ا 
ي يا  مجاون اواس، يت د ي يا قجماا ةاا كياس من دلمشاسا   1323ا قسدج ت يحودلا أنت، أ  8013

 . اا ل دلققش 
مجاون  17188يقامل داسذا  8013اث أذماقتا من  ةاال قجفت دل ج  دلو ا ل دلمسقيل دلثانال من ححود

أ  %85,31ين يل داست ا  8017، وقسدج ت دامل دل ج  دلو ا ل ةاال %30,02اواس ون يل داسذا 
مجاون اواس وين يل  11005مجاون اواس، كما قسدج ت دامل دلمودا دلخ ديال من  3327ودلا حي

من إجمالا  %18,50مجاون اواس ون يل  7751 إل ، 8013من إجمالا دلودسادت ةاال  12.73%
د قاسدا من   إل وذ د سدج   8013مقاسنل ي اال  %83ا قسدج ت يحودلا أنت، أ  8017دلودسادت ةاال 

ال ةقا  ججت ذا  قتلكدلمودا دلخ ديال دلكمالال وجتوا دلاولال لقحقا  دألمن دلخ ديا، أما دل ج  د 
 .8017مجاون اواس ةاال  1773 إل مجاون اواس  10333دألخسم قسدج  ةا دامقتا من 

مما  ي  اقضح أن دلمازل دأل ا ال لتاك  دلودسادت دلجزديسال ذا دألذمال دلكياسل ل ج  دلقجتاز ودل ج  
 . ناةال لدلو ا ل ودلمودا دلخ ديال، وذو ما ايان قوجه دلجزديس نحو د قسدقاجا

 قتا  وزدسل دلقجاسل دلجزديسال دلققجا  من دامل ق( دلفاقوسل دلضخمل لجودسادت)وأما ذ د دلوض  
 300مجااس اواس، حاث دسست ذ ا دألخاس من   35 إل  30ةا ن ا   8012دلودسادت خل   نل 

 .امنقوج من دا قاسد
، 10703أما ةاما اخ  دلمازدن دلقجاس  لججزديس ةقا  ج  ةجز لج اال دلثالث ةج  دلقودلا داسا 

 إل  ا وا، وذ د 8015، 8011، (ةشس أشتس) 8017اس خل  دألةودال ، مجاون او 17033، 17223
و  8015لجيسما  ةاال /اواس 49,49 إل  8013اواس لجيسما  ةاال  96,29 إل قسدج  أ  اس دليقسو  

، واسج  قسدج  دل جز ةاال 8017لجيسما  ةاال / اواس 54,22و  8011لجيسما  ةاال / اواس 40,68
( 100×دلودسادت /دل ااسدت)ود قسدج  م ا  دلقخ ال  .دل فا  ةا أ  اس دليقسو  سقفا د  إل  8017
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وذو م ا  قخ ال أةج  مما ( ةشس أشتس) 8017ةاال  %73,35 إل  8013ةاال  %107,35من 
قسدج  دامل  إل ، وذ د سدج  ياأل ال %17,05%11,21ودلمقاسل ا  8015و 8011 ججقه ةامان 
 . 8017دلودسادت ل اال 

 الةملن مسق القحجعجت االقتصج دا ال جتج .2
إن دلم اذمل دلن يال لجق اةات دادق ااال ةا دلناقج دلمحجا د جمالا من يان دلمؤشسدت دلقا قيان 

دلق وس دلناقج دلمحجا د جمالا ح ا دلق اةات دادق ااال  إل دادق اا وةجاه  نق س  (  يا ل)ذاك  
 (83)وذو ما اوضح دلجاو  سدال  8015-8001خل  دلفقسل 

 (23)الن ول رقم
  2113-2112 دا خالل الفترة تحور ال جتج الةملن اإلنةجلن مسق القحجعجت االقتصج

  والرةلدون 

 :من إةادا دل الا يااةقماا ةج : دلم اس
، 8013، 8011، 8003،8010، 8002، 8007،السربن الةوم التقردر االقتصج ي  ناو  دلنقا دل سيا، -

8013،8015 ،8011 

م قمس خل   إسقفا أن دلناقج دلمحجا د جمالا ةا دلجزديس ةس  ( 83)اقضح من خل  دلجاو  سدال 
  ن يل زااال داسذا أمجاون اواس،  885333 إل مجاون اواس  111100من  8013-8001دلفقسل 
 إل  8015و 8013، غاس أن دامل دلناقج دلمحجا د جمالا دنخفضت خل  ةاما %33,77حودلا 

 8015 8013 8013 8018 8011 8003 8007 8001 هدكل ال جتج الةملن
 118311 111210 180055 117528 32300 31827 27181 77332 :قحجعجت اإل تجج السلسن ة اج

 81330 88785 81083 11333 11101 18775 10105 2218 ددلزسدةل ودل اا ودلخايات-
 52105 55028 15353 71517 78500 31233 10387 53581 دل ناةات دا قخسدجال-
 2303 2351 3035 7725 7181 5213 5315 3537 دل ناةل دلقحواجال-
 88813 83131 8731 13172 1125 1123 10518 2302 دلقشااا-
 1133 1258 1221 1112 1323 1181 1817 1888 دلكتسيام ودلخاز-

 32313 32731 35330 33383 33352 33331 85831 81735 :قحجعجت الخ ةجت اإل تجنداة اج
 82038 82118 87800 88113 13831 17270 13171 10383 دلقجاسل ودلم اةال ودلفناا  
 13311 12233 11373 15571 13210 15833 11315 10538 دلنق  ودلمود لت ودلقخزان
 357 1830 1811 1030 270 387 153 330 دلقموا  ودلقامان ودلم اس 

 37311 38850 33325 37728 53813 38732 13575 11018 قحجعجت الخ ةجت االنتةجعدا
 15373 17830 11003 11701 10373 10053 7151 1835 صجفن الضرائق غدر الةبجشرة

 813513 880031 885333 801335 137350 133580 133133 111100 ال جتج الةملن اإلنةجلن



 التحليل النظري للبيئة وقضاياها

 

236 
 

 الرابع           دراسة تحليلية النعكاسات القضايا البيئية على القدرة التنافسية وتحول الجزائر نحو اإلقتصاد األخضر الفصل 

ةج   %5,37و %8,52مجاون اواس ةج  دلقودلا أ  ن يل قسدج  داست ا  813513و 880031
، وذ د نقاجل دنخفاض دامل دلناقج ةا د ا  دل ناةات دا قخسدجال ين يل 8013دلقودلا مقاسنل ي اال 

 .8013ةج  دلقودلا مقاسنل ي اال  8015و 8013ةاما  %11,11و %15,71داسذا 
، يحاث  اذال د ا  د نقاج 8015وقوزةت دلم اذمات دلق اةال ةا دلناقج دلمحجا د جمالا ةا ةاال 

من  %3,33من إجمالا دلناقج دلمحجا،  اذمت دل ناةات دلقحواجال يحودلا  %58,11دل ج ا يحودلا 
من دلناقج دلمحجا د جمالا، يانما  %10,30ودل اا ودلمام ا دلناقج دلمحجا د جمالا، ودلزسدةل 
من دلناقج دلمحجا %11,88يحودلا ( دلقشااا، دلكتسيام ودلخاز ودلمام) اذمت يقال دلق اةات د نقاجال 

من دلناقج دلمحجا د جمالا،  %88,18د جمالا وداست ن يل م اذمل د اةات دلخامات د نقاجال ا 
 .من دلناقج دلمحجا د جمالا %7,80ضسديا غاس دلمياشسل ةيجخت أما م اذمل  اةا دل

وشتات م اذمل دلق اةات دادق ااال ةا دلناقج دلمحجا د جمالا ةا دلجزديس قخاسدت مجحوتل ةاال 
ةاال  %53,13، د  دنخفضت م اذمل د ا  د نقاج دل ج ا من8013مقاسنل م  نقايج ةاال  8015
، و لك ي يا قسدج  م اذمل دل ناةات 8015محجا د جمالا ةاال من دلناقج دل  %58,11 إل  8013

، وذ د نقاجل دلقأثس 8015ةاال  %87,80 إل   %82,33دا قخسدجال ةا دلناقج دلمحجا د جمالا من 
دليسما  ةاال /اواس  33,33 إل  8013دليسما  ةاال /اواس 105,27نخفاض أ  اس دليقسو  من إي

ت د نقاج، كما دنخفضت ن يل م اذمل دل ناةات دلقحواجال ةا  لك دنخفاض كماا إل ، ض  8015
وةا دلمقاي  دسقف ت ن يل  805ةاال   %3,33 إل  8013ةاال  %3دلناقج دلمحجا د جمالا من 

 %10,30 إل  8013ةاال  %3,30م اذمل دلزسدةل ودل اا ودلخايات ةا دلناقج دلمحجا د جمالا من 
 إل  8013ةاال  %10,72يقال دلق اةات د نقاجال من حودلا ، كما دسقف ت ن يل م اذمل 8015ةاال 

 .8015ةاال  %11,88حودلا 
حودلا  إل  8015ودسقف ت م اذمل داةات دلخامات د نقاجال ةا دلناقج دلمحجا د جمالا ةاال 

م اذمل د ا  دلقجاسل ودلم اةال ودلفناا   سقفا ، واسج  ذ د  8013ةاال  80,03مقاسنل ا  88,18%
و دنخفضت ن يل م اذمل .ود ا  دلنق  ودلمود لت ودلقخزان، وقسدج  م اذمل دل ناةات دا قخسدجال

ةاال  %17,58 إل  8013من دلناقج دلمحجا د جمالا ل اال  %13,13دلخامات داجقماةال من 
من دلناقج دلمحجا د جمالا  %7,02اشسل من ، ةا حان دسقف ت ن يل م اذمل دلضسديا غاس دلمي8015
 .8015ةاال  %7,80 إل  8013ل اال 
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ان السةا من خل  اسد قنا لتاك  دل ااسدت ودلودسادت، وذاك  دلناقج دلمحجا د جمالا دقضح لنا 
الغجلبا على االقتصج  النعائري هن حبدسته الردسدا، مدث شكلت الةمروقجت الةكون األكبر ةن ال جتج 

دنجبدج وسلبدج بكةدجت إالمصدلا األكبر ةن الصج رات، وهو ةج دنسل النعائر تتأثر و ن اإلنةجلن الةمل
 .الةص رة ةن البترول وأسسجره

 االقتصج  النعائري فن خضم أعةا ا خفجض أسسجر البترول .3
من دل يا ا دليام ةا س ا دن كا ات  أنهي ا دلق س  ةج  دل يا ل دلسا ال للدق اا دلجزديس ، ة

 .دنخفاض أ  اس دليقسو  ةجاه
 أسبجق ا خفجض أسسجر البترول .أ 

/ اواس 33يادال دنخفاض أ  اس دليقسو  حاث داس   سا حودلا  8013شتا دلسي  دلسدي  من  نل 
أ  أن دأل  اس دنخفضت  8015دليسما   نل / اواس 33,33 إل دليسما  ود قمس ذ د دانخفاض لا   
 30,12 إل ثال ود   دنخفاضه لا    ، 8013و 8013يحودلا ن   ما كانت ةجاه  نل 

اواس وذو ما اوضحه  53حودلا  8017، وداس مقو     س دليسما  ةاال 8011دليسما  ةاال /اواس
 :ما اجاااس أ  اس دليقسو  أنت، ومن أذال أ ياا (80)دلجاو  سدال 

 دلاوال / مجاون يسما  23,1دسقف  دل سض دل الما لجيقسو  ةن م قوم دلم جوا من :نج ق السرض
ةسا  أدلاوال ةا /مجاون يسما   31,2 إل ، و وا 8013دلاوال  نل / مجاون يسما  33 إل  8003 نل 

 :1ومن أذال دل ودم  دلمؤثسل ةج  جانا دل سض نجا. 8015
  أن منتمل  إل سغال وجوا قخمل ةا دلم سوض دل الما لجيقسو   :الة تناالسدجسا ال فحدا لل ول
/ مجاون يسما  37يك دقخ ت دسدس ي اال خفض د نقاج ودلحفات ةج  ح قتا من دل و  ةا حاوا و دأل

ن إةا حالل خفض د نقاج ة أنهمن دلم سوض دل الما لجيقسو ، ميسسل دسدسذا ذ د  %32دلاوال أ  حودلا 
د قمسدس  إل لمنتمل  اقومون يزااال كماات إنقاجتال وقخ ال دلفاس  وذ د ما  اؤا  دلمنقجان خاسج د

ولقا يجغ دلم سوض من دلاو  . دنخفاض دأل  اس وخ اسل او  دلمنتمل ح قتا من دل و  ةا أن ودحا
 3,8دلاوال محققا نمو داسا / مجاون يسما  57,3حودلا  8015يك خل  ةاال و دلمنقجل خاسج منتمل دأل

 .8013مقاسنل ين يل  % 5,3دلاوال أ  ن يل زااال داسذا /ن يسما  مجاو 

                                                           
  ،8015، جودن تق در شاري مول التحورات البترولدا فن األسوا  السجلةدا وال ول األعضجءمنتمل دألد اس دل سيال دلم اسل لجيقسو ،  -1

 07. 
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 داس إنقاج دلوااات دلمقحال دألمساكال من : الوضع الحجقوي فن الوالدجت الةتم ة األةردكدا

/ مجاون يسما  8دلاوال أ  يزااال داسذا / مجاون يسما  3,5حودلا  8015غاال جودن  نل  إل دليقسو  

ةج  دلقودلا، كما أن دلق وس ودلنمو دلم قمس  8013، 8013دلاوال مقاسنل ي اما / مجاون يسما  1دلاوال و

ةا إنقاج دلوااات دلمقحال دألمساكال لجيقسو  خل  أسي ت دل نودت دلماضال اا  ةج  قخااس ةا 

من دليقسو  من د نقاج دلمحجا ياا  اقخ ال دحقااجاقت إل د قسدقاجاقتا و اا قتا دلنف ال حاث دقجتت 

 .امن دةقمااذا ةج  دا قاسد

 قج ا م ااس دل ادل دلجااال ودلمقجاال اوس ذاال ةا ضمان : الةصج ر الحجقا الب دلا للبترول

زااال  إل نخفاض أ  اسذا مقاسنل ياليقسو  اؤا  إدل ناةل دليقسولال خا ل ةا جانا دل سض ودل جا ة

لقالا  ققأثس دل جا ةج  دليقسو  وذ د ما اؤثس ةج  دل سض دل الما له، ويا دل جا ةجاتا ودنخفاض

 .دأل  اس

 اقال )كما ق م  دل ااا من او  دل الال ةج  ق واس د قخادال ذ ا دلم ااس دليااجل ةا حالل قوةسذا 

ل من ، ةفا أمساكا يجخت دلقحوالت دلمق جقل يالم ااس غاس دلققجااا(دلخاز دل خس  كمثا  إل دلق س  

يانما  8011مجااس اواس ةا ةاال  57حودلا ( دي ا حا إل مضخو  )نف  وغاز  خساان وغاز كقاال 

 8018مجااس اواس ةاال  838ةمجاات داناماج ودا قحود  أكثس من  ججت 

ن إنقاج دلنف  أداةققاا ي إل ، مما ااة  سقفا أن داقفا  ةا ذ د دلمجا  مسشح لإل إل وقشاس دلققاساس 

ودا  اذال دلخاز . مجاون يسما  مكاةئ ةق  ةا دلاوال ةا نتاال دل قا دلحاا  11.5 إل دألمساكا دا ا   

، وانقج حق  8018دلاوال يالوااات دلمقحال دألمساكال وكناد  نل / مجاون يسما  1إضاةل حودلا يدل خس  

lam ala lata لال ةا و دأل سكما قشاس دلققاسا ،اوماا  نفأا  يسما  كاةئ  10ةا دألسجنقان حودلا

 .قساجاون مقس مك ا من دلخاز دل خس  17دل  واال ةج  وجوا دحقاا ات ققاس يحودلا 

 دكقشا  دحقاا ات نف ال جااال  إل دل سا  ودلق وس  اأام دلققاال دلقكنولوج :التق م التك ولونن

زااال دل سض دلكجا دل الما لجيقسو ، كما  إل وزااال دل ادات د نقاجال لأليااس دلقاامل وذ د اؤا  

 .ةا قخفاض قكجفل إنقاج دل ادات دليااجل مث  دل ادل دلشم ال ودلخاز دل خس  ا اذمت دلقكنولوجا
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 نج ق الحلق: 
/ مجاون يسما   33,05و 31,5حودلا  8015و 8013داس دل جا دل الما لجيقسو  خل  ةاما 

. دلاوال ةج  دلقودلا/ مجاون يسما   3و 1,1ةايض ةا دل سض داسا دلاوال ةج  دلقودلا، وذو ما اؤكا وجوا 
 :واقأثس دل جا دل الما يال ودم  دلقالال

 ق قيس م اات دلنمو دادق اا  دلمحسك دلسيا ا لج جا دل الما، : ال ةو االقتصج ي السجلةن
لكماات وقمثجت دل لدل يانتما ي لدل  ساال كجما زدات م اات دلنمو دادق اا  زدات د

دلم جويل من دليقسو ، ويما أن م ا  نمو دادق اا دل الما ةا قيا  م خا ل ةا دلاو  
 ج  دليقسو ةدل ناةال مث  دلاايان ودلتنا  انقج ةنه دنخفاض دل جا 

 دامل دلاواس دألمساكا مقاي   إسقفا  8013لقا ةسةت  نل : سسر ال والر ةقجبل السةالت الرئدسدا
أ  اس دليقسو  ةا دلاو  دلقا ا قق ام  يالاواس، وذ د ما  إسقفا  إل دل ملت دلسيا ال، وذ د ما أام 

 قسدج  دل جا ةجاه، ويالقالا دلضخ  ةج    سا نحو دلقسدج  إل اؤثس 
 ا سكجسجت ا خفجض أسسجر البترول على االقتصج  النعائري .ا 

دلنف ال دن كا ات ي اال دلمام ةج  دادق اا دلجزديس ، وذ د ما امكن قوضحاه دن ك ت دألزمل 
 (.83)من خل  ي ض دلمؤشسدت، دلودسال ةا دلجاو  سدال 
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 (22)الن ول رقم 
 2112-2112بسض الةؤشرات االقتصج دا للفترة 

 من إةادا دل الا للةقماا ةج : الةص ر
                     .23-72    ، 8017،  ناو  دلنقا دل سيا، دامسدت، دةسا  تقردر أفج  االقتصج  السربن ناو  دلنقا دل سيا،  -
 

 ال ةو االقتصج ي: 
أذمتا  8013اودجه دادق اا دلجزديس  ةاا من دلقحااات ةج    اا دلنمو دادق اا  من  ةاال 

 50ج ا دنخفاض م ا  نمو د ا  دلمحسودات نقاجل دانخفاض أ  اس دليقسو  ودنخفاض كماات د نقا
وذو دلمقف  ةجاه ةا إ اس ) 8011من إجمالا د نقاج ل نل  % 3,1أل  يسما  اوماا وذو ما امث  

وذ د . دنخفاض دل ااسدت ود اسدادت من دلمحسودات إل وذ د ما  اؤا  (. يك لخفض د نقاجأو دقفادال 
، 8011ةاال  %3,5 إل  8013ةاال  %3,2ما دن كل ةج  م ا  دلنمو دادق اا  حاث دنخفض من 

 إل ، يا ضاةل 8012ومن دلمقود  أن اقح ن دلنشا  دادق اا  خل  ةاال . 8017ةاال  %8,5و

 توقسجت تق دري 
 8012 8017 8011 8015 8013 الةؤشرات
 3,0 2,5 3,5 3,7 3,8 بجألسسجر الثجبتاةس ل ال ةو االقتصج ي 

 7,9 7,5 6,4 4,8 2,9 ةس ل التضخم
 -3,73 -6,30 -18,19 -21,06 -6,54 ال جتج الةنلن اإلنةجلن إلىرصد  الةواع ا السجةا 

جت
وع
ة ف

ن ال
ةدعا

 

 150000- 115000- 125000- 120000-  (ةلدون  والر)الةدعان التنجري 
 315000 330000 300000 350000  (ةلدون  والر)الصج رات 
 515000- 505000- 325000- 530000-  (ةلدون  والر)الوار ات 

 22000- 23000- 72000- 750000-  (ةلدون  والر)ةدعان الخ ةجت وال خل 
 38000 30000 83000 82000  (ةلدون  والر)صجفن التمودالت 
 801000- 812000 833000 887000-  (ةلدون  والر)الةدعان النجري 

ال جتج الةملن  إلى سبا الةدعان التنجري 
 اإلنةجلن

 -3,3 11,0- 9 ,2- 8,1 

ال جتج الةملن  إلى سبا الةدعان النجري 
 اإلنةجلن

 12 ,5- 13,9- 12,2- 11,2- 
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خو  ةاا من مشسوةات اتتوس يوداس داجايال لإل لحات دلقا قينقتا دلحكومل لقح ان يايل دألةما  و 
 .1%3 إل دلخاز دل يا ا مسحجل د نقاج، وةجاه دا ا   م ا  دلنمو دادق اا  

 لتضخما: 
، وذ د نقاجل 8011ةاال  %1,3 إل  8013ةاال  %8,3م ا  دلقضخال ةا دلجزديس من  إسقفا 

لجضخو  دلقضخمال دلقا ةسةقتا مجموةل دلكتسيام ودلودوا ودلمودا دلخ ديال ودلنق ، ودل ااسدت، ي يا 
قخفاض م قواات دلاةال يالن يل لجمنقجات دل ادوال، ودنخفاض   س دلااناس، ويالقالا دنخفاض دلقاسل 

 .دلشسديال لجمود نان
مقاسنل م   م جل دنخفاضا %1,3حودلا  8017تس دةسا  ل  شخويجغ م ا  دلقضخال دلم ج  

حودلا  8017ل  من ةاال و م ا  دلقضخال ةا دألشتس دألسي ل دأل مقو  ، وداس 8011دلمناتس من ةاال 
 .2%2,8حودلا  8012، ومن دلمقود  أن ا   م ا  دلقضخال ل اال  7,8%
 الةواع ا السجةا  : 
من إجمالا  %10دامل إاسدادت دلمحسودات ق اذال نحو ال جتوا دلاولل لقنوا  دادق اا ا قزد  غس 

وةج  ضوم قسدج  أ  اس دليقسو  دلقا نقج ةنتا دنخفاض  8017-8013د اسدادت دل امل خل  دلفقسل 
قينت دلجزديس ةال إجسدمدت منتا، دةقماا  ،، ودل جز ةا دلمودزنل  دل امل8013د اسدادت من  ةاال 

ا  داس زنقتا دل امل وخ   دلقنمال ةج    س مسج ا لجيسما ةا دحق اا مود 8011دلحكومل  نل 
سة  أ  اس دلودوا ودلكتسيام و د امل دل ااسدت،  8011اواس ودسست دلحكومل ةا دانون دلمالال ل نل 37

ودزنل دل امل، ، يتا  خج  إاسدادت جااال إضاةال لجملوةسض ضسديا جااال، ودلس ال ةج  دلقامل دلمضاة
يخ و  دلقادياس  813اا ميس  85دلمؤسخل يقاساخ  332حكومل ق جامل سدال سيال دل كما أ اس

 .، وذ د ما ةس  ي اا ل دلققش ودزنات دلادخجال ودلخاسجال لجيلادا ق جالال  لق زاز دلق
ي ا ما كان  8011من دلناقج دلمحجا ةاال  %12,13وةج  ضوم ذ د دنخفضت دامل دل جز نحو 

يادال نتج م اس مالا جااا قنقتجه دلحكومل  8017دلمالال ل اال وا ا دانون . 8015ةاال  81,01%
اق ال يقسشاا دلنفقات ودل م  ةج  زااال دلمودسا غاس دلمحسودات لاةال دلنمو  8013-8017خل  دلفقسل 
 .من دلناقج دلمحجا د جمالا %3,73نحو  إل  8012وةجاه اقود  أن انخفض دل جز ةاال  ،3دادق اا 

                                                           
 88،  8017 ناو  دلنقا دل سيا، ققساس أةا  دادق اا دل سيا،  ناو  دلنقا دل سيا، دامسدت، دةسا  -1
 33،  8017 ناو  دلنقا دل سيا، ققساس أةا  دادق اا دل سيا،  ناو  دلنقا دل سيا، دامسدت  يقميس  -2
 52، مسج   ي   كسا،  8017 ناو  دلنقا دل سيا، ققساس دادق اا دل سيا، دةسا   -3
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  الخجرنداالتواع جت: 
دلمقود  أن اقح ن دل جز ةا دلمازدن دلقجاس  خل  ةاال  ه مننلحت أن( 24)من خل  دلجاو  سدال 

من دلناقج دلمحجا د جمالا، مقاسنل م  ةجز مث   %3,8مجااس قمث  حودلا  11,5 إل لا    8017
، وذ د نقاجل لقح ن أ  اس دليقسو ، كما اقود  أن 8011من دلناقج دلمحجا د جمالا ةاال  %11حودلا 

من إنقاج خل   %8,8مجااس اواس قمث  حودلا 81,2انخفض دل جز ةا دلمازدن دلجاس  لايجغ حودلا 
 مجااس اواس ةاال 83,3من دلناقج دلمحجا أ  حودلا  %13,3مقاسنل م  ةجز امث  حودلا  8017ةاال 

8011. 
 .ومن دلمقود  أن اقح ن دل جز ةا دلمازدن دلقجاس  ودلمازدن دلجاس  م  قود   قح ن أ  اس دليقسو 

 :االقتصج  النعائري والةرض الاول  ي .ج 
  من دلقسن و اق ا يالمسض دلتولنا  حالل ك   ودلقسدخا دلقا أ ايت ذولناد ةا دلن   دأل

ا ومتاذس  قتلكودل   قسدة  م  دنقشاس نم  دلمجقم  د دل شسان ي ا دكقشا  دلنف  ةا يحس دلشما ، 
د اةات خامال ولا ت  إل دلي   وقسدج  ثقاةل د نقاج ودل م  وقوجاه دا قثماسدت ودل ايادت دلنف ال 

إنقاجال وزااال دامل م اذمل دل ناةل دا قخسدجال وقسدج  ن يل دل ناةل دلقحواجال، ومن خ اي  
 .1أ  اس دل ج  دلخ ديال ودلم ن ل وض   دلقاسل دلقناة ال لج ج  دلو نال إسقفا دلمسض دلتولنا  

 :أن وض ال دادق اا دلجزديس  لتا ي ض دلقشايه م  خ اي  دلتاذسل دلتولناال ودلمقمثجل ةاما اجا
  من إجمالا دل ااسدت %33قمث   ااسدت دلمحسودات أكثس من. 
  د اسدادت من إجمالا %10قمث  د اسدادت دلنف ال أكثس من. 
 ةاال داسل دلق اةات خاسج دلمحسودات ةج  دلق وس. 
  ض   ثقاةل د نقاج ودل م. 
  (اإ قتلكمجقم  )دلودسادت خا ل دلمودا دلخ ديال  إسقفا. 
  أ  اس دلمودا دلخ ديال إسقفا. 

 .اذسل دلمسض دلتولنا تمما  ي  قف اس دلوض  دادق اا  دل   قمس يه دلجزديس ي
 
 

                                                           
 حاان أحما  جمان، دلمسض دلتولنا  و دادق اا دل سيا -1

http://thawra.alwehda.gov.sy/_kuttab_a.asp?FileName=66296880420080421230202 laste visit 13/02/2018 

http://thawra.alwehda.gov.sy/_kuttab_a.asp?FileName=66296880420080421230202
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 أ اء االقتصج  النعائري وف  الركجئع االث ن عشر للق رة الت جفسداتملدل : ثج دج
دلاو  دألكثس قناة ال ةا دل الال،  إل  شاسلأادم دلجزديس ةا مؤشس، قجاس د  إل دي  أن اقال دلق س  

، ق اس  وا سد دلقسقاا دل اال يمجمو  نقا  داس 8012-8017تتس ققساس دلقناة ال دل المال ل اال أحاث 
وذولناد  لنق ل، ودحقجت  نخاةوس  5,25نقا ، قجقتا دلوااات دلمقحال ا  7نق ل من أ    5,21ا 

ل  ح ا مؤشس دلقناة ال و وألماناا ةج  دلقودلا ةا دلمسدقا دألخسم ضمن مجمو  دلاو  دلخم ل دأل
ام وج. نق ل 5,33ل  ةسياا يمجمو  نقا  داس ا و ةالماا ودأل 13دل المال ودحقجت د ماسدت دلمسقيل 

اوضح ( 81)ودلشك  سدال  .1نق ل 3,07ةالماا يمجمو  نقا  داس ا  27قسقاا دلجزديس ةا دلمسقيل 
 .8012-8002ق وس قسقاا دلجزديس ةا مؤشس دلقناة ال دل المال خل  دلفقسل 

 (22)الشكل رقم 
 .2111-2112تحور ترتدق النعائري ةؤشر الت جفسدا السجلةدا خالل الفترة 

 
 إةادا دل الا يااةقماا ةج من : الةص ر

 .8017غاال  إل  8002ل نودت  ،تقردر الت جفسدا السجلةدا ،دلمنقام دادق اا  دل الما-
اقضح لنا أن قسقاا دلجزديس وةقا لققساس دلقاسل دلقناة ال دل المال من  ةاال ( 81)من خل  دلشك  سدال 

ةاال ( 110)، وأ وم قسقاا له 8013له ةاال ( 73)أح ن قسقاا  إل  ، و  8017غاال  إل  8002
لا س  ي ا  لك ثيات  8013-8002، خل  دلفقسل 110و 73يان  ا، وةس  قسقاا دلجزديس ق ي 8018

 .8017-8015خل  دلفقسل ( 21،27)ن يا ةا دلقسقاا 
أادم دلقف اجا  إل  دلودو  ةنا أادم دلجزديس ح ا مؤشس دلقناة ال دل الما اجا دلق س  أج ومن 

 (.85)، وامكن قوضاح  لك ةا دلجاو  سدال الجسكايز داثنا ةشس دلمكونل لجمؤشس د جمال

                                                           
1
-woldeconomicforum, the global competitivess report 2017-2018,wold economic furum,Geneva,2017,p13. 
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 (23)الن ول رقم 
 2111-2112الركجئع االث ن عشر خالل الفترة  فن تحور ترتدق النعائر

 

8002-8003 8003-8010 8010-8011 8011-8018 8018-8013 8013-8013 8013-8015 8015-8011 8011-8017 8017-8012 

ق 
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/

13
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13
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 3,07 21 3,32 27 3,37 27 3,02 73 3,73 100 3,78 110 3,31 27 3,31 21 3,35 23 3,71 33 دلقسقاا دل اال

 (لدا والسةجلا غدر ةؤهلاو االعتةج  على الةوا  األ )قدج ة ع جصر اإل تجج : ةرملا اإل تجندا الة خفضا: لى الةتحلبجت األسجسداو الةرملا األ -1

 3,3 28 3,3 22 3,3 28 3,1 15 3,3 38 3,8 23 3,3 75 3,3 20 3,7 11 3,5 11 دلمق جيات دا ا ال

 3,1 22 3,5 33 3,5 33 3,3 101 3,0 135 8,7 131 3,1 187 5,3 32 3,8 115 3,3 108 دلمؤ  ات-1

 3,1 33 3,3 100 3,1 105 3,1 101 3,1 101 3,8 100 3,3 33 3,5 27 3,3 33 3,1 23 دلينال دلقحقال-8

 3,1 71 3,2 13 5,3 32 1,3 11 5,5 33 5,7 83 5,7 13 3,2 57 1,3 8 1,1 5 دلكجادادق اا -3

 5,2 71 5,7 73 5,1 21 5,1 21 5,5 38 5,3 33 5,5 28 5,1 77 1,3 77 5,3 71 دل حل ودلق جاال دايقاديا-13
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 ب ادا ةرملا الت وع اقتصج  عجلن القدةا الةضجف( قدج ة الكفجءة)الةرملا الثج دا 

 3,7 108 3,1 110 3,3 117 3,3 185 3,8 133 3,1 131 3,3 188 3,5 107 3,3 117 3,3 113 ق زاز دلكفامل

 3,0 38 3,3 31 3,7 33 3,7 32 3,5 101 3,3 102 3,5 101 3,1 32 3,3 108 3,3 108 دلق جاال دل الا ودلقاساا-3

 3,1 183 3,5 113 3,5 133 3,5 131 3,8 138 3,0 133 3,3 133 3,1 181 3,3 181 3,5 183 كفامل د و  دل ج -5

 3,3 133 3,8 138 3,8 135 3,1 133 8,3 137 8,2 133 3,3 137 3,7 183 3,5 187 3,3 138 كفامل  و  دل م -1

 3,1 185 8,3 138 8,2 135 8,7 137 8,1 133 8,3 138 8,1 137 8,2 135 8,2 138 3,3 138 ق وس أ ود  سأل دلمالال-7

 3,3 32 3,1 102 8,1 181 8,1 183 8,5 131 8,1 133 8,2 180 3,0 101 8,1 183 8,5 113 ادلقكنولوجدلقأذا -2

 3,2 31 3,7 31 3,7 37 3,3 37 3,3 32 3,3 33 3,3 37 3,3 50 3,3 51 3,8 51 حجال دل و -3

 الةرتفسااالعتةج  على االبتكجر بشكل كبدر وهن ةرملا اإل تجندا ( االبتكجر)الةرملا الثجلثا 

 3,1 112 3,1 113 3,0 183 8,3 133 8,1 133 8,3 133 8,7 131 3,0 102 8,3 188 8,2 181 ةودم  ودلق وس ودايقكاس-10

 3,3 188 3,3 181 3,3 182 3,8 131 8,3 133 8,5 133 8,3 135 3,3 102 3,1 182 3,0 138 ق وس دألةما -11

 8,3 103 8,3 118 8,2 113 8,1 182 8,3 131 8,1 131 8,3 138 8,2 107 8,1 113 8,7 113 دايقكاس-18

 

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر
 8017غاال  إل  8002ل نودت  ،تقردر الت جفسدا السجلةدادلمنقام دادق اا  دل الما، -

 

يز داثنا  ن قما ةا قحجاجنا لجسكايز داثنا ةشس لجقناة ال ةا دلجزديس يشك  أ ا ا ةج  نقايج أح ن و أ وم قسقاا لججزديس ةا ك  سكازل من دلسكا :ةالمظا
 .ياةقياسذما آخس  نقان مقوةسقان 8012-8017ةشسل ونقاسنتا م  نقايج ةاما 
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 الةتحلبجت األسجسدا .1
دلمؤ  ات دلينال دلقحقال دادق اا دلكجا، : احقو  مجموةل دلمق جيات دأل ا ال ةج  أسي ل سكايز

. من مجمو  دلنقا  د جمالال دلقا ققح   ةجاتا دلجزديس %52,8دل حل ودلق جاال دايقاديا، وذا قمث  
وكان  11لمسقيل أن أح ن قسقاا لججزديس ضمن ذ ا دلمجموةل ذو د( 85)ونلحت من خل  دلجاو  سدال 

 ي قلكما نلحت أن دلجزديس ققامت . 8013-8013ةاال  38وأ وم قسقاا ذو  8003-8002 لك ةاال 
قح ا  إل وذ د سدج  . 8012-8017ةاال  28دلمسقيل  إل  8017-8011ةاال  22من دلمسقيل  ،مسدقا

ودلق جاال دايقاديا، سغال  ةا قسقاا ومجمو  دلنقا  سكازل دلمؤ  ات، وسكازل دلينال دلقحقال، وسكازل دل حل
 .قسدج  سكازل دادق اا دلكجا

 ركدعة الةؤسسجت .أ 
مجموةل دلمق جيات دأل ا ال خل  دلفقسل لي اما كانت سكازل دلمؤ  ات قمث  دلمشكجل دأل ا ال 

 22، حاث دحقجت دلجزديس دلمسقيل 8017-8015أادمذا ةا دلقح ن خل  دلفقسل  أيا. 8002-8013
 ، إ 8003-8002دل   ا قيس أح ن أادم من  ةاال  8012-8017ل  ةاال نق ل خ 3.1ويس اا 
مسكز  53ةج  دلقودلا، وك يت  8017-8011و 8015-8013 امسقيل مقاسنل ي ام 17و 13ك يت 

 (.أ وم قسقاا) 8013-8018مقاسنل  نل 
ا دلسكازل، قح ن أادم كاةل دلمؤشسدت دلفسةال دلمكونل لت  إل ذ د دلقح ن ةا سكازل دلمؤ  ات سدج  

خا ل دلمؤشسدت دلفسةال لجمؤ  ات دل امل، إا أن دلجزديس م اليل يقح ان أاديتا ةا ك  حقو  دلمجكال، 
قح ان أادم  إل يا ضاةل  .ضامقل  دلقم، د قو احماال دلمجكال دلفكسال، دلماةوةات غاس دلمنقتمل ودلسش

دلمؤشسدت دلفسةال دلمقمثجل ةا دل جوك دألخلدا لجشسكات، دول م اااس دلقادا  ود يلغ، ة الال مجالل 
إن ض   أادم دلمؤ  ات دلخا ل . 1ال، دول حماال دلم قثمساندجدلشسكات، حماال حقو  م اذما دأل

 . ناا كل ض   أادم دلق ا  دلخا  وداسقه ةج  قحساك ةججل دادق اا دلو 
ذا ةاال كفامل  8012-8017ومن أذال دلمشكلت دلقا قق سض دليايل دألةما  دلجزديسال ةاال 

ةاال د ققسدس دل اا ل، دلقضخال م اات و دلح و  ةج  دلقموا ، و  ،ودلياسودسد ال دلحكومال، دلف اا
 (.87)دلضسديا وذو ما ايانه دلشك  سدال 

  

                                                           
1
-world economicforum,the global competitiveness report 2017-2018,opcit,p45. 
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 ( 21)الشكل رقم 
 2112-2111بدئا االعةجل فن النعائر خالل عجم أهم الةسوقجت التن تسترض 

 
 :لةص را

-World economic forum, the global competitiveness report 2017-2018, world economic 

forum, Geneva, 2017, p44.  

نلحت أن دلمشكلت دلخم ل دألكثس إشكالال يالن يل ليايل دألةما  ةا ( 87)من خل  دلشك  سدال 
ذا ةاال كفامل دلياسودسد ال دلحكومال، دلف اا، دلح و  ةج  دلقموا ،  8012-8017دلجزديس خل  ةاال 

 ةج  دلقودلا ليالماي 7.7، 3,3، 18,2، 12,3ةاال د ققسدس دل اا ل، دلقضخال، وكانت ن يتال 
 :الب دا التمتدا .ق 

ض   أادم دلجزديس ةا  إل لججزديس ةا مجموةل دلمق جيات دأل ا ال ( 28)سقيل دلا وا دل يا ةا 
نلحت يادال قح ن أادم دلجزديس ذ ا دلسكازل ( 85)ومن خل  دلجاو  سدال (. دلينال دلقحقال)ذ ا دلسكازل 
مسكز، حاث و    13حاث قح ن قسقاا دلجزديس يمقادس  (أ وم قسقاا )  8015-8013من  ةاال 

نق ل  3,1كما دسقف  مجمو  دلنقا  من . اولل 137من يان  33دلمسقيل  إل  8012-8017دلقسقاا ةاال 
جاو  سدال دلو ،  %11,13يمقادس  إسقفا أ   8012-8017 ةاال نق ل 3,1 إل  8015-8013ةاال 

 .امث  قسقاا دلجزديس وةقا لجمكونات دأل ا ال دلسكازل دلينال دلقحقال( 81)
  

18,9 

12,8 

11,8 

9,4 

7,7 

6,1 

5,3 

5 

4,5 

4,4 

4,3 

3,9 

3,8 

1,7 

0,2 

0,2 

  الحكامية الييقادقاطية كحاءة عول -

 الحلاو -

التمايب على الحصاب -  

الليالة التبقاق عول -  

 التضخل -

الضقا ب معولت -  

الضقييية اللاا ح -  

اليتكاق على البوقة كحاية عول -  

التبليوية العمب أ ممة -  

األال يية العملة أ ممة -  

الاط ية العملة الباى فو اللا وة اللليية العمب أخالديات -  

العاملة للباى التعليمو الملتاى ضعف -  

التحتية الي ية كحاية عول -  

الحكامة التبقاق عول -  

االلقدة الالقيمة -  

العامة الصحة ضعف -  
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 (22)الن ول رقم 
 2112-2112الةؤثرات الفرعدا الةكو ا لركدعة الب دا التمتدا خالل الفترة ترتدق النعائر ضةن 

 دل نل
 دلمؤشسدت دلفسةال

 اولل 137 اولل 132 اولل 133 اولل 133
8002-8003 8013-8015 8011-8017 8017-8012 

 37 101 108 25 جوال دلينال دلقحقال دلكجال
 23 31 107 77 جوال دل س 

 33 57 15 13 دلقحقال ل كك دلحااالجوال دلينال 
 31 105 117 103 جوال دلينال دلقحقال لجمودنئ

 107 117 182 101 جوال دلينال دلقحقال لجنق  دلجو 
 15 13 13 78 كاجومقس/ مق ا  اسدن

 33 38 31 73 نوةال خامات قزواا دلكتسيام
 70 77 31 مؤشس غاس موجوا (دلمحمو )خ و  دلتاق  دلخجو  

 21 23 33 35 خ و  دلتاق  دلثايت

 8003-8002مؤشس غاس موجوا ضمن دلمؤشسدت دلفسةال لسكازل دلينال دلقحقال ل اال 
 من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر

 .8012-8017، 8017-8011، 8015-8013ل نودت  ،تقردر الت جفسدا السجلةدا ،دلمنقام دادق اا  دل الما-

دلمؤشسدت دلفسةال لجينال دلقحقال ل اال  ةا قسقاا دلجزديسأن نلحت ( 81)من خل  دلجاو  سدال 
-8011، أما مقاسنل ي اال 8015-8013دا قح ن ةا جما  دلمؤشسدت مقاسنل ي اال  8017-8012
 كاجو مقس ونوةال خامات قزواا دلكتسيام،/  اسدن ان لال اقح ن  وم مؤشسان ةسةان ذما مق إ،  ة8017

ةقا قح ن ةا مؤشس جوال دلينال  8003-8002ةاال ( 23)أما مقاسنقا م  أح ن قسقاا ةا ذ ا دلسكازل 
 .كاجومقس، خ و  دلتاق  دلثايت/ل وجوال دلينال دلقحقال لجمودنئ، مق ا  اسدنادلقحقال ل كك دلحااا

 :االقتصج  الكلن .ج 
تال ةا قح ان داسقتا م دلجزديس  ومؤشسي اما كانت سكازل دادق اا دلكجا قمث  نق ل دول دادق اا 

، أ يحت قمث  ةامل من ةودم  دنخفاض أادم دلجزديس ةا 8015-8002دلقناة ال خل  دلفقسل 
اولل  137من يان  8012-8017ةاال  71ودا دحقجت دلجزديس دلمسقيل . مجموةل دلمق جيات دأل ا ال
حاث دنخفض مجموةل دلنقا  ( 05سقيل أح ن قسقاا ودلمقاس ا دلم) 8002وذو أ وم قسقاا من  ةاال 

، واقأكا ذا دلقسقاا دلمنخفض من خل  دلياانات 8012-8017نق ل ةاال  3,1 إل نق ل  1,1من 
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     ودلقا نق س  إلاتا ةا دلجاو  . دلكمال دلمسقي ل يالمؤشسدت دلفسةال دلمكونل لسكازل دادق اا دلكجا
 (87)سدال 

 (21)الن ول رقم 
 2111-2112الةؤشرات الفرعدا الةكو ا لركدعة االقتصج  الكلن خالل الفترة فن النعائر ترتدق 

 
 اولل 137 اولل 132 اولل 130 اولل 133 اولل 133
8002-8003 8013-8015 8015-8011 8011-8017 8017-8012 
 دلقامل دلقسقاا دلقامل دلقسقاا دلقامل دلقسقاا دلقامل دلقسقاا دلقامل دلقسقاا

دلمودزنل س اا 
دلناقج / دلحكومال

 دلمحجا د جمالا
2 11,30 80 0,1 185 -1,8 135 -15,3 187 -11,10 

إجمالا دلماخسدت 
دلناقج دلمحجا / دلو نال

 د جمالا
3 / 3 51,1 7 30,8 10 33,1 12 38,1 

 1,3 102 3,2 33 8,3 33 3,3 11 3,5 55 دلقضخال
دلناقج / دلاان دلحكوما

 دلمحجا د جمالا
77 / 5 3,8 5 2,2 3 2,7 10 80,3 

دلق نا  دايقمانا 
 لجاولل

/ / 11 58,1 13 50,2 70 / 70 37,2 

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج : الةص ر
، 8017-8011، 8011-8015، 8015-8013ل نودت  ،تقردر الت جفسدا السجلةدادلمنقام دادق اا  دل الما، -
8017-8012. 

نلحت أن  يا قسدج  دلجزديس سكازل دادق اا دلكجا ا وا ياأل ال لجمؤشسان ( 87)من خل  دلجاو  
-8015دلفسةاان، س اا دلمودزنل دلحكومال ةج  دلناقج دلمحجا د جمالا دل   حق  نقايج  جيال من  ةاال 

 8012-8017اال دنخفاض أ  اس دلنف ، ودلقضخال دل   و   ة إل غاال دلاوال وذ د سدج   إل  8011
 إل دلناقج دلمحجا د جمالا  إل يا ضاةل قسدج  إجمالا دلماخسدت دلمالال يالن يل  .1,3 إل 

سكازل قض    إل وةجاه قحولت سكازل دادق اا دلكجا من سكازل لاةال دلقاسل دلقناة ال لججزديس 38,1%
 .لقاسل دلقناة ال لججزديسد( ض  )
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 :الصما والتسلدم االبت ائن .  
حققت دلجزديس قح ن  فا  ةا قسقاا سكازل دل حل ودلق جاال دايقاديا يم ا   8012-8017 ةاالةا 

قح ن من مجمو  نقا  ذ ا أن اولل، حاث د ق اةت دلجزديس  137من يان  71مسقيقان لقحق  دلمسكز 
ال قح ن ةا دلمؤشسدت دلفسة إل واسج  ذ د دلقح ن   8017-8011مقاسنل ي اال  %1,75دلسكازل ين يل 

      حاث ا قوجا حاات لإل ايل يمسضخا ل دلمؤشسدت دلمسقي ل يال حل،  دلمكونل لت ا دلسكازل،
يا ضاةل  %0,1من  أد  ،(داااز)، كما قنخفض يتا م اات د  ايل ينق  دلمناةل دلمكق يل ادلمل سا

شخ ، كما حاةتت ةاا  100,000حالل ةا ك   75دانخفاض دلن يا لم اات د  ايل يال    إل 
وةس  مؤشس ،  8017-8015حالل خل  دلفقسل  1000ةا ك   81,3دلودةاات من دأل فا  دلسض  

ةا حان  .8012-8017ةاما  نل  75 إل  8017-8011 نل  73,2م ا  دل مس دلمقود  قح ن من 
، وسغال قح ن %37,1 إل  %37,3ديس ةا مؤشس م ا  دالقحا  يالق جاال دايقاديا من قسدج  أادم دلجز 

إا أن ذ د دلقسقاا ا قيس غاس اي  ييجا مث  ( 35)قسقاا دلجزديس ةا سكازل دلجوال دلق جاال دايقاديا 
منتومل دلجزديس دل   ا س  ميالغ مالال كياسل ةا ذ د دلق ا ، ل لك اجا ةج  دلجزديس إةاال ققاال لج

 دلقسيوال ودلقااال يا  لحات جااال
 ةنةوعا تسعدع الكفجءة .2

دلق جاال ودلقاساا، كفامل أ ود  دل ج ، كفامل  و  دل م ، : اناسج ضمن ذ ا دلمجموةل  قل سكايز ذا
من دلمؤشس  %31,3، حجال دل و ، وقمث  ذ ا دلسكايز اق وس أ ود  سأل دلمالال، دلقأذا دلقكنولوج

 ال دلخا ل يالجزديس و ججت دلجزديس ح ا ذ ا دلمجموةل ققاال ةا دلقسقاا دلسكايز من د جمالا لجقناة
قح ن دألادم  إل وذ د سدج   8012-8017ةاال ( أح ن قسقاا) 108 إل  8017-8011ةاال  110
 108س ةا أح ن دألحود  دلمسكز و الال اقج أنهل وسغال ذ د دلقح ن ةا قسقاا دلجزديس إا قدل دلسكايز ةا 
 .8013-8018ةاال  131، وأ وم أادم كان دلمسقيل 8017-8002دلفقسل  خل 
 :التسلدم السجلن والترتدق .أ 

 إل  8013-8018ةاال  102قح ن قسقاا دلجزديس ةا ذ ا دلسكازل م  مسوس دلودت، من دلمسقيل 
إن ض   قسقاا دلجزديس ضمن  8012-8017ةاال  38دلمسقيل  إل ثال  8017-8011ةاال  31دلمسقيل 
( 82)ض   م قوم ك  جوال دلق جاال، ودلقاساا أثنام دل م ، ودلجاو  سدال  إل سكازل ا وا ياأل ال ذ ا دل

 .اوضح  لك
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 (22)الن ول رقم 
تحور ترتدق النعائر فن ضةن الةؤشرات الفرعدا الةكو ا ركدعة التسلدم السجلن والت ردق خالل الفترة 

2112-2111. 
 اولل 137 اولل 132 اولل 133 اولل 133 

 دل نل 
 دلمؤشسدت دلفسةال

8018-8013 8013-8015 8011-8017 8017-8012 

 كال دلق جاال
 

م ا  دالقحا  
 يالق جاال دلثانو 

58 31 31 37 

م ا  دالقحا  
 يالق جاال دل الا

73 72 72 73 

 جوال دلق جاال

 37 25 113 131 جوال نتاال دلق جاال
جوال ق جاال 

 دلسااضاات ودل جوال
183 113 33 38 

 118 187 115 131 جوال مادسل د ادسل
دانقسنات  إل دلو   

 ةا دلمادسل
138 133 183 113 

دلقاساا أثنام 
 دل م 

دلقوةس دلمحجا 
لخامات دلقاساا 
 دلمقخ  ل

132 181 180 113 

 183 131 112 138 مام قاساا دلموتفان

 
 من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر

 8017-8011-8015-8013ل نودت  ،تقردر الت جفسدا السجلةن ،دادق اا  دل المادلمنقام -

م ا  دالقحا  يالق جاال دلثانو  )نلحت أن دلجزديس دذقمت يكمال دلق جاال ( 82)من خل  دلجاو  سدال 
حاث يجغ ةاا دل جيل دلجام اان حودلا  %31,3م ا  دالقحا  يالجام ات ذو  ،% 33,3ذو 

 سدكزةج  ح اا دلجوال دلقا قحق  دلجزديس م ،(8012-8017 الا خل  مو ال دلجام ا  1150000
مؤ  ات دلق جاال دل الا  101مقأخسل ةاتا، سغال دلجتوا دلمي ولل حاث قضال دلشيكل دلجام ال دلجزديسال 

 80مسكز جام ا،  13جام ل، و 50لشيكل من  ا كام  دلو ن وققكون دخواال ق 32ةج   لموزون
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كجال ةجاا لقاساا دلم جمان، ومجحقان، وةج  دلسغال من قح ن  11مادسل ةجاا،  10ماس ل و نال، 
 قيس ةايقا أماال قإا أن جوال دلق جاال دل الا  دلقاساادل فا  ةا قسقاا دلجزديس ةا سكازل دلق جاال دل الا و 

 .زااال قناة ال دلجزديس
اخ  مؤشس دلقاساا أثنام دل م  ةل قزد  دلجزديس قحق  دلمسكز دل شسان دألخاسل، وذ د ي يا  أما ةاما

 إل ض   أاديتا ةا مؤشس دلقوةس دلمحجا لخامات دلقاساا ومؤشس مام قاساا دلموتفان، ودل ان ا وا 
 .دا قثماس دلمحاوا لجق ا  دلخا  ةا قنمال سأل دلما  دليشس 

 كفجءة أسوا  السلع .ق 
قح ان دلقاسل دلقناة ال لججزديس، حاث سقيت  ن أذال نقا  دلض   دلقا قحا منق قيس ذ ا دلسكازل م

ض   أادم جما  دلمؤشسدت  إل  لك  ا وامسدقا دألخاسل، و  10ضمن  8017-8002خل  دلفقسل 
 15قيل دلس )دلفسةال، ما ةام دلمؤشس دلفسةا، دلخا  يمام دلتامنل ةج  دل و  دل   حق  نقايج مقيولل 

اوضح قسقاا دلجزديس وةقا لمكونات سكازل كفامل  و  ( 83)ودلجاو  سدال (. 8012-8017خل  ةاال 
 .دل ج 
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 (29)الن ول رقم 
 2111-2112ترتدق النعائر وفقج لةكو جت ركدعة كفجءة أسوا  السلع خالل الفترة 

 اولل 137 اولل 132 اولل 133 اولل 133 
 دل نل                                                    

 دلمؤشسدت دلفسةال
8002-
8003 

8018-
8013 

8011-
8017 

8017-
8012 

 ل
مناة

دل
 

حجال
 دلم

 ل
مناة

دل
 

 131 131 133 113 دلمناة ل دلمحجال( شال)كثاةل
 15 27 137 13 مام ذامنل دل و 

 103 113 130 113 ة الال  اا ل مكاةيل داحقكاس
 30 38 101 52 ن ا دلضسديا

 131 135 135 112 إجمالا م ا  دلضسايل
 185 181 133 117 ةاا د جسدمدت دلم جويل ليام دلنشا  دلقجاس  

 32 103 38 51 دلودت دللزال ليام دلنشا  دلقجاس 
 110 118 183 101 قكالا  دل اا ل دلزسدةال 

يال
ألجن

ل د
اة 

لمن
د

 

دلقياا  ( م اقات)دنقشاس دلحودجز دلقجاسال 
 دلقجاس 

27 131 185 103 

 187 187 138 182 دلق سافات دلقجاسال
 185 138 131 130 دنقشاس دلمجكال دألجنيال

قأثاس دلقودةا دلقجاسال ةج  دا قثماسدت 
 دألجنيال دلمياشسل

115 132 135 133 

 110 113 131 180 ةيئ د جسدمدت دلجمسكال
مؤشس  دلودسادت كن يل ميوال من دلناقج دلمحجا

غاس 
 *موجوا

111 25 30 

 جوال شسو  دل الا
 183 130 133 131 اسجل دا قجايل اقجاذات دل ملم

 38 30 131 31 (أ  اسجل ق قاا دل جا)ق وس ثقاةل دلم قتجك 
 8003-8002دل ج  خل  ةاال مؤشس غاس موجوا ضمن مؤشسدت دلفسةال لسكازل كفامل أ ود  *

 :من إةادا دل الا يااةقماا ةج : الةص ر
-8011-8013-8018-8003-8002ل نودت،  ،تقردر الت جفسدا السجلةدادلمنقام دادق اا دل الما، -

8017-8017-8012. 
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أن أادم دلجزديس ةا مكونات سكازل كفامل أ ود  دل ج  ض ا  جاد حق  ( 83)من خل  دلجاو  سدال 
ةالماا، أما أ وم أادم لتا ةكان ةاال  183حاث دحق  دلمسقيل ( 8003-8002)ةا أح ن أحودله 

ا أل  ةاال دمقلكت إل ، وذ د دألادم دل ائ ا وا 133حاث دحقجت دلمسقيل ما دي  دألخاسل  8018-8013
مازل قناة ال ةا دلمؤشسدت دلفسةال، ما ةام مؤشس ودحا ذو مام ذامنل دل و  وذو مؤشس ةسةا مسقي ل 

 137ودلمسقيل ( أح ن أادم) 8003 -8002ةاال  13يالقناة ال دلمحجال حاث دحقجت دلجزديس ةاه دلمسقيل 
 80178012و  8017-8011خل  ةاما  15و  27ودلمسقيقان ( أ وم أادم) 8013-8018ةاال 

 .ةج  دلقودلا 
-8018و 8003-8002إجسدم ةاما  13وداس ةاا د جسدمدت دلم وال ليام دلنشا  دلقجاس  ا 

إجسدم، وسغال ذ د دلقح ن إا أن  18ا  8012-8017و 8017-8011ةاما  ، يانما داست8013
شك  أ س  ويجانا دلجزديس قحق  مسدقا مقأخسل ةا ذ د دلمؤشس دلفسةا ي يا قح ن أادم دلاو  دألخسم ي

 8017-8011اوال خل  ةاما  80 لك د ققس دلودت دلم جوا ليام دلنشا  دلقجاس  ةا 
ودحقجت . 8013-8018و 8003-8002اوال خل  ةاما  85و 83مقاسنل م   8012و8017و

دلجزديس مسدقا مقأخسل ةا مؤشس دلفسةا دلخا  يالق سافات دلقجاسال يمقو   دلمسجح يم ا  دلق سافل داس 
، 8017-8011، 8013-8018، 8003-8002خل  أةودال  ليالماي 13، 13,2، 13، 15,1ا 

ومن يان دلمؤشسدت دلفسةال دلقا . ، كما نلحت ض   دلجتوا دلمي ولل لمكاةحل داحقكاس8017-8012
، 31، 38,3قح ن أادم دلجزديس ةاتا ذو مؤشس ن يل دلودسادت من دلناقج دلمحجا د جمالا ودل   داس ا 

 .مسقف ل وذا ن ا 8012-8017و 8017-8011، 8013-8018خل  دألةودال  ليالماي 35,5
و ق وس ثقاةل  دا قجايل اقجاذات دل ملماسجل  إل واشاس دلض   ةا جوال تسو  دل جا 

دلم قتجك قق ال يالض  ، ةالم قتجك دلجزديس  ةج  اسجل ض ا  من دلق وس ودلثقاةل ةاما اق ج  يالجوال 
 أويشك   س    قجاادألادم لجمنقجات دلقا ا قتجكونتا يشك  مقزداا، كما أن دلشسكات ا قودلقكجفل و 
 .دحقااجات دل ملم إل مق وس 
 :كفجءة سو  السةل .ج 

ا قيس قسقاا دلجزديس ةا سكازل كفامل  و  دل م  ذو دألض   من يان دلسكايز داثنا ةشس دلمكونل 
، وكان 8012-8017 اولل ةاال 137من يان  133دلمسقيل لمؤشس دلقناة ال دل المال، حاث دحقجت 

من  137قسقاا ذو دلمسكز  م و أاولل، و  133من يان  183يالمسكز  8011-8010أح ن قسقاا ةاال 
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اوضح قسقاا دلجزديس ةا دلمؤشسدت دلفسةال ( 30)ودلجاو  سدال  8018-8011اولل ةاال  132يان 
 .دلمكونل لسكازل كفامل  و  دل م 

 (31)رقم  ن ولال
                      ترتدق النعائر بجل سبا للةؤشرات الفرعدا الةكو ا لركدعة كفجءة سو  السةل

 2111-2111خالل الفترة 
 اولل 137 اولل 132 اولل 132 اولل 133 

 دل نل                                                   
-8010 دلمؤشسدت دلفسةال

8011 
8011-
8018 

8011-
8017 

8017-
8012 

ونل
مس
دل

 

 107 115 187 33 ن ةا دل لدات يان دل ما  وأ حاا دل م و ا قدل
 33 113 185 105 مسونل قحااا دألجوس
 103 111 73 72 (دلق اان ودلف   من دل م )مماس ات دلقوتا  

 73 73 83 83 ام دلخامل نتدقكالا  

 قأثاس دلضسديا ةج  حودةز دل م 
غاس مؤشس 
 *موجوا

مؤشس غاس 
 *موجوا

23 25 

ذا
مود
  لج

ف ا
ال دل

خاد
ا ق

د
 

 111 188 131 105 دألجوس ود نقاجال  
 138 135 133 183 (دلمؤذجل)داةقماا ةج  د ادسل دلمتنال 
 183 111 131 185 دلقاسل ةج  داحقفات يالمودذا
مؤشس غاس  داسل دلاولل ةج  ج ا دلمودذا

 موجوا
مؤشس غاس 

 موجوا
185 187 

 133 131 187 180 مشاسكل د ناث ةا دول دل م 

مؤشس غاس موجوا ضمن دلمؤشسدت دلفسةال دلمكونل لسكازل كفامل  و  دل م  خل  ةاما *
 .8018-8011و 8010-8011
 من إةادا دل الا يااةقماا ةج : الةص ر

، 8013-8011، 8011-8010ل نودت  ،تقردر الت جفسدا السجلةدادلمنقام دادق اا  دل الما، -

 .8012-8017و 8011-8017
 يا ةا دلقسقاا دلمنخفض لسكازل كفامل  و  دل م  اسج  دلنلحت أن ( 30)من خل  دلجاو  سدال 

لجمودذا وقزادا خ وسل ذ د دألادم غاس مشج  و دلف ا  لك م ددن ادال دا قخادال  إل ل  و يالاسجل دأل
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مشاسكل د ناث ةا دلقول دل م  ، كما دحقجت دلجزديس مسقيل مقأخسل ةا دلقاسل ةج   ض  ي فل خا ل 
دلح و  ةج  ةس  ةم  خاسج  إل حاث اأم  دلكثاس من دلموذويان ( ذجسل دل قو ) اداحقفات يالمودذ

ل ودلقاسل ودحقجت دلجزديس ك لك مسدقا مقأخس ةا دألجوس ود نقاجال، داةقماا ةج  د ادسل دلمتنا. دلجزديس
 (دل قو )ةج  ج ا دلمودذا 

وا قيس  و  دل م  دلجزديس  غاس مسن ياسجل كياسل، حاث دحقجت دلجزديس مسدقا مقأخسل ةاما اق ج  
ما أ .ن ةا ةلدات دل م  يان دل ما  وأ حاا دل م ، مسونل قحااا دألجوس، مماس ات دلقوتا و ايالق 

قكجفل ة   دل ام  ةا دلجزديس مقا ه ي اا دأل ايا  دلجاسال داست )دلخامل دنتامأاديتا ةا مؤشس  قكالا  
وسغال دلجتوا  .وقأثاس دلضسديا ةج  حودةز دل م  مقيو ( أ يو  ةج  دلقودلا 17,3، 17,3، 17ا 

ا لال قأقا يالنقايج أنتدلمي ولل من  س  دلاولل لقح ان تسو   و  دل م  ويجوغ دألذاد  دلم  سل، إا 
 .دلمسجو منتا

 :األسوا  الةجلدا تحور -ا
 8017-8011مقاسنل ا ةاال  8012-817ةاال مسدكز  7يالسغال من قح ان قسقاا دلجزديس ا 

ةاال  185حقللتا دلمسقيل إ، إا أن سكازل ق وس دأل ود  دلمالال ق قيس ثالث أ وم سكازل ي(138دلمسقيل )
فسةال دلمكونل لسكازل دلقح ن دلمجحوت ةا جما  دلمؤشسدت دل إل واسج  ذ د دلق وس  8017-8012

 .(31)ق وس دأل ود  دلمالال وذو ما اوضحه دلجاو  سدال 
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 (31)الن ول رقم 
 2111-2113تحور ترتدق النعائر فن الةؤشرات الفرعدا الةكو ا لركدعة تحور األسوا  الةجلدا خالل الفترة 

 
 اولل 137 اولل 132 اولل 132 

 دل نل                               
 دلمؤشسدت دلفسةال

8013-8013 8011-8017 8017-8012 

امل
لكف
د

 

 181 131 131 قوةس دلخامات دلمالال
 31 35 133 قحم  دلخامات دلمالال( دلقاسل)إمكانال 

 113 183 132 دلقموا  من خل   و  دأل تال دلمحجال
 111 188 21  تولل دلح و  ةج  دلقسوض

 72 25 183 قودةس سأل دلما  دلمخا س
 115 183 130 دلينوك(  لمل)دول 

ثقل
دل

 

 180 183 138 سد  دلمالالو قنتاال  و  دأل
 101 102 112 مؤشس دلحقودل دلقانونال

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج : الةص ر 
 8017-8011، 8013-8013ل نودت  ،تقردر الت جفسدا السجلةدادلمنقام دادق اا  دل الما، -
 .8012-8017و

 8013-8013أح ن أادم، وأادم ةاال  8012-8017ا قيس أادم سكازل ق وس دأل ود  دلمالال ل اال 
 إل وذ د سدج  .  نودت دألخاسل، وا قيس أادم دلجزديس ةا ذ ا دلسكازل ض ا  جاد 10أ وم أادم، خل  

 .ةاال كفامل ودلثقل ةا دأل ود  دلمالال 
 :نالتأهق التك ولون .ه 

ضمن مجموةل ق زاز دلكفامل  اةا سكازل دلقأذا دلقكنولوج 8012-8017قح ن أادم دلجزديس ةاال 
مقاسنل يالمسقيل ، اولل  137من يان  32لق جا  أح ن أادم خل  ةشس دل نودت دألخاسل محققل دلمسقيل 

 8013-8013ةاال ولل ا 132من يان  131، ودلمسقيل 8017-8011ةاال اولل  132من أ    102
دل  دلققاال  دلقح نذ د ، حاث اسج  (أ وم أادم لججزديس ةا دل شس دل نودت دألخاسل ضمن ذ ا دلسكازل)

 .(38)دلمؤشسدت دلفسةال وذو ما ايانه دلجاو  سدال  منمجموةل  دلمحسز ةا
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 (32)الن ول رقم 
-2113خالل الفترة  نالتك ولون ترتدق النعائر بجل سبا للةؤشرات الفرعدا الةكو ا لركدعة التأهق

2111. 
 اولل 137 اولل 132 اولل 132 

 دل نل                              
 دلمؤشسدت دلفسةال

8013-8013 8011-8017 8017-8012 

اا 
ةقم

د
(

ينا
ق

 )
وجا

كنول
دلق

 ا

 113 185 133 قودةس أحادث دلققناات
 181 182 137 ددقنام دلقكنولوجاا ةج  م قوم دلشسكل

 113 181 182 ادا قثماس دألجنيا دلمياشس ونق  دلقكنولوجا

وجا
كنول

ال ق
خاد

د ق
 ا

ت 
وما
م ج
دل ات

 ا
داق
و

 

 30 35 113 م قخامو دانقسدنت
 20 23 30 (دلثايت)مشقسكو خامل دانقسدنت دل سا  دلقاة  

 21 20 100 ن ا  قساا دانقسدنت
مشقسكو خامل دانقسدنت دل سا ل دلقاة  

 (دلمقنقجل)
131 25 27 

 70 77 21 دشقسدكات دلتاق  دلمحمو 
 21 23 32 خ و  دلتاق  دلثايت

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر
، 8017-8011، 8013-8013ل نودت  ،تقردر الت جفسدا السجلةدادلمنقام دادق اا  دل الما، -

8017-8012. 
دلجزديس ةا سكازل دلقأذا دلقكنولوجا سغال قح انه ةاال نلحت أن ض   ( 38)من خل  دلجاو  سدال 

حاث دحقجت دلمسقيل  ادلقكنولوجا( قيقا)دنخفاض داةقماا  إل ل  و ، ا وا يالاسجل دأل8017-8012
ةج  م قوم دلشسكل، ودا قثماس  اقنام دلقكنولوجادةا مؤشس قودةس أحاث دلققناات، د 113و  181، 113

دلم جومات  ا، ةج  دلقودلا، أما أادمذا ةا مؤشس د قخادال قكنولوجااولوجاق  دلقكنندألجنيا دلمياشس و 
من ةاا  %38,3من حاث ةاا م قخاما دانقسدنت  30وداق اات، ةقا دحقجت دلجزديس دلمسقيل 

م قخاما من يان  1,3 إل ( ةالال دل سةل)و   ةاا مشقسكو دانقسدنت دلثايقل دلشسا ل دلقادا  و دل كان، 
أما مشقسكو . دلم قخاال/ ثانال/ كاجو ياات 30 إل شخ ، كما و   ن ا  قساا دانقسدنت  100ك  

وةجاه ا قيس أادم دلجزديس ةا . شخ  100م قخاما من يان ك   31,2 إل دانقسدنت دلمقنقجل دلقاة  
 .ذناك مجا  لق واس دألادم ةاه دلم جومات وداق اات مقيو  وا ازد  امؤشس د قخادال دلقكنولوجا
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 :منم السو  .و 
دلقاسل دلقناة ال دلقا ققمق  يتا ةا  إل ققمق  دلجزديس يقاسل قناة ال ةا سكازل حجال دل و ، وذ د سدج  

اولل ةاال  137من يان  31ك  من حجال دل و  دلمحجا ودلخاسجا، حاث دحقجت دلجزديس دلمسقيل 
خل  ةشس  نودت دألخاسل، أما أ وم قسقاا لتا كان ةاال  ودل   ا قيس أح ن قسقاا لتا 8017-8012
اوضح قسقاا دلجزديس ةا دلمؤشسدت ( 33)ودلجاو  سدال . اولل 133من يان  51يالمسكز  8002-8003

 .دلفسةال دلمكونل لسكازل حجال دل و 
 (33)الن ول رقم 

 .2111-2112الفترة ترتدق النعائر فن الةؤشرات الفرعدا الةكو ا لركدعة منم السو  خالل 
 اولل 137 اولل 132 اولل 133 

 دل نل
 دلمؤشسدت دلفسةال

8002-8003 8011-8017 8017-8012 

 38 33 58 مؤشس حجال دل و  دلمحجا
 32 33 31 مؤشس حجال دل و  دلخاسجا

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج : الةص ر
 .8012-8017، 8017-8011، 8003-8002ل نودت  ،تقردر الت جفسدا السجلةندلمنقام دادق اا  دل الما، -

ن أادم دلجزديس ةا مؤشس حجال دل و  دلمحجا ةا قح ان م قمس نلحت أ( 33)من خل  دلجاو  سدال 
-8017ةاال  38ثال دلمسقيل  8017-8011ةاال  33دلمسقيل  إل  8003-8002ةاال  58من دلمسقيل 

-8012سدج  حاث كان قسقاا دلجزديس ةاال ، ةا حان كان أادم مؤشس حجال أ ود  دلخاسجا ةا ق8012
 إل وذ د سدج   8012-8017ةاال  32، ثال دلمسقيل 8017-8011ةاال  33، ثال 31دلمسقيل  8003
 .أ  اس دليقسو ل ااسدت دلجزديسال نقاجل دنخفاض قسدج  د
 ةنةوعا عواةل التحور واالبتكجر .3

ةقياس أن إدلقا أحسزقتا دلجزديس يمن إجمالا دلنقا   %5,3قمث  سكازل ةودم  دلق وس ودايقكاس 
دلجزديس ددق اا ماةوةا ي ودم  د نقاج وةقا لمؤشس دلقناة ال دل المال، وقضال ذ ا دلمجموةل سكازقان ذما 

-8017اولل ةاال  137من يان  112ودحقجت دلجزديس دلمسقيل . سكازل ق وس دألةما ، وسكازل دايقكاس
ودلمسقيل  8011-8010ةاال ( أح ن أادم) 102سقيل اولل، ودلم 132ضمن  113مقاسنل م   8012
 .8013-8018ةاال ( أ وم أادم) 133
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 :تحور األعةجل .أ 
اولل  137من يان  188مكانل ض افل ةا سكازل ق وس دألةما  حاث دحقجت دلمسقيل  قحق  دلجزديس

( اأ وم قسقا) 133، ودلمسقيل 8017-8011اولل ةاال  132من يان  181دلمسقيل و  8012-8017ةاال 
وذ د . 8011-8010ةاال  133من يان ( أح ن أادم) 102ودلمسقيل  8013-8018ةاال  133من يان 
 .اوضح  لك( 33)ودلجاو  سدال . ض   نقايج دلمؤشسدت دلفسةال دلمكونل لت ا دلسكازل ل إا وا 
 

 (32)الن ول رقم 
                                 تحور ترتدق النعائر فن الةؤشرات الفرعدا للةكو ا الركدعة تحور األعةجل

 2111-2111خالل الفترة 
 

 اولل 137 اولل 132 اولل 133 اولل 133 
 دل نل

 دلمؤشسدت دلفسةال
8010-8011 8018-8013 8011-8017 8017-8012 

 103 102 183 53 حجال دلموساان دلمحجاان
 183 130 137 105 جوال دلموساان دلمحجاان

 107 115 133 181 حالل دلقنمال
 105 33 133 183  يا ل دلمازل دلقناة ال
 25 103 133 183 دق ا   ج جل دلقامل

 185 118 133 103 دلقحكال ةا دلقوزا  دلاولا
 100 102 131 23 ق وس ةمجال د نقاج

 182 185 133 105 ن ا  دلق وا 
 138 183 133 111 دلسغيل ةا قفواض دل ج ل

 138 135 133 183 دلمتنالداةقماا ةج  د ادسل 

 :من إةادا دل الا يااةقماا ةج : الةص ر
، 8013-8018، 8011-8010، ل نودت تقردر الت جفسدا السجلةدادلمنقام دادق اا  دل الما، -

8011-8017 ،8017-8012. 
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 :االبتكجر .ق 
مسدكز حاث دحقجت دلمسقيل  2ا  8012-8017قح ن قسقاا دلجزديس ةا سكازل دايقكاس خل  ةاال 

مسكزد مقاسنل ي اال  37، وقح نت ا 8017-8011مقاسنل ي اال  137من أ   ( أح ن قسقاا) 103
، وذ د دلقح ن (اولل ودل   ا قيس أ وم قسقاا لججزديس 133من أ    131دلمسقيل )، 8018-8013
 .(35)قح ان قسقاا دلجزديس ةا دلمؤشسدت دلفسةال، و لك ةج  دلنحو دلموضح ةا دلجاو  سدال  ل إا وا 
 

 (33)الن ول رقم 
 2111-2112تحور ترتدق فن الةؤشرات الفرعدا الةكو ا لركدعة االبتكجر خالل الفترة 

 
 اولل 137 اولل 132 اولل 133 

 دل نل
 دلمؤشسدت دلفسةال

8018-8013 8011-8017 8017-8012 

 111 118 133 دلقاسل ةج  دايقكاس
 33 33 131 جوال مؤ  ات دليحث دل جما

 103 113 133 إنفا  دلشسكل ةج  دليحث ودلق واس
ةا مجا   تدلجام ات ودل ناةا نن ياو ادلق 

 دليحث ودلق واس
133 180 185 

 33 105 138 دلمققامل امشقساات دلحكومل لمنقجات دلقكنولوجا
 23 21 78 دل جمام ودلمتنا انقوةس 

 35 33 31 يسدمل داخقسد 
 38 102 138 حماال دلمجكال دلفكسال

 
 من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر

 .8012-8017، 8017-8011، 8013-8018ل نودت  ،تقردر الت جفسدا السجلةن دلمنقام دادق اا  دل الما،-
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دلمؤشسدت دلفسةال دلمكونل لسكازل دايقكاس، ما ةاد دلمؤشس ض   جما  ( 35)من خل  دلجاو  سدال 
 .دلفسةا دلخا  يقوةس دل جمام ودلمتنا ان دل   دحقجت ةاه دلجزديس مسدقا مقيولل

ونجخ  من دلاسد ل دلقف اجال لجسكايز داثنا ةشس لجقاسل دلقناة ال أن نقايج دلجزديس ةا مجا  دلقاسل 
أ  )مؤشس ةسةا  13ةا  137-33دحقجت دلمسقيل يان  8012-8017دلقناة ال ض افل، ةفا ةاال 

مؤشس ةسةا  33ةا  38-37ودحقجت دلمسقيل يان (. من مجمو  دلمؤشس دلفسةال %55,81حودلا 
ةا  ي ل مؤشسدت ةسةال ةق   31-1ودحقجت دلمسقيل يان ( من مجمو  دلمؤشسدت دلفسةال 32,1%)
مؤشسدت ةسةال  ةشسل اوضح أح ن  وأ وم( 31)دال ودلجاو  س (. من مجو  دلمؤشسدت دلفسةال 1,13%)

 .ةا دلجزديس
 (32)الن ول رقم 

 2112-2111فوقج وا خفجضج فن النعائر عجم تأكثر عشر ةؤشرات فرعدا 
 ( ولا 131)الترتدق  أكثر عشر ةؤشرات فرعدا ا خفجضج ( ولا 131)الترتدق  أكثر عشر ةؤشرات فرعدا قوة

دلناقج دلمحجا دلاان دلحكوما لن يل من 
 د جمالا

 183 دول م اااس دلقادا  ود يلغ 10

 135 ة الال مجالل دلشسكات 15 احاات د  ايل يالمل سا
 131 دول حماال دلم قثمسان 03 ةج  يايل دألةما  اقأثاس مسض ودلملسا

 183 مام قاساا دلموتفان 1 دنقشاس مسض داااز
 131 دلمناة ل دلمحجال( شال)كثاةل  33 قأثاس مسض داااز ةج  يايل دألةما 

 131 إجمالا م ا  دلضسايل 38 مؤشس حجال دل و  دلمحجا

 33 دلناقج دلمحجا د جمالا
قأثاس دألةما  دلقجاسال ةج  
 دا قثماس دألجنيا دلمياشس

133 

قكالا  مودجتل دل ن  ودلجسامل ةج  
 منشآت دألةما 

 138 داةقماا ةج  د ادسل دلمتنال 32

 133 مشاسكل د ناث ةا دول دل م  37 م ا  دالقحا  يالق جاال دلثانو 
 138 دلسغيل ةا قفواض دل ج ل 32 مؤشس حجال دل و  دلمحجا

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر
-wordeconomicforuml,the global competitiveness report 2017-2018,world economic 

forum,Geneva,2017,p45. 

 

 



 التحليل النظري للبيئة وقضاياها

 

263 
 

 الرابع           دراسة تحليلية النعكاسات القضايا البيئية على القدرة التنافسية وتحول الجزائر نحو اإلقتصاد األخضر الفصل 

 تملدل الق رة الت جفسدا الةست اةا فن النعائر: ثجلثج
م  ق وسدت ودلقخاسدت دلمقلحقل ةا دادق اا دل الما وما نقج ةنتا من متاذس دشسنا لتا ةا دلف و  
 دل ايقل أ يحت دلقضااا دليايال ومق جياقتا ودا قادمل  دت أذمال د وم ةا دلحفات ةج  دأل ود 

ن اسد ل دن كا ات دلقضااا دليايال دل المال ةج  دلقاسل دلقناة ال إومن ذنا ة. دلخاسجال وةقح أ ود  جااال
ونقاسنتا يالقاسل ( دلقسكاز ةج  دلي ا دليايا)دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل  قناو للدق اا دلجزديس  ا قجزال 

 .دلقناة ال
 ج الة ت ى االقتصج ي السجلةنالق رة الت جفسدا الةست اةا للنعائر مسق ة ا .1

ن دلق س  دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل ألددلقاسل دلقناة ال للدق اا دلجزديس   اقال  إل ي ا أن ق سدنا 
 ح ا منتج دلمنقام دادق اا  دل الما

 :رؤدا تملدلدا لةرتبا النعائر فن ةؤشر الت جفسدا الةس ل لالست اةا .أ 
قضمن مؤشس دلقناة ال دلم ا  دا قادمل ةاال ( دلقاسل دلقناة ال دل المال)خس ققساس دةالماا أشاس 

نق ل، ودحقجت ك  من  1,20ق اس  وا سد دلقسقاا دل اال يمجمو  نقا  داسا  إل ،  8013-8015
 ت دلجزديسودحقج ،دلمسدقا دلثانال و دلثالثل ودلسدي ل ودلخام ل ةج  دلقودلا وألماناا وذولناد ددلنسواج وةنجنا

ق وس قسقاا دلجزديس ةا  اوةاما اج. نق ل 3,73اولل يمجمو  نقا  داسا  113من أ    73دلمسدقا 
 .(37)مؤشس دلقناة ال دل المال دلم ا  لل قادمل ودل   اوضحه دلجاو  سدال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التحليل النظري للبيئة وقضاياها

 

264 
 

 الرابع           دراسة تحليلية النعكاسات القضايا البيئية على القدرة التنافسية وتحول الجزائر نحو اإلقتصاد األخضر الفصل 

 (31)الن ول رقم 
 .2113-2112الت جفسدا السجلةدا الةس ل لالست اةا خالل الفترة تحور ترتدق النعائر فن ةؤشر 

 دل نل
 دلمؤشس

8018-8013 8013-8013 8013-8015 
دلقسقاا من 

 لدلاول
 داقجاا دلنقا 

دلقسقاا من 
 لدلاول

 داقجاا دلنقا 
دلقسقاا من 

 لدلاول
 داقجاا دلنقا 

 - 3,02 133من  73 - 3,73 132من 100 - 3,78 133من 110 مؤشس دلقناة ال دل المال

  3,23 113من  15  3,32 181من  21  3,31 73من  78 سكازل دا قادمل داجقماةال

  3,01 73من  72 سكازل دا قادمل دليايال
من  110

181 
  3,52 113من  31  3,88

مؤشس دلقناة ال دل المال دلم ا  
 لل قادمل

  3,73 113من  73  3,35 181من  33  3,11 73من  72

 :الةفجتدح
 %80+ إل  %15+قخاس مؤشس دلقناة ال دل المال ين يل يان  
 %15+ إل  %05+قخاس مؤشس دلقناة ال دل المال ين يل يان  

 %5+ إل  %5-قخاس مؤشس دلقناة ال دل المال م ققس يان 
 %5- إل  %15-قخاس مؤشس دلقناة ال دل المال ين يل يان 

 %15- إل  %80-دلقناة ال دل المال ين يل يان قخاس مؤشس 
 من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر

 .8015-8013، 8013-8013، 8013-8018ل نودت،  ،تقردر الت جفسدا السجلةن ،دلمنقام دادق اا  دل الما -
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ومجمو  نقا تا ةا مؤشس دلقناة ال دل المال ن قسقاا دلجزديس أنلحت ( 37)من خل  دلجاو  سدال 
اولل  113من أ    73حاث دحقجت دلجزديس دلمسقيل  8015-8013دلم ا  لل قادمل دا قح ن ةاال 

اولل ومجموةل نقا  داس ا  181من أ    33نق ل، مقاسنل، يالمسقيل  3,73نقا  داس ا   يمجمو 
ةاال  نق ل 3,11اولل ومجمو  نقا   73من أ    72، ويالمسقيل 8013-8013نق ل ةاال  3.35
-8013وا وا ذ د دلقح ن ةا أادم مؤشس دلقناة ال دل المال دلم ا  لل قادمل ل اال . 8018-8013
دا قادمل دليايال  نقح ن أادم سكازقا إل  8013-8013و 8013-8018، مقاسنل ي اما 8015

دلقناة ال دل المال دلم ا  لل قادمل  ةان أادم دلجزديس مؤشس إودا قادمل داجقماةال وي فل ةامل ة
 .ض ا 

 :ةقجر ا أ اء النعائر فن ةؤشر الت جفسدا السجلةدا وةؤشر الت جفسدا السجلةدا الةس ل الست اةا .ق 
دا قادمل، حاث  لنلحت دنخفاض دلقاسل دلقناة ال لججزديس ةنا مسدةا( 37)من خل  دلجاو  سدال 

 3,35، 3,11 إل  3,02و 3,73، 3,78دنخفض مجمو  نقا  دلجزديس ةا مؤشس دلقناة ال دل المال من 
، ةج  دلقودلا، ةنا داخا  8015-8013، 8013-8013، 8013-8018نق ل خل  أةودال  3,37و

 .دا قادمل دليايال وداجقماةال
ةا دنخفاض دلقاسل دلقناة ال أكيس من قأثاس سكازل كما نلحت إن قأثاس سكازل دا قادمل دليايال 

        ،%13,03 –ةا دا قادمل دليايال ا ( نخفاضاد)حاث داس دقجاا دلقخاس . دا قادمل داجقماةال
ةا سكازل دا قادمل داجقماةال ( دانخفاض)وذو أكيس من داقجاا ةا دلقخاس  %18,85-و  15,03%-

-8013، 8013-8013، 8013-8018خل  أةودال  %3,11-و  %2,12-، %11,8-ودلمقاسل ا 
ن دل ودم  دليايال وداجقماةال أثست  جيا ةج  دلقاسل دلقناة ال لججزديس، إا إوةجاه ة. ةج  دلقودلا 8015

 .أن قأثاس دل ودم  دليايال كان أكيس
 :2113-2112األ اء التفصدلن لركدعة االست اةا البدئدا خالل عجم  .ج 

 إل ا ندا قادمل دليايال ةج  دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل لججزديس، ااة  لسكازل دل جيا دلكياسإن دلقأثاس 
م سةل مود ن دلقول ودلض   ةاتا، و دك من خل   أج دألادم دلقف اجا لت ا دلسكازل من  إل دلق س  

 .اسد ل دلمؤشسدت د حام ةشس دلمكونل لجسكازل
 قنفا  دلجوديح  ،ليايال أسي ل مؤشسدت ةسةال ذا دلجوديح دليايالققضمن دل اا ل د: السدجسا البدئدا

اوضح ( 32)ودلجاو  سدال  .ةاا دلم اذادت دلاولال دلم اا  ةجاتا ،دليايال، دلحماال دلياولوجال لألسض
 .8015-8013، 8013-8013ا أادم دلجزديس ةا ذ ا دلمؤشسدت دلفسةال خل  ةام
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 (32)الن ول رقم 

 2113-2112، 2112-2113خالل عجةن  الفرعدا للسدجسا البدئدا فن النعائرأ اء الةؤشرات 
 دل نل               

 دلمؤشسدت دلفسةال
2113-2112 2112-2113 
 دلنقا  اولل 113دلقسقاا من  دلنقا  اولل 185دلقسقاا من أ   

 8,73 103 8,50 117 دلجوديح دليايال
 8,52 103 8,32 111 قنفا  دلجوديح دليايال

مام )دلحماال دلياولوجال لألسض 
من  %17قحقا  دليجا ذا  حماال 

 (ادخ  حاواذا لخل  من قل قنموا
23 1,31 22 1,31 

ةاا دلم اذادت دلاولال دلم اا  
 ةجاتا

21 12 72 12 

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر
  - http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/downloads/ last visit 

02/02/2018. 

دليايال  حمؤشس  دلجوديةا  8015-8013قح ا أادم دلجزديس خاا ةاال ( 32)من خل دلجاو  سدال 
ةج  دلقودلا  8,52و 8,73يمجموةل نقا   103و 103وقنفا  دلجوديح دليايال حاث دحقجت دلجزديس دلمسقيل 

 8013-8013ةج  دلقودلا خل  ةاال  8,32و 8,50ويمجمو  نقا   111و 117مقاسنل ا دلمسقيل 
ادت دلاولال دلم اا  ةجاتا، وي فل يانما د ققس أادم مؤشس  دلحماال دلياولوجال لألسض وةاا دلم اذ

دلجوديح دليايال  إل ن أادم ذ ا دلمجموةل من دلمؤشسدت ا قيس ض ا  وا وا ذ د دلض   إإجمالال ة
 .وقنفا ذا
 د جتاا : اقضمن د قخادال دلمودسا دلمقجاال دلمؤشسدت دلفسةال دلقالال:استخ ام الةوار  الةتن  ة

. دل حا، قخاس دلخ ام دلحسج، د ةسد  ةا د قخل  دل مكدلمايا دأل ا ا، م الجل مااا دل س  
 (33)ونقايج دلجزديس ةا ذ ا دلمجموةل موضحل ةا دلجاو  سدال 

 
  

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/downloads/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/downloads/
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 (39)الن ول رقم 
 2113-2112أ اء الةؤشرات الفرعدا الستخ ام الةوار  الةتن  ة فن النعائر عجم  

 الس قققا                                            
 ةؤشرات الفرعداال

2112 – 2113  
 الترتدق ةن 

  ولا  113بدن 
 ال قجح

 إل ن يل إجمالا دلم حويات دل نوال من دلمااا )د جتاا دلمايا دأل ا ا 
 (إجمالا د مادادت دل نوال دلمقجاال

31 3,33 

 33,13 30 م الجل مااا دل س  دل حا
 2.40- 51 قخاس دلخ ام دلحسج
 0,17 32 دل مك د ةسد  ةا د قخل 

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر
  - http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/downloads/last visit 

02/02/2018. 

إجمالا  إل نلحت أن ن يل إجمالا دلم حويات دل نوال من دلمااا ( 33)من خل  دلجاو  سدال 
، وةجاه دحقجت دلجزديس مسدقا 3,33داست ا ( د جتاا دلمايا دأل ا ا)د مادادت دل نوال دلمقجاال 

ا، أما مؤشس م الجل مااا دل س  دل ح( اولل 113من أ    31دلمسقيل )مقأخسل ةا ذ د دلمؤشس 
ةج   32، 51، 30حقجت دلجزديس مسدقا مقيولل أوقخاس دلخ ام دلحسج، ود ةسد  ةا د قخل  دل مك ة

ن أادم د جمالا لت ا دلمؤشسدت دلمكونل لمجموةل د قخادال إ، وي فل ةامل ة8015-8013دلقودلا ةاال 
 .دلمودسا دلمقجاال مقو  ل

 ثانا أك اا دلكسيون  من كثاةلك  قضمن مجموةل قاذوس دليايل :ت هور البدئاco2 قسكاز ،
 (30)وأادم دلجزديس ةا ذ ا دلمجموةل وضحل ةا دلجاو  سدال . دلج امات، وجوال دليايل دل يا ال

 (21)الن ول رقم 
 .2113-2112، 2112-2113عجةن  لأ اء الةؤشرات الفرعدا لت هور البدئا فن النعائر خال 

 الس ا
 الةؤشرات الفرعدا

2113-2112 2112-2113 
 دلنقا  اولل 113دلقسقاا من  دلنقا  اولل 181دلقسقاا من 

لك   co2كغ من )كثاةل ثانا أك اا دلكسيون 
 3,02 37 8,32 30 (دل ادل إ قتلككغ من 

ماكسو غسدال لك  مقس )قسكاز دلج امات 
 7,17 51 5,17 31 (مك ا

 3,32 103 3,01 113 جوال دليايل دل يا ال
 من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر

-http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/downloads/last visit 
02/02/2018. 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/downloads/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/downloads/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/downloads/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/downloads/
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، co2دج  قسقاالا دلجزديالس ةالا مالؤثس  كثاةالل ثالانا أك الاا دلكسيالون نلحت قس ( 30)من خل  دلجاو  سدال 
-8013وسغال ذ د دلقسدج  إا أن أادم مؤشس قسكاز دلج الامات مقيالو  حاالث دالاس ةالاال . وقسكاز دلج امات

مالالا نلحالالت قح الالن أادم دلجزديالالس ةالالا مؤشالالس جالالوال دليايالالل كماكالسو غالالسدال لكالال  مقالالس مك الالا،  7,17ا  8015
، 8013-8013ةالاال  113مقاسنالل يالمسقيالل  113مالن أ ال   103دلجزديالس دلمسقيالل دل يا ال حاث دحقجت 

 الفل ةامالل ا قيالس أادم دلجزديالس ضال ا  ةالا يو . وسغال ذال د دلقح الن إا أن أادم ذال د دلمؤشالس ا قيالس ضال ا 
 (.دلقاذوس دليايل)ذ ا دلمجموةل 

ض   دألادم ةا  إل ج  مما  ي  ن قنقج أن أادم دلجزديس ةا سكازل دا قادمل دليايال ض ا  وذ د سد
 :دلمؤشسدت دلقالال

 دلجوديح دليايال. 
 قنفا  دلجوديح دليايال. 
 دلحماال دلياولوجال لألسض. 
 د جتاا دلمايا دأل ا ا. 
 كثاةل ثانا أك اا دلكسيون. 
 جوال دليايل دل يا ال. 
 (:solability)الق رة الت جفسدا الةست اةا للنعائر مسق ة اج سوالبدلقن .2

  ةا ققساس دلقاسل دلقناة ال لو دحقجت دلاو  د  كناناةال دلمسدقا دلخم ل دأل ،8017ةا ةاال 
، ددلنسواج، أا جنا)، حاث ققوا دل واا دلقاسل دلقناة ال قجاتا دليجادن د  كناناةال دألسي ل دألخسم دلم قادمل

ناوزاجناد، )سويال أو ل  قوجا ثلث او  لا ت و ومن يان ةشسان اولل دأل(. ةنجناد، دلادنماسك ةج  دلقودلا
ودحقجت دلوااات دلمقحال (. ، ةج  دلقودلا80، 11، 13حاث دحقجت دلمسدقا  نكوساا دلجنويال ودلاايا

 .1اولل 120من أ    83دألمساكال دلمسقيل 
 تملدل تحور ترتدق النعائر فن الق رة الت جفسدا السجلةدا الةست اةا .أ 

 115مؤشس، ودحقجت دلجزديس دلمسقيل  103من  8017ل اال اقكون مؤشس دلقناة ال دل المال دلم قادمل 
من أةض   أد  %38,83نق ل، م ججل  31,0اولل، يمجمو  نقا  داس ا  120من أ    8017ةاال 
وأكيس من أ وم ( نق ل 33,7)من مقو   دألادم دل الما  %1,12من  أد و ( نق ل 10,5دل واا )أادم 

 (.82)ا اوضحه دلشك  سدال م ذوو ( نق ل 30,8دل سد  ) %35,73أادم ا 
                                                           

1-solability,the global sustainablecompetitiveness index 2017,op.cit,p10 
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 (22)الشكل رقم 
 2111لنعائر خالل عجم لالق رة الت جفسدا الةست اةا 

 
 من إةادا دل الا يااةقماا ةج : الةص ر

-solability, the global sustainablecompetitiveness index 2017, salability, south korea, 2017,p10. 

 (31)دلجزديس ةا مؤشس دلقناة ال دل المال دلم قادمل ةتو موضح ةا دلشك  سدال أما ةاما اخ  ق وس قسقاا 
 (21)رقم  ن ولال

 .2111-2112خالل الفترة  الةست اةا تحور ترتدق السجم للنعائر فن ةؤشر الت جفسدا السجلةدا

 دل نودت

8018 8013 8013 8015 8011 8017 
دلقسقاا 
من 
171 
 اولل

 دلنقا 

دلقسقاا 
من 
171 
 اولل

 دلنقا 

دلقسقاا 
من 
171 
 اولل

 دلنقا 

دلقسقاا 
من 
120 
 اولل

 دلنقا 

دلقسقاا 
من 
120 
 اولل

 دلنقا 

دلقسقاا 
من 
120 
 اولل

 دلنقا 

 31,0 115 30,3 118 38,8 73 38,1 25 37,3 137 32,3 23 الترتدق السجم

 كجما كان دألادم أةض  ودل كل  حاح 100كجما ددقسا مجمو  دلنقا  من  :ةالمظا
 من إةادا دل الا يااةقماا ةج : الةص ر

 .8011، 8015، 8013، 8013، 8018ل نودت  ،تقردر الت جفسدا السجلةدا الةست اةا واياجاقا،  -
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من  أد ن أادم دلجزديس ةا مؤشس دلقناة ال دل المال دلم قادمل نلحت أ( 31)من خل  دلجاو  سدال 
 أج ومن . دل   ا قيس أادم دلجزديس ةاتا ض ا  8013دلمقو   ةا م تال دل نودت، ما ةاد  نل 

 .دألادم دلقف اجا لججزديس إل نق س   ،ةج  أ ياا ذ د دألادم دلق س 
 لةؤشر الت جفسدا السجلةدا الةست اةاأ اء النعائر التفصدلن فن الركجئع الخةسا الةكو ا  .ق 

ل اال وجوا قخاسدت جوذسل ةا  8017-8015أادم دلجزديس دلقف اجا خل  دلفقسل  إل  اقال دلق س  
قحجا  سكايز مؤشس دلقناة ال لمسكز وأادم ( 38)دلجاو  سدال واوضح . دلسكايز دلمكونل لجمؤشس دل اال

اولل  120من أ    73قسقاا وأادم دلجزديس من دلمسقيل قسدج   ، حاث نلحت دلجزديس دلقناة ا دلم قادال
 ومجمو  نقا  داس ااولل، 120من أ    115دلمسقيل  إل  8015نق ل ةاال  38,8ومجموةل نقا  

 .8017نق ل ةاال  31
 (22)الن ول رقم 

 تحور ترتدق وأ اء النعائر فن الركجئع الخةسا الةكو ا لةؤشر الت جفسدا السجلةدا الةست اةا خالل
 .2111-2113الفترة 

 دل نل
 دلسكازل

2113 2112 2111 

دلقسقاا من يان 
 اولل 120

 دلنقا 
دلقسقاا من 

 120يان 
 اولل

 دلنقا 
دلقسقاا من 

 120يان 
 اولل

 دلنقا 

 31,0 115 30,3 118 38,8 73 دلم قادمل لمؤشس دلقناة ال دل الما
 32,2 180 33,2 113 33,3 118 سكازل سأل دلما  دل يا ا

 38,1 111 37,3 130 33,3 113 سكازل إادسل دلمودسا
 33,1 75 35,1 13 31,0 50 سكازل سأل دلما  داجقماةا

 38,3 111 35,8 102 35,0 27 سكازل سأل دلما  دلفكس 
 31,3 103 33,7 32 58,1 57 سكازل دلحوكمل

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر
 .8015،8011،8017ل نودت  ،الت جفسدا السجلةدا الةست اةاتقردر  وا ياجاقا، -

أ ياا قسدج  دلجزديس ةا مؤشس دلقناة ال دل المال دلم قادمل أن ( 38)نلحت من خل دلجاو  سدال 
ذا قسدج  قسقاا دلجزديس ةا ك  من سكازل سأل دلما   8011، 8015مقاسنل ي اما  8017ل اال 

ي ض )دل يا ا، وسأل دلما  داجقماةا، سأل دلما  دلفكس ، ودلحكومل، يا ضاةل أادم ي ض دلاو  
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قح ن أكيس من قح ن أادم ( 8011-8015من قسقاا دلجزديس ةا ةاما  أد دليجادن دلقا كان قسقايتا 
 .(ودل   كان ةا سكازل ودحال وذا سكازل إادسل دلمودسا ) دلجزديس

مقو   وأ وم أادم ةج   و ، نقاسن أادم دلجزديس م  أح ن8017ولقوضاح أادم دلجزديس ةا ةاال 
 (.83)وذو ما اوضحه دلشك  سدال . دلم قوم دل الما

 (29)رقم الشكل 
 2111أ اء النعائر فن الركجئع الخةسا الةكو ا لةؤشر الت جفسدا السجلةدا الةست اةا  لسجم 

 دلنقا 

 
 من دةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر

-Soalbility, the global sustainablecompetitiveness index, 2017, solability, southkorea, 

2017 pp 53-58. 

  إن م تال دليجادن  دت دلمسقيل دلمققامل ةا سأل دلما  دل يا ا ذا يجادن :الةجل الحبدسنركدعة رأم
، وقودةس دلمودسا دل يا ال، دلخنادلمنا   دا قوديال دلقا ققماز يوةسل دلمااا ودلقنو  دلياولوجا 

من  180ل ، أما دلجزديس دحقجت دلمسقيل و دلمسدقا دأل ن،  وساناال، دلكاماسو ال، غانو اودحقجت 
من أح ن  35,50ا  أد نق ل وذو  32,2، يمجمو  نقا  داس ا 8017اولل ةاال  120أ   
، وأح ن ا (نق ل 33,5) %18,20من دألادم دلمقو   ا  أد ، و (لو ا 71,8)أادم 

 (.نق ل لينان 12,3)من أ وم أادم  110,21%
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  اولل من حاث دلم احل ةا أو وذا  8كجال 8321731دلجزديس يجا كياس من حاث دلم احل حاث قيجغ 
ا قق ال يتشاشقتا دااكولوجال دلقا ققمث  ةا ح ا ال أنتمقتا دليايال ودلجفا  ودلق حس أنتإةساقاا، غاس 

، ودلقآك  (من م احل دليلا كما أن دلودحات أخ ل ةا دانقسدض %30دلمنا  دلجا  اشم  أكثس من )
جن مل مقس مك ا ل 100من  أد ي ض دلمنا   ويم ا  ةا ( د جتاا دلمايا)دل احجا دلحاا وشح دلمااا 
ضمن ةيل دليجادن دلفقاسل ةا مجا  دلثسودت ( 8012مجاون ن مل  نل  38)ةا دل نل، قاخ  دلجزديس 

 8015من دل كان ا اشون ةا دلمان  نل  %75,5)كما أن دلقو   دل مسدنا غاس دلمقحكال ةاه . دلمايال
ان ةا م اات مقنامال اس دلمقحكال ةاه ي ساقل جاال، اق ييا  غوم ج   دلق ن( 8000 نل  %52مقاي  
وداست م احل دلخايات ا . 1واتاا دلقخاس دلمناخا يشك  خا  دلفلحل ودلمودسا دلمايال ودل حل. لجقجوث
 8كجال 313513، كما داست م احل دألسدضا دلزسدةال ا 8015من دلم احل د جمالال ةاال  0,28%

وققمث  دلنياقات دل يا ال يالجزديس ةا دلخايات ودلحشايش  .2دلم احل د جمالالمن  %17,31أ  حودلا 
وققمث  دلمودسا ةا دليقسو  . نوةا نياقاا 3133ال وكشفت د ح اياات ةن وجوا و دودلنياقات دل حس 

لفضل، ودلخاز دل يا ا ودلفحال دلحجس  ودل ادل دلشم ال، دما دلمودسا دلم انال ةققمث  ةا دلحااا، دل ذا، د
 .3دلاوسدناوال، دلفو فات، دلزنك، دلنحال

  ةا سكازل دادسل  8017اولل ةاال  120من يان  111دحقجت دلجزديس دلمسقيل : ركدعة إ ارة الةوار
حاث ق انا دلجزديس من مشكجل ناسل دلمااا حاث داسل . نق ل 38,1دلمودسا يمجمو  نقا  داس ا 

ويالقالا ةالجزديس قق  قحت . دل اال/  3ال 8338جاال ا مقو   ن اا دلفسا من دلمودسا دلمايال دلمق
وا قما . 4وق قيس دلمخا س دلقنتامال دلمق جقل يالمااا ةالال(. دل اال/لجفسا 3ال 1000)خ  دلفقس دلمايا 

دلو نا يشك  شيه قاال ةج  دلمودسا داحفوسال ةاما قشخ  دل ادل دلمقجاال  دل ادو   قتلك د
ن يل ض افل جاد من د نقاج دل اةا واقاس ( دلخ... دلشم ال، دلكقجل د حاايال ،لدلسااحا ،دلمايال)

واقال إنقاج . 8013دل ادل ةاال  إ قتلكمن إجمالا  %0,07دل ادل دلمقجاال حودلا  إ قتلك
. من حجمه د جمالا %30دلكتسيام يشك  كجا من دلخاز دل يا ا، دل   ا قتجك دلكتسيام نحو 

                                                           
           ، 8013دألمال دلمقحال، ناواوسك،  االقتصج  األخضر فن النعائر فرصا لت ودع اإل تجج الوح ن وتمفدعه،دلججنل دادق ااال  ةساقاا،  -1
5-1. 
 دلياانات دلمفقوحل لجينك دلاولا-2

https://data.albankaldawli.org/last visit 03/02/2018. 
 .175-173    ، مسج   ي   كسا ةشكلا البدئا فن النعائر ةن ة ظور اقتصج يسيا ل يو كاس، -3
     ، مسج   ي   كسا،الةمق  فن توفدر ةدجه الشرق وخ ةجت الصرف الصمن وال ظجفا الصمدا، دلققاال (اون ا )منتمل دل حل دل المال -4

    52-77 

https://data.albankaldawli.org/
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مجاون  30,33، ودا دنقق  من ( نواا %7-1يان )ا مقزدااد إسقفاةلو نا لج ادل د  قتلكوا س  د 
مجاون  37,31 إل . 8013   نل فمجاون  ن مكاةئ لجن 35,08 إل  8018   نل ف ن مكاةئ لجن

، ولقا يجخت 8030مجاون  ن لجنف   نل  100 إل ، ودا ق   8015 ن مكاةئ لجنف   نل 
، ولقا يجخت كثاةل د قخادال دل ادل 8013مجااس اواس  نل  30نحو  إل دلفاقوسل دل ادال لججزديس 

اواس من دلناقج دلمحجا د جمالا أ  ض   دلم ا   1000 ن مكاةئ لجنف  يالن يل ا  0,357
د قنزد  ذ ا دل ادل  إل وذ د ما اؤا   .1ن دادق اا و ادلم ج  ةا او  منتمل دلقنمال ودلق 

 .قاقالويالقالا دلاخو  ةا أزمل ح
 8017ةا سكازل سأل دلما  داجقماةا ةاال  75دحقجت دلجزديس دلمسقيل :نركدعة رأم الةجل االنتةجع 

وا قيس أادم دلجزديس ةا ذ ا دلسكازل ذو دألةض  من يان دلسكايز دلخم ل،  33,1يمجمو  نقا  داس ا 
 1000اس ةاا دأل يام لك  حاث د. وقحق  دلجزديس أادم جاا ةا ةاا من دلمؤشسدت دلفسةال لت ا دلسكازل

 1000 ساس لك   1,7، وداس ةاا دأل سل ةا دلم قشفاات ا 8010 ياا ةاال  1,807شخ  ا 
كما  .80152مولوا ةا ةاال  100000أال لك   130 إل شخ  كما دنخفض م ا  وةاات دألمتات 

لك   0,73من  إسقفا  دل   ةس قوجا مؤشسدت  دت أادم مقو   وض ا  منتا مؤشس م ا  دانقحاس 
، كما أح ت أجتزل دلاسك 8003لك  ميل أل  ن مل ةا ةاال  8,85 إل  1331ميل دل  ن مل ةا ةاال 

وداس . 3حالل دنقحاس 335دنقحاس و محاولل 1215ما ا اق  ةن  8011دلو نا ةا دلجزديس، خل  ةاال 
لك    جان 118 أ  جان  10880ا حودلا  8013ةاا دلم اجان ةا دلجزديس، خل  ةاال 

من أ    187ودحقجت دلجزديس دلمسقيل . ي لك دلجزديس دلمسقيل دلخام ل ةسياا تن مل ودحقج 100000
 .80174دل يان دلجن ان ةاال و ااولل ةا مؤشس دلم  133
 ةا سكازل  8017اولل ةاال  120من أ    111دحقجت دلجزديس دلمسقيل :ركدعة رأم الةجل الفكري

ا ان دلجزديس غاس م ق ا لجقناةل ةالمأشاس م تال دلمؤشسدت دلمكونل لت ا دلسكازل قسأل دلما  دلفكس ، و 
اولل ةا دلمؤشس دل الما لليقكاس ةاال  187من يان  102من حاث دايقكاس، حاث دحقجت دلجزديس دلسقيل 

ةا مؤشس  115ودحقجت دلمسقيل  ،من دلمقخسجون %87,1دل جوال ودلتنا ل ا  وداس خساج و. 8017

                                                           
 01.، مسج   ي   كسا،  االقتصج  األخضر فن النعائر فرصا لت ودع اإل تجج الوح ن وتمفدعهدلججنل دادق ااال  ةساقاا، -1
 دلينك دلاولا -2

last visit 03/02/2018.. http://www.albankaldawli.org/- 
، 08، جام ل دليجاال 03، دل اا 03، دلمججل دلجزديسال لج فجل ودلقسيال، دلمججا ظجهرة اال تمجر فن النعائر ةقجربا أ ثروبولوندجغفوس، ةيا دليادا -3

 .121   8013جانفا 
4
-world economicforum, the global gender gap repart, world economic forum, geneva, 2017,p11. 

http://www.albankaldawli.org/
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س دليحث دلمادسل، دلثانواات، )وقي   دلجزديس مجتوادت كياسل ةا قوةاس دلينال دلقحقال  .1ودلق وا
 8013ةاال  % 7,8 نل وم اات دلق سا دلاسد ل ا  13واقاس ةاا  نودت دلاسد ل ا ( دلجام ات
 .80132-8002من داقفا  دل اال د جمالا خل  دلفقسل  %11,2ا  ةج  دلق جاال حودلا نفويجغ دا
  8017مل ةاال كو ةا سكازل دلحاولل  120من أ    103دحقجت دلجزديس دلمسقيل :ةاككدعة المو ر، 

محقجل ي لك  8011اولل ةا مؤشس إاسدك دلف اا ل اال  171من أ    102إ د دحقجت دلجزديس دلمسقيل 
 إل كما ا اوجا د ققسدس دلمالا، وقق سض حسال دل حاةل ةا دلجزديس  .3إةساقاا ودل اشسل ةسياا 17دلمسقيل 

لجق ا  دلخا  دل   لااه  أون م تال دلم ةان ودل ح  دلكيسم قخض  لجحكومل ضخو  مقزداال أل
 .دق ا  وثا  م  دلحكومل

ةقجر ا أ اء النعائر فن ةؤشر الت جفسدا للة ت ى لالقتصج ي السجلةن وةؤشر الت جفسدا  .3
  دا الةست اةاالسجلة

قيان دلمقاسنل يان دلق نافات يان مؤشس دلقناة ال دل الما دل ااس ةن دلمنقام دادق اا  دل الما 
، لومؤشس دلقناة ال دل المال دلم قادمل دل ااسل ةن  وا ياجقا، أن ذناك ي ض دلقشايه وداخقلةا

حا ما يم قواات دلناقج دلمحجا  إل سقيا ا كياسد إن مؤشس دلقناة ال دل المال اتتس أودلملحتل دل امل 
ذ د داسقيا  . د جمالا، حاث نجا أن دلاو   دت دلناقج دلمحجا د جمالا دلمسقف  قحق  مسدقا مققامل

يكثاس، م  وجوا د قثنامدت  أد حا  إل ذو أاضا ملحتل مؤشس دلقناة ال دل المال دلم قادمل ولكن 
   دلقا ق قما إنقاجتا وثسوقتا ةج  دلنق  مسقف  و قسقاا يجادن دلشس  دأل نإة ج   يا  دلمثا  ة. ذامل

ةا مؤشس دلقناة ال دل المال، ولكنه منخفض ن ياا ةا مؤشس دلقناة ال دل المال دلم قادمل ( مققاال)
ن إومن ناحال أخسم، ة. لوان ي  دلشام نف ه ةج  دلوااات دلمقحال دألمساكا( دل  واال، دلكوات، د س)
 ااا من دليجادن دلنامال قحق  مسقيل أةج  يكثاس ةا دلق نا  دل الما لمؤشس دلقناة ال دلم قادمل مقاسنل دل

وةجاه دا اكون مؤشس دلقناة ال دل الما مقاا ا جااد لجثسول ( او  يحس دليج ا )يمؤشس دلقناة ال دل المال 
ن دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل أكثس   جاد أن قكو مدلمحق ةمندلحالال وم   لك وةا ضوم ناسل دلمودسا 

 (43)ما مقاسنل أادم دلجزديس وة  أادم دلجزديس وة  دلمؤشسان ةاوضح دلجاو  سدال أ.4ادل
  

                                                           
1
-cornellvniversity,INEAD, wipo, the global innovation index 2017, Geneva, 2017,p 186. 

 .385-383    ، 801،  ناو  دلنقا دل سيا، دامسدت، 2112التمردر االقتصج  السربن الةوم   ناو  دلنقا دل سيا، -2
3
-https://www.transparency.org/news/feature/corruption-percrptions-index-2016 last visit 09/02/2018 

4
-solability,the Global sustainablecompetitiveness index 2016, solabilty, southkorea, 2016,p18 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption-percrptions-index-2016
https://www.transparency.org/news/feature/corruption-percrptions-index-2016
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 (43)الن ول رقم 
 2111أ اء النعائر فن ةؤشر الت جفسدا السجلةدا وةؤشر الت جفسدا الةست اةا خالل عجم 

 

 دلقسقاا دلميو  دلقسقاا

مؤشس دلقناة ال 
(WEF) 

مؤشس دلقناة ال 
 دل المال دلم قادمل

 دلقخاس
مؤشس دلقناة ال 

 (WEF)دل المال 

مؤشس دلقناة ال 
دل المال 
 دلم قادمل

 دلقخاس

 دلجزديس
 137من أ   )21

 (اولل
من أ   ) 115

 (اولل 120
-83 13 13 -1 

 من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر
-world economic forum, the global competitiveness report 2017-2018 ,world economic 

forum, Geneva,, p44. 

- solability,the Global sustainablecompetitiveness index 2016, solabilty, south korea, 

2017,p10. 

ل نلحت أن دلجزديس قأثست  جيا ةنا إاخا  دا قادمل، وذ د سدج  ياأل ا( 43)من خل  دلجاو  سدال 
 .(سكازل سأل دلما  دل يا ا، وسكازل إادسل دلمودسا)قأثاس دلقضااا دليايال  إل 
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 االقتصج  األخضر ة ظور النعائر الن د  إلىاال تقجل : الةبمث الثجلث
ي ا أن قينت دألمال دلمقحال مفتوال دادق اا دألخضس كآلال وم اس لقحقا  دلقنمال دلم قادمل،  اسةت    

ضاةتا دادق ااال ودا قخل  دألمث  أو قح ان  أج قينا ذ د دلمفتوال وذ د من  إل دلكثاس من دلاو  
ونقاجل للزمل دلمالال ودلمشاك  دليايال . لمودساذا ودلخسوج من دازمات دادق ااال ودليايال وداجقماةال

ود  سد  ةا اةال   و موداجقماةال دلقا ق انا منتا دلجزديس ةتا أماال حقمال إةاال دلنتس ةا نتجتا دلقن
وا سض ذ د دلميحث ودد  وأذمال واوس دادق اا دألخضس ةا قنمال . دلقحو  نحو دادق اا دألخضس

دلقجاسا  إل يا ضاةل ( دل ادات دلمقجاال، دلزسدةات، دلنفااات)دلق اةات دادق ااال ةا دلجزديس 
 .دلناجحل ةا ذ د دلمجا  ودلاسول دلم قفاال منتا

 األهةدا، الناو  الةبذولا، و قدجسه: األخضر فن النعائراالقتصج  : الأو 
ن دنخفاض من وا دحقاا ا دل ادل دلققجااال ةقؤكا دلققاساس دل ااسل ةن دلتايات دلس مال دلجزديسال    

 إل   قشاس دلققااسدت إمن ذاك  دلقجاسل دلخاسجال لججزديس  %37من دليقسو  ودلخاز دل يا ا دلقا قشك  
حا ا م  وا، حا ا دلسم ، ةان )د س دل مس داةقسدضا آلياس دلنف  ةا دلحقو  دلسيا ال دلثلث 

، ةضل ةن دازمل دلمالال ودلمشاك  دليايال 1لجخاز دل يا ا 8030لجيقسو  و 8085، ةا حاوا (أمنال
ألخضس دل سا  دادق اا د إل ودلحسدك داجقماةا وةش   اا ل قنوا  دادق اا وةجاه ا قيس دلقحو  

 .دألمث  لجخسوج من ذ ا دلوض ال دلحسجل
 أهةدا االقتصج  األخضر بجل سبا للنعائر .1

 امكن دن احق  دلقحو  للدق اا دألخضس ةوديا ددق ااال ويايال ودجقماةال
 : الفوائ  االقتصج دا .أ 

 :ةاققمث  دلفوديا دادق ااال دلناقجل ةن قحو  دلجزديس للدق اا دألخضس 
  دن كا ات إاجايال لكاةل دل ناةات دلقا ق قخاال  إل  اؤا  دنققا  دلجزديس للدق اا دألخضس

كما . دلقناةل وةقا لجم اااس دليايال دل المال إل قتا   أوقخفاض مخجفاقتا  إل قحقاج  أودل ادل 
اال  اكون دادق اا دلجزديس  أكثس داسل ةج  دلقناةل ةا دل ناةات دلمسقي ل يال ادل دلمقج

                                                           
، نشسل دل ادات دلمقجاال، ف المجضر وتم دجت الةستقبلأو ةخ: بك فن ظل االقتصج  األخضرو النعائر و ول األ زغيل ةيا دلمالك،  -1

 . 05،   8011، مسكز قنمال دل ادات دلمقجاال، دلجزديس، 8دل اا 
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ودا داس دجمالا دا قثماسدت دل المال ةا دل ادل دلمقجاال خل  . ودلضودي  دليايال ودلقكنولوجال
 .1مجااس اواس 831,1حودلا  8011ةاال 

   قح ان إنقاجال وكفامل دادق اا دلو نا  إل دادق اا دألخضس ةا دلجزديس  إل اؤا  دانققا
اك  دليايال ةج  دلحا  دلضسس ياألةسدا ودليايل ا قشم  دضسدس دلمش. من خل  خفض دلمخجفات

وامكن دن قؤا  آلاات دانققا  دلم يقل ةج  . خ اسل كياسل ةا دلمودسا إل ةق ، ي  اق ام  لك 
دثنام داخقنادات ( خا ل ةا دلمان دلكيسم)قخفاض دلفادا ةا دلودت ودلودوا  إل دلنق  ود  كان 

ةسدا من خل  خفض دلودت دلمتاس دثنام دانققا  من مكان دلمسوسال، ويالقالا قح ان إنقاجال دا
 .آخس، وقح ان إنقاجال دلنق  من خل  قخفاض دلفادا من دلودوا إل 
   دألخضس ةا دلق ا  دل ناةا دلجزديس  من قخفاض قكالا  د نقاج  ادادق ا إل امكن دلقحو

وضمان دلح و  ةج  دل ادل ةا دلم ققي  ومن ثال دلقاسل ةج  دلمناة ل ةج  دلم قوم دل الما، 
وقخفاض ن يل داضسدس دليايال دلقا اق يا ةاتا دلق ا  دل ناةا ةا دلناقج دلمحجا د جمالا ما 

 .2يالمايل 8-1,2يان 
  دادق اا دألخضس أحا دأل ياا دلسيا ال ةا خج  منا ا ةم  جااال  إل دن قحو  دلجزديس

أل حاا دلمؤذلت دلق جامال دل المال ودل ان قسقف  يانتال م اات دلي الل، حاث داست ن يل 
و ججت دلجزديس . 80153من دجمالا دل ا جان ةن دل م  ةا ةاال  %13,3دلجام اان حودلا 

 8012-8017ةا سكازل كفامل  و  دل م  ةا مؤشس دلقناة ال دل المال ل اال قسقايا مقأخسد 
س دألجوس ود نقاجال، داةقماا ةج  د ادسل ،حاث ق قا،( اولل 137من أ    133دلمسقيل )

، دلقاسل ةج  ج ا دلمودذا، من (ذجسل دل قو )، دلقاسل ةج  داحقفات يالمودذا (دلمؤذجل)دلمتنال 
 1,3دادق اا  و  اخج  أزاا من  إل ةالقحو  . ل يالحالل دلجزديسالجودنا دلض   دلخا 

 .80854مجاون من ا شخ  ةا أة   نل 
  ا قيس دادق اا دألخضس سدة ل لجققاال دلقكنولوجا دل   اشك  ةن سد أ ا اا لقح ان قناة ال

سدت، وا قأخ  دلشسكات دل خاسل ودلمقو  ل ةا دلجزديس دلقا ا قزد  دجاجل دانفقاح ةج  دايقكا

                                                           
1

- united nations environment programme, global trends in renewable energy envestment 2017, UNEP,2017,  

p 12. 
 .07، مسج   ي   كسا،   االقتصج  األخضر فن النعائر فرصا لت ودع اإل تجج الوح ن وتمفدعهدلججنل دادق ااال  ةساقاا،  -2
 .383، مسج   ي   كسا،   2112التقردر االقتصج ي السربن الةوم   ناو  دلنقا دل سيا،  -3
 .08، مسج   ي   كسا،   االقتصج  األخضر فن النعائر فرصا لت ودع اإل تجج الوح ن وتمفدعهدلججنل دادق ااال  ةساقاا،  -4
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دا قادمل دليايال يشك  كا  يااةقياس، حاث مازدلت قفض  دلسيح ةج  دا قادمل، ودا دةقمات 
 .1(دلم ؤولال دلمجقم ال) 81000شسكل ومنتمل ةق  م ااس إازو  11
 خا ل وأن ( دنخفاض أ  اس دليقسو )ال دادق اا دألخضس ةا ققجا   امات دل ادل ا اذ

 .قسقي  ياأل ود  دل المال دلقا قق ال يالققجيات دلشااالدل ايادت دلنف ال 
  امكن أن ا اذال دادق اا دألخضس ةا قنوا  دادق اا دلجزديس  من خل  زااال دا قثماسدت ةا

 .       د اةات دادق اا دألخضس
 :الفوائ  البدئدا .ق 

 : ققمث  دلفوديا دليايال للدق اا دألخضس ةا دلجزديس يال
 ( نمو نتا ، نمو منخفض دلكسيون)نمو أخضس  إل دق اا دألخضس قحوا اشم  دلقحو  لل

 إل زااال ةا كمال دل ج  ودلخامات دلمنقجل، وذو دامس دل   اؤا   إل اشاس دلنمو دادق اا  و 
دليايل ود نقاجال ةا دلم ققي  ويالقالا  ةج زااال دني اثات دلخازدت دلاةايل، وذو ما ان كل  جيا 

ودا د ق اةت دل ااا من دلاو  قخفاض م اات دني اثات وقحقا  . ةج  دلنمو دادق اا 
مؤقمس ولقا ق تات دلجزديس ةا . م اات نمو أةج  ةن  سا  قينا  اا ات دادق اا دألخضس

 %7دلخازدت دلاةايل ين يل  يقخفاض دني اثاقتا من 8017ةاال   83copدامال دلمقحال لجمنا  
إ د قح جت ةج  دلاةال  %88 إل ذ ا دلن يل لق    إسقفا ، م  إمكانال 8030يحجو  ةاال 

 .دلمالا ونق  دلقكنولوجاا
  دادق اا دألخضس،  إل قوجا إمكانال ألن ق يح دلجزديس ددق ااد قناة اا م قادما، إ د قحولت

ن أ حاثدلقناة ال دلم قادمل ودألادم دليايا، حاث اؤكا دلميحث دل اي  أن ذناك قسدي  يان 
ا ازد   أنها إ. ينام داسدت قناة ال م قادمل إل اخا  داذقماال ودلمحاةتل ةج  دليايل اؤا  إ

 .دلمزاا من دلياانات ودأليحاث لجقحق  من ذ ا دل لدل إل ذناك حاجل 
  دلجزديس، حاث داست مقو   اخفض دلقحو  للدق اا دألخضس من قكجفل دلقاذوس دليايا ةا

، منتا 8003من دلناقج دلمحجا د جمالا ةاال  %3,2قكجفل دلقاذوس دليايا ةا دلجزديس حودلا 
قكجفل ةاال دلح و  ةج  دمادادت دلمااا ودل س  دل حا،  %2,0قكجفل قجوث دلتودم،  1%

                                                           
 .03، مسج   ي   كسا،   ، االقتصج  األخضر فن النعائر فرصا لت ودع اإل تجج الوح ن وتمفدعهدلججنل دادق ااال  ةساقاا -1



 التحليل النظري للبيئة وقضاياها

 

279 
 

 الرابع           دراسة تحليلية النعكاسات القضايا البيئية على القدرة التنافسية وتحول الجزائر نحو اإلقتصاد األخضر الفصل 

قكالا  دلقاذوس وداست . 1قكجفل دني اثات ثانا أك اا دلكسيون %1,0قاذوس دألسدضا،  1,8%
 .2يجاون اواس 3,1ا  8002دليايا ةاال 

  إادسل كفيل لجمودسا دل يا ال ةا دلجزديس إل اؤا  دلقحو  للدق اا دألخضس. 
 :الفوائ  االنتةجعدا .ج 

 :دادق اا دألخضس ةا نحوجقحو  دلجزديس لققمث  دلفوديا داجقماةال 
  دقاحل ذودم أنت  ومااا أنت  وذو دألمس دل   امكن أن  إل اؤا  دلقحو  للدق اا دألخضس

سة  م قواات دلم اشل  إل اح ن  حل دلمود نان وأن اسة  مقو   دل مس دلمقود ، يا ضاةل 
ةودفا  .أكثس   االدلمود نان  ج  لججزديساان جسدم اةال دلنمو دادق اا  وقح ان نوةال دلحاال و 

ال يه دلاولل من سةاال  حال ودزاذاس، ةضل ن ج  جسا ما قلمؤشس دل  اال دل الما دل   ا قما ة
ةالماا ودل اا ل ةسيا ةا دلققساس  53دل ودلثقل ةا دلحكومات، دحقجت دلجزديس دلمسقيل و اةن دلم 

ل  و دلمسدكز دلخم ل دأل د، وق اس دلنسواج، دلادنمسك، دا جناد،  وا سد، وةنجنا8017دل ااس ةاال 
، وذو ما 4دلاو  مسدقا مققامل جاد ةا قسقاا مؤشس دادق اا داخضس، قحق  ذ ا 3ةج  دلقودلا

دادق اا دألخضس ازاا من سضا و  اال دلش وا ودا ققسدس دل اا ا وةجاه  إل اؤكا أن دلقحو  
 .ةتو امث  إ قسدقاجال ذامل لججزديس

   ؤا  دلنتال دألكثس سشاال ود قادمل قاتقال دادق اا دألخضس يأ الاا دلقخ ا  ودلقنتاال، مثل
جا  دلضخو  ق، ويالقالا قللدق اا دألخضس قخفاض دلودت دللزال للنققا  إل لإل كان ودلنق  

وةجاه  اوةس دلقحو  . ةوديا اش س يتا كاةل دلمود نان إل و ققحو  دلفوديا دليايال ودلودت دألد س 
 . لجزديسللدق اا دألخضس اةما سيا اا لنوةال دلحاال ةا د

 الناو  الةبذولا ةن حرف النعائر للتمول لالقتصج  األخضر .2
لقزمت دلجزديس يم اس دلقنمال دلم قادمل وقال امج ذ د دلقوجه ةا مخ  اقتا ويسدمجتا دلقنموال من  ةاال إ   

كما أن . من   دا قادمل إل ، ويالقالا ياأت دلجزديس ةا دلقحو  من من   دلقنمال دلققجااال 8001
دا قسدقاجال دلقا ققيناذا دلجزديس ةا دلودت دلحالا ياأت قض  ةا داةقياس دلقوجه ودلقحو  نحو دادق اا 

 ( 30) قوضاحه من خل  دلشك  سدال  نحاو وذو ما. دألخضس
                                                           

1
 - muawyaahmedhussein, costs of envirenmental degradation : an analysis in the middle east and 

northafricaregion, management of environmentalquality : an international journal, vol 19, No 3, 2008 , p 312. 
 . 13مقخاس، مسج   ي   كسا،    االقتصج  األخضر فن عجلم عربن، 8018ققساس دلمنقام دل سيا لجيايل ودلقنمال  -2

3
 - jhonhelliwell ,  richard layard and jeffrey sachs, world happiness report 2017, sustainable 

developmentsotutions  net work, new york, 2017, p 20. 
4
- dual eitizenllc, the global green economy index (ggei 2016), op-cit, p 11. 



 التحليل النظري للبيئة وقضاياها

 

280 
 

 الرابع           دراسة تحليلية النعكاسات القضايا البيئية على القدرة التنافسية وتحول الجزائر نحو اإلقتصاد األخضر الفصل 

 (31)الشكل رقم 
 ت ةدا ةست اةا أنلا تقجل النعائر  مو اقتصج  اخضر ةن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :من دةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر
، دألمال دلمقحال، االقتصج  األخضر فن النعائر فرصا لت ودع اإل تجج الوح ن وتمفدعهدلججنل دادق ااال  ةساقاا،  -

8013   ،07-18. 

 :2112-2111بر جةج اإل سجش االقتصج ي  .أ 
يإن اش دلقنمال دادق ااال  8003 إل  8001ذقال يسنامج د ن اش دادق اا  دل   دمقا من إ

من خل  دلنشا ات دلمنقجل لجثوسل ودلقامل دلمضاةل، واةال دألنش ل دلزسدةال وقح ان دلم قوم 
ة ام اة ل جااال للدق اا ود قادمل دلنقايج دلمحققل، ودا خ    دلم اشا وقنمال دلمودسا دليشسال، ود 

  .مجااس اواس 7.5له ميجغ مالا داس يال 

د ن اش يسنامج 
دادق اا  

8001-8003 

دليسنامج دلخما ا 
8010-8013 

املخطط الوطين لتهيئة 
-0202اإلقليم 
0202 

دلماس ل دل جاا لمناجمنت 
 دلمودسا دلمايال

دا قسدقاجال دلو نال لجيايل 
وخ ل ةم  دليايل ودلقنمال 

 8018-8008دلم قادمل 

دا قسدقاجال دلو نال لجقنمال 
 دلسافال دلم قادمل

يسنامج دلقكماجا لاةال د ن اش 
 8003-8005دادق اا  

دليسنامج دلو نا لقنمال دل ادات 
 8030-8011دلمقجاال 

 دلم تا دلو نا لجقكوانات دليايال

 م تا دلقنمال دلم قادمل ألةساقاا

دلمخ   دلو نا 
 لجمنا 

دلمخ   دلجااا لقنمال نشا ات 
دليحس  وقسيال داحاام دل اا 
 8080-8015دلمايال 

 8011ا قوس 

دليسنامج دلو نا لق واس دل ادات 
 دلمقجاال ودلنجاةل دل ادوال

دليسنامج دلخما ا 
8015-8013 

 0220           0220    0220      0222        0202                0200    0200  0200     0202                     0202   0202 
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 (: 2112-2112)االستراتدندا الوح دا للبدئا وخحا عةل البدئا والت ةدا الةست اةا  .ق 
وقمثجت أذادةتا ةا داسدج دا قادمل دليايال ةا يسدمج دلقنمال دادق ااال وداجقماةال، ودلحماال 

 .دم ود قادال دلنمودل حال لجمود نان، ودل م  ةج  ققجا  ةاا دلفقس 
 (: 2113)االستراتدندا للت ةدا الربمدا الةست اةا  .ج 

 ااغل دا قسدقاجال دلو نال لجقنمال دلسافال دلم قادمل ودلقا قسقكز ةج  إدامل شسدكل محجال يان 
قثمان مقودزن و دلم اةال ةج  د قحادث أنش ل ددق ااال قجاااال، و مخقج  دلفاةجان ةا دلقنمال، 

ادسل   .1اال وقسدثه، وقتاةس دلقوم دادق ااال وداجقماةال وقن ا  دل مجااتدجم قادمل لمودسا دألود 
 (: 2119-2113)ل عم اال سجش االقتصج ي  نالبر جةج التكةدل .  

لقا حس ت دلجزديس ةا ذ د دليسنامج ةج  مود جل دلجتوا  ةاال ينام دادق اا دلو نا 
س قح ان و امجااس اواس، من أذال مح 5.5خ   له ميجغ ودانفقاح ةج  دادق اا دل الما، حاث 

ق واس د ا  دلمودسا دلمايال، وقيانا و إ اس دا قثماس وقسداقه، وقثمان دلثوسدت دلو نال وق واسذا، 
دلحفات ةج  دليايل وج جتا ةا خامل دلقنمال دلم قادمل،  إل اال، يا ضاةل دج اا ات  موحل لقتايل دأل

 . 2ودلنتوض يق ا  دل ااحل ودل ناةات دلققجااال ودل اا دليحس 
 (:2112-2111)البر جةج الخةجسن  .ه 

، دل   داس غلةه دلمالا حودلا (8013-8010)ل  دليسنامج دلخما ا لل قثماسدت دل مومال أو 
دلقحقال، وخ خ ل دادق اا، ودا قال قنفا  يسنامج ةا  ث دلينالس اواس، دألذمال لقحاامجاا 821

وقال قخ ا  غل  . مجاات حماال دليايل وقاياس دلمااا ودلقحكال ةا ن يل دني اثات دلخازدت دلاةايل
دل اوا، أنتمل )مجااس اواس لق ا  دلمام ودلق تاس  87مجااس ااناس أ  حودلا  8000مالا ايجغ 

مجااس اواس 7، و(نا   دلقا ق س  ةجزد ةا دلمايال، مح ات دلق تاس ودلقحجالقحوا  دلمااا نحو دلم
مان جااال ونحو مايل ينال قحقال لحماال  3إحادث )ودليايل ( االدجقتايل دأل)لق ا  قتايل دلمجا  دلقسديا 

وقال ي   جتوا مجمو ل ةا د ا  . ، واوجا دلمخ   دلو نا لمكاةحل دلق حس داا دلقنفا (دليايل
أل   530ةج  قسماال م احل من دلمجا  دلخايو  ققاس يال  8000خايات من خل  دل م  من  ةاال دل

                                                           
ادسال، الت ةدا العراعدا والردفدا الةست اةا و ورهج فن تمقد  األةن الغذائن فن النعائريكا  ةا مل،  -1 ، مججل أيحاث ددق ااال ود 

 .135-133    ، 8013، جام ل محما خاضس ي كسل، دلجزديس، جودن 13دل اا 
، جام ل دا ا  مسياح وسدجل، 11، مججل دلياحث، دل اا الواقع والتم دجت: الت ةدا الةست اةا فن النعائردلجوا   ا وس ،  -2

 .303،   8011دلجزديس، 
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 اقال دلق س  لم اذمل دليسنامج دلخما ا ةا ي ض دلق اةات دادق ااال ةا دل نا س )، 1ذكقاس
 (.دلقاامل

 (:2131-2111)دم قلالةخحح الوح ن لتادئا األ .و 
 إل س أ ا ال قتا  و امح 3دلم قادمل، د  اسكز ةج  ا ا ذ د دلمخ   ةس ل لقحقا  دلقنمال 

واشم  ذ د دلمخ   ك  دلق اةات . دلحفات ةج  سأل دلما  دل يا ا ودلقسدث دلثقاةا وقف ا  دلقنمال
 .دلوزدسال

 :الة رسا السلدج لة جنة ت الةوار  الةجئدا .ع 
دلمؤس   338-10سدال  أنشيت دلماس ل دل جاا لمناجمنت دلمودسا دلمايال يموجا دلمس وال دلقنفا  

، وذا مؤ  ل  دت  اي   ناةا وقجاس ، قوةس دلماس ل متمل دلخامل 8010اا ميس  83ةا 
دل امل يالم اذمل يالقكوان دلمقود   ةا ق واس دلقاسدت دلق ااسال لجمودسا دلمايال، لإل اسدت دلقاي ان 

 .2(وزدسل دلمودسا دلمايال)ل لق ا  دلمودسا دلمايال ودليايال ودلمؤ  ات دلقاي ل لجوزدسل دلو نا
 (:2131-2111)البر جةج الوح ن لت ةدا الحجقجت الةتن  ة  .ح 

دلحفات ةج  دلمودسا  أج ج دل ادل دلمقجاال ةا دلمازدن دل ادو  قحااا كياسد من ما قيس ا
ويفض  . ودلقحو  نحو دادق اا دألخضس. وقحقا  دلقنمال دلم قادمل( غاس مقجاال)دألحفوسال 

مكانل متمل ضمن  ت، قحق  ذ ا دل ادا(8030-8011)دليسنامج دلو نا لقنمال دل ادات دلمقجاال 
 .لججزديس  ودادق ااال  دل اا ات دل ادوال

 (:2112)بدئدا الةسا  الوح ن للتكود جت ال .ح 
مؤ  ل ةمومال  دت  اي   ناةا وقجاس  قاي ل لجوزدسل دلمكجفل ياليايل يموجا دلمس وال 

دل   ان  ةج  دنشام ملح  قاةال اوس دليايل  8018أةسا   11دلمؤس  ةا  173-18دلقنفا   سدال 
وققمث  متامه ةا دلقكوان، . ق زاز د  اس دلمؤ  اقا وقنفا  دل اا ل دلو نال دليايال أج من 

 .3دلقح ال ودلقسيال دليايال لفايال جما  دلجتات دلفاةجل داجقماةال ودادق ااال
 
 
 

                                                           
 .07، مسج   ي   كسا،   االقتصج  األخضر فن النعائر فرصا لت ودع اإل تجج الوح ن وتمفدعهدلججنل دادق ااال  ةساقاا،  -1

2 - www.mree.gov.dz/presentation-de-lesmre/?lang=ar last visit 15-02-2018. 
 html-www.cnfe.org.dz/crbst.1دلم تا دلو نا لجقكوانات دليايال -3

http://www.mree.gov.dz/presentation-de-lesmre/?lang=ar
http://www.cnfe.org.dz/crbst-1.html
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 (:2113)ةسا  الت ةدا الةست اةا ألفردقدج  .ي 
. 8013ال دلجزديس مقسد له ةا اا ميس دقخ  م تا دلقنمال دلم قادمل ألةساقاا دلقاي  لألمال دلمقح

 .و ا اذال ذ د دلم تا ةا إة ام دلحجو  إشكالال دلفقس ودشكالال دلقنمال دلم قادمل
 (:2119-2113)البر جةج الخةجسن  .ك 

دل   ( 8013-8015)دادق اا دألخضس ةا  اا  مخ   دا قثماس دلجااا  إل اقاسج دلقحو  
 لن خل  دلنتوض ياا قثماس وخج  دلشسكات وسة  من د نقاجااولا أذمال يالخل لقنوا  دادق اا م

وا قتا  ذ د . مجااس اواس 818وس ا لت د دليسنامج . 1(اون د ا  دلمحسودات)دلق ا  دل ناةا 
 . 8013ةا ةاال  %7قحقا  م ا  نمو ددق اا  م قادال ا   ( 8013-8015)دليسنامج دلخما ا 

 (:2131-2113)الةخحح الوح ن للة جخ  .ل 
ققمث  أذال أذاد  ذ د دلمخ   ةا ققجا  دني اثات دلكسيون من خل  حجز وقخزان ثانا 
أك اا دلكسيون، ودلنتوض يا ق ما  دل ادات دلنتافل، وققجا  حضوس دلكسيون ةا دألنش ل 
دل ناةال ودا سال، ومليمل دليناات دلقحقال لجقخاسدت دلمناخال من خل  قح ان دلنتاال دلمايا 

مكاةحل دلق حس، ومليمل دلفلحل م  دلقخاسدت  أج لمكث  وقو ا  دل اوا دلخضسدم من ودلقشجاس د
 .2دلمناخال

 (:2122-2113)الةخحح الن د  لت ةدا  شحجت الصد  البمري وتربدا األمدجء الةجئدا  .م 
و لك يفض  (  نواا/أل   ن 800)مضاةفل د نقاج دل مكا دلو نا  إل اسما ذ د دلمخ   

 أج قنمال قسيال دألحاام دلمايال، و اشج  دلمخ   مودكيل دلشسكات دلحااثل وق زاز نتاال دلقكوان من 
 .3ق وس متن دل اا دليحس 

 . اقال دلق س  له احقا :البر جةج الوح ن لتحودر الحجقجت الةتن  ة وال نجعا الحجقودا .ن 
 (:الن د ) 2112 ستور  .م 

ودلقا . يالقضااا دلمق جقل ياادق اا دألخضس ودلقنمال دلم قادمل( 8011)دذقال دلا قوس دلجااا 
 :4ق سدت لتا دلمودا دلقالال

                                                           
 .11، مسج   ي   كسا،   لت ودع اإل تجج الوح ن وتمفدعهاالقتصج  األخضر فن النعائر فرصا دلججنل دادق ااال  ةساقاا،  -1
 .03،    نفل دلمسج  دل اي  -2
 .18نفل دلمسج  دل اي ،    -3
، سيا ل دلجمتوسال، دلجزديس،  ستور النةاوردا النعائردا ال دةقراحدا الشسبداسيا ل دلجمتوسال دلجزديسال دلاامقسد ال دلش يال،  -4

8011 ،    03-85. 
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  قضمن دلاولل دا ق ما  دلسشاا لجمودسا دل يا ال ودلحفات ةجاتا ل الح دألجاا  (: ن د ة) 19الةج ة
احاا دلقانون . كما قحما دلاولل دألملك دلمايال دل مومال.دألسدضا دلفلحالقحما دلاولل . دلقاامل

 .كافاات ق يا  ذ ا دلماال
  حقو  دلمؤل  احماتا دلقانون ا . حسال دايقكاس دلفكس  ودلفنا ودل جما مضمونل لجمود ن: 22الةج ة

ةلال دا يمققض  أمس أال و اجل أخسم من و اي  دلقيجاغ ودا أوق جا   أواجوز حجز أ  م يو  
ق م  دلاولل . دلحساات داكااامال وحسال دليحث دل جما مضمونل وقماسل ةا إ اس دلقانون. دضايا

 . ةج  قسدال دليحث دل جمال وقثمانه خامل لجقنمال دلم قادمل لألمل
  ا احا. ق م  دلاولل ةج  دلحفات ةج  دليايل. لجمود ن دلح  ةا يايل  جامل(: ن د ة) 22الةج ة

 .دلقانون ودجيات دألشخا  دل يا اان ودلم نواان لحماال دليايل
  ةج  دلخ و  دلمتمل ( دلو نا دادق اا  وداجقماةا)اقول  دلمججل  (:ن د ة) 211الةج ة

 :دآلقال
 قسدال دليحث دلو نا ةا مجا  دايقكاس دلقكنولوجا ودل جما. 
  مجا  دليحث ودلق واسددقسدح دلقادياس دلكفاجل يقنمال دلقاسدت دلو نال ةا. 
  ققااال ة الال دألجتزل دلو نال دلمقخ  ل ةا قثمان نقايج دليحث لفايال دادق اا دلو نا ةا

 .إ اس دلقنمال دلم قادمل
 قدجم تمول النعائر  مو االقتصج  األخضر ةمجولا .3

نا لقاال ققاال دلجزديس محاولقوةجاه ةإن . يما أن ق زاز دلمؤشس دل الما للدق اا دألخضس ا اضال دلجزديس
  .قي  نفل منتجال دلمؤ س دل الما للدق اا دل المانحو دادق اا دألخضس ن
 ة اندا القدجم .أ 

نا لقاال ققاال محاولق، ةا 8011قال دقيا  نفل منتجال دلمؤشس دل الما للدق اا دألخضس ل اال 
لججزديس ودلقا لال ن ق   دلح و  دلجزديس نحو دادق اا دألخضس، حاث قال داخا  دلياانات دلمفقوا 

 :لجيجادن دألدسا لججزديس ةج  دلنحو دلقالا( دلنقاجل)ةجاتا، يح اا دلمقو   دلاسجل 
 ي يا ةاال دلقو   لجياانات دلخا ل يالجزديس دلخا ل يالمؤشسدت : القدج ة والتغدرات الة جخدا

سدذا دألدسا ندليجادن دلقا  مؤشسدتليج و   دلنقادلمكونل لت ا دلمجموةل، قال ققااسذا يح اا مق
ودلمقمثجل ةا داماسدت، د س، . لججزديس من حاث دل اا ل دليايل ودلمنا  ودل يا ل دادق ااال

 .دلمخسا، جنوا أةساقاا، دل انخا 
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 دلينااات )ةاما اخ  دلياانات دلخا ل يت ا دلمجموةل، ذناك مؤشس   :كفجءة القحجعجت
وةجاه قال ح اا مقو   دلاسجل لت ان دلمؤشسان ةا . قتالال اقال دلح و  ةج  ياانا( ودل ااحل

 .د ماسدت، د س، دلمخسا، جنوا أةساقاا، دل انخا : دليجادن دلقالال
 نتسد ل اال قوةس دلياانات دلخال ل يالمؤشسدت دلمكونل لت ا دلمجموةل، قال  :األسوا  واالستثةجر

ليجادن دألدسا لججزديس ح ا ققااس دلياانات من خل  ح اا مقو   دلاسجل لك  مؤشس ةا د
  دل انخا ، دثاوياا، قنزدناا، : ، وققمث  ذ ا دلاو  ةا8011ققساس أنش ل داةما  ل نل 

 .يوسكانا ةا و، دلتنا
 قال دلح و  ةج  جما  دلياانات دلخا ل لمؤشسدت ذ ا  :البدئا ورأم الةجل الحبدسن

 .8013دلنقايج دلخا ل ل اال ، ماةاد مؤشسدت دلخايات دل   قال أخ  8011دلمجموةل ل اال 
 ةؤشرات أ اء النعائر الخجص بجلتمول  مو االقتصج  األخضر .ق 

قال داخا  دلياانات دلخا ل يالمؤشسدت دلمكونل لجمؤشس دل الال للدق اا دألخضس لججزديس ح ا 
 (.  44) دلمنتجال دل ايقل دل كس، وقال دلح و  ةج  دلنقايج دلموضحل ةا دلجاو  سدال 
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 ( 44) الن ول رقم 
 2112قدجم أ اء النعائر فن اال تقجل  مو االقتصج  األخضر عجم  ةمجولا

 ال ول الةنةوعا
ةتوسح  الس غجل ن وق أفردقدج االةجرات قحر الةغرق الةؤشرات

 الترندح ال رناالنعائر

ت 
غدرا

والت
 ة 

قدج
ال

خدا
ة ج
 ال

 8361 1236 6634 1233 3138 6634 6634 سيال دلاولل

 5435 5435 5435 5435 5435 5435 5435 دلقخ ال د ةلمال

 44317 75361 1333 8437 1333 1331 1331 دلاولال تدلمنقااا

 46363 62352 1734 4637 4735 6431 1134 أادم قخاس دلمنا 

 14361 - - - - -  دلمجمو 

جت
حجع

 الق
جءة

كف
 

 8376 15312 6835 6431 8835 1535 6835 دلينااات

 736 437- - - - -  دل ادل

 2326 66342 4435 5837 4435 4531 17313 دل ااحل

 5367 62377- - - - -  دلمود لت

 738 1377- - - - -  كفامل أادم د قخادال دل ادل

 61377- - - - - -  دلمجمو 

 ال ول الةنةوعا
ةتوسح  الس غجل بوركد ج فجسو ت عا دج أثدوبدج الا   الةؤشرات

 الترندح ال رناالنعائر

ةجر
ستث

واال
  
سوا

األ
 

 2328 62352 338 338 4736 4238 3338 دا قثماس ةا دل ادل دلمقجاال

دايقكاس ةا دلقكنولوجاا 
 7357 66376 6637 6634 6737 6731 63328 دلنتافل

 7367 64316 6335 4636 6335 4335 6335 د قادمل دلشسكات

 2364 61331 4636 4534 6737 6737 1633 قخضاس دا قثماس وق ااسا

 61 - - - - -  دلمجمو 

سن
حبد

ل ال
لةج
م ا

ورأ
ئا 

البد
 

 46383 52361- - - - -  دلزسدةل

 47346 38371- - - - -  نوةال دلتودم

 41376 36317- - - - -  دلمام

 47315 24326- - - - -  دلقنو  دلياولوجا

 44364 22374- - - - -   اا دأل ماك

 1312 62361- - - - -  دلخايات

 23365  - - - -  دلمجمو 

 33,53  تدنا أ اء الةؤشر السجم
 :من دةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر

- https://stateofgreen.com/transitionindex/last visit 02/03/2018 
- http://epi2016.yale.edu/country/algerialast visit 02/03/2018 
- international energy agency , co2emisionsfrom fuel combustion 2017 ,iea, 2017, p 116. 
- http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/-1118783123/3 last visit 02/03/2018 
-http://archive.epi.yale.edu/epi/country-profile/algerialast visit 02/03/2018. 
- http://www.atlas.d-waste.com/index.php?view=new_design_country_chart&id=7last visit 
02/03/2018. 

  

https://stateofgreen.com/transitionindex/
http://epi2016.yale.edu/country/algeria
http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/-1118783123/3
http://archive.epi.yale.edu/epi/country-profile/algeria
http://www.atlas.d-waste.com/index.php?view=new_design_country_chart&id=7
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 تملدل  تجئج النعائر .ج 
ل  ةالماا من و دحقل  دل واا دلمسقيل دأل 8011أتتس ققساس دلمؤشس دل الما للدق اا دألخضس ل اال    

اسال لججزديس اوقيان دلنقايج دلقق. نق ل 100نق ل من أ    77,11اولل يمجمو  نقا  داس يال  20أ   
، وداماسدت 35وسدم دلمخسا دلقا دحقجت دلمسقيل . نق ل 33,53ينقاجل داسذا  70ةج  دحقللتا دلمسقيل 
، ودلكوات (78دلمسقيل )، ومققامل ةج  ةمان 10لقا دحقجت دلمسقيل ، ودألسان د35دلقا دحقجت دلمسقيل 

 (.20دلمسقيل )، دل  واال (72دلمسقيل )، ود س (77دلمسقيل )
ض   أادمذا ةا مجموةقا كفامل دلق اةات، ودأل ود   إل واسج  ذ د دألادم دلض ا  لججزديس    

 ( 31)ودا قثماس، وآاديتا دلمقو   ةا مجموةل دلقااال ودلقخاسدت دليايال، وذو ما اوضحه دلشك  سدال 
 (  31) الشكل رقم 

مجلا الةنةوعجت األربسا الةكو ا للةؤشر السجم لالقتصج  األخضر ةقجر ا بوضسدا السود  والسربدا 
 دا وتركدجالسسو 

 
 :من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر

- https://public.tableau.com/profile/jeremy.tamanini#!/vizhome/2016GGEI-

Profilesfor80Countries/COUNTRYPROFILES      last visit 03/03/2018. 
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https://public.tableau.com/profile/jeremy.tamanini#!/vizhome/2016GGEI-Profilesfor80Countries/COUNTRYPROFILES
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نلحت أن دلنقايج دلقا قح جت ةجاتا دلجزديس ( 31) ودلشك  سدال ( 44) من خل  دلجاو  سدال 
 :اكانت كالقال
  الة جخداالقدج ة والتغدرات : 

دلمسقيل دألخاسل ةا )نق ل، أ  أح ن من آادم ك  دل  واال  31,38قح جت دلجزديس ةج  
من أادم دل واا  أد نق ل، و  37,85( مقو   دلقسقاا دل اال)نق ل، وقسكاا  83,18( دلقسقاا دل اال

وةواذا دلمق جقل كش  دلجزديس ةن  إل ، واسج  ذ د دألادم دلمقيو  (ل  ةا دلقسقاا دل االو دلمسقيل دأل)
 دمل دامال دلمقحال لجمنا  دادق اا دألخضس ةا إل يقخاس دلمنا  ودلحفات ةل دليايل ودانققا  

cop21 ومؤقمس ياسال. 
 كفجءة القحجعجت: 

نق ل  30,03من أادم دل  واال  أد وذو  83,55قح جت دلجزديس ةج  مجمو  نقا  داس يال 
 إل نق ل، وض   أادم دلجزديس ةا ذ ا دلمجموةل سدج   22,30نق ل ودل واا  35,1وقسكاا يال 

ض   مؤشس دل ادل دل   اقال يالن يل دلميوال لجكتسيام من م ااس مقجاال ودلقا داست ةا دلجزديس 
من  %3,5ومؤشس كفامل د قخادال دل ادل دل   اقال م ا  إةاال دلقاواس ودل   داس يال  %1حودلا 

  .إجمالا دلنفااات
   واالستثةجراألسوا: 

نق ل وذو أح ن أادم من دل  واال يال  83داس مجمو  نقا  دلجزديس ةا ذ ا دلمجموةل يال 
نق ل، وا وا  25,3يال دلمقاس نق ل، ودل واا  15,2يال  دلمقاس من أادم قسكاا أد نق ل، و  81,33

 قكاس ةامؤشس  داي إل جما  دلمؤشس وياألخ   إل ض   أادم دلجزديس ةا ذ ا دلمجموةل 
 .دلقكنولوجاا دلمققامل ود قادمل دلشسكات

 البدئا ورأم الةجل الحبدسن: 
ا قيس أادم دلجزديس ةا ذ ا دلمجموةل، ذو دألح ن من يان دلمجموةات دألسي ل يمجموةل نقا  

 نق ل وقسكاا 33,23دلمقاس اان أادم دلجزديس أةض  من أادم دل  واال كو نق ل،  12,37داس يال 
 .نق ل 53,73يال  دلمقاس واا، ودل 33,22 دلمقاس ا

مما  ي  اقضح لنا أن ةج  دلجزديس قح ان ن يل م اذمل دل ادل دلمقجاال ةا دنقاج دلكتسيام، 
ومضاةفل دلجتوا دلمي ولل ةا إةاال دلقاواس، وداةقماا أكثس ةج  دلقكنولوجاا دلنتافل ود قادمل 

 .دلمضا يخ   ثايقت و سا ل نحو دانققا  للدق اا دألخضس أج دلشسكات، من 
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 واقع تخضدر بسض القحجعجت االقتصج دا فن النعائر: ثج دج

دلخضسدم و دلثسول دل مكال  ، دليناااتدلفلحل، دل ادل :دلقالالق اةات دلاسكز ذ د دل ن س ةج     
دازمات دلقا دلجزديس ةا ودقنا دلحالا وذا  ذ د داخقااس اسقيا  ذ ا دلق اةات يي ض ودلنفااات، واسج 

، دلقجوث، ومن ثال اتقال ذ د دل ن س يقوضاح (قسدج  أ  اس دليقسو )دامن دلخ ديا، دادق اا دلسا ا 
أذمال ك  د ا  ودلمشكلت دادق ااال دلناقجل ةن دلمماس ات غاس دلم قادمل ةا دادسقه، ثال قوضاحه 

 .اةات خضسدم م قادملد  إل كافال قحوا  ذ ا دلق اةات 
 قحجع العراعا .1

ةا قحقا  دامن دلخ ديا،  سكز مؤقمس دألمال دلمقحال لجقنمال دلم قادمل ةج  أذمال د ا  دلفلحل   
دادق اا دألخضس ودلقنمال دلم قادمل  إل دلفقس، وقوةاس حاال كسامل لألةسدا، وقحقا  دلقحو   وقخفا 
 .ليادا دلق اةات، ل لك اجا دقخا  جما  د جسدمدت دللزمل ل لك محسكل د ا اودةقياسا 

 :، قحجع الفالما(خضراء)الةشكالت ال جتنا عن الةةجرسجت غدر الةست اةا  .أ 
أ يح دلق ا  دلفلحا ةا دلجزديس ةاجز ةن قحقا  داكقفام دل دقا وقحساك دلق اةات دادق ااال 

 :دل امل، واقضح  لك ةاما اجا لات ةج  دل حدألخسم، وقوتا  ةاا كياس من دل ما ، ودلحف
 ا س  مؤشس دألمن دلخ ديا دل الما :األةن الغذائن(GFCI)global foodsecurity index 

 إل دات يإمكانال دلو و  و قمق  جما  دل كان ةا اولل ما ةا جما  دأل أنهدألمن دلخ ديا ي
حاال  حال ونش ل وا قنا ةا ق سافه  أج أغ ال كاةال ومخ ال قجيا دحقااجاقتال دلخ ديال من 

، ووةقا لمؤشس دألمن دلخ ديا 1331 اال لق سا  مؤقمس دلقمل دل الما لألغ ال  إل ذ د 
ق انا دلجزديس من نق  ةا دألمن دلخ ديا حاث حققت  8017ل اال  (GFCI)دل الما 

 113من أ    12دلمسقيل  تدحقج)نق ل  100من دجمالا  51,5مجمو  نقا  داست يال 
(    وشما  دةساقااو ضمن يجادن دلشس  دأل 13اولل ضمتا دلمؤشس ودحقجت دلمسقيل 

، دامس دل   ا نا أن دلجزديس ق انا من نق  8011نق ل مقاسنل ي اال  8,5يانخفاض داسا 
اولل ةا  113من أ    37م قمس ومقزداا ةا دامن دلخ ديا، كما دحقجت دلجزديس دلمسقيل 

دلمخا س دل يا ال دلمسقي ل يقخاس دلمنا  يمجمو  نقا  داس يال  دلقاسل ةج  دل موا أماال
ةا دلمؤشس دل الما لألمن دلخ ديا دلم ا   35,5يمجمو  نقا   13، ودحقجت دلمسقيل 53,2

ا قسدج ت يمسقيل أنتح ا دلمودسا دل يا ال ودلقاسل ةج  دلقكا  م  دلمخا س دلمناخال، أ  
، وذ د ا نا 8017ل اال ( 12دلمسقيل )لخ ديا دل الما ودحال مقاسنل م  قسقاا مؤشس دألمن د
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أن دألمن دلخ ديا لججزديس قأثس  جيا يالقخاسدت دلمناخال كالق حس، دلجفا ، دنجسد  دلقسيل، 
 .1م قوم   ح دليحس إسقفا 

 8002ق ي ا دل جز ةا دلمازدن دلقجاس  دلزسدةا من   نل ( 35)قشاس دلنقايج دلموضحل ةا دلجاو  سدال 
ققجيات دأل  اس دل المال لج ج  دلخ ديال، ودلقخاس   قتلك، نقاجل دلقخاس ةا حجال د 8015غاال  نل  إل 

كاذ  دلاولل، حاث داس ةجز  ت ي لكوأ يحت دلجزديس ق انا من ةجول حاال مثقج. ةا د نقاج دلزسدةا
مجاون اواس ةاال  12131,23مجاون اواس مقاسنل يال  10333,13يال  8015دلمازدن دلقجاس  دلزسدةا ةاال 

 .دنخفاض أ  اس دل ج  دلزسدةال ةا دأل ود  دل المال إل واسج  ذ د دانخفاض ةا دل جز  8013
 (23)الن ول رقم 

 .2113-2112تحور الةدعان التنجري العراعن فن النعائر خالل الفترة 
 ةلدون  والر                                                                                     

 2112-2112 2112 2113 
 735,53 778,53 353,18 الصج رات العراعدا
 11730,12 13303,32 2172,33 الوار ات العراعدا

 10335,13- 12131,23- 2383,21- رصد  الةدعان التنجري العراعن

 :من إةادا دل الا يااةقماا ةج  :الةص ر
، 31، دلمججا 2112الكتجق الس وي لإلمصجءات العراعدا السربدا دلزسدةال،  لدلمنتمل دل سيال لجقنما -

 .818-183،   8011دلمنتمل دل سيال لجقنمال دلزسدةال، دلخس وال، 
دلحيوا، دلي ا ا، دليقولاات، دلخضس، دلفاكتل، )ةجز ةا م تال دل ج  دلخ ديال دلسيا ال ك لك كما اوجا 

، حاث داس دجمالا دل جز ةا دل ج  دلخ ديال (دل كس، دلزاوت، دلشحوال، دلجحوال، دأل ماك، دلياض، داليان
 .مجاون اواس 1221,28يال  8015دلسيا ال ةاال 

 :ةال ةودم  أذمتا إل واسج  ض   د نقاج دلزسدةا ةا دلجزديس 
 أل  ذكقاس 2322,13حودلا 8015سدضا دلمزسوةل حاث يجخت ةاال دنخفاض م احل دأل. 
 قأثس د نقاجال يال الا ياض سديات دلم سوض من دلمااا ودلجفا  دلشااا. 
  دلف فوس، )دةقماا ةج  أ الاا دلزسدةل غاس دلم قادمل دلقا ق قخاال دأل مال غاس دل ضوال

 .أ  اسذا إسقفا ويالقالا ققأثس  جيا ةنا ( دليوقا اوال، دلفو فات
  ح ا ال إنقاجال دألسدضا دلزسدةال لجقخاسدت دلمناخال. 

                                                           
1 - the economist intelligence unite, global security index 2017 : measuringfoodsecurity and the 

impact of resourcerisks, EIU, 2017, p 5-15. 
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 دلق مال نقاجل د ق ما  دلمياادت دلحشسال مما ا نا قكجفل إضاةال ققحمجتا دلاولل:الصما. 
 مكاةئ ثانا أك اا  11718,13قق يا دلزسدةل غاس دلم قادمل ةا دني اث حودلا :اال بسجثجت

 .ال ود قخادال دلودوا داحفوس أو قخادال دأل مال ودلمياادت دلكامانقاجل د  8011دلكسيون ةاال 
 ال أو مااونال دلفلحان دل ان ا قخامون دلماخلت دلزسدةال دلكاما إسقفا :ة دو دا الفالمدن

، ةكل دلفلحان دل ان ا قخامون دلماخلت دلزسدةال (مماس ات غاس م قادمل)ودل ناةال 
 . جيا ةج  دلقسوض أد دل ضوال، ةتال 

 محقجل  8013-1320ةا دلفقسل  %10,38داست دلقول دل امجل ةا د ا  دلفلحل يال :القوة السجةلا
وي فل ةامل ةإن م اذمقتا ةا دلقول  ي لك دلمسقيل دلثالثل ي ا د اةا دلمحسودات ودلخامات

 .دل امجل ض افل
 :للنعائر (السضودا)أهةدا العراعا الةست اةا  .ق 

 :دلزسدةل دلم قادمل ةا دلقأثاس ةج  ةال مقخاسدت أذمتا ققمث  أذمال
 دلقا  يقت نتال دلزسدةل دلم قادمل، دقضح دن دلمزدس  دلم قادمل  دل ااالوةقا لجقجاسا  :الربمدا

أ  اس  إسقفا  إل ا قحقا  أسياح قفو  ما قحققه دلمزدس  غاس دلم قادمل، واسج   لك أنتمن ش
دنخفاض قكالا   إل ، يا ضاةل (غاس ةضوال)قجات دلققجااال دلمنقجات دل ضوال مقاسنل يالمن

د نقاج ةا دلزسدةل دل ضوال ي يا إحل  دلماخلت دلزسدةال من أ مال ومياادت ييادي  
 .خ ويل دلقسيل إسقفا جانا قوةاس د قخادال دل ادل، وزااال دنقاجاقتا ي يا  إل ةضوال، 

 ودلزسدةل، قق جا دلزسدةل دلم قادمل قشخا  ةاا وةقا لمنتمل دألغ ال :توفدر فرص عةل ن د ة
 .أكيس من دلمزدسةان مقاسنل يالزسدةل غاس دلم قادمل، مما ا نا قوةاس ةس  ةم  جااال

 دا ق اذال دلزسدةل دلم قادمل ةا ققجا  دل جز دلقجاس  دل   ق انا منه :تقلدص السنع التنجري
أكيس مقاسنل يالزسدةل غاس دلم قادمل مما دلجزديس ي يا دةقمااذا ةج  دلماخلت دلمحجال يشك  

ققجا  حجال دلودسادت دلزسدةال، وسة  حجال دل ااسدت من دلمنقجات دلزسدةال دل ضوال  إل اؤا  
 .ةا دل جا ودا  اس إسقفا دلقا ق س  

                                                           
-  ذا دلقا قضمن د ادسل دلناجحل لجمودسا دل يا ال، م  دلقوجه دلمؤ  ا ودلقكنولوجا دل   اضمن  (:السضودا)العراعا الةست اةا

ا مجاال أنتا زسدةل ا ق قنز  دليايل، كما أنتقجيال دحقااجات ك  من دألجاا  دلحالال ودلقاامل، اون د ضسدس يالمودسا دل يا ال، أ  
 .اجقماةال، ودايجل لجق يا  من دلناحال دلفنالمن دلناحال دادق ااال، ومقيولل من دلناحال د
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 دنخفاض ن ا دلمياادت دلحشسال ودلمضاادت دلحاوال ودلخلاا دل س انال يتا، ويالقالا :الصما
، مما 1أمسدض دلح ا ال، وزااال دلوزن أوقنخفض أةسدض د  ايل يي ض دامسدض دل س انال 

 .اوةس ةج  دلاولل ميالغ كياسل مخ  ل لم الجل ذ ا دامسدض
 ق اةا نتال دلزسدةل دلم قادمل ةا زااال داسل دألسدضا دلزسدةال ةج  :م ةع التغدرات الة جخداأقلالت

 إل ، وا وا  لك (دلجفا ، دام اس دلخزاسل، قخاسدت اسجات دلحسدسل)دلقكا  م  دلقخاسدت دلمناخال 
 .ق زاز دلقنو  دلياولوجا ادخ  دلمزسةل، وقح ان جوال دلقسيل

 جا  دني اثات دلخازدت دلاةايل ةن  سا  ققجا  ق اذال دلزسدةل دل ضوال ةج  قق:تقلدص اال بسجثجت
 .دل ادل إ قتلك

 الةسجهةا فن مل ةشكل التصمر وت هور األراضن. 
 قؤثس دلزسدةل يشك  كياس ةج  دلقخاسدت دليايال ودلمناخال دلمحا ل :المفجظ على األ ظةا البدئدا

دلمايال يم اات يتا، واتتس  لك ةا دلو ن دل سيا من خل  د قنزد  دلمااا من داحودض 
 وم د قخادال وقسدكال دلمودا دل امل يالمااا دلجوةال ودل  حال، ودلقا  إل أ س ، كما اسج  أاضا 

ال دلقا ق مس يالم اسدت دلمايال دلخاسجل أو دلمخ يات دلكاما إل ق يا قجوث دلمااا ذ د يا ضاةل 
لألنتمل دلمايال ودض سدا من دلمزدس ، ودلقا ق يا أاضا ةا دلقخاسدت ةا دل فات دلياولوجال 

ا من دألك اجان دل ديا دللزال لحااقتا، ويالقالا نجا أنتدلنتاال دليايا، ودق  دأل ماك ي يا حسم
ح  دلمشاك  دلقا  إل دادق اا دألخضس يق ا  دلزسدةل ةا دلجزديس  و  اؤا   إل أن دلقحو  

 .2ق انا منتا دألنتمل دليايال يالجزديس
 :ن النعائرتخضدر قحجع العراعا ف .ج 

اتتس دل اي  دا قسدقاجا لق ا  دلزسدةا من خل  دل اا  دلاولا دلمسقي  ياألمن دلخ ديا، 
دلم قمس أل  اس دلمودا دلزسدةال، ووةاا من دلجزديس يت ا دلسذانات دامت  سقفا ودلقخاسدت دلمناخال، ود 

أذاد   إل ةجاه  نق س  قخضاس د ا  دلزسدةل، و  أج ةا دل نودت دألخاسل يوض  إ قسدقاجال من 
 .يالقسكاز ةج  قخضاس دلزسدةل 8013وآلاات دلقا قال دةقمااذا ةا مخ   دلفلحل آلةا  

                                                           
1 - nemes n, comparative analysis of organic and non organicfarmingsystems : 

acriticalassessment of profitability, food and agriculture organization of the united nations (FAO), 
rome, 2009, p 27. 

، دلمنتمل دل سيال لجقنمال د ادسال، جام ل  ور االقتصج  األخضر فن الت ةدا الةست اةا فن الوحن السربنا، شسا  محما ةج -2
 .83،  8013دلاو  دل سيال، م س، 
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 15,3لواات دلو نال، إ  خ   له غل  مالا داسا و احق  د ا  دلفلحل مكانل متمل ضمن  جال دأل
 300، وميجغ (من إجمالا دا قثماسدت %18,31)مجااس ااناس جزديس  ةا يسنامج د ن اش دادق اا  

مجااس ااناس  1000، وميجغ (من إجمالا دا قثماسدت %7,13)مجااس ااناس جزديس  ةا يسنامج اةال دلنمو 
 .8013-8010جزديس  ضمن دلمخ   دلخما ا 

وأكات دلحكومل ةج  دلاوس دا قسدقاجا لجفلحل ةا قحقا  دألمن دلخ ديا، مؤكال ةج  ضسوسل قحو    
محسك حقاقا لجقنمال دادق ااال دلم قادمل يفض  قكثا  د نقاج ةا دلش ا دلزسدةال  إل حل دلفل

دلخ ديال د  قسدقاجال وك لك يفض  قسدال دلقنمال دلمقكامجل لك  دألدالاال دلسافال، وذ د ما قال قج ااا ةج  
دةقمااد ةج  إةاال ق واا يإةاال قنتاال دل اا ل دلفلحال ودلسافال،  8003سض دلودد  من  ةاال أ

دألذاد  دل مجااقال دلمقسسل لجق ا ، ودخقااس مقاسيل دلش ا كمنتج قنتاال ل ج جل دلقاال وقحااا دلش ا 
ا دل ماح يققوال دأل ل د نقاجال لألمن دلخ ديا لجيلا ودلم اذمل أنتدلفلحال د  قسدقاجال دلقا من ش

 .1دلم قيسل ةا دلنمو دادق اا 
، ةا إ اس يسنامج سيال دلجمتوسال، و لك يالقأكاا ةج  ضسوسل 8013ج ااذا أاضا ةاال كما قمت ق  

دل تس ةج  دلمحاةتل ةج  دلقسدث دليحس  دلو نا، ياحقسدال دلم اااس دليايال وحماال دلقاسل دلشسديال 
ا ا ، وج جتا سكازل لجيسنامج دلخم8013ودا قال قينا ذ ا دلنتسل ةا يسنامج دلحكومل ةا . لجم قتجك
، وذ د يإاماج د ا  دل اا ودلمودسا دليحسال م  د ا  دلفلحل ودلقنمال دلسافال، ما ا مح 8015-8013

الم دلاوس دلمنو  نقحقا  أمن أج قتاةس جتوا جااال وققوال إن جاال دلجتوا دلمي ولل من ي ا دلخ ديا ود 
 .لجق ا  ةا دادق اا دلو نا

ر أو، مول خةسا ةم2119دا والصد  البمري فن آفج  وتتةمور سدجسا الت ةدا الفالمدا والردف
 :2إستراتدندا هن

  دلمحاةتل ةج  جتوا قاةاال وقو ا  دلقاةال د نقاجال، يقو ا  دلم احل دلفلحال دلناة ل وققوال
 .دلمكننل وقسدال دل اا دلققجاا  دلم ؤو  وقثمان دلمنقجات دلفلحال ودلخايال ودل ااال

  ا دلفلحال ودل ااال دلقا ققال ةن  سا  مقاي ل ةمجال ينام دلشُ مود جل قكثا  دلمنقجات 
دل قلنا وقوةاس أح ن ل ودم  وو اي   سد  قسدقاجال وقكاا   اا ل دلاةال ودلقموا ، ويالق اا

                                                           
دلفلحل وزدسل ، السدجساالمكوةدا فن ةنجل الفالما والت ةدا الردفدا والصد  البمريوزدسل دلفلحل ودلقنمال دلسافال ودل اا دليحس ،  -1

 .08،   8015ودلقنمال دلسافال ودل اا دليحس ، دلجزديس، 
 .05-08    ، نفل دلمسج  دل اي  -2



 التحليل النظري للبيئة وقضاياها

 

294 
 

 الرابع           دراسة تحليلية النعكاسات القضايا البيئية على القدرة التنافسية وتحول الجزائر نحو اإلقتصاد األخضر الفصل 

د نقاج م  إةاال قتايل لجين  دلقحقال دلفلحال ودلسافال ودل ااال، وق واس دنقاج أغ ال دلماشال 
 .ياات دليحسال وةا دلمااا دل  يل وقثمان دلخضس ودلفودكه ودلزسدةات دل ناةالوق واس قسيال دلما

  ققوال دلحماال وحفت دلمودسا دل يا ال يفض  دلق ااس دلم قادال لجخايات وم الجل داحودض دلمايال
ال، ود  ل  يسنامج ود   أو دلمنحاسل وق زاز دليسدمج دلموجتل لجفضامدت دل تيال وشيه دل حس 

كما  اقال دلقسكاز . امال لإلادسلدجدلمق اا دا ق ما  وققوال و اي  دلقاخ  لجتااك  دأللجقشجاس 
ل قلنا ودلمقق ا لجمااا، ودل اا دلم ؤو  لج ماح يقجااا دلثسول دلحاودنال  سك لك ةج  دلق اا

 .ودليحسال وق واس و اي  دلوداال ومكاةحل دلقجوث دليحس 
  يل دلإلنقاج دلو نا ةن  سا  قو ا  وققوال نتاال دلوداال ودلمسدققوال آلاات دلاةال ودلقأ اس

دل حال ودل حل دلنياقال، ضا دآلةات ودلكودسث دل يا ال، وق ماال دلقأمانات ةا مجاات دلفلحل 
 .ودل اا دليحس ، وض  أجتزل اةال مليمل لل قثماس وقح ان د نقاجال

 ادسل دلخايات  ةيسا إن مقاي ل ققوال دلكفامدت دليشسال ودلاةال دلققن ة سنل د ادسل دلفلحال ود 
 .ودلقكوان ودليحث ود سشاا ونشس دلققاال دلققنا، ق ا شس ا أ ا اا لجسة  من م قوم ةلحقنا

 :1وتتةثل األه اف الةتوقسا ةن هذا الةخحح ةج دلن
  مجاون دن اس من دلحيوا 17,3إنقاج. 
 من دلخضس دل ازجل مجاون دن اس157 إنقاج. 
 من دلقموس مجاون دن اس 1,3 إنقاج. 
 دن اس من دلجحوال دلياضام 5,2 إنقاج. 
 مجااس لقس من دلحجاا دل ازج3,3إنقاج. 
 ن من منقجات دل اا ودلقسيال دلمايالأل   800 إنقاج . 
  5اقاس يال  8013-8015م ا  دلنمو دل نو  دلمقود  لجفقسل% 

 :2فن 2119-2113ر جةج الخةجسن وتتةثل آلدجت ت فدذ ةشجردع القحجع العراعن فن إحجر الب
  ذكقاس من دلم احل دلم قال 1,000,000ق واس دلس  دلفلحا يزااال. 
 ققوال دلمكننل دلفلحال يزااال ةاا دلح اادت، دلجسدسدت ودل قاا دلمسدة  لتا. 

                                                           
 .05، مسج   ي   كسا،  السدجسا المكوةدا فن ةنجل الفالما والت ةدا الردفدا والصد  البمريوزدسل دلفلحل ودلقنمال دلسافال ودل اا دليحس ،  -1

 .01-05   ، نفل دلمسج  دل اي  -2



 التحليل النظري للبيئة وقضاياها

 

295 
 

 الرابع           دراسة تحليلية النعكاسات القضايا البيئية على القدرة التنافسية وتحول الجزائر نحو اإلقتصاد األخضر الفصل 

  ن  نواا 500,000قكثا  ةمجاات دلقخ اا لل قجايل لجحاجاات دلمقاسل يال . 
  دلزسدةات دلود  ل ودليقولاات ودلمحا ا  دلخضسال ودليقو  دل جفال وشقاي  زااال إنقاج ي وس

 .دألشجاس ودلكسوال
  ت، ضي  دلمنقجا( ودم  ومخازن دلقيساا)ضي  دلمنقجات دلفلحال يقو ا  داسدت دلقخزان 

دلود  ، وق واس   قتلكدلفلحال، ققوال يسنامج نتاال ضي  دلمنقجات دلفلحال دل ازجل  دت د 
 .ن  دلقحقال لقثمان دلمنقجات دلفلحال ودل ااالدلي

سغال ك  دلجتوا دلمي ولل ةا د ا  دلزسدةل إاأن ودد  دلزسدةل دل ضوال ةا دلجزديس ايق  ض ا  حاث 
ذكقاس لجزسدةل دل ضوال يزااال  778، منتا 8011ذكقاس ةاال  1300داست م احل دألسدضا دل ضوال 

وو جت دلم احل دلمزسوةل من دلفودكه دا قوديال وشيه دا قوديال ، 8013ذكقاس مقاسنل ل اال  78داسذا 
ذكقاس، وداس ةاا دلمنقجان دل ضواان حودلا  802ذكقاس، وداست م احل دل نا دل ضو   508 إل 
131. 
 أج من ( دل ضوال)دلزسدةل دلم قادمل  إل قحو  لجةج  دلجزديس دل م   ل  أنه إمما  ي  نخج      

 . ق تا  ةمجال قحولتا نحو دادق اا دألخضس
 قحجع الحجقا .2

ا قتجك دل الال اوماا كماات كياسل من م ااس دل ادل داحفوسال  شيا  حاجاقه دلمقنوةل ودلقا ق قما ةج  
قجك دلم ااس دلناضيل، مما اتاا ينفا ذا وحاوث دن كا ات  جيال، ومن ثال ياقت دلحاجل مجحل لجقو   ةا 

 .دل ادل دلمقجاال نتسد ألذماقتاد قخادال 
 : لقحجع الحجقا( خضراء)اال سكجسجت السلبدا ال جتنا عن الةةجرسجت غدر الةست اةا  .أ 

مجموةل من دآلثاس  إل ( غاس خضسدم، غاس نتافل)أام دةقماا دلجزديس ةج  دل ادل غاس دلمقجاال 
 :دل جيال منتا
 اقكجفل دلح و  ةجات إسقفا ( دلودوا داحفوس )ققماز دل ادل دلققجااال غاس خضسدم :االقتصج دا 

دلقأثاس  إل  8013، ودا أام دنخفاض أ  اس دلنف  من  جواجال وةاال دلقحكال ةا أ  اسذا
، ودنخفاض م ا  8015من  ةاال  ةجزد حق دل الا ةج  مازدن دلماةوةات دلجزديس  دل   

سقفا ، و 8017ةاال  %8,5 إل دلنمو دادق اا   ةا دألشتس  %7,8 إل م ا  دلقضخال  د 

                                                           
1 - FIBL, the world of organic agriculture. Statistics&energing trends 2018, fibl, switzerland, 

2018, pp 48-115-. 
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ةجز دلمودزنل دل امل، قسدج  )، ودل ااا من دلمشاك  دألخسم 8017ل  من ةاال و دألسي ل دأل
 (.ل  غاس  لكإدلاةال 

 دل ااا من دآلثاس  إل من دلناحال دل حال، اؤا  د قخادال دل ادل غاس دلخضسدم :الصما
اأقا دلقجوث ادخ  دلمنز  دلناقج ةن د قخادال . دل جيال ةج  دل حل دلناقجل ةن قجوث دلتودم

جمشاك  دل حال ي ا قجوث مااا لدلودوا دلحاو  دلققجاا  ةا دلمسقيل دلثانال كأكيس م يا يايا 
دلوةاات دل نوال ووةقا لمنتمل دل حل دل المال، ققاس . دلشسا ودن ادال خامات دل س  دل حا
مجاون شخ ، ودلناقجل ةن د  ايل يأمسدض  3.3نقاجل قجوث دلتودم ادخ  دلمنز  يحودلا 

 . 1دل كقل دلاماغال، ودن ادا دلش ا دلتوديال دلمزمن، و س ان دلسيل، ودالقتاا دلسيو 
حااث ةا د ا   1315حالل إ ايل، و 1022حالل وةال  و 113، 8011و ججت  نل 

 .2دل ادل
 يحودلا  8015ققاس دني اثات ثانا أك اا دلكسيون دلناقجل ةن دحقسد  دلودوا ةاال :بدئاال

مقاسنل ي اال  %153,2أ  ين يل زااال داسذا )مجاون  ن من ثانا أك اا دلكسيون  130,3
مجاون  ن ثانا  57,7مجاون  ن من ثانا أك اا دلكسيون من دلفحال، و 0,3منتا (. 1330

وأكات . 3مجاون  ن ثانا أك اا دلكسيون من دلخاز دل يا ا 78,1، وأك اا دلكسيون من دلنف 
دلوكالل دلاولال لج ادل ةج  أذمال قخضاس د ا  دل ادل، حق  اق ن  قخفاض داني اثات ةاال 

ةاال دل ماح يزااال مقو   اسجل  أج وذ د من  8005ن   ما كانت ةجاه ةاال  إل  8050
اسجل ميوال كحا أد  ، وذو ما أكا ةجاه مؤقمس ياسال لجمنا  ةاال  8حسدسل دألسض ةن 

آثاسا دل اليل ةا  يقحم وذو دل يا   ي ام م اات دلقخاس دلمناخا يشك  ا مح . 8015
 .وس دلم ققي ، اأقا  لك من خل  دلقوجه نحو دل ادل دلمقجاال مح  دلودوا داحف

من دلمقود  زااال دةقماا دلاو  ةج  دل ادل دلمقجاال، ويالقالا زااال دةقماا دادق اا دل الما ةج  دلاو  
دلم اس لتا، وةجاه ققضح أذمال قحو  دلجزديس نحو قخضاس دل ادل حق  اق ن  لتا قحقا  دلقنمال 

 .ادل غاس نتافل ةج  دل حل ودليايلواضتا نقاجل دآلثاس دل اليل لج قدادق ااال دلم قادمل اون أن اقال ق
 
 

                                                           
1 - www.who.int/nediacentre/factsheets/fs292/ar/ last visit 24/02/2018. 
2- ministere de l’énergie, bilan des réalisations du secteur de l’énergie de l’année 2016, ministère de 

l’énergie, Alger, 2017, p 42. 
3
- International Energy Agence (iea), CO2 emissions from fuel combustion, iea, 2017,p 95. 

http://www.who.int/nediacentre/factsheets/fs292/ar/
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 (:الخضراء)جقا ال ظدفا الةست اةا الةتوقسا عن التونه  مو الح( الة جفع)اال سكجسجت اإلدنجبدا  .ق 
( دلنتافل، دلخضسدم، دلم قادمل)نال يقخاس منا  دل ادل دلمقجاال  ةسةت دلتايل دلحكومال دلاولال دلم

دل ادل دلقا اقال دلح و  ةجاتا من قااسدت دل ادل دلم قمسل دلموجوال ةا دل يا ل، " ا أنتي 8015ةاال 
وقضال دلقكنولوجاات غاس دلمنقجل لجكسيون كال ادل دلشم ال و ادل دلسااح ودل ادل دلمايال ودل ادل دلحسدسال 

وامكن ". قجل دلحاوالدلجوةال، ةضل ةن دلقكنولوجاات غاس دلمؤثسل ةج  دني اثات أك اا دلكسيون مث  دلك
دل ادل دلم قمال من دلتودذس دل يا ال دلقا ققجاا وا قنف ، وا اقسقا ةج  د قخادمتا "ا أنتق سافتا ةج  
دلقنو  دلياولوجا، وذا دلقا ي لك ةج  نقاض دل ادل غاس  أوإضسدس يالنتاال دااكولوجا  أوقجوث يايا 

ج  د قخادمتا غازدت قزاا من داحقيال دلحسدس  مقجاال دلمخقزنل قحت   ح دألسض، ودلقا اقسقا ة
 ." ومن ثال قجوث دليايل

ق قخسج دلجزديس اوماا كماات ذايجل من م ااس دل ادل داحفوسال  شيا  حاجاقه دلمقنوةل ودلقا 
وحاوث مزاا من دلقجوث دليايا،  8085ق قما ةج  قجك دلم ااس دلناضيل، ودلقا اقود  نفا ذا ةا ةاال 

دلحاجل مجحل لجقو   ةا د قخادال دل ادل دلمقجاال، نتسد ألذماقتا دلق وم ودلقا امكن  وةجاه أ يحت
 :داسدجتا ةج  دلنحو دلقالا

 ق اذال دل ادل دلمقجاال ةا ققجا  دلفقس من خل  زااال دلاخ  :ةن ال جمدا االنتةجعدا
متال ةا خج  ود نقاجال وقوةاس دلودت دلمتاس ةا دليحث ةن م ااس دل ادل، كما قج ا اوسد 

مجاون من ا  7,1ةس  دل م  واةال دادق اا دل الما، ةقا وةست دل ادل دلمقجاال حودلا 
. 1مجاون من ا شخ  ةا د ا  دل ادل دلشم ال دلفوقو ةول ال 8,5، منتا 8013شخ  ةاال 

وةجاه ةإن دلقو   ةا د قخادال دل ادل دلمقجاال  و  اخج  دل ااا من ةس  دل م ، ودلققجا  
 .ةا دلجزديس سل دلفقسمن تاذ

 ق ييت دل ادل داحفوسال ةا حاوث دل ااا من دلمشكلت دليايال ةا دلجزديس :ةن ال جمدا البدئدا
سقفا اسجات دلحسدسل و  إسقفا ك م قوم   ح دليحس، دلجفا ، دلق حس وغاسذا، ول   دلقو   ةا  د 

د قخادال دل ادل دلمقجاال ا اذال ةا دلحا من قجك دلمشكلت دليايال ومن ثال دلم اذمل ةا دلقحو  
 نحو دادق اا دألخضس

 
 

                                                           
1
 - REN21, renewobles 2015 global report, renewable energy policy network for the 21st centry, paris, p37. 
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 م اات دلوةال ود  ايات ودلحوداث ةا قجاق اذال دل ادل دلمقجاال ةا ق:ةن ال جمدا الصمدا  
دل ادل دلناقجل من قجوث دلتودم ودلمااا دلناقج ةن د قخادال دلودوا داحفوس ، خا ل أمسدض د ا  
كما ق اذال ةا قخفاض أمسدض  وم دلقخ ال من خل  م اذمقتا ةا قخفاض دلجو ، . د نالدل س 

دلحا من دلقخاس دلمناخا،  إل ةن  سا  قوةاس دل ادل دلمقجاال دللزمل لجزسدةل ودلس ، يا ضاةل 
 .من ثال زااال دألمن دلمايا وققجا  دلق حس، ويالقالا زااال دلقاسل ةج  إنقاج دلخ دمو 
 إل اؤا  دا قثماس ةا م ااس دل ادل دلمقجاال دلمقاحل ةا ك  اولل :ةن ال جمدا االقتصج دا 

، وامكن لج ادل دلمقجاال (دلمشققات دلنف ال)قوةاس دل ادل اون دلق سض لققجيات دأل  اس دل المال 
أن قضي  ق املت دلجزديس م  دل الال دلخاسجا، ودل   اقسجال من خل  مازدن دلماةوةات، حاث 

أ  اس دلمشققات دلنف ال يشك  ةاال، وامكن لججزديس أن  إسقفا ا ق اذال ةا قجنا دلاولل قي ات أنت
 .ق يح اولل م اس لج ادل دلمقجاال

 :تخضدر قحجع الحجقا فن النعائر .ج 
دلسكايز دلمحسكل لكاةل دألنش ل دادق ااال من يان أذال ( دلخضسدم، دلم قادمل)ق قيس دل ادل دلمقجاال 

، وةجاه وض ت دلجزديس د قسدقاجاات ومخ  ات أحا أذال و اي  حماال دليايل من دلقجوثو دلم قادمل، 
 .دادق اا دألخضسويسدمج ققين  قكنولوجاات دل ادل دلخضسدم ودلقا ق اذال ةا دلقحو  نحو 

  الحجقا الةتن  ةإةكج دجت النعائر فن: 
 :ققوةس لام دلجزديس إمكاناات  ادوال مقجاال ذايجل ققمث  ةاما اجا

 أذال دلاو  جا يال ةاما اق ج  يال ادل دلشم ال، وذ د يفض  ق قيس دلجزديس من :الحجقا الشةسدا
دل نل ةا دلمنا   / اةل 8150شمل يان قح مال دلأو قمق تا يإش ا  ضويا كياس، حاث ققس 

، وققاس 1دل نل ةا دل حسدم/ اةل3500دل نل ةا دلتضاا دل جاا، و/ اةل 3000دل احجال، و
. كاجو ود  ةا دل اةل 5حودلا  8ال1حودلا  دل ادل دلمقوةسل اوماا ةج  م احل ةسضال داسذا

مسل من  500دل نل أ  حودلا /ماس ود   اةا 113330وق   دلقاسل دلشم ال ةا دلجزديس 
 .2دل الما لج ادل  قتلكمسدت د  3حودلا و دلجزديس لجكتسيام،  إ قتلك

                                                           
 .33،   8007، دلجزديس،  لدل الحجقا الةتن  ة فن النعائر، وعارة الحجقا والة جنموزدسل دل ادل ودلمناجال،  -1
، 8002، وزدسل دل ادل ودلمناجال، دلجزديس، جانفا 02دل اا ، ةعادج الحجقا الشةسدا، ةنلا الحجقا والة جنموزدسل دل ادل ودلمناجال،  -2

  113. 
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 موسا كقأقا  ادل دلسااح ةا دلمسقيل دلثانال ي ا دل ادل دلشم ال من حاث أذماقتا :حجقا الردجح
دل ادل دلمقجاال، حاث قال قحااا ثمانا منا   شااال دلسااح، يا ق اةقتا دحقضان قجتازدت 

منا   ةا دلتضاا دل جاا،  3منا   ةا دل حسدم، و 3قولاا دل ادل من دلسااح، ( قوسيانات)
 37 نواا، منتا / اةل/قاسود  178دل اح ، وداست دل ادل دلمقولال منتا حودلا من ققان ةا 

ح مقو    سةل دلسااح ةا أو  نواا دايجل لل قخل  ةا دلق ا  دادق اا  واقس /دل اةل/قاسود 
 .1ثانال/مقس 1-8دلجزديس يان 

 إل ق قيس دل ادل دلمايال م اسد محاواد جاد، لج ادل ةا دلجزديس، وا وا ذ د :الحجقا الةجئدا 
،   حاث قمث  ن يل دل ادل (دجل ق اد  دام اس)  أو اس ومنا  شيه  حس نتمحاواال دلمااا ودأل

 .2ماخا ود  821من دجمالا دل ادل دلكتسيايال أ   %1دلكتسيايال دلمقولال من دل ادل دلمايال 
  اشك  دلكجل دلجسد ا يالشما  دحقاا اا ذاما لحسدسل دألسض دلجوةال، :المراردا النوفداالحجقا

مني  مااا م انال حاسل مقوزةل أ ا ا يالشما  دلشسدا ودلشما   800وجوا أكثس من  إل أام 
اسجل ميوال، ق قيس 30اسجل ميوال و 30ح اسجل حسدسل ذ ا دلمناي  يان أو دلخسيا لججزديس، وققس 

مقس مك ا  8نايا  دل يا ال ق سيات لخزدنات يا نال حاسل  دت قاة   يا ا  دقا ايجغ ذ ا دلا
وأكثس ذ ا دلخزدنات امقا . يالثانال، وا قمث  دا جزمد ا اسد من إمكاناات دنقاج ذ ا دلخزدنات

 إل ود  ا من حسدسل دألسض دلجوةال، امقا  ا  اشك  دلقكون دلقاس  دلكيال خزدنإنحو دلجنوا، 
  دلكاجومقسدت دلمسي ل، اقال د قخل  ذ د دلخزدن، دلم م  يال يقل داليال، من خل  دلحفس آا

 إل كمقس مك ا يالثانال، حاث ق   اسجل حسدسل ذ ا دل يقل  3 إل لجح و  ةج  قاة  ا   
دن د قخل  قاة  دل يقل داليال ودلقاة  دل يا ا لجمناي  امث  لجمناي  . اسجل ميوال 57

 .3د أو ماخ 700قيجغ  د ق اةل
 ق قيس دلكقجل دلحاوال أحا م ااس دل ادل دلمقجاال، وققكون دل ادل دلحاوال :حجقا الكتلا المدودا

، إمكاناات (ل  غاس  لكإ تمث  مخجفات دلمحا ا ، ودلخشا، وسوث دلحاودنا)من مودا محجال 
من دلم احل  %10دلجزديس ضياجل ةا دلكقجل دلحال ألن دلم احل دلخايال ا قمث   وم 

داجمالال، وا قيس ك  من دل نويس دليحس  ودلكالاقول ذامان ةا دا ق ما  دل ادو ، غاس 
                                                           

 مسكز قنمال دل ادات دلمقجاال، خسا ل حقو  دلسااح ةا دلجزديس -1
https://www.cder.dz/spip.php?rubrique221 last visit 28/02/2018. 

ن دل سيا، أيو تيا، داماسدت، اا ميس أو ، مؤقمس دل ادل دل سيا دل اشس، دل ادل ودلق الورقا القحردا للنعائرودلمناجال،  وزدسل دل ادل -2
8013   ،17. 

 .17نفل دلمسج  دل اي ،   -3

https://www.cder.dz/spip.php?rubrique221
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 37من دلخايل دلجزديسال، وققاس دل ادل داجمالال لمودسا دلخايال ا  %5لن  وم مثما ا اأنت
ودمكاناات دل نل، /ماخا  ن م ا  نف  3,7دل نل، يقاسل د قسجا  ققاس يال /ماخا  ن م ا  نف 

مجاون  ن من دلنفااات دلحضسال ودلزسدةال  5دل ادل من دلنفااات دلحضسال ودلزسدةال ققاس ا 
مجاون  1,33، وقمث  ذ ا د مكاناات حقل دااس ةج  د قا اا (لال ققال ةمجال إةاال قاواسذا)

 .1دل نل/ ن م اا  نف 
  مالا يسنامج  8011ةسةت  نل (:الخضراء، الةست اةا) الحجقا الةتن  ةالبراةج الوح دا فن

-8011دليسنامج دلو نا لقنمال دل ادات دلمقجاال )و نا  موح لقنمال دل ادات دلمقجاال 
، تتست م قجادت ةج  (دلمسحجل دلقجسايال)وي ا مسوس حودلا أسي ل  نودت من إ لده (. 8030

 :2دل احل دلو نال ودلاولال منتا
 ةا مجا  دل ادات دلمقجاال م سةل أةض  وأذال د مكاناات ودلقاسدت. 
 دنخفاض قكالا  دل ادل دلضويال و ادل دلسااح. 
 دلققنال دلشم ال دلقا قيق  مسقف ل ومسقي ل يقكنولوجاا غاس ناضجل ي ا، خا ل  اتقكجفل  ناة

 .نمو ي ام ةا  ودتا إل من ناحال دلقخزان، إضاةل 
-8015اان  لك دليسنامج، حاث وض  يسنامج و نا جااا لقنمال دل ادات دلمقجاال حوذ د ما اق جا ق

يادال دلقحو  ا قيس ، ودل   (دليسنامج دلو نا لق واس دل ادات دلمقجاال ودلنجاةل دل ادوال) 8030
 .ودانققا  نحو دل ادل دلخضسدم ودادق اا دألخضس ةا دلجزديس

 :3هن روجة وال نجعا الحجقودا خةسا ةمودتضةن بر جةج ت ةدا الحجقجت الةتن  
 يسنامج قنمال دل ادات دلمقجاال. 
 يسنامج قنمال دلنجاةل دل ادوال وددق اا دل ادل. 
 دةقل دليسنامجس دلقاسدت دل ناةال دلودجا قنماقتا لم. 
 دليحث ودلق واس. 
 د  اس دلقانونا ودلقنتاما ود جسدمدت دلمحفزل. 

ماخا ود  من دلكتسيام من م ااس مقجاال  88000دليسنامج ةج  قولاا   و  اا للنققا  دألخضس، ان
 .(31)وذو ما اوضحه دلجاو  سدال  8030يحجو  ةاال 

 
 

                                                           
، 08دلمقجاال، دل اا ، نشسال دل ادات اآلثجر االقتصج دا لةصج ر الحجقا الةتن  ة فن النعائر وآفجقاج الةستقبلدامودكانا  تاجل،  -1

 .31،   8011مسكز قنمال دل ادات دلمقجاال، دلجزديس، 
 .03،   8011، وزدسل دل ادل ودلمناجال، دلجزديس، بر جةج تحودر الحجقجت الةتن  ة وال نجعا الحجقوداوزدسل دل ادل ودلمناجال،  -2
 .نفل دلمسج  دل اي  -3
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 ( 22) الن ول رقم 
 2131-2113الق رات الةتراكةا لبر جةج الحجقا الةتن  ة 

   حاو ةدغج :الوم ة                               

 ال وع
 Iالةرملا 

2113 – 2121  
 IIالةرملا

2121 – 2131  
 الةنةوع

حجقا  إلىتمودل الحجقا الضوئدا 
 (الخالدج الشةسدا)كاربجئدا 

3000 10575 13575 

 5010 3000 1010 الردجح
 8000 8000 - (المرارة الشةسدا)الت فئا الشةسدا 

 300 850 150 التولد  الةشترك
 1000 130 310 الكتلا المدودا

 15 10 05 النوفداالمرارة 
 88000 17375 3585 الةنةوع

 : الةص ر
، 2113ل ةن س ا والظروف االقتصج دا واالنتةجعدا للس اسن األ دلمججل دلو نا دادق اا  وداجقماةا، -

 .138،   8015دلمججل دلو نا دادق اا  وداجقماةا، دلجزديس، نوةميس 

يحجو   %87دلو نا لجكتسيام من دل ادات دلمقجاال ن يل و ا مح دنجاز ذ د دليسنامج من يجوغ د نقاج 
 1أض ا  2من دلخاز دل يا ا، أ  ما امث   3مجااس ال 300، وذو ما  ا مح يااخاس حودلا 8030ةاال 

 .ةج  دلقودلا 8011، و8013دلو نا من دلخاز دل يا ا ةاما   قتلكأض ا  د  7وأكثس من 
دل ادل دل   اخ ا جما  دلق اةات خا ل دلينام ودل ناةل ( نجاةل)كما  ا مح ق يا  يسنامج كفامل 

قوةاس م قيس لج ادل وحماال دليايل ويالقالا دلحفات ةج  ح  دألجاا  دلقاامل من من    إل ودلنق ، 
 .دادق اا دألخضس ودلقنمال دلم قادمل

  

                                                           
 . 13،  8015، وزدسل دل ادل ودلمناجال، دلجزديس، أكقويس ةنجل الحجقا السدجسا المكوةدا فنوزدسل دل ادل ودلمناجال،  -1
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 :1اات دلقالاليسنامج دلكفامل دل ادوال دل مج قناو وا
 دل ز  دلحسدس  لجينااات. 
 ق واس م خن دلمام دلشم ا. 
  دلمنخفض من دل ادل  قتلكق ماال د ق ما  دلم اياح  دت د. 
 إاخا  دألادم دل ادو  ةا داناسل دل مومال. 
 قسدال دلنجاةل دل ادوال ةا دلق ا  دل ناةا. 
  قسدالGPL/C ( ودوا/غاز دليقسو  دلمما ) وGN/C (ودوا/غاز  يا ا.) 

 ادوال ميجوسد حقاقا كما قشج  دلجزديس دليحث لكا قج   من يسنامج دل ادات دلمقجاال ودلنجاةل دل   
من خل  مسدكز ( يشسال، مااال، ةجمال وغاسذا)ل و نال ققوال مخقج  دل ادات دلجزديسال لقنمال  ناة

 .2دليحث ودلم اذا ودليحوث دلمقخ  ل
، قاةال يإ ادس مس وال قنفا   اقضا يقنوا  إنقاج 3س ي اا كياس من دلجوديح دلقانونالكما ققماز دلجزدي   

، دلمحاا لكافاات 8015ةافس   11دلمؤس  ةا  13-15دل ادات دلمقجاال، سدال  إل دلكتسيام، م  دلججوم 
  ذو إثيات شتاال أ   دل ادل دلمقجاال ود ق ما  ذ ا دلشتاادت، واوضح ذ د دلمس وال أن إثيات دأل 

وق مح ذ ا دآللال . نتاال إنقاج مشقسك أوا شتاا يأن دل ادل دلم نال م اسذا  ادل مقجاال إلىآلال قسما 
 .4دت ي نودن قنوا  إنقاج دلكتسيامو يمنح وثاقل قضمن دأل   ومنح دل أل

 33ودلمسقيل ، 8015ودك ا ذ د دليسنامج دلجزديس دلسقيل دل اي ل ةا دلمؤشس دل سيا ل ادل دلم ققي  ل اال 
، %1، وو جت ن يل م اذمل دل ادل دلمقجاال ةا إنقاج دلكتسيام 8015ةا مؤشس أادم قخاس دلمنا  ل اال 

 أ  اس دلودوا إسقفا  إل كما دامت دلجزديس يمسدج ل دلاةال دلمقاال لج ادل داحفوسال ما أام 
 بسض القحجعجت األخرى .3

د اةان، وةجاه  أواق جا قخضاس جما  دلق اةات ولال د ا   دادق اا دألخضس إل إن دلقحو  
 :كما اجا( دل كن، دل اا دليحس ، دلنفااات)قخضاس ي ض دلق اةات ةا دلجزديس  إل  نق س  

                                                           
 . 18، مسج   ي   كسا،  بر جةج تحودر الحجقجت الةتن  ة وال نجعا الحجقوداوزدسل دل ادل ودلمناجال،  -1
 .83  ، نفل دلمسج  دل اي  -2
 :لمزاا من دلم جومات أنتس -3
    ، 8015، جام ل دلاو  دل سيال، م س، الةتن  ة وكفجءة الحجقا فن ال ول السربدا لدل الحجقا جام ل دلاو  دل سيال،  -
51-57. 

، مسج   ي   كسا، 2113الظروف االقتصج دا واالنتةجعدا للس اسن األول ةن س ا دلمججل دلو نا دادق اا  وداجقماةا،  -4
  133. 
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 :الةبج ن الخضراء .أ 
ا دلميانا دلقا ققماز يكفامل ةالال ةا د قخادال دل ادل وقخفاض أنتق س  دلميانا دلخضسدم ةج     

 .1ا وقح ان دل حل ودليايلدلماا إ قتلك
 350يمشسو  إنشام دلماانل دلجااال يودزو ، دل    مال احقضان  8010لقا يااست دلجزديس ةاال    

، وداست قكجفل (دلنتافل)ج   ماانل يودزو  ماانل لج ادل دلخضسدم  إل أل   اكن، وقتا  دلجزديس 
 .مجاون اواس 2,8دل الما لجيايل ذ د دلمشسو  ا مجاون اواس، ودا اةال دل ناو   30,8نشايتا حودلا إ

مجااس اواس،  15كما أ جقت دلحكومل يسنامج دا قثماس دلحكوما ةا د ا  دلينام يخل  مالا داس ا 
، و اقال داماج دلقكنولوجاات دلنتافل ودحقسدال 8013مجاون  كن يحجو  ةاال  1.1دنشام حودلا  إل اتا  

 .3مؤ  ل ةا د ا  دلميانا دلخضسدم 112132واوجا حودلا . 2ذ د دليسنامج دلم اااس دليايال دلو نال ةا
  :الثروة السةكدا .ق 

قمث  دلثسول دل مكال م اسد لقحقا  دألمن دلخ ديا، واسج   لك كونتا دلم اس دلسيا ا ودلمكم  لجيسوقان 
جانا اوسذا ةا قوةاس ةس  دل م  ودلاخ ، وق س  دلم ااا  إل دلحاودنا لجكثاس من دلجزديساان، 

ا دلمودسا دليحسال دلقا اقال من خللتا قجيال دحقااجات دلجا  أنتدلم قادمل وةقا لمنتمل دألغ ال ودلزسدةل ي
دلحالا، اون دلم ال يقاسل دألجاا  دلقاامل ةج  د قخللتا لقجيال دحقااجاقتال ةا دلم ققي ، واق جا  لك 

ت ةج  دلثسول دل مكال، ودلحفات ةج  دليايل دليحسال ةا ت  دل ماح ل ناةل  اا دأل ماك دلحفا
 .ياا قمسدس ودلنمو

دا قنزد   إل لقا أام داةقماا ةج  دأل جوا غاس دلم قادال ةا إادسل دلمودسا دل مكال ةا دلجزديس  
ك دلجزديس لم احل يحسال ققاس يال سغال دمقل. دل مكا، ودل   اتاا دلمودسا دل مكال يالنضوا ودانقسدض

 ن وققاس دلثسول دل مكال حودلا  127000ا   قتلكمجاون ذكقاس وداس دلمخزون دلقاي  لإل 3,5
-8001دلخما ا   وسغال د  لحات دلقا دامت يتا دلجزديس ةا ذ د دلق ا  كالمخ . 4 ن520000
، ودليسنامج 8003-8001، ويسنامج اةال د ن اش دادق اا  لج اا دليحس  ودلمودسا دل ااال 8005

                                                           
، لينان، 8011، ققساس دلمنقام دل سيا لجيايل ودلقنمال عجلم عربن ةتغدراالقتصج  األخضر فن دلمنقام دل سيا لجيايل ودلقنمال،  -1

8011   ،171. 
 .18، مسج   ي   كسا،   االقتصج  األخضر فن النعائر فرصا لت ودع اإل تجج الوح ن وتمفدعهدلججنل دادق ااال ألةساقاا،  -2
، مسج   ي   كسا، 8015 واالنتةجعدا للس اسن األول ةن س االظروف االقتصج دا دلمججل دلو نا دادق اا  وداجقماةا،  -3

 151. 
، واقع وأفج  قحجع الصد  البمري و تربدا الةجئدجت و ق رته على تمسدن الوضسدا الغذائدا فن النعائرمخاس  ةيا دلسحمان،  -4

 .30، 8001د سوحل اكقوسدا، غاس منشوسل، جام ل دلجزديس، 
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، ودلمخ   دلو نا لقنمال نشا ات دل اا دليحس  8003-8005دلقكماجا لاةال دلنمو دادق اا  
اقمث   دل   8013-8015، ودليسنامج دلخما ا 8013-8010، ودليسنامج دلخما ا 8003-8007
دلض  ، أ  ما  إل سيال دلماياات قدل اا و  منة  د نقاج دلو نا ةا ذ د دلق ا  يس  ادأل ا  هذاة

 . ن800,000ا اا  
أن د ا  دل اا دليحس  يقا ي اا ك  دلي ا ةن دألذاد  دلم  سل حاث أن كماات د نقاج  إا   
دحقما  دنقسدض  إل أ  اس دأل ماك، يا ضاةل  إسقفا  إل من دل جا وذو ما أام  أد ا قزد  ( دل سض)

ةاال قمق  دل اااان يالسشا دادق اا ، وغااا دلوةا يأذمال  إل ي ض أنود  من دأل ماك وذ د سدج  
مفتوال د قادمل دلمودسا دل ااال دليحسال، وةجاه اجا ةج  دلاولل دلقاخ  يإقيا  أ الاا م قادمل ةا إادسل 

 .ذ د دلق ا 
 :ال فجدجتقحجع  .ج 

ؤا  لجحفات ةج  دلمودسا قن انقج ةنتا ةس  ةم  و أامكن ل مجال إةاال قاواس دلقمامل ودلنفااات 
 .وقح ان حاال دألةسدا ودلحا من دلقجوث

 أ يحت دلنفااات ةا دلجزديس قمث  مشكجل حقاقال، ي يا :ةشكلا ال فجدجت الصلبا فن النعائر
قتاا ذ ا دلمشكجل يمخا س و دلكاةا وض   دلقاساا،  ةاال كفامل دلينال دلقحقال ودلقموا  غاس

وققضمن دلمشكجل دل س  دلققجااال  ادسل دلنفااات ودلقكالا  دلمياشسل لجم  واةن .  حال ويايال
ن إ. وحس  دلنفااات، وك لك دلقكالا  غاس دلمياشسل لجمشاك  دل حال  دت دل جل ودلضسس دليايا

سز فودلقخج  منتا، ولكنتا قق ام  لك لقشم  و اي  دلنق  ودل إادسل دلنفااات ا قق ج  ةق  يجم تا
ةاال قاواس دلنفااات، ودا قفادمت دلمشكجل ي يا ةاال دلوةا ودلنمو دل كانا دل سا   .ود 

دايجل  ةاال  %35، منتا 8013مجاون  ن ةاال  13,5لقا يجغ إجمالا دلنفااات ةا دلجزديس    
من دلحجال د جمالا لجنفااات، أما  %73خجفات دل ضوال ن يل دلقاواس، وقمث  دلمودا دلخ ديال ودلم

من م احل  %3ما ا اا  )من دلنفااات ققمسكز ةا دلشما   %15من دلناحال دلجخسدةال ةإن 
مجاون  300من مجمو  دلنفااات، وقفقا دلجزديس حودلا  %3,5، وا اا  قاواس حودلا (دلجزديس

كاةا، واقال دلقخج  من دلنفااات ةا دلجزديس  اات يشك ال دةقماا قاواس دلنفاسو  نواا ي يا ةاأو 
اقال  %35-30قجق  ةا مكيات مكشوةل وم اسح ةشوديال و %15-10ي س  مخقجفل منتا من 
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اقال دلقخج  منتا  %10-5ومن  (مسدكز دلساال دلققنا لجنفااات)دلقخج  منتا ةن  سا  دلساال 
 .1ي س  أخسم كالحس 

 ةييا، ( دلققجاا )دلنفااات دلم سوحل ق قيس ةا دادق اا دلينا إ د كانت :تخضدر قحجع ال فجدجت
 :ا ةا دادق اا ق قيس  دت أذمال يالخل، وققمث  ذ ا دألذمال ةاما اجاأنتة
  ادل ةن  سا  د قخل  دلماثان إل إمكانال قحوا  دلنفااات . 
 (.س دلكوميو قاقخما)ةا زااال د نقاج دلزسدةا من خل  قاواس دلنفااات دل ضوال  لدلم اذم 
  ةاال د قخادمتا ةا زااال إجمالا دلناقج دلمحجا وةاا ق اذال  ناةل إةاال قاواس دلنفااات ود 

 .دل ما 
  ةاال د قخادمتا ةا قخفاض دلقكالا  ي مجاات دلاةن ودلحس  ودلخسز ق اذال إةاال دلنفااات ود 

 .دليايا ودلمشاك  دل حال
أماال ذشاشل وقأخس د ا  دلنفااات ةا دلجزديس، وض ت دلجزديس يسنامج و نا لجقاياس دلمنامج لجنفااات    

ةا أة   %70ققجا  إنقاج دلنفااات ودلسة  من م ا  دلقاواس لجو و  لن يل  إل دلحضسال دل   اتا  
ان قاواس قح  أج ، ثال وض  ذا   موح من %3,5ح حالاا ققاس يال و دمقاي  ن يل ققس  8080 نل 

يسدال دقفاداات م  أسياا دل ناةات دلم ناان  8011دن لدا من  نل  %30دلنفااات لقيجغ ن يقه  ود 
 .2ضمان د قادمل د ا  دلنفااات أج ودلقكوان من 

 إل  8008من  ةاال ) نل دلماضال  15مجااس اواس خل   8وي فل ةامل أنفقت دلجزديس أكثس من    
مشسو  قنمو  ةا مجا   1800ةا ق واس دادق اا دألخضس من خل  ق جا  ( 8017غاال اا ميس 

ةا  3307مؤ  ل خضسدم، من يانتا  873808دلقنمال دلم قادمل ودادق اا دألخضس، وذناك أزاا من 
 12131ةا دلينام دألخضس، و 112132ةا ق ااس دلمااا، و 1370مجا  د قسجا  وقثمان دلنفااات، و
ح  دت دل جل ةا دلم ال 30025وتافل خضسدم، منتا  100,000ةا إادسل دلم احات دلخضسدم، اوجا 

مجاون من ا شخ  ةا آةا   1,3م  قود  د قحادث . ودلاسد ات ودا قشاسل ودلقكوان ياليايل مث  دلقادا 
أ  ما ا اا  دمسأل،  13573دلحضوس دلقو  لجن ام ةا ذ د دلق ا  يال  إل  وقشاس د ح اياات. 8085
مااسل، وقيان  1332من دل اا د جمالا لجن ام دلم جلت ةا دل ج  دلقجاس ، من يانتال  %7.3ن يل 

دمسأل انش ن ةا د ا  دلميانا دلخضسدم أ   7371ن أن دأللمانا يالجزديس و ام  اات مكقا دلق 

                                                           
 . 111، مسج   ي   كسا،   ا فن النعائر ةن ة ظور اقتصج يةشكلا البدئسيا ل يو كاس،  -1
 .13، مسج   ي   كسا،   االقتصج  األخضر فن النعائر فرصا لت ودع اإل تجج الوح ن وتمفدعهدلججنل دادق ااال ألةساقاا،  -2
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دلخضسدم أ  دمسأل ةا دلم احات  3287، و%81,33دمسأل ةا د ا  دلخامات أ   3183و 50,11%
 51، و%0,35دمسأل ةا إةاال قاواس أ   51، و%1دمسأل ةا م الجل دلنفااات أ   131، و81,81%

 .1%0,35دمسأل ةا د ا  دلمودسا دلمايال أ  
ثس  جيا لجقضااا دليايال ةج  دلقاسل دلقناة ال للدق اا أإن ما امكن د قخل ه مما  ي  ذو وجوا    

دلزسدةل، )دلجزديس ، كما قوجا إاجايا لقحو  دلجزديس نحو دادق اا دألخضس ةج  دلق اةات دادق ااال 
وخج  ةس  دل م ، وةا ت  دلجتوا دلمي ولل من  س  ( دل ادل، دلميانا، دلثسول دل مكال، دلنفااات

من دلممكن جاد أن اؤثس  لك يا اجاا ةج  دلقاسل  نهإققا  نحو دادق اا دألخضس ةدان أج دلجزديس من 
سأل دلما  دل يا ا، إادسل دلمودسا، جوال )من خل  قح ان دألادم دليايا ( دلخضسدم)دلقناة ال دلم قادمل 

داذقماال دلف جا كان )ةا دل نودت دلقاامل، ألن دلجزديس حااثل دل تا يااذقماال ياادق اا دألخضس ( دليايل
مسحجل دنققالال وا قتتس نقايجتا ي فل آنال كما أن  8012-8015ةجاه ق قيس دلفقسل و ( 8015ةاال 

ا قسققا لقكون إ قسدقاجال لجقحو  نحو دادق اا دألخضس، وةجاه اجا ةج  دلجزديس  لدلجتوا دلمي ول
دا قفاال  أج وض  إ قسدقاجال خا ل وودضحل ومقكامجل لجقحو  نحو دادق اا دألخضس و لك من 

  وض  إ قسدقاجال لقحو  و اق وم ودل سا ل من مزداا دلقا اوةسذا ذ د دلقحو  وينامد ةج   لك  نحدل
 .دلجزديس نحو دادق اا دألخضس ةا ت  ي ض دلقجاسا دلاولال دلناجحل

اإلحجر االستراتدنن الةقترح لتمول النعائر  مو االقتصج  األخضر فن ظل بسض التنجرق ال ولدا : ثجلثج
 ال جنما

ةا دلقحو  نحو ( دلاو  دلمققامل، ودلاو  دلنامال)اقضمن ذ د دل ن س ي ض دلقجاسا دلناجحل    
، وي ا  لك قال (دلزسدةل، دل ادل، دلنفااات)دادق اا دألخضس من خل  قخضااس دلق اةات دادق ااال 

 .ددقسدح إ قسدقاجال و نال لجقحو  نحو دادق اا دلو نا
 ا فن التمول  مو االقتصج  االخضرتنجرق ال ول الةتق ةا ال جنم .1

 .قجاسا دلاو  دلنامال ةا د ا  دلزسدةل، دل ادل ودلنفااات إل  نق س  
 :روبدا الةشتركا فن العراعا السضوداوالتنربا السو  األ  .أ 
لماناا ويسا اناا وةا ألماناا ياأ أسويال وخا ل و دنقشست دلاةول لجزسدةل دل ضوال ةا كثاس من دلاو  دأل   

ةج  اا  1383وةاات أاضا ةاال  13ويادال دلقسن  12دخس دلقسن أو دل م  يالزسدةل دل ضوال من  

                                                           
، مسج   ي   كسا، 2113 ا ل ةن سو، الظروف االقتصج دا واالنتةجعدا للس اسن األ دلمججل دلو نا دادق اا  وداجقماةا -1

  151. 
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دلقا ق قيس أحا أنود  دلزسدةل  سواول  أشقانس دل   ألق  ثمانال محاضسدت ةن دلزسدةل دلياوااناماكال
دلزسدةل دل ضوال ةن  سا  جم ال دألسض دليسا انال ةاال ما يسا اناا ةياأ دلحااث ةن أدل ضوال، 

13171. 
ات منتمل خل  دلفقسل يان  ات ل م  قشساو ا ل ألماناا ةاا من دلمحسويال وخاو وياأ ةا ي ض دلاو  دأل

سويال و وجام دانون دل و  دأل. وقكون ما ا س  يااقحاا دلاولا لجمنتمات دلزسدةال 1373-1378ةاما 
EEC91/2092 لانتال ةمجاات د نقاج ودلق نا  دل ضو  حاث  1338    اس ةا انااس ةاال دل

ايا لك  اولل من او  دل و   أنهأحقوم ذ د دلقانون ةج   قل ةشس ماال و قل ملح  ةاا ةاه 
ق يا  دلقانون وكافال إة ام دلي ادات دلقا قشاس  أج سويال دلمشقسكل أن اضال مؤ  ل لجقفقاش من و دأل

و  وما ذا دلمودسا دلم موح اخولتا ةا د نقاج دل ضو  ودل قويات دلقا قفسض ةا حالل لإلنقاج دل ض
كماا لت د دلقانون ةا  س مخالفل دلق جامات و   ادس إال ق 8000ت ةاال أو  3دلق االت وغاسذا، ود 

دامت جام ل ودمقاداد لما  ي  ةقا . ق جامات جااال حو  إنقاج دلمنقجات دلحاودنال ةضواا ودلقفقاش ةجاتا
د كل يالممجكل دلمقحال يح اا دلقكالا  دلناقجل ةن دألضسدس دليايال دلقا قنقج ةن دلزسدةل دلققجااال ةا 

 .2(يا قخادال دأل مال ودلمياادت)دلممجكل دلمقحال 
مجااس جناه  8,33يالممجكل دلمقحال يجخت  1331ن قكالا  دلقاذوس دليايا ةاال أودا د قنقجت دلاسد ل 

قضمنت قكالا  إزدلل مجوثات دلم  حات دلمايال دلقا قكون م ااس دلمااا ةا مح ات مااا  إ قسلانا
دلشسا وقكالا  م الجل دني اثات غازدت داحقيال دلحسدس ، وقكالا  قاذوس نوةال دلقسيل، وقكالا  ةقادن 

 .3دليايات دلمنا يل لجكاينات دلحال ونق  دلقنو  دلياولوجا ود ضسدس ي حل دان ان
من شسكات دلزسدةال ذا ةياسل ةن مزدس  ةضوال وققاس دلم احل دلزسدةال  %3وةا ألماناا اوجا 

من دلزسدةل دل ضوال ذو ذا   %80 إل من دلم احل دلمزسوةل، وا قيس دلو و   %7,5دل ضوال 
 ةا ألماناا لدل ضوا دلزسدةل دل ضوال، واحق  يا  دلمودا دلخ ديال أج إ قسدقاجال دلم ققي  لجحكومل من 

                                                           
- ققكون من جزأان : العراعا البدو د جةدكداbio وق نا دلحاال وdynamic  وق نا دل ادل واقال ةا ذ ا دلزسدةل ياالقزدال دلقاال يالشسو

لقودنان دلزسدةل دل ضوال وذا ودلم اااس دلم جويل لجزسدةل دل ضوال لكن اضا  دلاتا ي ض دلمسكيات دلياوااناماكال ودلم موح يتا وةقا 
 .إحام أنود  دلزسدةل دل ضوال

     3152،8010ح اال  جامان، دلزسدةل دل ضوال، مججل دلحودس دلمقمان، دل اا  -1

last visit 08/03/2018   www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=232415 
 .85-83    ، مسج   ي   كسا،  ور االقتصج  األخضر فن الت ةدا الةست اةا فن الوحن السربنشسا  محما، -2
 ، مسج   ي   كسا، العراعا السضوداح اال  جامان،  -3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=232415
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من دأللمان دلمودا دلخ ديال  %31شقس  د 8011و خل  ةاال . يا قمسدس %10م اات نمو قزاا ةن 
 .1دل ضوال 

جا يتا زسدةل ةضوال من دلمزداا دلممنوحل لزسدةل ذ د دلنو  من و سويال دلقا او وق قفاا دلاو  دأل   
يإنقاج ذ ا دألغ ال لقسواجتا ويا تا يأ  اس دلزسدةل حاث ذناك قحاا  ةج  دلضودي  ودلم اااس دلخا ل 

امال ودلاولاىل دلقا ققول  مسدديل م اااس دنقاج دألغ ال دجمسقف ل، يالسغال من وجوا ةشسدت دلتايات دأل
دلمزدسةان دلم ناان شتاادت دلق اا  لمنقجاقتال  ثيات م ايققتا لم اااس دلزسدةل  قمنحدل ضوال، و 

 .  2دل ضوال
 (:الحجقا الشةسدا)ن الحجقا الةتن  ة تنربا ألةج دج ف .ق 
ق قيس ألماناا من أكيس دلاو  دلم قخامل لج ادل ةا دل الال، كما ق قيس م اات داني اثات دلكسيونال    

سويال، وذ د ما و ةقياسذا أكيس دادق اااات دألإسويا يو لجفسا ةاتا من يان أةج  دلم اات ةا داقحاا دأل
وض  إ قسدقاجال دلقو ا  ةا د قخادال دل ادل دلمقجاال لسة  ن يل م اذمقتا ةا  إل اة  دلحكومل دأللمانال 

 .80303يحجو  ةاال  %50 إل دنقاج دلكتسيام 
ودا دحقجت ألماناا مسكز دل ادسل ةج  م قوم دل الال ةا دلقاسدت دلمسكيل من دل ادل دلشم ال    

جاخا ود  حق  منق   ةاال  32.5دلمسكيل منتا دلفوقوةول ال ل ال  نودت مققالال، د  يجغ دجمالا دلقاسدت 
مجاون نتاال ةوقوةول ا ةا جما  أنحام دلاولل، يامد من دأل ق  دلشم ال  1,5، موزةل ةج  نحو 8015

ةج  أ  ح دلميانا وحق  مح ات دل ادل دلشم ال دلكياسل، مما ج جتا قفو  ةج  مناة اتا دلاولاان ةا 
ا الاامجا  دل ادل دلشم ال كال ان ودلااي و لك يسة  ن يل دل ادات دلمقجاال ةا ذاك  دل ادل . ان ود 

 .4%31ما ازاا ةن  إل يألماناا 
ذااال يواال ، وقق  دسال ةاجا(feldheil)ذااالدلمقجاال ةا ألماناا، قجسيل ةاجاومن أذال قجاسا دل ادل    

ذااال ، وق قما ةاجا(دأللمانالدل ا مل )كجال من جنوا يسلان 10ةج  ي ا  (( brandenburgيسدناناوسج
يات  37ةج  دلم ااس دلمقجاال من سااح وشمل وودوا حاو  لجح و  ةج  دل ادل، حاث قو   نحو 

                                                           
1 - https://www.deutsahland.dejar/topic/alpyyt/almanya-aly-aldwyt last visit 08/03/2018. 

 .85، مسج   ي   كسا،    ور االقتصج  األخضر فن الت ةداالةست اةا فن الوحن السربنشسا  محما،  -2
3 - yilmazb,daanc, chodha s, gux, ozyazicialu os and singh s, photovoltaicsolar power energy report-
europe, 2013, p6. 
4- writh h, recentfacts about photovoltaics in germany, fronhofer institute for solar energy syssteme 

(ISE), germany, 2015, p05. 

https://www.deutsahland.dejar/topic/alpyyt/almanya-aly-aldwyt
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يالكتسيام اون د قخادال لودوا داحفوس ، وي لك قن اال داني اثات دلكسيونال يتا، ومن ثال ق قيس مثاا 
 .1نمو جاا لجقحو  نحو دادق اا دألخضس

من إنقاج ك  دحقااجاقتا من دل ادل من خل  دلم ااس دلمقجاال،  ةاجاذااال، قمكنت 8003وةا ةاال  
 3000ل د اة  ك  منتال " EON"سويال لجكتسيام و وسغا دلمود نون ةا دا ققل  ةن دلشسكل دلقايضل دأل

 ، كما ح جود ةج "energiequelle Gmbh"اوسو  نشام شيكل محجال يالقسال، و اةاذال ةا  لك شسكل 
ةانات من دلحكومل دأللمانال يجخت نحو و قموا  من داقحاا دأل أل  اوسو، ودا قال ينام  250سويا ود 

  دسال قمجك شيكل محجال  خاسل خا ل يتا، وااة  أو  ذااالةاجا، ودلقا ج جت 8010ةا ةاال  دلشيكل
 "EON"من ق سافل شسكل  %31ين يل  أد حالاا ق سافل كتسيام  ذااالةاجا كان 

، د ق اةت %30ما ازاا ةن  إل  ذااالةاجاسل لقسال و ام ا  دلي الل ةا دلقسم دلمج إسقفا ال من وةج  دلسغ
دلقضام ةج  مشكجل دلي الل قماما، كما ق قيس دلقسال من أكثس دلمنا   دأللمانال د ققياا لج ااح  ةاجاذااال

دألجانا دلمقودةاان من جما  أنحام دل الال لل ل  ةج  دلقسال دلقا ق قما كجال ةج  دل ادل دلمقجاال، 
 .2حاث ازوسذا نحو ثلثل آا   ايح  نواا

، وذو خفض داني اثات ج دادق اا دألخضس ةج  ذا   وا  دأل إل  وققضمن إ قسدقاجال دانققا    
إنقاج  من إجمالا %20، م  م اذمل دل ادات دلمقجاال يال 8050ةا آةا  ةاال  %20دلكسيونال ين يل 

دادق اا دألخضس،  إل ، ومن ثال قحقاقا ققاال كياس ةا ةمجال دانققا  8050دلكتسيام يحجو  ةاال 
 :3دادق اا دألخضس ذا إل س أ ا ال للنققا  و اوققضمن د  قسدقاجال دأللمانال ثلث مح

 دا قخل  دألمث  لمودسا دل ادات دلمقجاال من  س  ك  دلوااات. 
  قخ ال ةجز ك  واال من ةايض دلوااات )قكام  دلوااات ةاما يانتا ةا مجا  دل ادات دلمقجاال

 .(دألخسم
 سلو اد قاسدا دل ادل ةا دضا  دلحاوا من دلاو  دلمج. 

                                                           
1 - pauls k, tiny german village a model in country’s energy revolution ,3102 

www.cbc.ca/news/world/tiny-german-village-a-model-in-country-s-energy-revolution-1.240726      
last visit 09/03/2018. 
2 - energy transition, renewables a rural german village,3102 

https://energytransition.org/2014/03/renewables-power-rural-german-village/ Last visit 09/03/2018. 
3- dubitsky w,germany shows athriving green economyis possible, commonsense canadian,2013. 
https://commonsensecanadian.ca/germany-shows-thriving-green-economy-possible/  last visit 

09/03/2018. 

http://www.cbc.ca/news/world/tiny-german-village-a-model-in-country-s-energy-revolution-1.240726
https://energytransition.org/2014/03/renewables-power-rural-german-village/
https://commonsensecanadian.ca/germany-shows-thriving-green-economy-possible/
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جاا لإلجسدمدت ودلخ   دلمق جقل يال ادل دلدلمقجاال ةا ألماناا دلقنفا   دل ادات ومن أذال دل ودم  ق وس   
مسدكز دليحوث وق واس قكنولوجاات دل ادل دلمقجاال، و دلمقجاال، واةال وقموا  مشاسا  دل ادل دلمقجاال، 

 .1لضسايال، ودل ناةل دلمحجالودل اا ل د
 :تنربا السود  فن إعج ة الت ودر - ج
سل و ان ق قوسا دلنفااات من دلاو  دلمجأدلحا دل   د قاة   إل ت نفاااق اش دل واا حالل نق  ةا دل   
م مل مقخ  ا ةا إةاال قاواس  38قشخا   أج ، وذ د من (يسا اناا، إا الاا، داسلناد، دلنسواج)

إةاال دلقاواس، حاث لال اقال دس ا   إل واسج  دلنجاح دلميتس دل   حقققه دل واا ةا إادسل دلنفااات .دلنفااات
مودا مقاسنل  أومن دلنفااات دلمنزلال ا اا قاواسذا ل ادل  %33)دلمكيات  إل من دلنفااات دلمنزلال  %1دا 
 (.1375ةاال %32 ا
ةاال قاوساتا كقاةيل محجال     انقج م م  ودحا ةا ماانل )واقال م الجل دلنفااات ةا أنتمل مقكامجل ود 

، وكتسيام، وغاز حاو ، وماال (من دحقااجات دلقاةيل يالماانل %30يوسغ ما اكفا من دل ادل لقجيال خذجن 
 %13من دلنفااات ي ا قاواسذا  %38 نإة (eurostat)ا دح اياات اوسو قات ياولوجال، ومودا ويح

  .2اقال حسدتا %33اقال قحجاجتا و
ةاال قاوساتا، إوةمجت دل واا ةج  مس ةقوا ةج  قشجا  دلمود نان ي    قيا   اا ل قخفاض دلنفااات، ود 
ةا حالل يقام دلنفااات ةا مكيات دلقمامل، ةإن ق سا غاز دلماثان وغاسا من دلخازدت دلم ييل  نهأل

دس  اضس ياليايل ول لك سكزت دل واا ةج  ق واس يادي  يتا  ققجا  كمال دل موال دلقا للحقيال دلحس 
ز  اويح ا دليسنامج دل واا  ققال ق فال دلقمامل من دي  دلمود نان ةا دلمن. يا ن دألسض إل قق سا 

ةاما   اقال ة   دلنفااات دل ضوال ةن غاس دل ضوال، إم ام  دلحس ،  إل وأ حاا داةما  دي  نقجتا 
سد  وأال مكونات امكن إةاال قاواسذا ود قخادمتا جانيا، وودفا لجقانون دل واا  ةإن دلمنقجان و قوض  دأل

ةاال قاواس دلمنقجات  دلقخج  منتا، ةإ د  أوذال دلم ؤولون ةن قحم  كاةل دلقكالا  دلمق جقل يجم  ود 
ن دلزجاجات، وقكالا  إةاال كانت ذناك شسكل قيا  دلمشسويات،  اق  ةجاتا دل ام دلمالا لاة  ثم

دلقخج  منتا، وق م  م ام  دلقاواس من خل  قحما  دلقمامل ةا داةسدن، وحسدتا لقولاا  أوقاواسذا 

                                                           
1 - hansons ,germany’s green economystrategy, world resources institut, 2010  
http://www.wri.org/blag/2010/09/gremanys-green-economy-strategy last visit 09/03/2018. 
2-http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics/fr   last visit 10/03/2018.  

http://www.wri.org/blag/2010/09/gremanys-green-economy-strategy
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics/fr


 التحليل النظري للبيئة وقضاياها

 

311 
 

 الرابع           دراسة تحليلية النعكاسات القضايا البيئية على القدرة التنافسية وتحول الجزائر نحو اإلقتصاد األخضر الفصل 

 إل دليخاس دل   ا قخاال ةا اة  قوسيانات دلمولادت دلم قخامل  نقاج دلكتسيام، ثال اقال نق  دلكتسيام 
 .1م دلاوللخ و  دلنق  وشيكل ققول  قوزا ه ةج  جما  دنحا

وس  امكن د قخادمه مسل أخسم، ودلزجاجات دلقاامل ق دا وق قخاال  إل دلجسديا دلم ق مجل اقال قحواجتا    
امكن ةةا  ناةات جااال، أما دليل قاك ةا قخاال ةا  ناةل مودا خاال وليقااا دل  اال د قخادمات ةال، 

 يل لم تال دل واااان أ يح ة   غاز حاو  ا قخاال كودوا ويالن أو مال زسدةال أأن ق ن  منتا 
لقام ك   ف  ةا دلمكان دلمخ   له ةا مسدكز دلقاواس إدلمخجفات ةا دلمناز  ثقاةل، ومن ثال 

 .2دلموجوال يجودس ك  من قل  كنال
 تنجرق ال ول ال جةدا ال جنما فن التمول  مو االقتصج  األخضر .2

 : دلقجاسا دلقالال  قناو  ن
 (:الحجقا الشةسدا)الحجقا تنربا الصدن فن تخضدر  .أ 
، ق است دل ان دايمل دلاو  ةا دا قثماس ةا دل ادل دلمقجاال حاث داس إجمالا 8017ينتاال ةاال    

مجااس اواس محققل ي لك نمو مقاسنل ين يل  33دا قثماسدت دل انال ةا مشاسا  دل ادل دلنتافل يأكثس من 
  ةا دل ادل و مجااس، ودا دحقجت دلمسكز دأل 38حودلا  ان داست دا قثماسدت ةا دل ادل دلنتافلأ 8011

 .3ةا حان دحقجت دلمسكز دلثانا من حاث إجمالا دلقاسدت دلمسكيل منتا ي ا ألماناا. دلشم ال دلفوقوةول ال
ن اج ا دلقو   ةا د قخادال دل ادل دلمقجاال اوسد ياسزد ةا دلحا من داني اثات دلكسيونال أومن دلمقود     
وةجاه ق قتا  دلحكومل دل انال . وا اذال ةا دلقحو  نحو دادق اا دألخضس( ناقجل ةن دلفحالخا ل دل)

يآةا   %30، وحودلا 8080من دلمزاج دل ادو  ةا آةا  ةاال  %15 إل ن يل م اذمل دل ادل دلمقجاال 
 مجااس اواس ةا دل ادل 310ا  ق قثمس حودلا أنتأةجنت دل ان  8017وةا يادال ةاال  8050ةاال 

ن ا اذال ةا قحقا  دلتا  دلمق ج  يقخفاض داني اثات أ أنه، وذ د من ش80804دلمقجاال يحجو  ةاال 
، كما  ا مح 8005ةن م قوااقتا ةا ةاال  8080يحجو  ةاال  %35 إل  %30دلكسيونال يحودلا 
ه  اخج  مجاون وتافل وةقا  ادسل دل ادل دل انال وق زاز وض  مازدن ماةوةات وةجا 13يإنشام أكثس من 

  قجسيل ةج  أو جسدم إوقمكنت دل ان من  .يال ان  دادق اا دألخضس م اسد جاااد لنمو دادق اا
 كسقه وكالل دانيام  وح ا ما. دل ادل دلمقجاال لااتا   اا قشخا  ماانل كامجل من خل  م ااس

                                                           
1 - www.greenline.com.kw/articledetails.aspx?tp=6457 last visit 10/03/2018. 
2- https://nn.ps/news/mnw-t/2017/04/23/17846/ last visit 10/03/2018. 
3 - https://ieefa.org/ieafa-report-china-continues-position-global-clean-enery-dominance-2017/ last 
visitvisit 10/03/2018 
4 - https://www.weforum.org/agenda/2017/op/how-china-is-leading-the-renewable-enery-revolution 

last visit 10/03/2018. 

http://www.greenline.com.kw/articledetails.aspx?tp=6457
https://nn.ps/news/mnw-t/2017/04/23/17846/
https://ieefa.org/ieafa-report-china-continues-position-global-clean-enery-dominance-2017/
https://www.weforum.org/agenda/2017/op/how-china-is-leading-the-renewable-enery-revolution
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 17 ل أااال مققالال من اوال ل ي( دلمقجاال)ن قشانختا  قمكنت يال م  يال ادل دلنتافل إة" شانخود"دل انال 
حقااجاقتا ةا ما  إمن كام   % 28,2قشانختا  قولا ن يل  وكانت. 8017جودن من ةاال  83 إل 

مجاون كاجو ود  دةقمااد ةج   ادل دلسااح، ودل ادل دلشم ال، وم ااس دل ادل  83,3ودلقا ق اا   8017
  .1دلمايال
ودا  "كيس اولل نامال ةا د قخادال دل ادل دلشم ال حاث ددامت ما ا س  يا ال أأ يحت دل ان    

ليايل ديسز دلقجاسا ةا كافال دا قفاال من دل ادل دلمقجاال لجحماال أحا ديماانل اوجو " دل ادل دلشم ال
مقس مجاون  300وا ا أكيس داةال  نقاج دل ادل دلشم ال ةا دل الال، واقاال ةج  أكثس من . من دلقجوث

 .دادق اا دألخضس إل وذ د ما ا اةا دل ان ةج  دانققا  . مسي 
   دادق اا دألخضس مث  ذونغ كونغ ودلقا ققضمن  إل دانققا   إل كما قتا  ةال مان  انال    
، ودلقخج  8080يحجو  ةاال  % 10 قسدقاجاقتا ةا دلحا من م اذمل دلفحال ةا دنقاج دلكتسيام يحودلا إ

، كما ق قتا  قسكاا دل خانات دلشم ال 8030-8080دلقاساجا من مح ات دلفحال دلقايمل خل  دلفقسل 
ودالودح دلفوقوةول ال لجمنشآت دلحكومال يتا وق واس دلمود  ةج  شيكل دانقسنت لقوةاس م جومات ةن 

حجا وقوةاس داخياس وداحادث ودلمودسا دلق جامال قكنولوجاات دل ادل دلمقجاال دلمنا يل لل قخادال دلم
ةا قشانختا   ممت نما ج لميانا دلخالال من و  .وم جومات ةن موسا  م ادت دل ادل دلمقجاال

داني اثات دلكسيونال وقينت مجموةل من دل اا ات دلتااةل ودلادةمل لج ادل دلمقجاال وقال ك لك قخ ال دسال 
 ا م تال دلميانا دل كنال يالقسال، ل  دالودح دلفوقوةول ال دلقا قخن خلاانغ جاا ذودنغ يالكتسيام م

  .2أةمال داناسل دلشم ال دلقا ق قخاال ةا دضامل دلقسال لال إل يا ضاةل 
  التنربا اللب ج دا فن العراعا السضودا .ق 

 (organic certificat)ا ةج   لك دلحايز شتاال ةضو  إةا لينان ا امكن إ ل  د ال منقج ةضو  
.   ةا لينانودلقا قمنحتا شسكقان ةق. يال منتاسو و دل المال، وقحاااد دأل دلقا ق ي  دلشسو  ودلمود فات

وقوجا ةا لينان مشاسا  دلزسدةات دل ضوال دلقنموال دلقا نف قتا دلجام ل دامساكال، يامد من من قل ةكاس 
ينانال ويقموا  من دل ناو  دلاولا لجقنمال جي  ةام ، و لك ي جا من وزدسل دلزسدةل دلج إل و ل 

ممولان آخسان، حاث جسم دل م  م   خاس دلمزدسةان ةا جما   إل ، إضاةل (IFAD)دلزسدةال 
القجتازدت ي، ةقال قزوااذال ل  غاس  لكإومسيا دلحاودنات ودلاودجن ( ااتخضاس، ةودكه، حمض)دأل نا  

                                                           
1 - www.noonpost.org/content/18828.  
2 - renewableenergypolicy network for the 21st century, Renewables 2014 : global status report, ren 

21, 2014, p 134. 

http://www.noonpost.org/content/18828
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دلقكنولوجال دلمق وسل، وخض ود لاوسدت قاسايال، ولكن ي ا د نقاج ودجتود قحااات وةقيات دلق وا ، 
، وذو نتاال 8008 نل  (healthy basket)"  جل دل حل"ةأنشأت دلجام ل دامساكال ما ا م  ينتاال 

دلمنقجات مؤمنل من  سويا ولينان م ا، ماةوال من دلمجقم ، يما م ناا أن كجفل ق وا أو دن ج  ةا أمساكا و 
مجموةل دلمزدسةان، مقاي  دلح و   أوة جا ااة ه دلم قتجك م يقا لجمزدس   أوشتس   خل  دشقسدك 

خضاس، ةودكه، أليان، أجيان، )دلمنقجات دل ضوال  نفا من  15ةج   جل أ يوةال قحقو  ةج  نحو 
 .1منز  دلم قتجك مجانا إل ق   ( ل  غاس  لكإياض وحجاا 

   و  يجينان، ايا  دألغ ال أو جمنقجان دل ضواان مث   و  دل اا ودل   ا قيس ل  د و أنشام إقال  كما   
 يح أدلمنقاجان و دلم قتجكان،حاث  يان ، و قتقال قجك دأل ود  يزااال دل جل8003دل ضوال و  لك ةاال 

دلزسدةال دل ضوال وةال حو  دلقخ ال دل حال من خل  اوةس ةس  لجقفاة  و دلق لك دلنو  من دأل ود  
 8003مزدس  ةاالزادا ةاا دلمشاسكاني لك دل و  من ةشسل إو نقاجل ل لك دزادا ةاا ةقا  10،(دلم قادمل)
ن كل نجاح  لك دل و  ةج  إ، كما دسقف  دل جا ةج  دألغ ال دل ضوال ودا 8011مزدس  ةاال  10ل  إ

  : 2ما اجا
 وةال ومنادشل مجموةل دضااا قق ج  ودلقلنشس دلم سةل " ل دخياس دل اانشس "ن أ يح ذناك أ

 .ياادق اا دألخضس وأ جوا دل اش ودلقخ ا  دلم قادال
   ودا داكولوجال ققاال ةج  م احل خضسدم شيه اديمل لق وا  " دل اا   و "كما أ يح ن ا 

دنشام حااقل ومج ا لأل فا  قين  وة  مياائ دل ماسل  إل دنقاج دلمزدسةان، ذ د يا ضاةل 
 .د قخادال م ااس دل ادل دلمقجاال إل حاث د قخادال مودا دلينام ذ د يا ضاةل  ندلخضسدم م

 إل يسةاال دلجام ل دامساكال ةا ياسوت نقاجل دلحاجل  8005ةاال libancertولقا قأ  ت شسكل    
 سال وزدسل دلاولل لجشؤون دادق ااال دل وا دامتمسدديل دلزسدةات دل ضوال دلقا ياأت قنمو ةا لينان، ودا 

 ادس شتاادت لجزسدةل دل ضوال ةا لينان، ولقنمال دأل ود  إلوزدسل دادق اا دلجينانال، دسضا لقموا  
ودا . سويالو ةج  ذ ا دلشتاال، ق وا  منقجاقه ةا دأل ود  دأل دوق وا  د نقاج، حاث امكن دلمزدس  وينام

سخ ل لمزدسةان ةضواان، اقسكز م تمتال ةا دلشما   387حودلا  8010منحت دلشسكل لخاال 
سويا لجزسدةل و ةا منح دلقسدخا  ودلمسدديل ةج  م اااس داقحاا دألlibancertودلجنوا، وق قما شسكل 

  .EC889/20083و EC834/2007دل ضوال 

                                                           
 8010، لينان، 305 وس، دلزسدةل دل ضوال ةا لينان، مججل دلجاش، ددق اا وما ، دل اا نقساز م -1

https://lebarny.gov.lb/ar/content/لبنان-في-العضوية-الزراعة   last visit 08/03/2018. 
 .82، مسج   ي   كسا،    ور االقتصج  األخضر فن الت ةدا الةست اةا فن الوحن السربنشسا  محما،  -2
 .قساز من وس، دلزسدةل دل ضوال ةا لينان، مسج   ي   كسا -3

https://lebarny.gov.lb/ar/content/لبنان-في-العضوية-الزراعة
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 ياقات دليسال ودلم ن ان ودلاودجن ودلف ساات، وجام ا دلنواح  لجمزدسةان ومسيا دلحاودنات ودلنح  
 :1ودلقجاس دلح و  ةج  شتاال د نقاج دل ضو  إ د  يقود دلشسو  دلخا ل يقانون دلزسدةل دل ضوال وذا

 ضسوسل وجوا دألسض دلمزسوةل، ي ااد ةن أماكن دلقجوث. 
  ن قكون حاوا أسض دلزسدةل ي اال ةن أماكن دلقجوثأضسوسل. 
 ن قكون حاوا دألسض دلزسدةل دل ضوال منف جل ةن دألسض دلزسدةال دلققجااال دلقا أ ضسوسل

( وغاسذاأشجاس، خناا  )ق ق م  دلمياادت دلزسدةال، وةج  دلمزدس  ةز  أسضه ي ااج  يا ا 
 .ود  د ق  س  لك، ةجاه ةز  م احل ي ا ل من حاوا أسضه

 اجا أن قكون دلي وس ةضوال وغاس م الل وسدثاا. 
  ن اقال من م ااس أن قخ اا دألسض اجا أن قكون دلشقو  ةضوال أاضا، كما أاجا

 (حاودنال أونياقال )ةضوال 
 :تنربا البراعدل فن إعج ة ت ودر ال فجدجت .ج 
ق قيس دليسدزا  من دلاو  دلقا لااتا خيسل كياسل ةا مجا  قاواس دلنفااات، حاث اقال قاواس ن ا كياسل    

، %35لمثا  نجا يق ا  دلم جيات دلم نوةل من دأللمناوال اقال قاواس من قجك دلنفااات ة ج   يا  د
كما ق قيس دل ايا من قاواس قجك دلقمامل مسقف ، واتتس  لك من خل  دألسياح . من دلزجاج ودلوس  %50و

من دلناقج دلمحجا  %0,3مجااس اواس وقمث  نحو  8دلقا امكن دلح و  ةجاتا حاث يجخت نحو 
ن أمجاون  ن من دلنفااات امكن  10 لك ةقا قال دلقخج  من نحو  إل ، ويا ضاةل 8011د جمالا ةاال 

قؤثس ةج  قجوث ودني اثات غازدت داحقيال دلحسدس ، ويالسغال من  لك ةتناك مودا من دلقمامل قيجغ دامقتا 
 .2قماملمكيات دل إل مجااس اواس لال اقال قاواسذا وق ذا  5نحو 
كما  اذال أاضا د ا  قاواس دلنفااات ياليسدزا  ةا قشخا  نحو ن   مجاون ةام  م تمتال من    

 لك ةقا أ است دلحكومل دانون  إل جام ا دلنفااات ك مالل مو مال ويأجوس منخفضل، يا ضاةل 
 .3جا دا قثماس ةا ذ د دلم إل ، ودل   اتا  8011ةاال  (PNRS)دلنفااات ودلمخجفات دل جيل 

 

                                                           
 .قساز من وس، دلزسدةل دل ضوال ةا لينان، مسج   ي   كسا -1
 .118، مسج   ي   كسا،   االقتصج  األخضر فن الت ةدا الةست اةا فن الوحن السربن ور شسا  محما،  -2
 .118،   نفل دلمسج  دل اي -3
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 االستراتدندا الةقترما لتمول النعائر  مو االقتصج  األخضر .3
 :دادق اا دألخضس ةج  دلنحو دلقالا  إل قال وض  إ قسدقاجال مققسحل لقحو  دلجزديس 

 :الة اندا .أ 
مقودزن ذاكجاا، ا انا من  إن دلوض  دلسدذن للدق اا دلجزديس  ودل   ا قيس ددق اا ذش، غاس   

وض ا  من دلناحال دلقناة ال دلم قادمل، نقاجل اةقمااا دلم ج  ةج  د ا  دلتولنا  دلمسض 
سقفا دلمحسودات، وما زدا دلوض  قأزال ذو دنخفاض أ  اس دليقسو ، ودألزمل دلمالال دل المال، و  أ  اس  د 

ديس وأماال ذ د دلوض  اجا ةج  دلجز (. دلمشاك  ودلقضااا دليايال)دلمودا دلخ ديال، ودلقخاسدت دلمناخال 
 قيادلتا يإ قسدقاجال خضسدم د  ، و ق ااال دلينال دلقا قيقتامسدج ل دل اا ات ودلخ   ودا قسدقاجاات داد

دلقا قينت  اا ات ود قسدقاجاات ( دلمققامل، دلنامال)خا ل ةا ت  دلنجاح دلياذس دل   حقققه دلاو  
  .دلقحو  نحو دادق اا دألخضس

سحل لق تا  وق سا  قحو  دلجزديس نحو دادق اا دألخضس وا سض ذ د دل ن س إ قسدقاجال مقق   
من خل  قحااا دألذاد ، دليسدمج، ود جسدمدت حاث ( ةسؤولدا النةدع: إستراتدندا النعائر الخضراء)

ةادا إ قما ةا ن قأخ  ا ان داةقياس دلقضااا دليايال وداجقماةال وامجتا ةا دل اا ات دادق ااال، و 
ةج  ي ض دلقجاسا دلناجحل ةا دلقحو  نحو دادق اا دألخضس، م  مسدةال  لدلمققسحذ ا د  قسدقاجال 

  .دلخ و ال دلجزديسال
 :األه اف .ق 

ققمث  سؤال دانققا  نحو دادق اا دألخضس ةا دلجزديس ةا وجوا ددق اا مقنو  وقناة ا م قادال، ونتا  
ن أقحقا  ذ ا دلسؤال اجا  أج احق  مكا ا ددق ااال ودجقماةال ويايال، ومن ( احاةت ةج  دليايل)

 :ققمث  دألذاد  ةا
 قحجع العراعا: 
 حوا  دألخضسداةقماا ةج  دلزسدةل دل ضوال ةا ةمجال دلق. 
 دلحفات ةج  دلمودسا دل يا ال ةا دلزسدةل ودلكفامل ةا د قخادمتا ي ساقل م قادمل. 
 قحقا  دألمن دلخ ديا ةا خل  قخفاض ةاقوسل دلودسادت وزااال د نقاج. 
 سة  م اات نمو  جمالا دلناقج دلزسدةا. 
 خج  منا ا ةم  جااال. 
 مضاةفل إنقاجال دلفلح. 
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 دلخ ديا زااال م قوم دألمن. 
 زااال دا قثماسدت ةا دلق ا  دلزسدةا خا ل ةا دلزسدةل دل ضوال. 
  (. جل دل حل)دأل ود   إل ق تا  و و  دلمنقجات 
  إ لح دليايل دلقحقال دلزسدةال وقح ان د  اس دلقانونا لجق ا. 
 مكاةحل دلق حس. 
 محاسيل دلنزوح دلسافا من خل  ق زاز قم ك دلفلح يأسضه. 
 ايل ةج  م ااس دلمااا وقح انتاقح ان دلسد. 
 قحجع الحجقا: 
 ل  دألمث  لمودسا دل ادل دلمقجاالخدا ق. 
  زااال ن يل م اذمل دل ادل دلمقجاال ةا دلمازدن دل ادو. 
 زااال ن يل دنقاج دلكتسيام من م ااس دل ادل دلمقجاال. 
 نوةال دلمود نان يأذمال د قخادال دل ادل دلمقجاال. 
 ققجا  داني اثات. 
  خفض ةس  ةم. 
  دل ادل داحفوسال إ قتلكخفض. 
 زااال كفامل د قخادال دل ادل. 
 زااال دايقكاس ودا قثماس ةا مجا  قكنولوجاات دل ادل دلمقجاال. 
 مسدج ل  اا ل اةال دل ادل داحفوسال وقحوا  دلاةال نحو دل ادل دلمقجاال. 
 زااال داذقماال ياليحث دل جما ودلق واس. 
   دللزال من خل  اةال وقموا  مشاسا  دل ادل دلمقجاالقوةاس دلقموا. 
 إدامل مح ات لج ادات دلمقجاال دل خاسل ودلمقو  ل لجقاسدت دلكتسيايال. 
  (ق ق م  دل ادل دلشم ال ةق )دسم نمو جال  أوإدامل مان 
 الةبج ن الخضراء: 
 ق ماال دلميانا دل ااقل لجيايل من خل  د ق ما  مودا ينام دلخضسدم. 
 دلجودنا دلقنتامال ودلمؤ  ال ودلقانونال قوةاس. 
 قوةاس دلاةال ودلق تالت دلمالال. 
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  خج  ةس  ةم. 
 ققااس حودةز. 
 قوةاس دلقاساا دللزال. 
 د ا  دلنفااات. 
 ققجا  كمال دلنفااات، وقحقا  دلحا دألد   من إةاال قاواسذا. 
 قحفاز وقشجا  دلمنقجان ةج  ققجا  دلفادا من خل  دلحودةز دلمالال. 
 قي ا  وق واس د  اس دلقانونا ودلمؤ  اقا لق ا  دلنفااات. 
 ققجا  دلنفااات. 
 نشس دلوةا يأذمال دا قفاال من دلنفااات. 
 خج  ةس  ةم  جااال. 
 قشجا  دنشام جم اات ةا مجا  إةاال قاواس دلنفااات. 
  (.دلقاواس)قحفاز دا قثماس ةا د ا  دلنفااات 
 يما ةا  لك مح ات دلقحوا  ومسدكز إةاال دلقاواس ودلشاحنات نشام دلينال دلقحقال دازمل، إ

 .ومقالا دلقمامل
 قاساا دلمود نان دل امجان ةا د ا  دلنفااات ةج  مفاذاال إادسل دلنفااات. 
 ضمان أكيس داس من ةمجال ةسز دلنفااات. 
 نشام نتاال م جومات  ادسل دلنفاااتإ. 
 قحجع الةدجه:  
 لقجوثحماال دلمااا من دا قنزد  ود. 
 قحقا  كفامل د قخادال دلمودسا دلمايال. 
 دل ادلل ةا قوزا  دلمااا وقسشاا د قخادمتا. 
 قنمال دلمودسا دلمايال. 
 قف ا  د  اس دلقانونا ودلقنتاما. 
  ق واس آلاات دلقموا. 
  م الجل مااا دل س. 
 زااال كمال دلمااا دلمحلل. 
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 محاسيل داجتاا دلمايا. 
 قحجع ال قل: 
   م قادال ا اذال ةا دلنمو دادق اا  وقنوةه، ودلسةاا داجقماةا ودا قادمل دليايالقوةاس نق. 
 زااال م اذمل د ا  دلنق  ةا دلناقج دلمحجا د جمالا. 
  قاحل دلفس ل أماال دلجما  .دل م  ةج  قكام  نتاال دلنق  ود 
 ققجا  دخقنادات دلمسوس وحوداث دلمسوس. 
 ققجا  داني اثات. 
 كتسيامقشخا  دل ااسدت يال. 
 ققااال حودةز ا ققيا  دلنق  دلم قادال. 
 نشام إ اس مؤ  ا لجنق  دلم قادالإ. 
 زااال نوةال أةسدا دلمجقم  يأذمال دلنق  دلم قادال. 
 لح دليايل دلقحقال لج سدات ودلم اسدت ودلمودنئ وقتايقتا لجقحو إ . 
 وض  خ   قموا  شامجل دلضسوسال لجقحو  لجنق  دلم قادال. 
 قحجعجت أخرى: 

 .ي  ذناك د اةات وأذاد  أخسم غاس م كوسل. ن دألذاد  دلم كوسل  ايقا ا قمث  دايمل ح سالإ
 :اإلنراءات والسدجسجت .ج 

 :قحقا  دألذاد  دل ايقل دل كس ةاما اجا أج قياةتا من إققمث  د جسدمدت ودل اا ات دلقا اجا 
 قحجع العراعا: 
  د نقاج ود  لح دألسدضازااال د نقاج دلزسدةا من خل  دلقو   ةا. 
 نشام قجم ات ةلحال ققوةس ةج  جما  م قجزمات دلحاالإ. 
 جسدم وقشجا  دلاسد ات دل جمال حو  دلزسدةل ل ضوال ودلس  دلم قادال ودا مال دل ضوال، وق ماال إ

  .دلقجاسا دلناجحل
 ققااال اوسدت قاساجال لجفلحان. 
  دضا دليوسحماال دألسدضا دل الحل لجزسدةل ود  لح دألس. 
 قحقا  دا ققل  دألمث  لجمودسا دلمايال من خل  ينام دل اوا ودقيا   اا ات دلس  دلم قادال. 
  دلزسدةل دل ضوال إل إةاال دلنتس ةا نتاال و اا ات دلاةال وقحواجه من دلزسدةل دلققجااال. 
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 سواج لج ااسدت خا ل ةا دلمنقوجات دلقا ققماز مازل قناة الدلق. 
  وقخ  ات خا ل يالزسدةل دل ضوالدنشام م اذا. 
 ق واض دلفلحان ةا حالل دلكودسث دل يا ال. 
 قحجع الحجقا: 
  اةال أ ود  دل ادل دلمقجاال من خل  اةال محاا يفقسل زمنال وحودةز وخ  وقودا  اةال

 (.يا قثنام دلشساحل دلفقاسل من دلمجقم )دل اال لج ادل داحفوسال   قتلكد 
 احفوسال دلنتافل ن ياا كالخاز دل يا ا ودلكسيون دلنتافل ةا دلمسحجل  ق ما  م ااس دل ادل دإ

  .لجقحو  نحو دل ادات دلمقجاال( ل أو )دانققالال 
 قحاان وقف ا  د  اس دلقانونا ودلقنتاما دلخا  يال ادل دلمقجاال. 
 ةا دلقحو  نداةقماا ةج  دل ادل دلشم ال و ادل دلسااح كسكازقان أ ا اقا. 
  ن لدا من دل ادل دلمقجاالإقاةاال د نقاج دل دقا لجكتسيام. 
   ةفام ضسايا ودلقق ا  ةا  ادا ثمن دلم ادت دلخا ل يال ادل إقينا نتاال حودةز دايال ةج

  .دلمقجاال
 نجاز ونشس أيحاث حو  أذمال دل ادل دلمقجاالإ.  
 امج دلق ا  دلخا  ةا ةمجال دلقحو  نحو دل ادل دلمقجاال. 
  اوسدت قاسايال وقكوانال لك  دلفاةجان ةا مجا  دل ادل دلمقجاالقنتاال. 
 قشجا  دايقكاس ونق  دلقكنولوجاا. 
 قوةاس دلاةال دلمالا ودلققنا وقشجا  دا قثماس ةا دل ادل دلمقجاال. 
 قحجع الةبج ن الخضراء: 
 زااال د قخادال دلمودا دل ازلل. 
 زااال د قخادال أنتمل د ضامل منخفضل دل ادل. 
 قخادال  خانات دلمااا دلشم الإ . 
 ق ما  دألجتزل  دت دا قخادال دلك م لج ادلإ . 
 قح ان متاسدت ةما  دلينام. 
   نشام دل ماسل دلخضسدمإقشجا. 



 التحليل النظري للبيئة وقضاياها

 

320 
 

 الرابع           دراسة تحليلية النعكاسات القضايا البيئية على القدرة التنافسية وتحول الجزائر نحو اإلقتصاد األخضر الفصل 

 13000ات دلينام دل م  ةج  دلح و  ةج  شتاال داازو أو اجا ةج  مؤ  ات ومق 
 (.مماس ات أةض  ةا إادسل دليايل)
   ق ما  دلقكنولوجاا دلنتافل، ودلكفامل ةا د قخادال دل ادلإققجا  داني اثات من خل . 
  قاساا وق جاال دلمق امجان ةا دلق ا. 
 قينا دانون دلينام ااةال دلميانا دلخضسدم. 
 قحجع ال فجدجت: 
  ةاال قاواسذاإقينا  . اس دانونا وقنتاما مقكام  اقماش  ود ادسل دلحااثل لجنفااات ود 
  قشجا  دل امجان ةا ذ د دلق ا. 
 دلقشاا ةا ةسض م اااس  اسمل لمودد  اة  دلنفااات. 
 ةسض ضسديا ةج  دلم ان  ودلمؤ  ات دلقا قنقج كماات كياسل جاد من دلنفااات. 
 قحفاز دلم ان  ودلمؤ  ات دلقا قنقج كماات  خاسل جاد من دلنفااات وققوال يإةاال دلقاواس. 
 ةاال قاواس دلنفااات وق مامتا ةا حالل نجاحتا وض  مشاسا  نمو جال لخفض  .ود 
  زااال ةن دل نااا  دلخا ل يالنفااات ةا جما  دألماكن م  قخ ا  ك   ناو  لنو  م ان

 .من دلنفااات لق تا  ةمجال دلفسز ومن ثال إةاال دلقاواس
 قحجع الةدجه: 
 ودلمااا دلخا ل ياألغسدض  د ادسل دلكفؤل لجمااا من خل  قخفاض ن يل دلفادا من مااا دلزسدةل

 .دلمنزلال
 قخفاض  إل  قخادال دلنو  دلمنا ا من دلمااا لل قخادال دلمنا ا ةا دلمكان دلمنا ا مما اؤا  إ

 .دلقكالا  وكفامل د قخادال دلمااا
  إل مسدةال دل ادلل ةا قوزا  دلمااا يقحااا كمال ونوةال دلمااا دلمخ  ل لك  د ا ، يا ضاةل 

 .اا  دلقااملمسدةال ح  دألج
 قوةاس دلاةال دلماا  ودلقكنولوجا لزااال كمال دلمااا دلمحلل. 
   دلمااا إ قتلكةسض سدايل  اسمل ةج. 
 ةاال قاواسذا  .حماال دلمااا من دلقجوث من خل  م الجل دلمخجفات دل ايجل دل ناةال ود 
  دلزسدةل قخادمتا ةا د  إةاال د قخادال مااا دل س  دل حا من خل  إةاال ق تاسذا و. 
 د قخل  مااا دام اس أج نشام دل اوا من إ. 
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 دلفحو ات دلاوسال لم ااس دلمااا دلخا ل يالشسا. 
 مسدج ل ق  اسل دلمااا لمحاسيل دلقي اس. 
 قحجع ال قل: 
 دلقسواج لسكوا دلاسدجات ودلمشا. 
 قخادال محسكات دلاة  دلكتسيايا ةا و اي  دلنق  خا ل دل اال منتاإ . 
 دلم اةسان اجا قوةال دل ايقان ومسدج ل ققااال دلين  دلقحقال و اانقتا  حفاتا ةج   لمل

 .وقح ان أنتمل دا قجايل لج ودسئ ةا دلودت  دقه
   وقكامجتا م  ي ضتا دلي ض( يسال، يحسال، جوال)قوةاس أنود  مق اال من و اي  دلنق. 
 نشام مسكز خا  لققااال قود ات حسكل دلمسوسإ. 
  اوسال ةا دلق ا  سيك  ما اق ج  يالنق  دلم قادال ود  ادس ققاسا قوةاس نتاال م جومات خا. 
 قشجا  دليحث ودايقكاس . 

ا قحقاج نتلاتا ألإلال ققضمن دا قسدقاجال دلمققسحل دلفقسل دلزمنال وداذاد  دلسدمال دلقا اجا دلو و     
 (.امكن اسد قتا ةا يحث آخس)نمو ج داال واسد ل د قشسدةال  إل 
 :ةامل ققمث  أذال د جسدمدت دللزمل لق تا  وق سا  دانققا  نحو دادق اا دألخضس ةاما اجاوي فل    

 (.ددق اااا، دجقماةاا، ياياا)مقكامجل  توض   اا ا 
 قف ا  وقحاان دلقودنان، ود  ادس دسدسدت ادةمل دلخا ل يق ااس دلقحو  نحو دانققا  دألخضس. 
   دلمماس ات دلخضسدم دااال حودةز مالال ودةفامدت ضسايال ةج 
 ق واس دلكفامدت وداسدت دايقكاس ةا مجا  دادق اا دألخضس. 
 امج دلي ا دليايا ةا جما  دلم قواات دلق جامال. 
 قخ ا  أغجفل مالال خا ل يالقحو  نحو دادق اا دألخضس. 
 إةاال دلنتس ةا  اا ات دلاةال دلخا ل ياادق اا دلينا. 
 قخضاس دلمشقساات دلحكومال. 
 ددقنام دلقكنولوجاا دلنتافل ودلمليمل. 
 نشام دلينال دلمؤ  ال للدق اا دألخضسإ. 
 سة  اسجل دلوةا. 
 شسدك دلق ا  دلخا  ةا ةمجال دلقحو  نحو دادق اا دألخضسإ. 
 قوةال دلمود نان يأذمال دلقحو  نحو دادق اا دألخضس من خل  داةلال دألخضس. 
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 خالصا الفصل الرابع
ن كا ات إلاه من ودد  دلقضااا دليايال ودألادم دليايا ومام إمن خل  ذ د دلف   وما قال دلق س  

 لك ةج  دلقاسل دلقناة ال ودلقحو  نحو دادق اا دألخضس، حاث اقضح لنا أن دلجزديس ق انا دل ااا من 
دلحفات  أج قتا دلجزديس من دلمشاك  دليايال كقخاس دلمنا ، دلق حس، وناسل دلمااا، وسغال دلجتوا دلقا ي ل

  .ن أاديتا ايق  مقو  أا إةج  دليايل 
ن دادق اا دلجزديس  ددق اا سا ا غاس مقنو ، ا انا من دلمسض دلتولنا  و و داسل قناة ال إ

ض افل، وقزادا ض فا ةنا أخ  دلقضااا دليايال ي ان داةقياس، وذ د ما اقضح من خل  أادم دلجزديس ةا 
ودلجزديس دلاوال أماال ةس  لق حاح دلوض  من خل  دلقحو  نحو دادق اا . دلقناة ال دلم قادملدلقاسل 

  .ل و دألخضس، دل   قخ و ةاه دلجزديس خ ودقتا دأل
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 :الخجتةا
خس اقودة  م  داسل أنم  ددق اا   إل أ يح من دلضسوس  قخااس دلنم  دلحالا لجق وس دادق اا ، 

دليايل ةج  د قا اا ك  مسحجل امس يتا ذ د دلق وس، يحاث اقال إة ام دليايل ودضاااذا دألذمال دليالخل 
 ت دل ااا ودو  خا ل ةا ت  قفادال مشكلقتا دلقا أ يحت قتاا وجوا دان ان، وةا ذ د د  اس ةقات

من دلمؤقمسدت وداقفاداات دلاولال يتا  حماال دليايل، حاث قال وض  م اااس وقشسا ات و اا ات يايال 
ودا .ن كا ات ةج  دلقاسل دلقناة ال لجاو إةنه وداخالتا ةا دلقياا  دلقجاس  ودلنشا  دادق اا ، ما نقج 

تتوس دادق اا دألخضس كمفتوال  إل دي ل ممقال ومقس ( مالال، غ ديال، يايال)أام تتوس أزمات ةالمال 
  .قحوا  دلمحسكات دلادة ل لجنمو نحو دا قادمل إل جااا ا    

 .  وةالجت ذ ا دلاسد ل وي م  أذال دلقضااا دليايال دل المال دلسدذنل وما اق ج  يتا من  اا ات يايال
 :ختبجر الفرضدجتإ تجئج : اًل أو 

 :كما اجا خقياس لجفسضااتإ إجسدمد حا ل يي ض جودنيه امكن  محاوللةادانا لت د دلموضو  و إمن خل  
 ن كا ات لجقضااا دليايال ةج  دلقاسل دلقناة ال إودلقا قن  ةج  وجوا : الفرضدا األسجسدا

 .للدق اا دلجزديس  وقحوله نحو دادق اا دألخضس
لقاسل دلقناة ال للدق اا ن ك ت  جيا ةج  دإةقا قال دلقأكا من  حقتا ألن دلقضااا دليايال     

دلجزديس ، وذ د ما قال قوضاحه من خل  مقاسنل أادم دلجزديس ةا مؤشس دلقناة ال دل المال م  
ومؤشس ( دلمنقام دادق اا  دل الما)ك  من مؤشس دلقناة ال دل المال دلم ا  لل قادمل 

خفاض دلقاسل دلقناة ال ، حاث احتنا دن(solability واياجاقا)دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل 
ما أات زااال حال ك .لججزديس ةنا مسدةال دا قادمل، ي يا دألادم دلض ا  ةا دل ودم  دليايال

دلمشاك  دادق ااال دلقا  إل دلقضااا ودلمشكلت دليايال وةجز ةا دلقاسل دلياولوجال يا ضاةل 
 .خ  تا دلقنموالو وض  دلقوجه نحو دادق اا دألخضس ةا يسدمجتا  إل قمس يتا دلجزديس، 

  ذناك دضااا ومشكلت يايال مقزداال دلحال ةا دل الال  أنهقن  ةج  : لىو الفرضدا النعئدا األ
 .قينا  اا ل يايال لققجا  حاقتا ودلحفات ةج  دليايل تزملأ

حاث شكلت دليايال دل المال قال دلقأكا من  حقتا، حاث قوجا دل ااا من دلقضااا ودلم    
دضااا دلخل  دلجو  وقضمن ك  من داحقيال دلحسدس  وقخاس دلمنا   إل د مقتا دلاسد ل 
دلااي ل وقضال ك  من قاماس دلخايات، دلق حس،  أوزون، ودضااا دألسض و وقأك   يقل دأل

وأما قزداا حال . ناسل لمااا دل  يل، قجوث دلمااا خ اسل دلقنو  دلياولوجا ودلنفااات، ودضااا دلمااا
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ذ ا دلمشكلت دليايال، قزداا دلوةا دليايا ووض ت  اا ل يايال ذاةتا ققجا  دلمماس ات 
حادث دلقاذوس وةاال دلقودزن دليايا، وقمازت أاودت دل اا ل دليايال إ إل ودألنش ل أات وقؤا  

ن كا اقتا إلاتا ومن حاث إدلجتل دلموجتل  خقلةتا من حاث دل يا ل ومن حاثد  يقنوةتا و 
   .وآثاسذا

 ن دادق اا دألخضس ا اذال ةا ققجا  حال دلقضااا أقن  ةج   :الفرضدا النعئدا الثج دا
 .ودلمشكلت دليايال دل المال وقحقا  دلقنمال دلم قادمل

قال قأكاا ذ ا دلفسضال، حاث أن دادق اا دألخضس ا اذال ةا ققجا  حال دلمشكلت دليايال 
ودلحفات ةج  دليايل من خل  قخضاس دلق اةات دادق ااال، وأما ةلدل دادق اا دألخضس 
يالقنمال دلم قادمل ةج  ةلدل دلجزم يالك  حاث قمث  دلقنمال دلم قادمل دلتا  دلسيا ا دلقا 

ا  دلاو  لقحقاقه يانما امث  دادق اا دألخضس دلو اجل دلقا ق اةا ةا دلو و  ق    جم
 .اح  محجتا أولاتا وا ا قيس ياال لتا إ
 دلحفات ةج  دليايل ودلقوجه نحو دادق اا دألخضس وزااال دلقاسل  :الفرضدا النعئدا الثجلثا

 .دلقناة ال امكن أن اقحق  م  ي ض
سقيا  يان دليايل من خل   اا قتا إضحت دلاسد ل وجوا و أقال قأكاا ذ ا دلفسضال حاث 

، ةق يا  (دلخضسدم)اديتا ودلقوجه نحو دادق اا دألخضس وزااال دلقاسل دلقناة ال دلم قادمل أو 
قح ان دألادم دليايا وحماال دليايل وذ د ما ا ت  ةمجال دلقوجه نحو  إل دل اا ل دليايال اؤا  

  . قادمقتاد  سل دلقناة ال و دادق اا دألخضس وزااال دلقا
 إل قحقاج دلجزديس ةا ت  دلودد  دادق اا  ودليايا دل   ق اشه : الفرضدا النعئدا الرابسا 

  .قينا د قسدقاجال جااال لجقنمال دادق ااال ققمث  ةا دلقحو  نحو دادق اا دألخضس
قخاس دلمنا ، )ةفا ت  دلمشكلت دليايال دلقا ق انا منتا دلجزديس . قال قأكاا ذ ا دلفسضال   

وض   أاديتا دليايا وداسقتا دلقناة ال، ودل يا ل دلسا ال ادق ااذا ( دلق حس، ناسل دلمااا
 لك دازمل دلمالال  إل ود س دل مس داةقسدضا آلياس دلنف  ةا دلحقو  دلسيا ال، ض  

جا ةج  دلجزديس أو  قسدقاجاات دلقنموال دل ايقل، ك  ما  ي  إداجقماةا، وةش   ودلحسدك
قنوا  )إةاال دلنتس ةا د قسدقاجاقتا دلقنموال لقأخ  ي ان داةقياس دلجانا دادق اا  

( قح ان م قوم دلم اشا ودل ادلل داجقماةال)وداجقماةا ( ددق ااذا وسة  داسقتا دلقناة ال
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، وذ د ما احققه دلقوجه نحو دادق اا دألخضس دل   (ةج  دليايل وقودزنتادلحفات )ودليايا 
 .قحقا  دلقنمال دلم قادمل إل اتا  

 : تجئج ال راسا: ثج دجً 
 :لنقايج دلقالال إل قو جت دلاسد ل 

  قنزد  د  دانفجاس دل كانا و )ققمث  أ ياا زااال حال دلمشكلت دليايال ةا أ ياا يشسال 
، وأ ياا  يا ال (ةش  دل و ، ةش  دل اا ات دلحكومال)ددق ااال  وأ ياا( دلمودسا

  (.دخل  دلقاال)، وأ ياا دجقماةال (داخ اس دل يا ال كالزاز  ودليسدكان)
 ن زااال حال دلمشكلت دليايال ودلقاذوس دل سا  لجيايل كان ي يا دلنمو دادق اا  دلمق اس  إ

  .ا دل يا ال دلمقجاال وغاس مقجاالودلم قمس نقاجل دا ق ما  دلمفس  لجمودس 
 ذناك ةلدل مقسدي ل ومقياالل يان دادق اا ودليايل. 
 ل  ةا و مس ق وس دل لدل يان دادق اا ودليايل يأسي  مسدح  مق اديل، قمثجت دلمسحجل دأل

 قخل  ممكن لجمودسا دليايال، وقمثجت دلمسحجل دلثانال ةا قحقا  دلنمو إقحقاقا أكيس 
م  حماال دليايل، وقمثجت دلمسحجل دلثالثل يإادسل دلمودسا دليايال، أما دلمسحجل دلسدي ل دادق اا  

 (.دلقنمال دلم قادمل)قمثجت ةا دلقنمال دليايال دادق ااال 
   احقيال دلحسدس ، قخاس دلمنا ، د)ققمث  أذال دلقضااا دليايال دل المال ةا دضااا دلخل  دلجو

قاماس دلخايات، دلق حس، خ اسل دلقنو  دلياولوجا، )دلااي ل ، دضااا (زونو ك   يقل دألأق
 (.ناسل دلمااا دل  يل، قجوث دلمااا)، ودضااا دلمااا (ودلنفااات

  أاودت  إل خقلةتا وامكن قق اال ذ ا دألاودت د  أاودت دل اا ل دليايال يقنوةتا و ققماز
 .ل، أاودت  اا ل ودانونالددق ااال، أاودت داا ال وم ااسال، أاودت إةلمال، أاودت سضايا

 ذناك ةال مؤشسدت لقاال دألادم دليايا، أذمتا مؤشس دألادم دليايا           
(environment performance index EPI)   ودلي مل دليايال.  

  ثاس كياسل لجقضااا دليايال ةج  دادق اا ودان انأقوجا. 
 وداذقماال يالقضااا دليايال ودل لدات دلقايمل يان سقي  تتوس دلقنمال دلم قادمل يقزداا دلوةا إ

  .د ن ان ودلقنمال ودليايل
  ج  حماال دليايل وقحقا  دلقنمال دلم قادملقفاداات ومؤقمسدت اولال من أإةقات ةال. 
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  لخ ل دلقنمال دلم قادمل ل اال  17ذاد  دلقنمال دلم قادمل دلال إ، ياأ نفا  8011جانفا  1ةا
8030. 

  لجق وسدت دادق ااال ودليايال دلقا شتاذا دل الال كاألزمل دلمالال  نقاجل دادق اا دألخضسنشأ
 إل وزااال حال دلمشكلت دليايال، يا ضاةل . ، أزمل دل ادل، وأزمل دلخ دم دل الما8002ل اال 

 .زااال داذقماال دل الما ياليايل
 ك  اوللخقل  مفتوال دادق اا دألخضس  يقا احقااجات وأذاد  إ. 
 دلي ا دادق اا ، ودليايا وداجقماةا : ي اا ذاإمن مفتوال دادق اا دألخضس ثلثل اقض

  .واودزن يانتما
 نقشاسد ود  ا ةج  د  خ ت قجقا ديوا و أل دلقا دادق اا دألخضس أحا أذال دلموضوةات دلحااث

 (.دلاو  دلمققامل ودلاو  دلنامال)دلم قوم دلاولا 
 اذاال يتتوس دادق اا دألخضس، كالنمو دألخضس دا قثماس دألخضس، سقي ت دل ااا من دلمفإ

  .دلق وا  دألخضس
 اوجا مؤااون وم اسضون للنققا  للدق اا دألخضس. 
 دلقحو  نحو دادق اا دألخضس اق جا ماكانازمات وقادياس لنجاحه. 
 دلمقجاال د ا  دلزسدةل، د ا  دلمااا، د ا  دل ادل : ققمث  د اةات دادق اا دألخضس ةا

، د ا  دل ناةل دلخضسدم، د ا  دل ااحل دلخضسدم، د ا  دلنق  ودلمود لت (دلخضسدم)
ةاال دلقاواس، د ا  دلميانا دلخضسدم  .دلخضسدم، إادسل دلنفااات ود 

  قوجا دل ااا من مؤشسدت داال دلققاال نحو دادق اا دألخضس منتا دلمؤشس دل اال للدق اا
ومؤشس دلققاال دلمحسز نحو  (the global green economy index GGEI)دألخضس 

 .قحقا  دادق اا دألخضس، مؤشس دلنمو دألخضس ودلناقج دلمحجا د جمالا دألخضس
  اخقج  دادق اا دألخضس ةن دادق اا دلققجاا ، حاث دن دادق اا دألخضس اأخ  ي ان

نمو م قادال، ةكل  داةقياس دلجانا دادق اا  وداجقماةا ودليايا واودزن يانتما واحق 
دادق اا دلققجاا  دل   ا اأخ  دلجانا داجقماةا ودليايا ي ان داةقياس، واحق  نمو انقج 

 .ةنه مزاا من دانفا  ودلقكالا  دلناقجل ةن داضسدس ياليايل و حل دان ان
 ا ا قيس دادق اا دألخضس و اجل لقحقا  دلقنمال دلم قادمل من خل  إاسدك سأل دلما  دل يا 

      دل داجقماةالو اودا قثماس ةاه، ودلقخفا  من حال دلفقس، وخج  ةس  دل م  واةال دلم 
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دا قثماس ةا دل ادل دلمقجاال، وقح ان كفامل د قخادال دل ادل، وقخفاض داني اثات  و
 .وحماال دليايل

 ا اذال دادق اا دألخضس ةا قنوا  دادق اا. 
 سد لوحاا ةج  قف اس ةمجاات د نقاج ودلقجاسل دلاولال يشك  ن مفتوال دلمازل دلن يال لال ا ا دااإ

كام ، ي  ايا من حاوث قكام  يان دلمازل دلقناة ال، ةالمازل دلقناة ال ذا يمثايل دلماال دلخاال 
 .دلقا قحقاج قح ان من خل  اةمتا يالقاسدت دلقناة ال

 ا ققوال ةج  أ ال ااناماكا دلمازل دلن يال ققوال ةج  أ ال  اكن، أما دلقاسل دلقناة ال ةت
 .مقحسك وامكن خجقتا

  ودلق ا ، ودلقاسل  دلمنشألدلمازل دلقناة ال ةج  م قوم )ذناك م قواات مخقجفل لجقناة ال
 (.دلقناة ال ةج  م قوم دلاولل

 ن دلقاسل دلقناة ال ا قنح س ةا دلمام دلق اس ي  ذا مققسنل يأادم دادق اااات ي فل إ
ا  وذ د ما اؤكا دن مفتوال دلقاسل دلقناة ال مق اا داي اا و د  يا ل ةامل ةج  دلمام دل و 

 .ااناماكال يق وس واقخاس يا قمسدس ةيس دلزمن، ومن ثال ق اا ق سافاقتا
 ةقمااذا ةج  دلمودسا دلميقكسل دلقا إ قما ةج  دلمودسا دلموذويل يحجال ن دلقاسل دلقناة ال ا قإ

  .قسقي  يال ن س دلقكنولوجا
  ن كا ات  جيال لجقضااا دليايال ودلقحو  نحو دادق اا دألخضس ةج  دلقاسل دلقناة ال إقوجا

  (.وذ د ما ة سقه نتسال مل  دلقجوث ومنحن  كوزنقل)
  ودلقحو  نحو دادق اا دألخضس ( دلم اااس دليايال)ن كا ات إاجايال لجقضااا دليايال إقوجا

 .ا أثيققه ةكسل إزدحل دايقكاسةج  دلقاسل دلقناة ال من خل  ق زازذا وذو م
  من قكجفل دلقاذوس دليايا وةاال دلقحو   أد قكجفل حماال دليايل ودلقحو  نحو دادق اا دألخضس

 (.دليقام ةا دادق اا دلينا)نحو دادق اا دألخضس 
  ققجاوز   من مفتوال دلقاسل دلقناة ال، ةتو اسكز ةج  دلجودنا دلقا أو مفتوال دلقاسل دلقناة ال 

ا دلسةاذال دادق ااال لاشم  ةنا س ذامل أخسم قج   دلاو  مزاذسل يشك  م قادال من مجس 
 .خل  ضمان نمو  و جوال ةالال

  قوجا ةلدل قشايكال يان ك  من دلقضااا دليايال ودلقاسل دلقناة ال ودلقحو  نحو دادق اا
 .دألخضس
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 اولل ةا مؤقمس  11أ    من 35حقجت دلمسقيل إجزديس من تاذسل قخاس دلمنا  حاث ق انا دل
نقاج إدني اثات دلخازدت دلاةايل، وض    إل ، وذ د سدج  8012أادم قخاس دلمنا  ل اال 

   . ق ما  دل ادل دلمقجاال، وةاال ة الال دل اا ل دلمق جقل يالمنا د  و 
  يق جا  8011-1337ققمث  مخا س دلمنا  ةا دلجزديس ح ا مؤشس مخا س دلمنا  لجفقسل ،

 .مجاون اواس كخ ايس مااال 103,628وةال ي يا داحادث دلجوال دلقا ال، وحالل  1308
  م قوم   ح دليحس  إسقفا اسجل دلحسدسل،  إسقفا ققمث  شودذس قخاس دلمنا  ةا دلجزديس ةا

 .وقكسدس تاذسل دلفاضانات، ودلجفا 
 دلقأثس  ل  ةسياا من حاثو ق انا دلجزديس من تاذسل مشكجل دلق حس حاث قحق  دلمسقيل دأل

 .يت ا دلمشكجل
  ةإن دلجزديس ق انا من مخا س مايال مق جقل8013ح ا مؤشس مخا س دلمااا ل اال ،  

 حودلا 8013ةاال  خل لمقجاال يالكمال حاث داسل مقو   ن اا دلفسا من دلمودسا د
 .ةاال، ومخا س مق جقل يالقنتاال/لجفسا/3ال833.8

 ح يان دلض ا  و دقس ا 8011-8001قسل م دليايا خل  دلفأادم دلجزديس ةا مؤشس دألاد
 .ودلمقو  

  ذكقاس ةالما لجفسا 8.11 اق انا دلجزديس من ةجز يايا اقاس. 
 ققماز دل اا ل دليايال لججزديس يال: 

 ق اا دلقشسا ات ودلقودنان ودلمؤ  ات دلم الجل لموضو  دليايل. 
  دليايال، د ةانات دلجياال )قنو  دألاودت دادق ااال دلم قخامل ةا حماال دليايل

 (.دادق ااال دليايال، د ةفامدت دلضسايال ودلجمسكال
  دلم اادل ةج  دل ااا من داقفاداات )وجوا دلي ا دلاولا ةا دل اا ل دليايال دلجزديسال

 (.ودلم اذادت دليايال دلاولال
  ةج  دادق اا ن دل مل دلخاليل إايان ذاك  دل ااسدت ودلودسادت، وذاك  دلناقج دلمحجا د جمالا

دلجزديس  ذا  يا قه دلسيحال، حاث شكجت دلمحسودات دلمكون دألكيس من دلناقج دلمحجا 
د جمالا ودلح ل دألكيس من دل ااسدت، وذو ما اج   دلجزديس ققأثس إاجايا و جيا يالكماات 

 .دلم اسل من يقسو  وأ  اس
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   نخفاض م ا  دلنمّو، إةا  ن كا ات دنخفاض أ  اس دليقسو  ةج  ادق اا دلجزديس إققمث
سقفا و  ةجز دلمازدن و تتوس ةجز ةا دلمودزنل دل امل، و نخفاض د اسدادت، د  و م ا  دلقضخال،  د 

 .تتوس أزمل مالالو دلقجاس ، 
  ا انا دادق اا دلجزديس  من تاذسل دلمسض دلتولنا. 
  دادق اا  ض افل ح ا مؤشس دلقناة ال دل المال لجمنقام لججزديس ق قيس دلقاسل دلقناة ال

وذ د  8012-8017اولل خل  ةاال  137   من أ 21حقجت دلجزديس دلمسقيل إدل الما، حاث 
 .ض   أاديتا ةا مجموةل ق زاز دلكفامل، ومجموةل ةودم  دلق وس ودايقكاس إل سدج  

  ةا دلاان ( مؤشس ةسةا 113)ققمث  أكثس ةشس مؤشسدت ةسةال دول من يان دلمؤشسدت دلفسةال
كن يل من دلناقج دلمحجا د جمالا، حاات د  ايل يالملساا، قأثاس مسض دلملساا دلحكوما 

ةج  يايل داةما ، دنقشاس داااز، قأثاس مسض داااز ةج  يايل داةما ، مؤشس حجال دل و  
دلمحجا، دلناقج دلمحجا د جمالا، قكالا  مودجتل دل ن  ودلجسامل لمنشآت داةما ، م ا  

 .جاال دلثانو ، مؤشس حجال دل و  دلمحجادالقحا  يالق 
  ةا دول م اااس ( مؤشس ةسةا 113)ققمث  أكثس مؤشسدت ةسةال ض فا من يان دلمؤشسدت دلفسةال

دلقادا  ودليلغ، ة الال مجالل دلشسكات، دول حماال دلم قثمسان، مام قاساا دلموتفان، كثاةل 
داةما  دلقجاسال ةج  دا قثماس  جمالا م ا  دلضسايل، قأثاسإدلمحجال، ( شال دلمناة ل)

دألجنيا دلمياشس، داةقماا ةج  د ادسل دلمتنال، مشاسكل داناث ةا دول دل م ، دلسغيل ةا 
 .قفواض دل ج ل

 اخا  دا قادمل دليايال إةنا )زديس ةنا مسدةال دا قادمل نخفاض دلقاسل دلقناة ال لججإ
أكيس من قأثاس سكازل ( دل ودم  دليايال)دليايال ، غاس أن قأثاس سكازل دا قادمل (وداجقماةال

 .دا قادمل داجقماةال
  دلض   ةا دلجوديح دليايال، قنفا   إل اسج  ض   أادم دلجزديس ةا سكازل دا قادمل دليايال

دلجوديح دليايال، دلحماال دلياولوجال لألسض، داجتاا دلمايا دأل ا ا، كثاةل أك اا دلكسيون، دليايل 
 .دل يا ال

 أادم دلجزديس دل اال ةا مؤشس دلقناة ال دل المال دلم قادمل وةقا لمنتج  واياجاقا(solability) 
ض   أادم سكازل سأل دلما   إل من دلمقو  ، واوةا دل يا  أد ، 8017-8018خل  دلفقسل 

 .دل يا ا وسكازل إادسل دلمودسا وسأل دلما  دلفكس 
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 اة ال لججزديس، وذ د ما احتنا ةنا مقاسنل أادم وقسقاا دثست دلقضااا دليايال ةج  دلقاسل دلقن
دلجزديس ةا ك  من مؤشس دلقناة ال دل المال ومؤشس دلقناة ال دل المال دلم ا  لل قادمل 

 (. واياجاقا)، ومؤشس دلقناة ال دل المال دلم قادمل (دلمنقام دادق اا  دل الما)
  ديا ددق ااال كقح ان إنقاجال وكفامل دادق اا احق  دلقحو  نحو دادق اا دألخضس لججزديس ةو

دلو نا، وقخفاض قكالا  د نقاج وضمان دلح و  ةج  دل ادل دلنتافل ةا دلم ققي ، وخج  
 ق ما  دلقكنولوجاا دلنتافل، وقنوا  إمنا ا ةم  جااال، وقح ان دلقناة ال من خل  

  .دألخضس من خل  زااال دا قثماسدت ةا د اةات دادق اا دادق اا 
  قحو  دلجزديس نحو دادق اا دألخضس احق  لتا ةوديا يايال كقخفاض دني اثات دلخازدت دلاةايل

ادسل كفيل لجمودسا دل يا ال  .وقخفاض قكجفل دلقاذوس دليايا، ود 
  دادق اا دألخضس، ةا قح ان  حل دلمود نان  إل ققمث  دلفوديا داجقماةال لقحو  دلجزديس

وسة  مقو   دل مس دلمقود ، وسة  م قوم دلم اشل، وزااال سضا و  اال دلش وا ودا ققسدس 
 .دل اا ا

  دلقحو  نحو دادق اا دألخضس أج قي   دلجزديس جتوا من. 
 70قللتا دلمسقيل قيان دلنقايج دلققااسال لججزديس ةا دلمؤشس دل الما للدق اا دألخضس ةج  دح 

 .نق ل 33.53اولل يمجموةل نقا  داس يال  21من أ   
  لق ا  دلفلحل ةا ( غاس خضسدم)ققمث  دلمشكلت دلناقجل ةن دلمماس ات غاس دلم قادمل

أ  اس  إسقفا دلجزديس ةا دلنق  دلم قمس ودلمقزداا ةا دألمن دلخ ديا، وض   د نقاج دلزسدةا، 
سقفا دل جيا ةج   حل دلمزدسةان، زااال داني اثات، و دل ج  دلزسدةال، دلقأثاس  مااونال  د 

 .دلفلحان
   ققمث  أذمال دلزسدةل دلم قادمل لججزديس ةا قحقا  دلسيحال، قوةاس ةس  ةم  جااال، ققجا

 ال م  دلقخاسدت دلمناخال، ققجا  داني اثاتأدجدل جز دلقجاس ، دلحفات ةج   حل دلمزدسةان، دلق
 .نتمل دليايالدلحفات ةج  دأل و
  سغال دلجتوا دلمي ولل ةا د ا  دلزسدةل إا أن ودد  دلزسدةل دل ضوال ةا دلجزديس ايق  ض ا. 
  ن كا ات  جيال ناقجل ةن دلمماس ات غاس دلم قادمل لق ا  دل ادل ةا دلجزديس، وققمث  إقوجا

ج  دل حل دلناقجل قكجفل دلح و  ةجاتا وةاال دلقحكال ةا أ  اسذا، ودآلثاس دل جيال ة إسقفا ةا 
  .ةن قجوث دلتودم، زااال دني اثات ثانا أك اا دلكسيون
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  ( دلخضسدم، دلنتافل)ققمث  دان كا ات د اجايال دلمقود ل من قوجه دلجزديس نحو دل ادل دلمقجاال
ةا زااال دلاخ  ود نقاجال وقوةاس دلودت دلمتاس ةا دليحث ةن م ااس دل ادل، خج  ةس  

ذمل ةا دلحا من دلمشكلت دليايال، ققجا  ةاا دلوةاات ودا ايات ودلحوداث ةم  جااال، دلم ا
ةا د ا  دل ادل دلناقجل ةن قجوث دلتودم ودلمااا دلناقج ةن د قخادال دلودوا داحفوس ، قوةاس 

 .دل ادل اون دلق سض لققجيات دأل  اس دل المال
  كياسل ومقنوةلدلجزديس إمكاناات  ادوال مقجاال قمجك. 
 ق قيس دلجزديس من دذال دلاو  جا يال ةاما اق ج  يال ادل دلشم ال. 
  قأقا  قل دلسااح ةا دلمسقيل دلثانال ي ا دل ادل دلشم ال من حاث أذماقتا كموسا لج ادل

 .دلمقجاال
 ق قيس دل ادل دلمايال م اسد محاواد جاد لج ادل ةا دلجزديس. 
  إل أام ( دل ادل دلحسدسال دلجوةال)دلجوةال  حقاا اا ذاما لحسدسل دألسضإاشك  دلكجل دلجسد ا 

مني  مااا م انال حاسل موز  أ ا ا يالشما  دلشسدا ودلشما  دلخسيا  800وجوا أكثس من 
 .لججزديس

 10ن دلم احل دلخايال ا قمث   وم ق قيس إمكاناات دلجزديس ضياجل ةا  ادل دلكقجل دلحاوال أل %
 .من دلم احل داجمالال

 ا غاس كاةالقدلقحو  نحو دل ادل دلمقجاال، وسغال  لك قي أج ال جتوا من دلجزديس ة تي ل. 
  دا قنزد   إل أام داةقماا ةج  دأل جوا غاس دلم قادال ةا إادسل دلثسول دل مكال ةا دلجزديس

 .دل مكا، ودل   اتاا دلمودسا دل مكال يالنضوا ودانقسدض
 دلم  سل حاث سغال دليسدمج وداذقماال يها قيس د ا  دل اا دليحس  ي اا ك  دلي ا من دألذاد  . 
  قمث  دلنفااات مشكجل حقاقال ةا دلجزديس ي يا ةاال كفامل دلينال دلقحقال ودلقموا  غاس دلكاةا

 .وض   دلقاساا، وقتاا ذ ا دلمشكجل يمخا س  حال ويايال
  دلم قادمل امكن أن اؤثس قحو  دلجزديس نحو دادق اا دألخضس يا اجاا ةج  دلقاسل دلقناة ال

 .من خل  دألادم دليايا وداجقماةا
 قوجا ةال قجاسا اولال ناقجل ةا مجا  دلقحو  نحو دادق اا دألخضس. 
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 :توصدجتال: ثجلثأً 
 :دقسدح دلقو اات دلقالالإينام ةج  نقايج دلاسد ل، امكن 

  دادق ااال، إدسدس  اا ل يايال مقنا قل قسقكز ةج  منتجال ودضحل وققكام  م  دل اا ات
  .ةاليايل ودادق اا مقلزمان

   ح س وقشخا  دلقضااا ودلمشاك  دليايال دلقا ق انا منتا دلجزديس حق  ا ت  إاجاا دلحجو
 .لتا
 نشام وزدسل خا ل ياليايل م ققجل ي دقتا ةج  دلوزدسدت دألخسم، م  إة ايتا دل لحااتإ. 
  قوحاا دلقشسا ات دلمخقجفل دلقا قق ام لموضو  حماال دليايل يحاث اقال قلةا أ  قنادض

  .قضاسا يانتا أو
 نشام شس ل خا ل يحماال دليايلإ. 
  ةادا دل اا ات دادق ااال لققجا  دلضخ  دليايا د  قضمان داةقياسدت دليايال ةنا وض  و

  .قحقا  دلقنمال دادق ااال دلم قادمل أج ةج  دلمودسا دليايال من 
   قاسدا دلقكنولوجاا دلنتافل ودا قثماس ةاتاإق تا .  
 نشس وزااال دلوةا دليايا لام دلمود نان من خل  و اي  داةلال.  
 دا قفاال من دلقجاسا دلناجحل ةا مجا  دلقاسل دلقناة ال. 
 لجقاسل دلقناة ال، وقحااا ( دل نو )قمس نشام مججل و نا لجقناة ال قكون متامه دلققااال دلم إ

 .دلم ودات ودلقحااات دلقا قودجه دادق اا، وققااال ددقسدحات لسة  دلقاسل دلقناة ال
 وض  د قسدقاجال و نال لجقاسل دلقناة ال دلم قادمل.  
   ق تا  ةمجال قحولتا  أج من ( دل ضوال)دلزسدةل دلم قادمل  إل قحو  لجةج  دلجزديس دل م

 .   نحو دادق اا دألخضس
  مضا دلجزديس يخ   ثايقل و سا ل نحو دانققا  للدق اا دألخضس ةجاتا قح ان  أج من

ن يل م اذمل دل ادل دلمقجاال ةا دنقاج دلكتسيام، ومضاةفل دلجتوا دلمي ولل ةا إةاال 
ل دلشسكات، دل م  ةج  دلقحو  نحو دلقاواس، داةقماا أكثس ةج  دلقكنولوجاا دلنتافل ود قادم

 .دلق اةات دلخضسدم، وققااال دلقسوض دلما سل لل قثماس ةاتا
  قسشاا دلسدايل ةج  دل اا دليحس. 
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   لجقحو  نحو دادق اا ( ددق اااا، دجقماةاا، ياياا) قسدقاجال و نال مقكامجل ومقودزنل إوض
 .لقحو  نحو دادق اا دألخضسدألخضس، ودا قفاال من دلقجاسا دلاولال دلناجحل ةا د

 إةاال دلنتس ةا  اا ات دلاةال دلخا ل ياادق اا دلينا وقحواجه نحو دادق اا دألخضس. 
 نشام دلينال دلمؤ  ال للدق اا دألخضسإ. 
 شسدك دلق ا  دلخا  ودلمجقم  دلمانا ةا ةمجال دلقحو إ.  
 قوةاس دلقموا  دللزال ل مجال دلقحو  نحو دادق اا دألخضس. 

 :آفج  البمث: ابسجً ر 
ن ن سح ي ض دلمودضا  دلقا امكن دن قكون محل لجاسد ل أي ا دلق سض لجنقايج ودلقو اات امكن 

 :ودليحث ةا دلم ققي 
 ةادا دلح ايات دلقومال دلخضسدم ةا دلجزديسإ. 
 اوس دادق اا دألخضس ةا قحقا  دلقنمال دلم قادمل ةا دلجزديس.  
  ةا دلجزديس دألخضس دألجنيا دلمياشسودد  وآةا  دا قثماس. 
  دل ادل دلمقجاال، دلنفااات، دلزسدةل، دل ااحل، دلمااا، )دليحث ةا مودضا  دلق اةات دلخضسدم

 (.دل ناةل دلخضسدم
 آلاات قموا  دادق اا دألخضس ةا دلجزديس. 
 اوس دادق اا دألخضس ةا دلقضام ةج  تاذسل دلفقس ةا دلجزديس. 
 س ةج  دلنمو دادق اا  ةا دلجزديسأثس دادق اا دألخض. 
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 قجئةا الةرانع
 قجئةا الةرانع بجللغا السربدا: الأو 
 الكتق –أ 

، اون ادس نشالس، اون الت جفسدا فن القرن المج ي والسشردن ة خل إ تقجنندحما  اا م  ف ،  -1
 .8003يجا،

 .1337،دلادس دل سيال لجنشس،م س أسم ت ودر ال فجدجتدحما ةيا دلوذاا ةيا دلجودا، -8
 .8001، مؤ  ل سؤال لج ياةل ودلنشس ودلقوزا ، م س، التنجرة ال ولداأشس  دحما دل الا،  -3
، ةا محما ةانان محالسسد دلقناة الال ةفاوم الت جفسدا وة اندا قدجم ةستودجتاجيجقا ال دل يا ا،  -3

 .8005حااات دادق اااات دل سيال، دلم تا دل سيا لجقخ ا ، دلكوات، وق
،إثالالسدم تحبدقققجت، مققجالت  راسدا، راسققجت سققجبقا: ،اسققتراتدندجت التسققود  األخضققرقالالامس دليكالالس  -5

 .8018لجنشس ودلقوزا  دألسض، داسان،
دم لجنشالس ،ق ياقالات حالاات اسد ل،اسد الات  الايقل،إثس استراتدندجت التسود  األخضقرثامس دليكالس ،  -1

 .8018ودلقوزا ،دألسان،
، ادس دألاالالالالالالالاال لجنشالالالالالالس ودلقوزاالالالالالالال ، اإل ارة البدئدقققققققا والت ةدققققققا الةسقققققققت اةاجالالالالالالايس  الالالالالالالاما اذامالالالالالالا، -7

 .8015دألسان،
، دلمنتمالالالل دل سياالالالل االسقققتثةجر األخضقققر فقققن الشقققركجت الةسجصقققرةجالالاسدن اةالالالا  الالالج ان دليالالالاسدنا،  -2

 .8015لجقنمال د ادسال، جام ل دلاو  دل سيال، م س،
لالالال ، ادس دلما الالالسل لجنشالالالس و ، دل ي الالالل دألاقتصقققج دجت التنقققجرة الخجرندقققاا وآخالالالسون، أو ح الالالاال ةجالالال  ا -3

 .2002ودلقوزا ، ةمان، 
ل ،مكقيالالل دلالالالادس و ،دل ي الالل دألوالت ةدققا الةسقققت اةا.. البدئققاح الالن شالالحاقل ومحمالالا ح الالالان ةالالوض، -10

 2016دل سيال لجكقاا، م س،
 8011،دلقاذسل،ا السربداومةجدتاج، ار ال اض...البدئا،تلوثاجخالا دل سددا، -11
 .1337،وزدسل دلثقاةل،امش ،اقتصج دجت البدئاخضوس س لن، -18
، قسجمالالل يتالالام شالالاذان، دلالالادس دلاولاالالل لل الالقثماسدت ةبققج ئ الت ةدققا الةسققت اةااوجالاللل موشا الالت، -13

 .8000دلثقاةال،م س ،
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،  الالوساا دلزسدةاالالل،، دلمسكالالز دلالالو نا لجقنماالالل االقتصققج  البدئققن والت ةدققا الةسققت اةااونالالاقو سومالالانو، -13
8003. 

،دل ي الل دلثالثالل،ادس دلثقاةالل لجنشالس اإل سجن والبدئقا  راسقا فقن التربدقا البدئدقاسدقا  لمل دل  وا، -15
 8018ودلقوزا ، دألسان،

، ادس دلجام الالل دلجااالالال، السالقققجت االقتصققج دا وال ق دققا ال ولدققا: االقتصققج  القق ولنزانالالا ح الالان،  -11
 .8003م س،

،قسجمالل مسكالز دلق ساالا ودليسمجالل دلالادس دل سياالالل االمتبقجم المقراري الكققو ناكتشقجف  ين الس سوست، -17
 .8003لج جوال، لينان،

 .8013،كجمات لجقسجمل ودلنشس، دلقاذسل،االقتصج  البدئن قافن  ماث، -12
 .8003، ادس دلمحماال دل امل، دلجزديس، ة خل لسلم االقتصج  كانل ين حموا، -13
، دلمنتمالل  الت ةدقا الةسقت اةا فقن القوحن السربقن  ور االقتصج  األخضر فقنشسا  محما ةج ،  -80

 .8013.دل سيال لجقنمال د ادسال، جماةل دلاو  دل سيال، م س
: iso14000 ظققققم اإل ارة البدئدققققا والتك ولوندققققا  الالالاللح محمالالالالوا دلحجاس،ادلاالالالالا دلحماالالالالا  الالالالقس، -81

 .2006ادس دلفكس دل سيا، م س، ل ،و ،دل ي ل دألاست اةته-تق دجته-ة اجندته
 . 2002ياسوت، ،دلمؤ  ل دلجام ال،إرهجق التلوث وال ظجم السجلةنموا  سد ،ةامس مح -88
 .8015، دلسدال لجنشس ودلقوزا  م س،الت ةدا الةست اةاةيا دلسحمان  ا   سادس،  -83
لالالالال ،ادس دلنتضالالالالل و ،دل ي الالالالل دأل ور الة ظةققققجت الولدققققا فققققن مةجدققققا البدئققققاةيالالالالا دل زاالالالالز مخامالالالالس، -83

 .1321دل سيا،دلقاذسل،
األعةقققا الغذائدقققا السجلةدقققا تبسقققجت السولةقققا االقتصقققج دا والتكجةقققل ةيالالالا دلقالالالااس سزاالالال  دلمخالالالااما،  -85

 .8015، دلادس دلجزديسال لجنشس ودلقوزا ، دلجزديس،ال ولن
،ادس وديالالالال  لج ياةالالالالل أسجسققققدجت علققققم البدئققققا الحبسققققا الثجلثققققاةيالالالالا دلقالالالالااس ةايالالالالا،غاز   الالالالفاسانا، -81

 .2008ودلنشس،دألسان،
دل ي الل دلثالثالل،ادس وديال  لج ياةالل ودلنشالس، أسجسدجت علم البدئقا، از   فاسانا،ةيا دلقااس ةايا،غ -87

 .2008دألسان، 
 8011،ادس جساس لجنشس ودلقوزا ،دألسان، راسجت فن علم الضرائقةيا دلمجاا داس ، -82
 .8002،ادس دلنشس دلثقاةال،م س ال ظجم الضردبن وأه اف الةنتةعةثمان   اا ةيا دل زاز، -83
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الت ةدا الةسقت اةا فلسقفتاج وأسقجلدق تخحدحاقج وأ وات و اجا دحما ديالوزن ،  ةثمان محما غناال -30
 .8007، دألسان، ادس دل فام لجنشس ودلقوزا ، 1ل  دل ي،قدجساج

 راسققا تملدلققه  (السققرا  إلققىةققع اشققجرة خجصققا )الققق رة الت جفسققدا للقق ول السربدققا ةالالانان ةسحانالالل،  -31
 .8013دا قسدقاجال، د ماسدت، ، مسكز د ماسدت لجاسد ات ودليحوث وةقجر ا

لالالالال ،ادس دلم الالالالاسل لجنشالالالالس ودلقوزاالالالال  و ،دل ي الالالالل دألعلققققم البدئققققا إلققققىالةقققق خل سل،أو ةجالالالال   الالالالالال دلشالالالالو  -38
 8018ودل ياةل،دألسان،

دلمنتمالل األعةا الةجلدا السجلةدا وأثرهقج علقى األهق اف اإل ةجئدقا األلفدقا، ةااز ةيا دلتاا  دحما،  -33
 .8018دلاو  دل سيال، م س، دل سيال لجقنمال د ادسال، جام ل 

 ،2007ل ،ادس كنوز دلم سةل، ةمان، دألسان،و ،دل ي ل دألاإل ارة البدئداةسدل دحما دلخسجا، -33
دل جماالالل دلاولاالالل وادس  لالال ،ادسو ،دل ي الالل دألاإل ارة والبدئققا والسدجسققا السجةققاكامالال  محمالالا دلمخسيالالا، -35

 .8001ألسان،د دلثقاةل،
،ادس ج راتللصققالةسققجددر البدئدققا والققق رة الت جفسققدا ةيالالال،كمالالا  كالالاتال جودا،كالالاتال دحمالالا،قوةا   -32

 .8015دألااال لجنشس ودلقوزا ،دألسان،
، الس جقدققق  الصققق جعدا كإسقققتراتدندا لت ةدقققا الةشقققروعجت الصقققغدرةلينالالال  ةيالالالا دلج االالال  وآخالالالسون، -37

 .8003، مسكز دلم جومات واةال دقخا  دلقسدس، دلقاذسل، اإلحجر ال ظري : والةتوسحا 
السدجسققدا البدئدققا وتأثدرهققج علققى الوضققع الت جفسققن للصققج رات محمالالوا دلشالالاة ا،  محمالالا إيالالسدذاال -32

 .8003، ادس دلنتضل دل سيال، م س،الص جعدا الةصردا
السدجسققا البدئدققا وتأثدرهققج علققى الوضققع الت جفسققن للصققج رات الصقق جعدا محمالالا إيالالسدذاال محمالالوا،  -33

 .8003، ادس دلنتضل دل سيال،م س الةصردا
،مكقيالل دلالادس التغدقرات الة جخدقا وتأثدراتاقج علقى البدئقادحمالا شالحاقل،  محما ح ان ةوض أح ن -30

 .2014دل سيال لجكقاا، م س،
 .8010، ادس دلمنت  دلجينانا، ياسوت،التنجرة ال ولدا فن عصر السولةامحما  ااا،  -31
 .8010، منشوسدت دلجام ل دألسانال، دألسان،الت جفسدامحما، الا محما،  -38
،ادس مؤ  الالالالالالالالالل س الالالالالالالالاللن لج ياةالالالالالالالالالل ودلنشالالالالالالالالالس ئقققققققققااقتصقققققققققج دجت البدم الالالالالالالال ف  او الالالالالالالالال  كالالالالالالالالالاةا، -33

 .8013ودلقوزا ، وساا،
 .1327م س، ،ياون ادس دلنشس،النغرافدج المدودا والتربادلم س ،  -33



 

339 
 

قسجمالالل ةالالل  االقتصققج  األخضققر ةق ةققا فققن ال ظردققا والسدجسققدا والتحبدقق ،مالالولا  الالكوت كالالاقو،  -35
 .8010دلقاذسل،  ل ، مجموةل دلنا  دل سيال،و دحما إ لح، دل ي ل دأل

،دل ي الالالالالل 12111isoإ ارة البدئقققققا، ظم وةتحلبقققققجت وتحبدققققققجت  ،ةيالالالالالا دهلل دلنقالالالالالاس، أو نجالالالالالال دل ز  -31
 8010دلثانال،إادسل دلم اسل لجنشس ودلقوزا ، دألسان،

،التسققققود  األخضققققر كةقققق خل لمةجدققققا البدئققققا الةسققققت اةا فققققن ة ظةققققجت ذيالالالالل م الالالال ف  كالالالالاةا -37
 .8017،دلفا لجوثاي ،دلجزديس ،األعةجل

،ألال  التسقود  األخضقر كةق خل لمةجدقا البدئقا الةسقت اةا ة ظةقجت األعةقجلم  ف  كاةا،ذيل  -32
 .8017لجوثاي ،دلجزديس 

، االقتصج  األخضر ةسجر ن د  فن الت ةدقا الةسقت اةاذشاال مسزوك أحماا ةياا، إيسدذاال كا  ،  -33
 .8011ادس دألاقاال، دألسان، 

خضقققققر ةسقققققجر ن دققققق  فقققققن الت ةدقققققا االقتصقققققج  األذشالالالالالاال موزوك،حماالالالالالا ةياالالالالالا،إيسدذاال كالالالالالا  ،  -50
 .8011،ادس دألااال، دألسان،الةست اةا

، دلمنتمل دل سياالل لجقنماالل االقتصج  األخضر وال ةو االقتصج ي تنجرق افردقداذوداا ةيا دل تاال،  -51
 .8013د ادسال، م س 

 أحرومجت نجةسدا  -ق 
، أ سوحالل اكقالوسدا غاالس الةسقت اةاالمةجدا القج و دا للبدئا فن إحجر الت ةدقا ح ونل ةيا دلخانا،  -1

 .8013منشوسل، ةا دانون أةما ، جام ل محما خاضس  كسل، 
،أ سوحالالالل اكقالالالوسدا المةجدقققا القج و دقققا للبدئقققا فقققن إحقققجر الت ةدقققا الةسقققت اةاح الالالونل ةيالالالا دلخنالالالا، -2

 .8013قخ   دانون أةما ،غاس منشوسل، جام ل محما خاضس ي كسل،دلجزديس 
،أ سوحالل اكقالوسدا قخ ال  ةجالوال ن النعائقر ةقن ة ظقور اقتصقج يةشقكلا البدئقا فقسيا ل يو كاس، -3

 8011-8015ددق ااال،غاس منشوسل،جام ل محما خاضس ي كسل دلجزديس،
،  ور المكققم الراشقق  فققن تمقدقق  الت ةدققا الةسققت اةا بجلقق ول السربدققا مجلققا النعائققر الالااح يوزيالالا، -2

كالالالس يجقااالالالا قجم الالالان، أ سوحالالالل اكقالالالوسدا قخ الالال  ددق الالالاا  دلقنماالالالل، غاالالالس منشالالالوسل، جام الالالل أيالالالو ي
 .8013دلجزديس،
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األبسج  االقتصج دا والبدئدا للص جعجت الصغدرة فقن تمقدق  الت ةدقا الةسقت اةا ةفا  زكا متنا، -3
س الالالالالل اكقالالالالوسدا،غاس ،-بة حقققققا شققققبرا الخدةققققا- راسققققا تحبدقدققققا علققققى ةرامققققل صقققق جعا النلققققو 

 ،2011منشوسل،جام ل ةان شمل،م س،
بقققققدن ال ةقققققو االقتصقققققج ي والةؤشقققققرات البدئدقققققا  راسقققققا اآلثقققققجر الةتبج لقققققا ال ح الالالالالن ةجالالالالالودن،دالالالالال -2

 ..2013،س الل اكقوسدا ةا دادق اا دألةما ،غاس منشوسل،دلجام ل دألسانال،دألسانمجلااألر ن
،أ سوحالل اكقالوسدا قخ ال  -مجلقا الضقرر البدئقن-الةسقؤولدا ال ولدقا بق ون ضقررم جال او  ،  -1

 .8018يس، دانون اولا،غاس منشوسل، جام ل منقوس  د ن انل،دلجزد
واققع وأفقج  قحقجع الصقد  البمقري و تربدقا الةجئدقجت و ق رتقه علقى تمسقدن مخاس  ةيا دلسحمان،  -2

 .8001، د سوحل اكقوسدا، غاس منشوسل، جام ل دلجزديس، الوضسدا الغذائدا فن النعائر
 ةؤتةرات  -ج

للةشقكالت البدئدقا التكقجلدف االقتصقج دا   جم  ةايشل كاحجا، جامل غااس دحما، او   دساشا، -1
وسدل ةجمال مقامل ةا دلمؤقمس دل الما دلاولا حو   الجوك  ،واهم حر  التقددم البدئن الةستخ ةا

نالالالوةميس 81-80دلمؤ  الالالل دادق الالالااال ةالالالا تالالال  سذانالالالات دلقنماالالالل دلم الالالقادمل ودل ادلالالالل داجقماةاالالالل،
 .2012، جام ل دا ا  مسياح وسدجل،دلجزديس،2012

السققتراتدندا الب دلققا السققتغالل الثققروة البترولدققا فققن إحققجر قواعقق  اةجقمالالل مجكاالالل وكقالالا  شالالاةال،  -2
، مجققالالالا ةجمالالالا حالالو  دلقنماالالالل دلم الالالقادمل ودلكفالالامل د الالالقخادماه لجمالالالودا دلمقاحالالالل، الت ةدققا الةسقققت اةا

 .8002دةسا   02-07جام ل ةسحات ةيال،   ا ،
، مجققال  فسدا ال ولدقاالتكجةل االقتصج ي السربن وتسعدع الت جلخضس موا  وةيا دلحماا يوخاس ،  -3

 13-17اولالا حالو  دلقكامالال  دادق الاا  دل سيالا دلوددالال  ودألةالا  جام الل ةمالالاس ثجاجالا، وداغالالود ، 
 .، دلجزديس8007دةسا  

الةدققعة الت جفسققدا وة ققجهج قدجسققاج ةققع التحبدقق  علققى قحققجع الخقق ةجت فققن محمالوا ح الالن ج الالنا،  -2
يحالوث واسد الات دلقنماالل دلقكنولوجاالل، ، دلنالاول دلقوماالل دلثاناالل، مسكالز دل(صق جعا الةبرةنقجت)ةصر 

 .1337كجال دلقجاسل،جام ل حجودن، م س 
قدققجم الةدققعة الت جفسققدا للقحققجع الصقق جعن فققن االقتصققج  الةصققري الةققؤتةر نجالالوم ةجالال  خشالالال،  -3

، دلقاسل دلقناة ال للدق الاا دلم س ،م الس،ما  السجلةن الثجلث والسشردن لالقتصج ددن الةصرددن
8013. 
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الق رة الت جفسدا للص جعجت الا  سدا فن ةصر بجلةقجر ا بةنةوعقا ةقن دل اا ، ذيل دهلل محما  -2
 1-5، مالؤقمس دلقالاسدت دلقناة الال للدق الاا دلم الس  أةالا  دلم الققي ، جام الل دلقالاذسل،ال ول ال جةدقا

 .8001نوةميس
ن أو ودلق الال، مالالؤقمس دل ادالالل دل سيالالا دل اشالالس، دل ادالالل الورقققا القحردققا للنعائققروزدسل دل ادالالل ودلمنالالاجال،  -1

 .8013دل سيا، أيو تيا، د ماسدت، اا ميس 
 الةنالت و ال وردجت - 

بقدن تحقور األحقر ال ظردقا وتفسدلاقج ةقن : االقتصقج  األخضقرأيو دلقا ال دليانا، دلح ان شالكسدنا،  -1
، مسكالز اسد الات دلوحالال دل سياالل، لينالالان، 35، مججالل دلم الققي  دل سيالالا، دل الاا،الوح دقا إلقىالسجلةدقا 
 .8011 يقميس 

دلم تالالالالا دل سيالالالالا  122، ج الالالالس دلقنمال،دل الالالاا االقتصققققج  األخضقققر والبلقققق ان السربدققققادحمالالالا دلكالالالالوز،  -2
 .8013لجقخ ا ،دلكوات،

، 11، مججالالالل دل جالالالوال د ن الالالانال، دل الالالااالةدعةالت جفسقققدا و ةقققوذج اإل ارة االسقققتراتدندادحمالالالا يللالالالا،  -3
 .8007جام ل محما خاضس ي كسل، دلجزديس، 

،مججالالل دلقسيال،جام الالل دليسوك،دألسان،يالالاون  الالنل عون واقققع وتحلسققجتوحبقققا األ دحمالالا محمالالا خجاالال ، -2
 .نشس

مججالالالل أ الالالاو  لجاسد الالالات ،(الاجسقققق)ال ظقققجم المققق دث لسقققالةا الغقققذاءدشالالالس  محمالالالا ةيالالالا دلمالالالالك، -3
 .2008،م س،جانفا 38دليايال،دل اا 

 .2014،مونقلاير،دل اا دلسدي ،التوقسجت للت وع البدولونن،8013أمانل دقفادال دلقنو  دلياولوجا  -2
،دل اا دلثالث، ،التوقسجت السجلةدا للت وع البدولونن2010أمانل داقفادال دلمق جقل يالقنو  دلياولوجا -1

 .8010 ،مونقلاير
الت ةدقققا العراعدقققا والردفدقققا الةسقققت اةا و ورهقققج فقققن تمقدققق  األةقققن الغقققذائن فقققن يكالالا  ةا مالالالل،  -2

ادسال، دل الاا النعائر جام الل محمالا خاضالس ي الكسل، دلجزديالس، جالودن ، 13، مججل أيحاث ددق ااال ود 
8013. 

، جام الالالل 8، مججالالالل دل جالالوال د ن الالانال دل الالاا ضققرورة الةسجلنقققا االقتصققج دا لل فجدققجتقالالوما ماجالالوا،  -9
 .8008محما خاضس ي كسل،دلجزديس،
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، مججالل دلياحالث، دل الالاا الواققع والتمقق دجت: الت ةدققا الةسقت اةا فقن النعائققردلجالوا   الا وس ،  -11
 .8011مسياح وسدجل، دلجزديس، ، جام ل دا ا  11

رث الةجضقققن أواققققع وةتحلبقققجت الت ةدقققا الةسقققت اةا فقققن السقققرا  حنالالالان ةيالالالا دلخضالالالس ذاشالالالال، -11
 .8001،دل سد ،81،دل اا01،مججل مسكز دلاسد ات دلكوةل،دلمججاوضرورات الةستقبل

التنققجرة والققق رة الت جفسققدا و  اآلثققجر الةتبج لققا بققدن الةسققجددر البدئدققا،خالالونا سديح،ح الالان سداالالل، -12
 .8011جام ل محما خاضس ي كسل،دلجزديس،ماسل  ،81مججل دل جوال د ن انال،دل اا ،الخجرندا

المجضقققر  ةخقققجوف: بقققك فقققن ظقققل االقتصقققج  األخضقققرو النعائقققر و ول األ زغيالالالل ةيالالالا دلمالالالالك،  -13
، مسكالز قنماالل دل ادالات دلمقجالاال، دلجزديالس، 8، نشالسل دل ادالات دلمقجالاال، دل الاا وتم دجت الةسقتقبل

8011. 
الت ةدقققققا الةحقققققر ة والمفقققققجظ علقققققى البدئقققققا ةقققققن الة ظقققققور السقققققجلةن زانالالالالالا  الالالالالالح داشالالالالالوح، -12

 .8003، دل اا، دلقاذسل، اا ميس18،دلمججل دلم سال لجقنمال ودلقخ ا ، ودلمججاوالةصري
إصالح البدئا وسالةا التواعن االدكولونن واستراتدنداالت ةدا البشردا فن   ا   اا شالحاقل، -13

 .2001دةسا   ،،م س38دل نل،318-311دل اا .ل،مججل م س دلم ا س ةصر
تقق دم  إلىة خل :2112لسجم  21+ ردو إلى 1912ةؤتةر استوكاولم شكسدنا دلح ن، من  -12

 .8013، م س 13-13، مججل يحوث ددق ااال ةسيال، دل اادن السدجسدجت البدئدا السجلةدا
دلم تالا دل سيالا لجقخ الالا ، ، "مجلقا ةصقر" ور المكوةقا الق اعم للت جفسقدا ال ولدققا  الاس  نالواس، -11

 .8008دلكوات،
، مججالل شالؤون ةشكالت تعاد  السكجن والت ةدا البدئدا الةسقت اةا والواققع السربقنةاا  ةوض، -12

 .8001،دألمانل دل امل لجام ل دلاو  دل سيال،دلقاذسل 102ةسيال،دل اا 
بقققجت  وره وةتحل... االقتصقققج  كقققأ اة لمةجدقققا البدئقققاةااالالالا سدضالالالا خنفس،متنالالالا سدضالالالا خنفالالالس، -19

 ،2008، م س ماسل 1دل اا 11،مججل جام ل أ او  لجيحوث دليايال،دلمججا  نجمه
، دلمججالل دلجزديساالل لج فجالل ظجهرة اال تمقجر فقن النعائقر ةقجربقا أ ثروبولوندقجةيا دليادا غفوس،  -21

 .8013، جانفا 08، جام ل دليجاال 03، دل اا 03ودلقسيال، دلمججا 
الت ةدققا الةسققت اةا  راسققا  ظردققا فققن الةفاققوم ماجالالال دحمالالا أيالالو زنالال ، . ةثمالالان محمالالا غنالالاال -21

 .8001، دألسان،01،دل اا18، مججل دلمناسل،مججاوالةمتوى
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مججلما ان لجاسد الات الةفاوم والة ظوةا النغرافدا لظجهرة التصمر،ةج  غجال ناذا دل  اا، -22
 .2009سد ،،جام ل ما ان،دل 15،دل اا 2دألكااامال،دلمججا 

مججالالل أهةدققا تقق خل المكوةققجت فققن مةجدققا البدئققا ةققن خققالل النبجدققا البدئدققا،ةالالاسل م الالاوس، -23
 .8003/8010،جام ل وسدجل،دلجزديس،07دلياحث،دل اا

،جام الالالالالالل وسدجالالالالالالل 05،مججالالالالالالل دلياحث،دل الالالالالالاا ور ال ولققققققا فققققققن مةجدققققققا البدئققققققاكمالالالالالالا  سزاالالالالالال ، -22
 .8007دلجزديس،

، دلم تالالالا دل سيالالالا 83، ج الالالس دلقنماالالالل، دل الالالاا القققق رة الت جفسقققدا وقدجسقققاجمحمالالالا ةالالالانان وااالالال ،  -23
 .8003لجقخ ا ، دلكوات،

" ا" ج الجل دجقماةالات دلخيالسدم اآلثقجر والسدجسقدجت،: اقتصج دجت التغدقر الة قجخنمحما ن مالان، -22
 .8007، دلم تا دل سيا لجقخ ا ،دلكوات،83دل اا 

، مججالالل جام الالل  راسققا تملدلدققا: تحققور السالقققا بققدن االقتصققج  والبدئققادلمس الا دل الالاا حجالالاز ،  -21
 .1331، دلسااض، 1دل اا. 3دلمجك   وا لج جوال د ادسال، مججا

 .8003، دلكوات،جانفا85،مججل ج س دلقنمال،دل اا البدئدا السدجسجتم  ف  ياكس، -22
اآلثقجر الةتبج لقا بققدن السدجسقجت البدئدقا والسدجسقدا ال ق دقا والةجلدققا م ال ف  ةيالا م ال ف ، -29

 .8003، دل سد ،جودن 38ا،مججل دل جوال د ن انال دل اا ، دادق اا دلم س  نمو جوالتنجردا
مججالل جام الل  ظم اإل ارة البدئدا و ورهج فقن الت ةدقا الةسقت اةا،م اناول مخو ،ةانان غانال، -31

 ،2009، جام ل امش ، دل سد ،2، دل اا25دلمججا -امش  لج جوال دادق ااال ودلقانونال
مجلقققا األغذدقققا والعراعا،سلسقققلا  راسقققجت ، (FAO)منتمالالالل دألغ االالالل ودلزسدةالالالل لالالاللال دلمقحالالالال  -31

 .1331،سوما،83،دل اا العراعا
سد  أو ، مججالالالالل ةفاققققوم الققققق رة الت جفسققققدا وةمققق  اتاج ةسققققح ةرنسققققنمنالالال    امالالالالل، دلجالالالس ،  -32

 .8008ددق ااال، مسكز دليحوث ودلاسد ات دادق ااال ودلمالال، جام ل دلقاذسل،
، الةتن  ة فقن النعائقر وآفجقاقج الةسقتقبلدااآلثجر االقتصج دا لةصج ر الحجقا مودكانا  تاجل،  -33

 .8011، مسكز قنمال دل ادات دلمقجاال، دلجزديس، 08نشسال دل ادات دلمقجاال، دل اا 
: ، نشالالسل دلنالالاول، دلمججالالا دلثالالالثالتسققجب  علققى الققق رة الت جفسققدا وال ةققو الةرتفققعذيالالل حناو الالل،  -32

 .1330دلقاذسل، دل اا دلثانا، منقام دليحوث دادق ااال لجاو  دل سيال، 
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، وزدسل دل ادالل 02، دل الاا ةعادج الحجقا الشةسدا، ةنلا الحجققا والة قجنموزدسل دل ادل ودلمناجال،  -33
 .8002ودلمناجال، دلجزديس، جانفا 

 الةوسوعجت والقواةدم-ه
 .،ادس دلم اس ،دلقاذسل ياون  نل نشس، لسجن السرق، فصل لدجء، مرف الاةعةدين منتوس -1
ل ،ادس دلشسو  لجنشس و دل ي ل دألقجةوم البدئا السجم،ةجا،دألشقس او   محما،وساال ياقس محما  -2

 .1998ودلقوزا ،دألسان،
 تقجردر و البموث -و

دةقن لةؤسسقجت الت ةدقا قلاالسقتسراض األ، (دا الكو)دلججنل دادق ااال وداجقماةال لخسيا أ اا - -1
 .8011لألمال دلمقحال ناواوسك، الةست اةا فن الة حقا السربدا،

 .2016، دألمال دلمقحال،ناواوسك،2112تقردر أه اف الت ةدا الةست اةا دألمال دلمقحال،  -2
،دلمق جيالالات دلياياالالل ودلقجالالاسل دلاولاالالل،جنا  األةققم الةتمقق ة،ةؤتةر األةققم الةتمقق ة للتنققجرة والت ةدققا -3

8008. 
دلخال ديا ةالا ل  لججنل قن الا  دلا القوس و ،دلقحضاسدت لجاوسل دأل،هدئا ال ستور الغذائندألمال دلمقحال -2

 .ياون  نل نشس دلشس  دألانا،دألمال دلمقحال ناواوسك،
الت ةدققا الةسققت اةا  إلققىةسققجرات :  مققو اقتصققج  اخضققر، (unep)يسنالالامج دألمالالال دلمقحالالال لجيايالالل  -3

 .8011، يسنامج دألمال دلمقحال لجيايل،والقضجء على الفقر ةرنع لواضسن السدجسجت
التصقققمر وت فدقققذ خحقققا األةقققم الةتمققق ة لةكجفمقققا مجلقققا ،(UNEP)يسنالالالامج دألمالالالال دلمقحالالالال لجيايالالالل -2

 ،1338،ققساس دلمااس دلقنفا  ،ناسويا التصمر
،مكقالالا دألمالالال لواضققسن السدجسققجتGEO5توقسققجت البدئققا السجلةدققايسنالالامج دألمالالال دلمقحالالال لجيايالالل،  -1

 .دلمقحال ةا ناسويا،ناسويا
ال راسققجت القحردققا مققول  يسنالامج دليحالالس دأليالالاض دلمقو الال  لجم الاةال دلفناالالل دلياياالالل ودلينالالك دلالاولا، -2

، دلينالالك تكلفققا التقق هور البدئققن، ةبققج رة السدجسققجت الةتوسققحدا الخجصققا ببر ققجةج البمققر الةتوسققح
 .8003دلاولا،

 .81،  8018، دلم تا دل سيا لجقخ ا ، دلكوات، 8018ققساس دلقناة ال دل سيال  -3
، دلمنقالالام عربقن ةتغدقراالقتصقج  األخضقر عقجلم ،(8011)ققساالس دلمنقالام دل سيالا لجيايالل ودلقنماالل  -11

 .8011،لينان دل سيا لجيايل ودلقنمال،
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، م الس لودجت التنجرة والبدئا فن الة حقا السربدقاأو انتةجع الخبراء مول جام ل دلاو  دل سيال،  -11
2007 

 .8018، جام ل دلاو  دل سيال، م س، 2112التقردر السربن الةوم  جام ل دلاو  دل سيال،  -18
، جام الل دلالالاو  الحجققا الةتنق  ة وكفققجءة الحجققا فقن القق ول السربدقا لدققل جام الل دلالاو  دل سياالل،  -13

 .8015دل سيال، م س، 
،  الناو  دلنقالا دل سيالا ، د مالاسدت ، دةساال  تقردر أفج  االقتصج  السربن  ناو  دلنقا دل سيالا ،  -13

8017، 
،  الالالالناو  دلنقالالالالا دل سيالالالالا، 2112التقردققققر االقتصققققج  السربققققن الةومقققق   الالالالناو  دلنقالالالالا دل سيالالالالا،  -13

 .8011سدت، داما
، 8010، 8007،8002،8003 الالالالناو  دلنقالالالالا دل سيالالالالا، دلققساالالالالس دادق الالالالاا  دل سيالالالالا دلموحالالالالا، -11

8011 ،8018 ،8013 ،8013 ،8015 ،8011. 
، د مالالاسدت، دةساالال   الالناو  دلنقالالا دل سيالالاتقردققر أفققج  االقتصققج  السربققن،  الالناو  دلنقالالا دل سيالالا،  -11

8017. 
 الاليقميس  ،،  الناو  دلنقالا دل سيالا، د مالاسدتالسربقنتقردقر أفقج  االقتصققج   الناو  دلنقالا دل سيالا،  -12

8017. 
 .8003، دلم تا دل سيا لجقخ ا ، دلكوات، 2113،تقردر الت جفسدا السربدا دل سيا لجقخ ا  -19
االقتصقققج  األخضقققر فقققن النعائقققر فرصقققا لت ودقققع اإل تقققجج القققوح ن دلججنالالالل دادق الالالااال  ةساقاالالالا،  -21

 .8013، دألمال دلمقحال، ناواوسك، وتمفدعه
االقتصققج  األخضققر فققن سققدج  الت ةدققا ، (دا الالكود)ججنالالل دادق الالااال وداجقماةاالالل لخسيالالا أ الالاا دل -21

،دألمالالالالال دلمقحالالالالال، الةبققققج ئ والفققققرص والتمقققق دجت فققققن الة حقققققا السربدققققا: والقضققققجء علققققى الفقققققر
 .8011ناواوسك،

ا االقتصقققج  األخضقققر بجلة حققققا السربدققق، (دا الالالكود)دلججنالالالل دادق الالالااال وداجقماةاالالالل لخسيالالالا أ الالالاا -22
 .8011، دألمال دلمقحال، دةسا الةفاوم السجم والخدجرات الةتجما أةجم  ول الة حقا

،دلم الالالالاااس دلياياالالالالل ودلقالالالالسل دلقناة الالالالال لجق اةالالالالات اللن ققققا االقتصققققج دا واالنتةجعدققققا لغربققققن أسققققدج -23
 .8005ناواوسك، دادق ااال دلسيا ال،دألمال دلمقحال،
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، دل الالالناو  دل الالالما لج يا الالالل، 2112عققجم تقردققر الكوكقققق المققن ل الالناو  دل الالالما لج يا الالالل، د -22
8011. 

، وسدالالل نقالالاش حالالو  تنربققا األر ن فققن تحققودر الققق رة الت جفسققدامحمالالا دحمالالا م الال ف  دلتزدامالالل،  -23
 .8000.دلكوات. محاادت دلقاسل دلقناة ال ةا دألد اس دل سيال، دلم تا دل سيا لجقخ ا 

، دةدقققاقلالسجلةدققا واأل التمققول  مقققو القتصققج  األخضقققر فققن ظققل الةسقققتن اتمحمالالا دلحماالالا ،- -81
 .8013دا كود، ةمان، اا ميس 

دلققساالس دلخالامل، ، الت ةدقا الةسقت اةا والسةقل الالئق  والوظقجئف الخضقراء، مكقا دل م  دلالاولا -87
 .8013، جنا  8018،8013دلاوسل 

،دلينالا 108، دلالاوسل الت ةدقا الةسقت اةا والسةقل الالئق  والوظقجئف الخضقراءمكقا دل م  دلاولا،  -22
 .8013من دلجاو  دألةما ، جنا   دلخامل

، ققساالالالس البصققةا البدئدقققا فقققن البلقق ان السربدقققا: دلمنقالالام دل سيالالالا لجيايالالل ودلقنماالالالل، خاالالاسدت دليقالالالام -29
 .8018دلمنقام دل سيا لجيايل ودلقنمال دلخامل، لينان، 

تقردر شقاري مقول التحقورات البترولدقا فقن األسقوا  منتمل دألد اس دل سيال دلم اسل لجيقسو ،  -31
 .8015، جودن لسجلةدا وال ول األعضجءا
السدجسققجت والتقق ابدر للتققرودج لالسققتخ ام الةسققت اةا للحجقققا فققن قحققجع منتمالالل دألمالالال دلمقحالالال،  -31

 .8011، دلججنل دادق ااال وداجقماةال لخسيا أ اا ال قل فن ة ظةا االسكو
س دألمال دلمقحال لجقنمال دلوثاقل دلخقامال لمؤقم ،الةستقبل الذي  صبو إلدهمنتمل دألمال دلمقحال،  -32

 .8018جودن  88-80،دليسدزا  51دلينا دل اشس من جاو  دألةما  دلفقسل ،دلم قادمل
التققق م الةمققق  فققن تققوفدر ةدققجه الشققرق وخقق ةجت الصققرف منتمالالل دل الالحل دل الماالالل، اونا الال ،  -33

 .8017، منتمل دل حل دل المال واونا  ، الصمن وال ظجفا الصمدا
التققق م الةمققق  فققن تققوفدر ةدققجه الشققرق وخقق ةجت الصققرف اونا الال ،  منتمالالل دل الالحل دل الماالالل، -33

 .8017، منتمل دل حل دل المال واونا  ، الصمن وال ظجفا الصمدا
 132التصق ي ألثقر تلقوث الاقواء علقى الصقما الق ورة ،الصما والبدئقامنتمل دل حل دل المال، -33

 .8013،اا ميس للةنلم الت فدذي
، دلمججالا 2112الكتجق الس وي لإلمصجءات العراعدا السربدقا دلمنتمل دل سيال لجقنمال دلزسدةال،  -31

 .8011، دلمنتمل دل سيال لجقنمال دلزسدةال، دلخس وال، 31
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 .8011، جنا ، الس الا االنتةجعدا أنل ةو شجةل ةن منتمل دل م  دلاولال،  -31
ةصج ر الحجقا الةتن  ة والتخفدف ةن أثجر تغدقر دلتايل دلحكومال دلاولال دلم نال يقخاس دلمنا ،  -32

 .8011،ةلخص لصج سن السدجسجت وةلخص ف ن: الة جخ
 ،     ، وزدسل دل ادالالل ودلمنالالاجال، دلجزديالالسالسدجسققا المكوةدققا فققن ةنققجل الحجقققاوزدسل دل ادالالل ودلمنالالاجال،  -39

 .8015أكقويس 
، وزدسل دل ادالالالل الحجقودقققا بر قققجةج تحقققودر الحجققققجت الةتنققق  ة وال نجعقققاوزدسل دل ادالالالل ودلمنالالالاجال،  -21

 .8011ودلمناجال، دلجزديس، 
، دلجزديالالالس،  لدقققل الحجققققا الةتنققق  ة فقققن النعائقققر، وعارة الحجققققا والة قققجنموزدسل دل ادالالل ودلمنالالالاجال،  -21

8007. 
السدجسققاالمكوةدا فققن ةنققجل الفالمققا والت ةدققا وزدسل دلفلحالالل ودلقنماالالل دلسافاالالل ودل الالاا دليحالالس ،  -22

 .8015سل دلفلحل ودلقنمال دلسافال ودل اا دليحس ، دلجزديس، ، وزدالردفدا والصد  البمري
، دلجزديالالس، تقردققر مققول مجلققا وةسققتقبل البدئققا فققن النعائققراال ودليايالالل ودل الالااحل، دجالالوزدسل قتايالل دأل -33

8005. 
 القوا دن و الةراسدم -ع

 .8003، جواجال 33، دل اا 10-03دلجساال دلس مال لجاولل دلجزديسال دلقانون  -1
 سققققتور النةاوردققققا النعائردققققا ال دةقراحدققققا متوساالالالالل دلجزديساالالالالل دلاامقسد االالالل دلشالالالال يال، سيا الالالل دلج -2

 .8011، سيا ل دلجمتوسال، دلجزديس، الشسبدا
، دلجساالالال 8003، دلمقضالالمن دالالانون دلمالاالالل ل الالنل 82/18/8003، دلمالالؤس  ةالالا 22-13القققج ون  -3

 .23دلس مال، دل اا 
جواجاالالالل  33،دلجساالالال دلس الالالمال دل الالالاا (07)دلسدي الالالل،ةقسل ،دلمالالالاال 2113لسققق ا 13/11قققج ون رققققم  -3

8003. 
، م الالالالس، 5،دلجساالالالالال دلس الالالالمال دل الالالالاا (1)لالالالال ، ةقالالالالسل و ،دلمالالالالاال دأل1992لسقققق ا  12قققققج ون رقققققم  -3

 .1333ةافس 
 8001،دألسان،أكقويس 3727،دلماال دلثانال،دلجساال دلس مال دل اا 2112لس ا  32قج ون رقم  -2
دلمق جالال  يق الالواس  80/02/8001، دلمالالؤس  ةالالا 13-11ألةققر ، الفصققل الثققج ن ةققن ا11الةققج ة  -1

 .37دا قثماس دلم ا  ودلمقمال، دلجساال دلس مال، دل اا 
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