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 االقتصاد والبيئةة ـمجل

 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية دولية 
 

 
 

 

 تقديم المجلة 
 

" والبيئةمجلة  علمية    "االقتصاد  أبريل،  )سنوية  نصف    محكمة مجانيةدولية  هي مجلة 

إلى اقتصاد أخضر"  المخبر    عنتصدر  ،  2018تأسست سنة  ،  (أكتوبر التحول  بحث "استراتيجية 

  -   مستغانم،  جامعة عبد الحميد بن باديس  –كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير  ب

باملالجزائر تهتم  والبيئي  ،االقتصادي  جال.  املحاسبي  املالي،  لجميع أصحاب .  اإلداري،  تفتح فضاء 

في   العلمية  العلمية    العالم  القدرات  بأعمالهم  تهتم للمساهمة  كما  وتغيراته،  باالقتصاد  املرتبطة 

املتسمة بالجودة واألصالة واملحررة بإحدى اللغتين: العربية أو اإلنجليزية والتي لم يسبق بالبحوث  

 ا.نشره

وطلبة  واألساتذة  الباحثين  طرف  من  األصيلة  العلمية  البحوث  نشر  إلى  املجلة  تهدف 

الدكتوراه وذلك بهدف تعميم نشر املعرفة واإلطالع على البحوث الجديدة والجادة وربط التواصل 

من   ممكن  عدد  ألكبر  والدراسات  البحوث  على  اإلطالع  إتاحة  إلى  املجلة  تهدف  كما  الباحثين  بين 

 ثين عبر إصداراتها املطبوعة وااللكترونية. الباح

تتضمن املجلة هيئة تحرير ومراجعة دولية تعمل وفقا للمعايير الدولية، وتطبق السرية على 

إجراءات التقييم، والتي تضمن أن يكون املراجعين من الخارج وغير منتسبين إلى نفس الهيئات التي  

 ينتمي إليها املؤلفين.

 

 

، جامعة عبد  "أخضراقتصاد استراتيجية التحول إلى "بحث المجلة االقتصاد والبيئة، مخبر املراسالت واالشتراك: 

 ، الجزائر 27000مستغانم -الحميد بن باديس

 stratev.univ-mosta.dz  اإللكتروني:املوقع /      eco.env@univ-mosta.dzالبريد اإللكتروني:  

 http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645 :الرابط على املنصة االلكترونية الوزارية

mailto:eco.env@univ-mosta.dz
http://stratev.univ-mosta.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
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 االقتصاد والبيئةة ـمجل

 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية 
 

 
 

 دليل المؤلف 
 

 تقديم املقاالت:  -1

" في  مقاالتهم  نشر  في  الراغبين  املؤلفين  والبيئةندعو  االقتصاد  األقسام:  مجلة  على  االطالع   "

 "تعليمات للمؤلفين" و"دليل للمؤلفين" ملساحتنا املحجوزة على منصة املجالت العلمية الجزائرية: 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645 

. يمكن القيام Wordبصيغة    ASJPاملؤلفون مدعوون لتقديم أوراقهم البحثية عن طريق املنصة  

 :ASJPبذلك عن طريق النقر على األيقونة إرسال املقالة على يسار الشاشة في رابط املنصة 

t.dz/en/PresentationRevue/645https://www.asjp.ceris 

 لـــــ "مجلة االقتصاد والبيئة ": كلمة مرور /   اسم مستخدمإذا كان لدى املؤلفين 

Aller à la connexion 

 ستخدم / كلمة مرور؟ هل تحتاج إلى اسم م 

Aller à l'inscription 

 مطلوب التسجيل والدخول لتقديم املقاالت عبر اإلنترنت وللتحقق من وضعية املقاالت مالحظة: 

 

 املبادئ التوجيهية للمؤلف:  - 2

 التوصيات بعناية؛ندعو املؤلفين إلى قراءة ومتابعة هذه  •

 يحق لرئيس التحرير إعادة األوراق البحثية التي لم يتم تقديمها وفًقا لهذه التوصيات.  •

 عملية تقييم املقال:  - 3

 :  . الخطوةاألولى 3-1

يتم فحص املقال بشكل سري على مستوى لجنة القراءة للمجلة، التي تجتمع بانتظام وتتدخل في 

مرحلة ما قبل التقييم. حيث تقدم قرارا بأهلية املقاالت قبل إرسالها إلى املحررين املساعدين. إذا كان القرار  

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
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مكن للمؤلف إعادة إرساله  سلبيا فسيتم رفض املقال على املنصة مع اعالم صاحب املقال بسبب الرفض. ي 

 مع األخذ بعين االعتبار التوصيات املقدمة. 

 : . الخطوة الثانية3-2

في الحالة التي تكون فيها املقالة مؤهلة للتقييم )تم إعدادها وفق قالب املجلة ووفق شروط النشر(، 

مراجعين إثنين    سيتم إرسالها في حالة مشفرة للمحرر املساعد ذي االختصاص، والذي بدوره سيقدمه إلى

تقييم موحدة متوفرة على   البحثية وفًقا الستمارة  الورقة  املراجعين مسؤولية تحكيم  في شبكته. سيتولى 

 بشكل إلزامي.   ASJPاملنصة 

: يمكن للمحرر املساعد املرتبط أيًضا تقييم املقالة إذا رغب في ذلك. توفر سكرتارية املجلة مالحظة

 املحررين املساعدين. الواجهة بين مؤلفي املقاالت و 

 

منح فترة تقييم مدتها فترة تقييم املقاالت:  -4
ُ
يوًما، ولكن يستغرق املراجعون مدة تمتد لشهرين في  30ت

 إلرسال نتائج التقييم إلى أمانة املجلة.املتوسط 
 

تقييم ثالث من  فعندما يتلقى مشروع املقال رأيا إيجابيا وآخر سلبيا، ُيطلب إجراء  حالة تقييم املقاالت:    -5

 مراجع آخر، مع مراعاة أصله، وطنيا أو أجنبيا. 
 

 إعداد املقال:  -6 

" في  املقاالت  نشر  عملية  والبيئة  لتسريع  االقتصاد  نموذج   مجلة  املؤلفين الستخدام  ندعو   ،"

 " إلدراج مقاالتهم. تعليمات للمؤلفاملجلة. يتوفر قالب للمؤلفين في قسم "

الفضاء عن تعليمات للمؤلفيمكن للمؤلفين تنزيل القالب من قسم " "، حيث يمكنهم الوصول إلى هذا 

 طريق زيارة: 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645 

 " على الجانب األيسر من الشاشة.تعليمات للمؤلف ثم النقر على "

 االطالع على ملف دليل املؤلف:  -7

غوط، وهو توجيه لصاحب املقال يوضح  " يتم تحميل ملف مض دليل املؤلفبالضغط على أيقونة"

طريقة إرسال املقال، كما يتضمن حقوق املؤلف الخاص باملجلة ويتضمن أيضا خطاب تعهد يمض ي عليها  

 صاحب املقال توضح أن امللكية الفكرية تعود للمجلة فقط.
 

 : إرسال املقال  -8

بعد إعداد املقال وفق لقالب املجلة الذي تم تحميله، واإلطالع على دليل املؤلف، يتم الضغط على 

لغة مقال إرسال"  أيقونة وباملؤلفين:  باملقال  الخاصة  البيانات  مختلف  تتضمن  للملء  استمارة  تظهر   ."

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
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نتماء؛ االيميل )ويمكن  املقال؛ عنوان املقال؛ امللخص؛ كلمات مفتاحية؛ االسم الكامل للمؤلف؛ مؤسسة اال 

 إضافة مؤلف ثان(؛ اقتراح مراجعين.

"  إرسال مقالبعد ملء كل البيانات وتحميل ملف املقال على املنصة، يتم الضغط على أيقونة: "

 املوجودة أسفل استمارة املعلومات.
 

 إشعار باستالم مقال:  -9

على الشاشة تبين ذلك. وفي مرحلة  في حالة نجاح عملية إرسال املقال على املنصة تظهر رسالة  

موالية يستلم املؤلف املرسل على إيميله الشخص ي إشعار بتقديم مقال، وإشعار للمؤلف الثاني على إيميله  

 لتأكيد اشتراكه في املقال. 
 

إذا تبين أن املقال ال يحترم قالب املجلة وشروط النشر فسيتم إشعار املؤلف  إشعار برفض املقال:    -10

 قال. برفض امل
 

 متابعة وضعية املقال على املنصة:  -11

وذلك   بمرحلة  مرحلة  مقاله  وضعية  ومتابعة  املنصة  في  حسابه  على  الدخول  للمؤلف  يمكن 

" سيظهر جدول يحمل تفاصيل  املقاالت املرسلة" ثم الضغط على أيقونة: "املقاالتبالضغط على أيقونة: "

 التفاصيل؛ الحالة. وهذه األخيرة تمر على عدة مراحل: املقال من: عنوان؛ تاريخ اإلرسال؛ اسم املجلة؛

 : قبول أو رفض التحكيم؛1املرحلة  -

 : مقال في انتظار املراجعة؛2املرحلة  -

 : اسناد املقال للمراجعين؛3املرحلة  -

 : قرار املراجعين بقبول املقال أول رفضه أو طلب التعديل؛4املرحلة  -

 احث إدراج املراجع عبر املنصة.: في حالة قبول املقال على الب5املرحلة  -
 

 سياسة االنتحال:  -12

لهذه   يتم قبول أي خرق  للمجلة. وال  أخالقي  ا غير 
ً
العلمية، بجميع أشكالها سلوك تشكل السرقة 

 القاعدة. ولن يتم قبول أي مقال آخر للمؤلف الذي قام باالنتحال من خالل املراجعة التي أجريناها.
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 والبيئةاالقتصاد ة ـمجل

 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية 

 صنف:ج /  782X-2661: ر.د.م.د. /      2018اإليداع القانوني: أكتوبر 
 

 

 

 

 
 

   2021 بريلأ   / 01 العدد ،( 04جلد )امل
 

 الفهـرس 

 

 الصفحة  اسم ولقب الباحث )ان(  عنوان املقال 

دراسة العالقة بين استهالك الطاقة، النمو  

االقتصادي وتغير املناخ باستخدام بيانات البانل:  

الفترة حالة دول شمال إفريقيا والشرق األوسط خالل 

(2014-1980 ) 

 (باحث في العلوم االقتصادية)  لحول بن علي.  د

 
11 

: التحديات وآفاق  موريتانيا( )  الترارزةالبيئة في والية 

 االستدامة 

عابدين.  د األمين  نواكشوط،  )  محمد  جامعة 

 ( موريتانيا

النامي د.   جامعة سيدي محمد بن عبد  )  زهير 

 ( هللا، املغرب

31 

 :االستثمار في الطاقة املتجددة بين الواقع واملأمول 

 دراسة تحليلية لتجربة أملانيا، الصين والجزائر

 (مستغانمجامعة ) بغداد تركيةد.  

 (مستغانمجامعة ) بتول بن رحو د.  
49 

آليات النهوض بالسياحة العالجية في الجزائر على  

 ضوء تجارب دولية رائدة

 

 (2البليدة  )جامعة  تحانوت خيرة د.

 

65 

: واقع إعادة تدوير النفايات اإللكترونية عامليا  

 الكنز الضائع والخطر املخفي 

 

 (مستغانم)جامعة   جلولي سهامد. 

 

83 
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 االقتصاد والبيئةة ـمجل

 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية 

 صنف :ج /  782X-2661: ر.د.م.د. /      2018اإليداع القانوني: أكتوبر 
 

 

 

 

 
 

   2021 بريلأ   / 01 العدد ،( 04املجلد )
 

 ( تابع) الفهـرس

 

 الصفحة  اسم ولقب الباحث )ان(  عنوان املقال 

باملوارد النفطية بين ضرورة التنويع  البلدان الغنية 

االقتصادي و  استمرار  االعتماد  على القطاع النفطي:  

 حالة الجزائر 

 (املركز الجامعي بالبيض)  بوران سميةد. 

 ( املركز الجامعي بالبيض)  حمزة عليد. 

 

114 

السياحة البيئية كإستراتيجية لتحقيق التنمية  

الدول العربية عرض تجارب بعض : املستدامة  

 (مستغانم)جامعة   الكس ي فوزيةد. 

 
136 

التكنولوجيا املالية وتعزيز الشمول املالي في ظل جائحة  

 فيروس كورونا 

 ( خميس مليانةجامعة ) بن عيشوبة رفيقة د.  

 ( خميس مليانةجامعة ) صدقاوي صوريةد.  
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 االقتصاد والبيئةة ـمجل

 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية 

 
 

 
 افتتاحية العدد  

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على خير املرسلين،

هللا نبدأ وبكتابه الكريم نهتدي، وبرسوله الصادق  وبركاته، بسمالسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

 األمين نقتدي، اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه. 

القتصاد والبيئة، امن مجلة    4  / مجلد  1العدد  يسعدنا أن نضع بين أيدي القراء الكرام  

محكمة   علمية  مجلة  عن  سداسيةوهي  تصدر   ،" البحث  إلى  مخبر  التحول  اقتصاد استراتيجية 

التجارية وعلوم التسيير بجامعة عبد الحميد بن باديس،   ،كلية العلوم االقتصاديةالتابع ل   "أخضر

في   -مستغانم دور  لهم  كان  الذين  والباحثين  املجلة  عمل  فريق  كل  أشكر  وباملناسبة  الجزائر. 

مشاكل متعددة  مساهماتهم البحثية املميزة. أين تناول هذا العدد مقاالت متنوعة عالجت مواضيعها  

 .واقترحت حلوال لها عملية تطبيقية

، وكلنا امتنان للقائمين عليها،  االقتصاد والبيئةفهنيئا لنا جميعا صدور هذا العدد ملجلة  

 هدهم وعلمهم ووقتهم خبراء كانوا أو باحثين، لكم جميعا ألف شكرا وتقدير. جوالذين ساهموا ب

واألخذ باألسباب الستمرار ورقي هذه املجلة خدمة للبحث العلمي، وفي األخير ال يسعني إال الدعاء 

 اللهم ثبتنا بالقول الثابت، وأشرح صدورنا، وسدد خطانا، وأجر الخير على ألسنتنا وأقالمنا... 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
 

  

 مدير املجلة:

 أ.د. عدالة العجال     



 االقتصاد والبيئة جملـة  30 -11ص ، (2021) أبريل: العـــدد /  04 اجمللد
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دراسة العالقة بين استهالك الطاقة، النمو االقتصادي وتغير املناخ باستخدام بيانات  

 (1980-2014)  والشرق األوسط خالل الفترة إفريقياحالة دول شمال  : البانل

Study the relationship between energy consumption, economic growth and 

climate change using Panel data: The case of MENA zone countries for the 

period  (1980-2014 )  

 1لحول بن علي 

LAHOUAL Benali1  

 lahoualbenali@gmail.com اجلزائر(،)  االقتصادية،العلوم  ابحث يف  1
 

 

      30/04/2120تاريخ النشر:               28/03/2120تاريخ القبول:                  03/01/2120تاريخ االستالم: 

 

 :  ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى قياس العالقة بين استهالك الطاقة، النمو االقتصادي وتغير املناخ املتمثل  

للفترة الزمنية من    (MENA)والشرق األوسط    إفريقيالخمس دول من منطقة شمال    2COفي انبعاث غاز  

صير والطويل، وذلك ، وكذلك دراسة السببية بين املتغيرات الثالثة في املدى الق2014إلى سنة    1980سنة  

ة  باستخدام تقنيات االقتصاد القياس ي للبيانات الطولية )بانل( وهذا من خالل تقدير النموذج واملفاضل

السالسل للمتغيرات، اختبار التكامل املشترك للتحقق من وجود عالقة   ةبين النماذج ثم دراسة استقراري 

التي    DOLSو   ، FMOLSوكذلك تقنية   OLSطويلة األجل بين املتغيرات املدروسة، ثم تقدير النموذج بتقنية 

 لنتعطينا نماذج أكثر كفاءة، ثم تقدير نموذج تصحيح الخطأ لدراسة سببية غرانجر واتجاهها ملعطيات با

 على املدى القصير ثم املدى الطويل.   هذا 

مفتاحية:  غاز    كلمات  انبعاث  االقتصادي،  النمو  الطاقة،  بانل  ،  2COاستهالك   ,OLS, FMOLSتقدير 

DOLSتحليل سببية بانل ،. 

 C33؛O13؛ Q43 : JEL اتتصنيف  

___________________________ _______________ 

 lahoualbenali@gmail.com: يميلال  ، لحول بن علي املؤلف املرسل:  

 

mailto:lahoualbenali@gmail.com
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Abstract: 

The object of this article is to estimate the relationship between energy consumption, 

economic growth and climate change, more precisely CO2 emissions within five countries of 

the Middle East and North Africa (MENA) zone on the period from 1980 to 2014, and also 

determine the direction of causality between energy consumption per capita (EC), economic 

growth per capita (GDP) and CO2 emissions per capita, either in the short term or long term; 

and this through the use of econometric techniques in panel data. 

The results obtained show the presence of cointegrating relationship between these 

three variables, moreover, to deal with country heterogeneity and endogeneity bias in the 

regressors, this paper applies respectively the FMOLS model and the DOLS model for estimate 

the long-term relationship between these three variables and which gives more efficient 

results. 

The panel causality study reveals that there is a two-way relationship between energy 

consumption and short-term economic growth, however, in the long term, there are two 

causal relationships the first ranging from EC and GDP to CO2; and the second causality going 

from EC and CO2 to GDP. 

Keywords: Energy consumption, Economic growth, CO2 emissions, OLS Panel, FMOLS, 

DOLS, Causality Panel. 

Jel Classification Codes : C33 ; O13 ; Q43 

 

 مقدمة:  .1 

يعتبر زيادة استهالك الطاقة التقليدية وتأثيرها على تغير املناخ من أهم األسئلة املتداولة حاليا      

على املستوى الدولي سواء على الصعيد السياس ي، األمني أو االقتصادي خالل العقود األخيرة، هناك 

ا الصناعية  للدول  التصنيع  في  التسابق  للبيئة جراء  امللوثة  الغازات  من  دول  الكثير  لكبرى وكذلك 

يعتبر الغاز األكثر    2COجنوب شرق آسيا كالهند والصين واليابان، إال أن غاز ثاني أوكسيد الكربون  

 تأثيرا لظاهرة تغير املناخ.



 دراسة العالقة بين استهالك الطاقة، النمو االقتصادي وتغير املناخ باستخدام بيانات البانل 

 (1980-2014)الفترة والشرق األوسط خالل  إفريقياحالة دول شمال 
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الكربون  أوكسيد  ثاني  غاز  وانبعاث  االقتصادي  والنمو  الطاقة  استهالك  بين  العالقة  إن 

ار من أجل املحافظة على البيئة وبالتالي تكريس أصبحت من أهم التحديات التي تواجه صناع القر 

العمل على    وكذلكمفهوم التنمية املستدامة أي املحافظة على نصيب األجيال القادمة من الطاقة  

 التقليل أو الحد من ظاهرة تغير املناخ املصاحبة الستهالك الطاقة. 

زيادة التدريجية في درجة تعرف ظاهرة  التغير املناخي وخاصة االحتباس الحراري على أنها ال

حرارة أدنى طبقات الغالف الجوي املحيط باألرض، ما يرفع بالتالي درجة حرارة األرض ، ويحصل ذلك 

بسبب زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، وهي غازات طبيعية تلعب دورا  مهما في تدفئة سطح األرض  

درجة مئوية تحت الصفر،    18ض إلى  حتى يمكن الحياة عليه، فبدونها تصل درجة حرارة سطح األر 

األرض  من سطح  تنبعث  التي  الحمراء  تحت  األشعة  من  بامتصاص جزء  الغازات  تلك  تقوم  حيث 

كانعكاس لألشعة الساقطة على سطح األرض من الشمس، وتحتفظ  بها في الغالف الجوي لألرض،  

  درجة مئوية. 15لتحافظ على درجة حرارة األرض في معدلها الطبيعي وهو 

لكن مع التقدم في الصناعة ووسائل املواصالت منذ الثورة الصناعية وحتى اآلن مع االعتماد 

ل أساس ي  كمصدر  الطبيعي(  والغاز  والبترول  )الفحم  التقليدية  الناضبة  الطاقة  ومع على  لطاقة، 

األ  الوقود  هذا  ثاني  احتراق  غاز  أهمها  غازات  تنتج  كانت  الطاقة؛  إلنتاج  الكربون  حفوري  أوكسيد 

الج الغالف  يحتاجه  ما  تفوق  كبيرة  األرضبكميات  درجة حرارة  على  للحفاظ   & Faucheux)   وي 

Joumni, 2005) وبالتالي أدى وجود تلك الكميات اإلضافية من تلك الغازات إلى االحتفاظ بكمية ،

 من الطبيعي أن تبدأ درجة حرارة سطح األرض في الزيادة.أكبر من الحرارة في الغالف الجوي، وبالتالي  

من أكثر املناطق تعرضا ملخاطر تغير املناخ وهذا   إفريقياتعد منطقة الشرق األوسط وشمال 

جافة  أصال  املنطقة  وباعتبار  الحرارة  درجة  ارتفاع  حيث  من  كارثية  بيئية  آثار  من  يصاحبه  ملا 

على   والصحي  السياحي  الفالحي،  الصعيد  على  كوارث  عنها  ويترتب  يزيد  مما   اإلنسان صحراوية 

 . (Energies 2050, 2016)والحيوان والنبات 

أكثر املناطق في العالم التي تتميز بعدم االستقرار   إفريقياتعتبر منطقة الشرق األوسط وشمال       

ضد  العربي  الربيع  ثورات  ومؤخرا  طائفي  ديني،  اقتصادي،  طابع  ذات  حروب  لوجود  نتيجة  وهذا 

اال  لتلك  املؤدية  األسباب  أهم  بين  ومن  القائمة،  أغنى األنظمة  من  تعد  املنطقة   أن  هي  ضطرابات 

على   تحتوي  حيث  بالطاقة  أوبك   2/3املناطق  منظمة  كذلك  و  النفط،   من  العالم  احتياط  من 

٪ منها، هناك تباين في عدد السكان والدخل الفردي    80يشكلون    MENAللطاقة دول    OPECاملصدرة  
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نطقة الخليج العربي وبقية دول منطقة  أخرى وخاصة بين دول م  إلىووفرة املوارد الطبيعية من دولة 

 .إفريقياالشرق األوسط وشمال 

أهم املؤتمرات الدولية تحت مظلة األمم املتحدة التي ناقشت ظاهرة استهالك الطاقة وارتباطها       

ودخل حيز    1997بظاهرة تغير املناخ وخاصة ظاهرة االحتباس الحراري هو بروتوكول كيوتو سنة  

  ( 2015)األمم املتحدة،    2015يس سنة  وكذلك اتفاقية بار   (2005)األمم املتحدة،    2005التنفيذ سنة  

في نهاية القرن الجاري مع محاولة   2°، حيث كان الهدف النهائي الحد من ارتفاع درجة الحرارة ألقل من  

مئوية، تم التصديق على االتفاقية من قبل أهم الدول الصناعية    °  1.5درجة    إلىلتقليص الهدف  

 .إفريقيار املناخ وكذلك دول العالم بما فيها دول الشرق األوسط وشمال املسببة لتغي

 :شكالية البحثإ 1.1

 إن الورقة البحثية تتمحور حول اإلشكالية اآلتية:      

ما هو تأثير النمو االقتصادي وتغير املناخ على استهالك الطاقة في دول الشرق األوسط وشمال 

 (؟ 2014  -1980افريقيا خالل الفترة )

 :البحثمنهجية      2.1

دراسة قياسية للفترة املذكورة سابقا،   إلىوبغرض اإلجابة على هذا التساؤل نعتمد في ذلك  

وذلك من خالل البحث عن العالقة طويلة األجل التي تقيس الظاهرة محل الدراسة وذلك باالعتماد  

على تقنيات بانل الساكنة والديناميكية وذلك بعد التأكد من تجانس املعطيات للعينة املدروسة، 

هاته البيانات، ثم دراسة االستقرارية، ثم تقدير حيث نعمل على تحديد نوعية النموذج الذي يناسب  

األجل   طويلة  املدى    إنالعالقة  في  وكذلك  القصير  املدى  في  واتجاهها  السببية  دراسة  ثم  وجدت، 

 الطويل. 

 تحديد النموذج وعينة ومتغيرات الدراسة:   .2

 وإفريقيا دول من منطقة الشرق األوسط وشمال  05العينة املقترحة للدراسة تتكون من  إن  

 وهي: الجزائر، إيران، األردن، السعودية، تركيا. 

 املتغيرات محل الدراسة هي كاآلتي: 

CE : حصة الفرد من استهالك الطاقة، يقاس كلغ نفط مكافئ 

PIB :   األمريكييقاس بالدوالر  ،أساس( كسنة  2010الناتج الحقيقي ) إجماليحصة الفرد من 

2CO : .حصة الفرد من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون، يقاس طن متري 
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من   الفترة  الدراسة خالل  الدولي 2014  إلى  1980وتكون  البنك  من  مأخوذة  املعطيات  ، كل 

 . (WDI, 2015)للمعطيات 

يتم استخدام اللوغاريتم في قياس املتغيرات من أجل تقليل تباعد التباين وخاصة بين دول    

 الخليج والدول األخرى وتكون املعطيات أكثر تجانسا.

 النموذج املقترح للتقدير على النحو التالي: 

𝐿𝐶𝐸𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝐿𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 + 𝛿𝑖𝐿𝐶𝑂2𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

 يعبر عن الخطأ العشوائي. 𝑒𝑖𝑡مثل الزمن مقاسا بالسنة،  ت tتمثل الدولة،  أن: ¡حيث 

  01من أجل أخذ نظرة على وضعية متغيرات الدراسة بالنسبة لدول العينة، يمثل الشكل رقم  

 .استهالك الطاقة ملجموعة دول العينة

 حصة الفرد من استهالك الطاقة : 1الشكل 
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 )إعداد الباحثمن  ( املصدر:    

يتضح لنا أن استهالك الطاقة للفرد لدول العينة تأخذ منحى تصاعدي   1من خالل الشكل رقم

، رغم أن هناك تباين في املنحنيات لكن عموما هناك تجانس  2014  إلى  1980في الزمن خالل الفترة  

 من خالل املعطيات.

 الناتج الحقيقي إجماليحصة الفرد من  :2الشكل 
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 )من إعداد الباحث ( املصدر:
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يتضح لنا أن الناتج الحقيقي للفرد لدول العينة تأخذ منحى مستقر   2من خالل الشكل رقم  

 . 2014الى  1980في الزمن خالل الفترة 

 2COحصة الفرد من انبعاث غاز  :3 الشكل

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

ALG

IRAN

JORD

KSA

TURK

 
 )من إعداد الباحث ( املصدر:

يتضح لنا أن حصة الفرد من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون لدول    3من خالل الشكل رقم  

، رغم أن هناك تباين في املنحنيات 2014  إلى  1980العينة تأخذ منحى تصاعدي في الزمن خالل الفترة  

 هناك تجانس من خالل الشكل.  أن إال

 دراسة وتحليل نتائج التقدير  .3

 للدراسة:بعد التأكد من التجانس بين دول العينة، نتبع الخطوات اآلتية كمنهجية 

 اإلحصاء الوصفي ملتغيرات الدراسة  ▪

 تحديد نوع النموذج بانل املناسب لبيانات للدراسة ▪

 اختبار االستقرارية  ▪

 اختبار التكامل املشترك  ▪

 OLS ،FMOLS ،DOLSتقدير وتحليل النموذج بتقنيات مختلفة  ▪

 لسببية.دراسة ا ▪

 املدروسة:الحصاء الوصفي للعينة  1.3

 يتضمن الجدول املوالي اإلحصاء الوصفي لكافة متغيرات الدراسة:
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 الحصاء الوصفي ملتغيرات الدراسة : 1جدول ال

 اإلحصاء الوصفي ملتغيرات الدراسة  

 LCE   2LCO LPIB  

Mean  0.401454 1.519817 1.818793 

Median  0.123184 1.199420 1.564828 

Maximum  1.936903 2.971914 3.597807 

Minimum  -0.545673 0.543980 0.857488 

Std. Dev.  0.664263 0.663435 0.682676 

Skewness  0.927449 0.988334 0.752647 

Kurtosis  2.475111 2.581636 2.333052 

Jarque-Bera  27.09694 29.76637 19.76575 

Probability  0.000001 0.000000 0.000051 

Observations  175 175 175 

Cross sections  5 5 5 

 )من إعداد الباحث ( املصدر:

 للدراسة: تحديد النموذج املناسب  2.3

 في الدراسات االقتصادية،   إن
ً
 خصوصا

ً
 كبيرا

ً
نماذج بانل اكتسبت في اآلونة األخيرة اهتماما

 ألنها تأخذ في االعتبار أثر تغير الزمن وأثر االختالف بين الوحدات املقطعية الكائن في بيانات 
ً
نظرا

النحدار التجميعي  عينة الدراسة، وتأتي نماذج البيانات الطولية في ثالثة أشكال رئيسية هي: نموذج ا

(Pooled Regression Model  )(PRM) الذي يعتبر من أبسط نماذج البيانات الطولية حيث تكون ،

الثابتة التأثيرات  للزمن، ونموذج  تأثير  أي  يمهل  الزمنية  الفترات  ثابتة لجميع  املعامالت   فيه جميع 

(Fixed Effects Model)  (FEM)    مجموعة بيانات مقطعية  الذي نهدف من خالله  معرفة سلوك كل

على حدى من خالل جعل معلمة القطع  تتفاوت من مجموعة إلى أخرى مع بقاء معامالت امليل ثابتة  

لكل مجموعة بيانات مقطعية، كما يطلق على نموذج التأثيرات الثابتة اسم نموذج املربعات الصغرى  

ى نموذج التأثيرات العشوائية  ، إضافة إل  (Least Squares Dummy Variable)للمتغيرات الوهمية  

(Random Effects Model)   (REM)    الخطأ يكون حد  توزيع طبيعي بوسط مقدراه    itε، حيث  ذو 

εصفر وتباين مساوي إلى 
2σ     كما يطلق عليه نموذج مكونات الخطأ(Error Components Model) 



 
 لحول بن علي  
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ومن أهم ايجابيات   ،(136، صفحة  2018)عطية و بوكثير،  بسبب أن النموذج يحوي مركبين للخطأ  

بيانات البانل أنها تتفوق على السالسل الزمنية بمفردها أو البيانات املقطعية بمفردها، بالعديد من 

 تختصر في:   (137-136، الصفحات 2018عطية و بوكثير، ) املزايا

والذي  ▪ الزمنية،  أو  املقطعية  البيانات  حالة  في  يظهر  قد  الذي  الفردي،  التباين  في  التحكم 

   متحيزة؛يفض ي إلى نتائج 

وبالتالي  ▪ الزمنية،  أو  املقطعية  في  التي  تلك  أكثر من  بانل محتوى معلوماتي،  بيانات  تتضمن 

إمكانية الحصول على تقديرات ذات ثقة أعلى، كما أن مشكلة االرتباط املشترك بين املتغيرات 

تكون أقل حدة من بيانات السالسل الزمنية، ومن جانب آخر، تتميز  بيانات بانل عن غيرها 

 أكبر من درجات الحرية  بعدد 

 بكفاءة أفضل؛  وكذلك

البيانات  ▪ تخفيها  قد  التي  التعديل،  ديناميكية  لدراسة  أفضل  إمكانية  بانل  نماذج  توفر 

البطالة،  تعتبر مناسبة لدارسة فترات الحاالت االقتصادية، مثل  أنها أيضا  املقطعية، كما 

خالل   من  يمكن  أخرى  جهة  ومن  وغيرها،  والنمو  سلوكيات الفقر  بين  الربط  بانل  بيانات 

  مفردات العينة من نقطة زمنية ألخرى؛

تساهم في الحد من إمكانية ظهور مشكلة املتغيرات املهملة، الناتجة عن خصائص املفردات  ▪

غير املشاهدة، والتي تقود عادة إلي تقديرات متحيزة، وتبرز أهمية استخدام بيانات بانل في 

يوصف " بعدم التجانس أو االختالف غير امللحوظ " الخاص بمفردات   أنها تأخذ في االعتبار ما

 العينة سواء املقطعية أو الزمنية ؛ 

 Heteroscedasticityتساعد هذه النماذج في منع ظهور مشكلة انعدام ثبات تباين حد الخطأ   ▪

القياسية النماذج  تقدير  في  العرض ي  املقطع  بيانات  استخدام  عند  الظهور   عند ،  الشائعة 

استعمال معطيات بانل، ومن أجل إيجاد النموذج املالئم من بين النماذج الطولية الرئيسية 

الثالثة التي سبق ذكرها في هذه الدراسة، يتم تقدير النموذج األول نموذج التجانس الكلي 

، النموذج الثاني نموذج األثر (Hurlin, 2005, pp. 20-22) بطريقة املربعات الصغرى العادية   

الثابت بطريقة املربعات الصغرى باستعمال املتغيرات الوهمية، أما النموذج الثالث نموذج 

نتحصل على   ،(Sevestre, 2002, p. 162)األثر العشوائي بطريقة املربعات الصغرى املعممة   

 النتائج التالية: 
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 نتائج تقدير النماذج الثالثة: 2الجدول 

 نتائج تقدير النماذج الثالثة

REM FEM PRM املتغيرات 

0.8942 

 (0.0000)* 

0.8964 

(0.0000)* 

0.1065 (0.0001)* 2LCO 

0.06753 

 (0.2527) 

0.0472 

(0.4873) 

0.8873 (0.0000)* LPIB 

-1.0804 

 (0.0000)* 

-1.0468 

(0.0000)* 

-1.1409 (0.0000)* α 

0.8082 0.9698 0.9598 2R 

362.48 

(0.0000) 

900.92 

(0.0000) 

2057.23 

(0.0000) 

F 

Prob(F) 

0.4185 0.5717 0.4327 DW 

 Eviews10الباحث بناءا على مخرجات  إعدادمن   املصدر: 

 ملقدرات املعالم. Student: تمثل اإلحصائية املحسوبة الختبار  (.)

 ٪ على التوالي 5٪، 1: يدل على مستوى املعنوية عند **، *

 )من إعداد الباحث ( املصدر:

 النموذج: اختبار إمكانية وجود أثر فردي في  3.3

للمفاضلة بين نموذج االنحدار التجميعي والنموذجين اآلخرين أي نموذج التأثيرات الثابتة أو 

    ، حيث تكون الفرضيات كما يلي:Fisherنموذج التأثيرات العشوائية نستعمل اختبار 

H0   .نموذج االنحدار التجميعي هو النموذج املالئم : 

H1  .نموذج التأثيرات الثابتة و/ أو العشوائية هو املالئم : 

 

            𝐹 =      

(𝑅𝐹𝐸𝑀
2 −𝑅𝑃𝑅𝑀

2 )

𝑁−1

(1−𝑅𝐹𝐸𝑀
2 )

𝑁𝑇−𝑁−𝑘

                 𝐹(𝑁−1,𝑁𝑇−𝑁−𝐾)  

 

، وبالتالي نرفض فرضية العدم    2.60tF=  ، أما اإلحصائية املجدولة112c F=نتحصل على أن  

 % ونقول أن هناك أثر فردي ضمن بيانات عينة الدراسة.  1بمستوى معنوية  
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 اختبار تحديد نوعية األثر : 4.3

الذي تكون   Hausmanبغرض تحديد نوعية األثر بين الثابت والعشوائي، نستخدم اختبار  

 فيه الفرضيات كما يلي: 

H0   .نموذج التأثيرات العشوائية هو املالئم : 

H1  .نموذج التأثيرات الثابتة هو املالئم : 

برنامج   مخرجات  خالل  اختبار     Eviewsمن  تنفيذ  على  النموذج   Hausmanوبناءا  على 

 نتحصل على أن  اإلحصائية املحسوبة 

 =0.422
cχ     املجدولة اإلحصائية  من  9.22=أقل 

2χ       معنوية مستوى  عند  نقبل    1وهذا  ومنه   ٪

الفرضية املعدومة أي أنه ال يوجد بين املتغيرات املفسرة واألثر الفردي، وعليه يكون النموذج املالئم 

ناحية لبيانات عينة الدراسة هو من نوع األثر الفردي العشوائي، يعني هذا أن دول  العينة تتفق من  

قيم  أساس  على  يتحدد  ال  االختالف  وهذا  الثابت  قيم  في  وتختلف  املفسرة  املتغيرات  معامالت 

 املتغيرات املفسرة لكل دولة.

 السالسل الطولية ملتغيرات النموذج  ةاختبار استقراري .4

املنهجية في الدراسات التطبيقية تلزم على الباحث قبل تقدير النموذج التأكد من استقرارية    إن     

مشكلة االنحدار الزائف والذي    إلىستقرارية تؤدي  لزمنية املستعملة، حيث ان عدم اإل السالسل ا

 يعطي لنا مقدرات متحيزة. 

 ستقرارية السالسل الطولية نذكر: من أشهر االختبارات إل 

 ؛Levin, Lin et Chu (LLC-2002)اختبار  ▪

 ؛Im, Pesaran et Shin (IPS-2003)اختبار  ▪

 ؛2Fisher X-ADFاختبار  ▪

 ؛ 2Fisher X-PPاختبار  ▪

 ,LCEالنتائج املسجلة في الجدول أدناه الختبارات جذر الوحدة تؤكد أن كل املتغيرات:     إن 

, LPIB2LCO  ذكورة سابقا عند  في مجملها غير مستقرة في مستوياتها وهذا باستعمال االختبارات امل

نت استعمال نفس االختبارات للفروق األولى ملتغيرات محل الدراسة تبي أن٪، غير 5مستوى معنوية 

معنوية   الطولية:    1أنها مستقرة عند مستوى  السالسل  أن  وبالتالي نستنتج   ،٪, LPIB2LCE, LCO 

 . I(1)مستقرة عند الفرق األول، أي أنها متكاملة عند 
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 نتائج اختبارات استقرارية السالسل الطولية: 3الجدول 

 نتائج اختبارات استقرارية السالسل الطولية 

 LCE 2LCO LPIB املتغيرات

 LLC-t* 

 ( 0.4505) -0.1242  (0.0556)  -1.5928 (0.3558)   -0.3698 املستوى 

 * (0.0010) -3.1046 * (0.0000)  -7.1100 * (0.0000)  -6.4196 الفرق األول 

 IPS-W-stat 

 ( 0.2928) -0.5451 ( 0.0643)  -1.5193 (0.8871)  1.2111 املستوى 

 * (0.0000) -4.2162 * (0.0000) -7.9023 * (0.0000)  -8.6180 الفرق األول 

 2Fisher X-ADF 

 * (0.0072)   24.1452 ** (0.0382)  19.1687 (0.8084)  6.0814 املستوى 

 * (0.0000)  37.4294 * (0.0000)   74.5299 * (0.0000)   82.0906 الفرق األول 

 2Fisher X-PP 

 ( 0.1710)   14.0439 * (0.0093)   23.4142 ( 0.2227)   13.0173 املستوى 

 * (0.0000)   69.1012 * (0.0000)   138.461 * (0.0000)   134.576 الفرق األول 

 Eviews10الباحث بناءا على مخرجات  إعدادمن  املصدر:         

 ملقدرات املعالم. Student: تمثل اإلحصائية املحسوبة الختبار  (.)

 . ٪ على التوالي5٪، 1على مستوى املعنوية عند : يدل ** ،  *       

 )من إعداد الباحث ( املصدر:

 اختبار التكامل املشترك .5

السالسل  تكون  أن  بشرط  تتقارب  البعيد  املدى  في  املتغيرات  أن  املشترك  بالتكامل  يقصد 

 كانت غير مستقرة يؤدي تقديرها الى انحدار زائف.  إذاالطولية تتمتع بخاصية االستقرار أو السكون،  

يتم  الدرجة،  للمتغيرات وأنها متكاملة من نفس  التأكد من استقرار السالسل الطولية  بعد 

التكامل اختب اختبارات  طريق  عن  الطويلة  لآلجال  الطولية  السالسل  بين  توازنية  عالقة  وجود  ار 

باختبار فرضية جذر الوحدة    Kaoو  Pedroniاملشترك، وتعرف عالقات التكامل املتزامن لدى كل من  

 لبواقي التكامل. 

 : Pardoniاختبار  5.1

من أهم االختبارات إلثبات   2004وطوره سنة    1999الذي أنجزه سنة    Pedroniيعد اختبار  

التكامل املتزامن للبيانات  الطولية، حيث قسمه إلى عدة اختبارات جزئية تنقسم الى صنفين ذات  
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وتصاغ  الطويل،  املدى  على  للعالقة  مسبقا  تقديرا  تطبيقها  يتطلب  كما  بيني،  وبعد  داخلي  بعد 

 :  فرضيته على النحو التالي

H0 .  عدم وجود تكامل مشترك : 

H1 .وجود تكامل مشترك : 

أغلبية  نتائج  خالل  من  تقبل  أو  العدم  فرضية  ترفض  كالتالي:  االختبار  على  الحكم  ويتم 

 االختبارات الجزئية. 

املتغيرات    املستوى   LCE 2LPIB, LCO ,باعتبار  نفس  عند  أي  األولى  فروقها  عند  مستقرة 

   Pedroniاختبارات التكامل املشترك لكل من  إجراءوبالتالي يمكننا 

وبقية املتغيرات هي متغيرات    LEC، مع األخذ باالعتبار أن املتغير التابع هو استهالك الطاقة  Kaoو

 مستقلة. 

الختبار استقرار البواقي في  Perdroniبار ، وباستعمال اخت4من خالل النتائج في الجدول رقم 

النموذج، حيث يتم تصنيف االختبارات الى مجوعتين: اختبارات البعد الداخلي، واختبارات البعد 

الطبيعي   التوزيع  االختبارات  وتتبع هذه  أن(Pedroni P. , 2004, pp. 597-625)البيني  لنا  يتبين   ، 

%، مما يؤكد وجود عالقة توازنية طويلة األجل 5أغلبية االختبارات الجزئية احتمالهم الحرج أقل من  

 بين النمو االقتصادي وانبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون واستهالك الطاقة. 

عليه نرفض الفرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة، بمعنى أن املتغيرات في النموذج هي في و 

 تكامل مشترك ويمكننا تقدير العالقة طويلة األجل. حالة 
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 سالسل الطوليةالتكامل املشترك للنتائج اختبارات : 4الجدول 

 )من إعداد الباحث ( املصدر:

 : Kaoاختبار  2.5  

تنص على عدم وجود تكامل مشترك   Kaoالفرضية املعدومة في اختبار التكامل املشترك    إن 

بين السالسل، حيث يعتمد هذا االختبار الى اختبار استقرارية بواقي االنحدار ويكون ذلك باستعمال  

 . (ADF)اختبار ديكي فولر املوسع 

، تؤكد على رفض فرضية العدم لهذا االختبار بمستوى 4من خالل النتائج في الجدول رقم  

وجود تكامل مشترك وبالتالي يمكننا أن املتغيرات املستخدمة في النموذج ٪ واملتضمنة لعدم  1معنوية  

 هي في حالة تكامل مشترك ويمكننا تقدير العالقة طويلة األجل.    

 

 نتائج اختبارات التكامل املشترك للسالسل الطولية 

Pedroni residual cointegration tests (LNEC as dependent variable)  

  Test statistic  Probability  

Within-dimension      

Panel v-Statistic  -0.391545 0.6523 

Panel rho-Statistic  -1.185058 0.1180 

Panel PP-Statistic  -2.593231* 0.0048 

Panel ADF-Statistic  1.305868***- 0.0958 

Between-dimension    

Group rho-Statistic  1.828569**- 0.0337 

Group PP-Statistic  4.317542*- 0.0000 

Group ADF-Statistic  2.355462*- 0.0092 

Kao residual cointegration tests (LNEC as dependent variable)  

  t- statistic  Probability  

ADF  -4.471653*  0.0000  

 Eviews10من اعداد الباحث بناءا على مخرجات  املصدر:         

 ٪ على التوالي. 10٪، 5٪، 1: يدل على مستوى املعنوية عند ***، **،  *
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 تقدير العالقة طويلة األجل  .6

األجل،  طويلة  العالقة  تقدير  يمكننا  مشترك،  تكامل  حالة  في  النموذج  متغيرات  باعتبار 

 املرحلة عدة طرق للتقدير: نستعمل في هذه 

 التقدير بطريقة املربعات الصغرى للنموذج العشوائي املختار سابقا. ▪

 طريقة املربعات الصغرى املعدلة كليا. FMOLSالتقدير بطريقة  ▪

 طريقة املربعات الصغرى الديناميكية. DOLSالتقدير بطريقة  ▪

 التقدير لكل دولة على حدى بالطرق الثالثة.  ▪

 تقدير البانل الكلي بالطرق الثالثة.   ▪

 املتغير التابع LECطرق، : تقدير العالقة طويلة األجل للدول الخمس و للبانل بعدة 5الجدول 

 )من إعداد الباحث ( املصدر:

 املتغير التابع LEC ، تقدير العالقة طويلة األجل للدول الخمس و للبانل بعدة طرق 

2LCO LPIB املتغيرات 

OLS  FMOLS  DOLS  OLS  FMOLS  DOLS   طرق   /الدول

 التقدير 

0.3005*** 

 

 الجزائر *0.996 *1.0084 *1.053 0.0456 **0.460

ALG 

1.062* 

 

 إيران 0.058 0.0033- 0.033- *1.039 *1.056

IRAN 

0.879* 

 

 األردن **0.16 **0.137 **0.109 *0.769 *0.831

JORD 

0.874* 

 

 السعودية 0.529 0.263- -**0.389 0.807 *1.0865

KSA 

0.553* 

 

 تركيا  *0.375 *0.337 *0.333 *0.534 *0.555

TURK 

0.887* 0.938* 0.892* 0.106* 0.095 0.229*** PANEL  

 Eviews10الباحث بناءا على مخرجات  إعدادمن املصدر:         

 ٪ على التوالي. 10٪، 5٪، 1: يدل على مستوى املعنوية عند ***، **،  *
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تقدير النموذج بطريقة املربعات الصغرى في حالة بيانات بانل عادة ما تمنحنا مقدرات   إن

متحيزة وغير متسقة وهذا راجع لداخلية املنحدرات وعدم ثبات التباين للبواقي وكذلك احتمال وجود  

 2من الجدول رقم    DWوهذا ما تثبته قيمة    (21، صفحة  2016)العقاب،  ارتباط ذاتي لألخطاء    

 أي أن هناك ارتباط ذاتي لألخطاء.  0.4185حيث تساوي 

تعالج املشاكل  DOLS وFMOLS   (Das & Chowdhury, 2012, p. 281)التقدير بطريقة  إن

)نبيل خضير،    ود متغيرات تتحدد داخليااملذكورة سلفا، ويعالج مشاكل الضمنية بين املتغيرات أي وج

وكذلك يعالج مشكلة عدم التجانس بين البلدان مما يضمن الحصول على نتائج     (54، صفحة  2018

 غير متحيزة وأكثر كفاءة وقوة. 

وعة ككل يعطينا الفردي لكل دولة وكذلك تقدير البانل أي للمجم  5من خالل الجدول رقم   

ثاني   غاز  انبعاث  مدى  وكذلك  الطاقة  استهالك  على  االقتصادي  النمو  أثر  دراسة  سبيل  في  وهذا 

 أوكسيد الكربون وعالقته باستهالك الطاقة. 

 :العالقة بين النمو االقتصادي واستهالك الطاقة ▪

للدول   املتغيرين  بين  معنوية وموجبة  أن هناك عالقة  )لكل دولة(  الفردية  للعالقة  بالنسبة 

٪ وهذا بتقدير طريقة 5٪ واألردن عند مستوى معنوية  1التالية: الجزائر وتركيا عند مستوى معنوية  

FMOLS    وكذلك بطريقةDOLS . 

لنمو االقتصادي ال يؤثر في استهالك ا  أنوالسعودية ال توجد عالقة أي    إيرانأما بالنسبة لدولتي  

 الطاقة. 

بين املتغيرين بينما طريقة    FMOLSبالنسبة للبانل نالحظ أنه ال توجد عالقة بتقدير طريقة 

DOLS    .هناك عالقة معنوية وموجبة بين النمو االقتصادي واستهالك الطاقة 

 :ةالعالقة بين انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون واستهالك الطاق ▪

املتغيرين لجميع  بين  بالنسبة للعالقة الفردية )لكل دولة( أن هناك عالقة معنوية وموجبة 

٪ و هذا بتقدير طريقة 5٪ ماعدا الجزائر عند مستوى معنوية  1دول العينة عند مستوى معنوية  

FMOLS      بالنسبة لطريقة بالنسبة   DOLSأما  املتغيرين  بين  هناك كذلك عالقة معنوية وموجبة 

 دول اآلتية: ايران، األردن، تركيا أما بالنسبة للجزائر والسعودية التوجد عالقة بين املتغيرين. لل

  DOLSو     FMOLSبالنسبة للبانل نالحظ أنه توجد عالقة معنوية وموجبة  بتقدير طريقة   

 بين املتغيرين. 
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  تحليل السببية لنموذج بانل .7

الثالثة  املتغيرات  في  بانل واملتمثل  لنموذج  السببية  العالقات  نقوم بفحص  املرحلة  في هذه 

2LCE, LPIB, LCO   أنجل طريقة  باستعمال  وهذا  البعيد   املدى  على  أو  القصير  املدى  على  سواء 

 ، التي تنص على اتباع مرحلتين لدراسة السببية لنماذج بانل. Engle and Grangerوغرانجر 

ة األولى تهدف الى تقدير النموذج املختار للدراسة من أجل دراسة البواقي، أما املرحلة الثانية املرحل

 .(Dritsaki & Dritsaki, 2014, p. 133)تهدف الى تقدير املعلمات املتعلقة بالتصحيح للمدى القريب  

 للمتغيرات الثالثة تكتب على الشكل التالي:  بصفة عامة معادالت السببية ألنجل وغرانجر
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أن   األول،     Δحيث  الفرق  معيار   k (k=1,…,m)يمثل  حسب  املثلى  التأخيرات  عدد  يمثل 

Schwarz  ،, 1i tECT  يشير إلى تأثير التكامل املشترك على املدى الطويل للمعادلة حيث  −

 𝐸𝐶𝑇𝑖,𝑡 = 𝐿𝐶𝐸𝑖,𝑡 − �̂�𝑖𝐿𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡 − �̂�𝑖𝐿𝐶𝑂2𝑖,𝑡        ،𝜆𝑗,𝑖     .يمثل معامل التعديل في املدى البعيد 
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 نتائج اختبار السببية ألنجل وغرانجر لنموذج بانل محل الدراسة : 6الجدول 

 

 اختبار سببية بــــانــل  نتائج

Dependent 

variable 

Sources of causation (independent variables) 

 

t-test 

 

  Short-run  Long-run  

ΔLCE  ΔCO2  ΔPIB  ECT  

ΔLCE    4.214 

(0.1216) 

12.269*  

(0.0022) 

-0.0039 

(0.9125)  

ΔCO2  0.873 

(0.646) 

  0.749  

(0.687) 

-0.207*   

(0.003) 

ΔPIB  8.092**  

(0.0175)  

0.825 

(0.661)  

  0.0028**  

(0.0244) 

 Eviews10الباحث بناءا على مخرجات  إعداد من  املصدر:         

 ٪ على التوالي. 10٪، 5٪، 1: يدل على مستوى املعنوية عند ***، **،  *

 )من إعداد الباحث ( املصدر:

 السببية في املدى القصير: ▪

هناك عالقة ثنائية مزدوجة االتجاه قصيرة األمد بين النمو االقتصادي واستهالك الطاقة، 

القصير الزيادة في النمو االقتصادي يتطلب زيادة في استهالك الطاقة وكذلك الزيادة أي أن في املدى 

 في استهالك الطاقة تؤثر في النمو االقتصادي تأثيرا ايجابيا وهو ما يتوافق مع النظرية االقتصادية. 

 السببية في املدى البعيد:   ▪

املدى   في  عالقتين  هناك  أعاله،  الجدول  في  السببية  نتائج  في   فإن  لبعيد:احسب  الزيادة 

انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون نتيجة للزيادة في استهالك الطاقة والزيادة في النمو االقتصادي  

 لدول العينة.

استهالك   إن  معدالت  في  للزيادة  نتيجة  الدراسة  محل  للدول  االقتصادي  النمو  في  التطور 

 .الطاقة وبالتالي الزيادة في انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون 
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 : خاتمة .8

يعتبر استهالك الطاقة والنمو االقتصادي من أهم املؤشرات في االقتصاد الكلي، غير أن تأثير 

ظهور تغيرات مناخية وبدقة أكثر    إلىاستهالك املحروقات بكميات متزايدة ولفترة زمنية طويلة أدى  

اني أوكسيد بروز إشكالية االحتباس الحراري بسبب تزايد الغازات الدفيئة في الجو ومن أهمها غاز ث

 الكربون. 

ثاني   غاز  انبعاثات  وكمية  االقتصادي  النمو  الطاقة،  استهالك  أي  الثالثة  املؤشرات  قياس 

  2014-1980أوكسيد الكربون املصاحبة لهما ملنطقة شمال افريقيا والشرق األوسط خالل الفترة  

غير أن النموذج غير أدى الى قبول النموذج األثر العشوائي كنموذج يناسب بيانات عينة الدراسة،  

استقرار   لعدم  يعود  والسبب  لألخطاء  الذاتي  االرتباط  عن  الناتج  التحيز  بسبب  قياسيا  مقبول 

اإلستقرارية اختبارات  عليه  دلت  ما  النموذج حسب  ملتغيرات  الطولية  -LLC, IPS, ADF)السالسل 

) 2Fisher X-, ADF2Fisher Xينة.، أو لعدم قدرة النموذج على تقدير معطيات الع 

اختبار من  كل  على  وباالعتماد  األولى  فروقها  في  مستقرة  النموذج  متغيرات  أن   Kaoغير 

Pardoni,   الدرجة األولى، وبالتالي يمكننا قبول تكامل مشترك من  في حالة  املتغيرات  تأكد لدينا أن 

التقدير   طريقتي  وباستعمال  الخطأ،  تصحيح  نموذج  تقدير  شروط  وتوفر  األجل  طويلة  العالقة 

FMOLS    طريقة املربعات الصغرى املعدلة كليا، وDOLS    طريقة املربعات الصغرى الديناميكية والتي

لهما القدرة على معالجة مشكلة الضمنية للمتغيرات ومشكلة عدم تجانس األفراد أي الدول وكذلك 

لى نتائج  مشكلة عدم ثبات التباين للبواقي ومشكلة االرتباط الذاتي لألخطاء، مما يضمن الحصول ع 

 غير متحيزة وأكثر كفاءة وقوة.

الذي يعطي    OLS, FMOLS, DOLSالتقدير كان لكل دولة على حدى باستعمال الطرق الثالثة:  

وكذلك قمنا   2014الى    1980عالقة املتغيرات الثالثة ببعضهم البعض حسب كل دولة خالل الفترة  

 بتقدير البانل لنفس الفترة. 

وفي األخير تطرقنا الى تحليل سببية غرانجر وانجل ملعطيات بانل من حيث االتجاه وكذلك 

ا أن هناك سببية ثنائية مزدوجة االتجاه  بالنسبة لتحليلها في املدى القصير والبعيد، حيث تحصلن

بين استهالك الطاقة والنمو االقتصادي في املدى القصير، أما بالنسبة للمدى البعيد؛ تحصلنا أن  

زيادة استهالك الطاقة والنمو االقتصادي،   إلىالزيادة في انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون نتيجة  
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باسته النمو االقتصادي مرتبط  الكربون  وكذلك أن  ثاني أوكسيد  انبعاثات غاز  الطاقة وزيادة  الك 

 بالنسبة للنموذج املدروس خالل الفترة املذكورة.    
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      30/04/2120تاريخ النشر:                 28/03/2120تاريخ القبول:                  21/09/2020تاريخ االستالم: 

 :  ملخص

الترارزة   البيئة في والية  انطالقا التحديات وآفاق االستدامة،    )موريتانيا(يعالج هذا املقال موضوع 

تحديات والية الترارزة  تعرف  وإبراز آفاق التنمية املستدامة، و من تشخيص تحديات البيئة في هذا املجال،  

 نظم وآليات تطورها، تنقسم إلى تحديات طبيعية وأخرى بشرية.و بيئية معقدة في أسباب نشأتها 

ال  على   شكالياتإن  سواء  ومتوازنة،  مستدامة  التنمية  تحقيق  دون  تحول  البيئة  منها  تعاني  التي 

املستوى االقتصادي أو االجتماعي أو املجالي، لكن رغم هذه التحديات، فوالية الترارزة تتوفر على مؤهالت  

 ى توفير األمن الغذائي ليس لسكان الترارزة فحسب، بل لساكنة موريتانيا عامة.  لفالحية قادرة ع

 .والية الترارزة ،املجال ،السكان ،التنمية املستدامة، البيئة :يةكلمات مفتاح

 Q57؛ Q56 ؛JEL : Q51 اتتصنيف

Abstract:  

This article is treating the environment’s subject in the state of Tererza, the challenges 

and the prospects of sustainability. Unfortunately, this state suffers from some complicated 

environment issues and the development can't be reached neither in the economical or the 

social level. Inspite of all these issues Terarasa’s agriculture potentialities can provide food's 

security to the whole country 

___________________________ _______________ 
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   :مقدمة .1

ة بالغة في حياة النسان واستقراره تكتس ي دراسة البيئة أهمية كبيرة؛ نظرا ملا لها من أهمي

العقود  وديمومته، وما يرتب الغذائي والتنمية، وخالل  أبرزها األمن  العالقة من أمور كثيرة  بتلك  ط 

تطور األنشطة البشرية أصبحت البيئة تعاني من مشاكل خطيرة باتت تشغل العلماء  األخيرة؛ ومع  

ا األمور  كافة  من  حمايتها  أصبحت  كما  الوالباحثين،  أمرا  بها  تضر  على   لتي  والعمل  منه،  مناص 

الذي أصبحت تتمحور حوله   العطاء املستمر هو املحور األساس ي  بيئة متوازنة، قادرة على  جعلها 

ليوم، وحماية البيئة من التدهور هي إحدى القضايا الهامة التي أصبحت اليوم تفرض  كل الجهود ا

آلت إليه هذه البيئة وأوساطها الطبيعية من التدهور    نفسها على املستوين املحلي والدولي نتيجة ما

 والتراجع.  

وآليات تطورها، وحس  نشأتها ونظم  أسباب  في  بيئية معقدة  ب وتعاني موريتانيا من مشاكل 

وزارة التنمية الريفية والتي عمدت إلي تصنيف تلك املشكالت، فإن التصحر وحركة الكثبان الرملية 

وتعد   املشكالت،  تلك  أهم  الترارزةمن  ألزمات    والية  املجال  هذه  تعرض  املوريتانية،  الواليات  من 

الذي أسفر   مناخية خالل العقود املاضية بسبب التغير الذي حصل في  العوامل الطبيعية؛ األمر

التوازن   في  خلل  حدوث  إلى  للموارد(  املفرط  االستغالل  )الجفاف،  أخرى  عناصر  مع  تفاعله  عن 

للمنطقة،   بالنسبة  بطبيعة البيئي  وهذا  نباتي،  وغطاء  برية  حيوانات  من  الطبيعي  التنوع  وتراجع 

 الحال سينعكس على التنمية املستدامة في هذه الوالية. 

تسليط   الدراسة  هذه  على تحاول  مركزة  عام،  بشكل  الوالية  هذه  في  البيئة  على  الضوء 

البيئية، التحديات  ومبرزة  املبحوث،  املجال  في  ومقوماتها  البيئة  التنمية   مفهوم  آفاق  ومستعرضة 

 املستدامة التي يتيحها هذا املجال التنموي.

 :بحثال إشكالية     1.1

واال االجتماعية  التحوالت  من  مجموعة  الترارزة  مجال  عدة شهد  فيها  ساهمت  قتصادية، 

مما   العمومية،  االستثمارات  من  الريفي  املجال  نصيب  وتراجع  الجفاف  عامل  أبرزها:  لعل  عوامل 
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الشكال األمطار عمق  كمية  نقص  إلى  املناخية  التغيرات  أدت  فقد  البيئة،  منها  تعاني  التي  يات 

ع الزراعات املحلية، خاصة أن وأسهم في تراج  الساقطة، وهو ما نتج عنه تدهور وتقهقر في البيئة

غالبية املجال يتسم بأنه صحراوي وكمية املياه فيه قليلة ما عدا الجزء الجنوبي من املنطقة الذي 

 ر منه نهر السنغال، مما جعل الدولة تتجه بسياستها إلى مجال الزراعة املروية. يم

املحليون   والفاعلون  الحكومة  انتهجتها  التي  السياسات  تستطع  االختالالت ولم  تصحيح  في 

التنمية  عجلة  من  الرفع  في  تسهم  الوقت  ذات  وفي  البيئة،  منها  تعاني  التي  والبنيوية  الهيكلية 

ه ومن  على  املنشودة،  بظاللها  ألقت  ومتداخلة  ومترابطة  متزامنة  مجتمعة  األسباب  هذه  فإن  نا 

 البيئة وجرت ذيولها على التنمية في هذا املجال. 

 فإن املجال الترارزي يعرف مجموعة من التحديات البيئية، ومن هنا تبرزوانطالقا من ذلك؛ 

اللبس والغموض   لهذا املقال، ومن أجل رفع  الرئيسية  الذي قد يكتنف هذه الشكالية الشكالية 

 سنجيب عن السؤالين التاليين:

o  الترارزة؟  البيئية لوالية ما هي التحديات 

o   ق التنمية املستديمة في هذا املجال؟الكفيلة بتحقي تاالستراتيجياوما هي 

 :بحثال اتفرضي     2.1

دم  تعتبر الفرضية من أهم عناصر البحث العلمي، إذ تقدم مجموعة من التوقعات التي تق

من الفرضيتين   اطلقناالجابة على الشكالية الرئيسية  تفسيرات مؤقتة لشكالية البحث، ومن أجل  

 التاليتين:

ددة بعضها مرتبط بالعوامل الطبيعية والبعض اآلخر مرتبط تعاني البيئة من تحديات متع  •

 بالعوامل البشرية؛  

ا • تنمية زراعية ورعوية تستطيع  إقامة  الترارزي  املجال  الفقر يتيح  السكان من وطأة  نتشال 

 ذا ما استغلت استغالال جيدا. الذي يرزح معظمهم تحت وطأته إ

 : بحثمنهجية ال    3.1

عليها،   التي تتأسساسات الجغرافية واملعايير االبستمولوجية  تختلف املناهج املتبعة في الدر 

من االختالف  هذا  عن  نجم  وقد  معالجتها،  تتم  التي  الظواهر  أو  الظاهرة  تعدد   باختالف  جهة، 

ا االستنباطي،  املنهج  التحليلي،  املنهج  الوصفي،  )املنهج  العلمية  املنهج  املناهج  االستقرائي،  ملنهج 

التجر  املنهج  الحصائيالتاريخي،  املنهج  واألساليب  .يبي،  الخطوات  تتنوع  أخرى  جهة  ومن   ،)..

 حث. والتقنيات التي يتم توظيفها في املراحل املختلفة من طرق أو مناهج الب
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وبما أن لكل دراسة مناهجها الخاصة بها، فإن هذه الدراسة ستتم من خالل االعتماد على 

يستخدم الذي  والتحليلي،  الوصفي  العلمي  بين   املنهج  بالعالقة  تهتم  مقاربات جغرافية  الغالب  في 

واألش بالبنيات  االهتمام  وكذلك  بعض،  على  بعضها  وتأثير  وتطورها  املجالي  وتوزيعها  كال  الظواهر 

التي تتخذها تلك الظواهر في ظروف معينة؛ كما سيكون للمقاربات التاريخية والكمية واالجتماعية 

 ن هذا العمل. واالقتصادية حضور في مواقع مختلفة م

 : بحثاملفاهيم املؤطرة لل 4.1

املفاهيم  تعتبر مرحلة تحديد املفاهيم من أهم مراحل البحث العلمي، والهدف منها تحديد 

 راسة تجنبا ألي لبس في الفهم، وسنقتصر على دراسة مفهومي البيئة والتنمية.املؤطرة للد

  :مفهوم البيئة ▪

بالنسان   يحيط  ما  "كل  البيئة  بمصطلح  كالنبات يقصد  حية،  عضوية  مكونات  من 

والحيوان، ومكونات غير عضوية )غير حية( مثل الصخور واملياه والهواء ويؤثر فيها النسان ويتأثر 

البيئة  بها، إال أ بين هذين املكونين متبادل ومستمر ويشكل جزء من عناصر  التفاعل  الطبيعية ن 

 واملعقدة.  املتداخلة

"ا هي  الجغرافيا  بلغة  وتربة والبيئة  وهواء  ماء  من  بالنسان  يحيط  الذي  الطار  أو  ملكان 

كوك على  الحياة  مصدر  هي  شمس  من  السماء  به  تزخر  وبما  األنواع،  متعددة  حية  ب وكائنات 

الحية من طقس ومناخ   الحية وغير  الكائنات  إطار  "ما يسود  تشمل  أيضا  البيئة  أن  األرض"، كما 

أن البيئة تشمل أيضا    إلى اثف"، ويذهب بعض العلماء  تختلف عناصره من حرارة ورطوبة ورياح وتك

علي   ييس ع (  "ما يسود من تغيرات اجتماعية ونفسية تؤثر في النسان وتتأثر بوجوده في إطار البيئة.

 )187 فحة، ص2003إبراهيم وفتحي عبد العزيز، 

   مفهوم التنمية املستدامة: ▪

التي    "التنمية  بأنها  املستدامة  التنمية  دون تعرف  الحالي  الوقت  في  البشر  احتياجات  تلبي 

املتكامل   االقتصادي  النمو  على  وتركز  أهدافها،  تحقيق  على  القادمة  األجيال  بقدرة  املساس 

وال  التنمية املستدام  الزراعية  األغذية  منظمة  وتعرف  االجتماعية"،  واملسؤولية  البيئي  شراف 

الط  املوارد  قاعدة  وحماية  "إدارة  بأنها  بطريقة  املستدامة  واملؤسس ي  التقني  التغير  وتوجيه  بيعية 

التنمية  إن  واملستقبلية.  الحالية  لألجيال  البشرية  الحاجات  إرضاء  واستمرار  تحقيق  تضمن 
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بأنها  املستدامة   بالبيئة وتتسم  والحيوانية وال تضر  النباتية  الوراثية  واملياه واملصادر  تحمي األرض 

 الناحية االقتصادية ومقبولة من الناحية االجتماعية." مالئمة من الناحية الفنية ومناسبة من 

الجوانب  باستمرارية  يرتبط  شامل  مفهوم  املستدامة  التنمية  مفهوم  أن  سبق  مما  يتضح 

ية واالجتماعية واملؤسسية والبيئية للمجتمع؛ ذلك أن التنمية املستدامة تمكن املجتمع االقتصاد

مع  وأف احتياجاتهم  تلبية  من  ومؤسساته  النظم  راده  على  والحفاظ  الحيوي  التنوع  حفظ 

والنظام  البشري  النظام  بين  اليجابية  العالقات  واستدامة  استمرارية  على  والعمل  اليكولوجية 

  يتم الجور على حقوق األجيال القادمة في العيش بحياة كريمة. الحيوي حتى ال

 :تقديم مجال الدراسة 5.1

البيئة الدراسات  ضمن  علميا  املوضوع  هذا  فروع   يندرج  من  فرع  به  ويختص  والتنموية، 

يحتل   الذي  الترارزي،  املجال  الدراسة  والتنمية، ومجاليا تشمل  البيئة  الجغرافيا يسمى بجغرافية 

شماال،   ₒ19و  ₒ16ي الغربي من موريتانيا، ويقع من الناحية الفلكية بين دائرتي عرض  الجزء الجنوب

طول   ن  ₒ16و  ₒ14وبين خطي  الجنوب  من  يحده  األطلس ي  غربا،  املحيط  الغرب  ومن  السنغال،  هر 

 ." شماالالذي يطل عليه بساحل رملي طويل يمتد من جنوب "انجاگو" حتى "رأس تيميريس 

اكنااة" وماان الشاامال "آدرار" و"إينشاايري" وتكاناات، ية فتحااده واليااة "البر أمااا ماان الناحيااة الشاارق

، وتصاال )4 فحةصاا ، 2010حماادو، زكرياااء ولااد أ(ط كمااا يقااع فااي جزئااه الشاامالي الغربااي مدينااة نوا شااو 

ماااان إجمااااالي مساااااحة الاااابالد، وتقساااام  %6.6، وهااااو مااااا يعااااادل 2كلاااام 67800مساااااحة هااااذه الواليااااة إلااااى 

بوتيلميااااات، واد الناقااااة، الركيااااز، كرمسااااين، وروصااااو، وتضاااام خمساااااة إداريااااا إلااااى ساااات مقاطعااااات هااااي: 

 روصو.تجمع سكني دائم، وعاصمتها  600بلدية، وبها أكثر من  25اكز إدارية، ومر 

 تحديات البيئة في والية الترارزة . 2

البيئة  على  الكبير  لتأثيرها  نظرا  والبشرية؛  الطبيعية  التحديات  املحور  هذا  في  سنتناول 

طبيعية، األمر الذي قد يؤدي إلى اختالل توازن الحياة، وهو بطبيعة الحال سينعكس  ومواردها ال

 ة. على مشاريع التنمي

 : التحديات الطبيعية 1.2

لظروف الطبيعية دورا كبيرا في تدهور الغطاء النباتي، وتفكيك التربة ونقلها بواسطة تلعب ا

 وشبه الجافة. الرياح التي تعمل باستمرار في تشكيل تربات البيئات الجافة 
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 :تأثير العوامل الطبيعية في تدهور التربة والغطاء النباتي . أ

أب مشاكل  من  الترارزة  في  والتربة  النباتي  الغطاء  الطبيعية، يعاني  بالعوامل  املتعلقة  رزها 

وتلعب الظروف الطبيعية دورا كبيرا في تدهور الغطاء النباتي، وتفكيك التربة ونقلها بواسطة الرياح 

 مل باستمرار على تشكيل تربات البيئات الجافة وشبه الجافة. التي تع

 : الظروف املناخية .ب

تي ضربت إقليم الساحل الفريقي  وفي مقدمتها الجفاف، ومن أمثلة ذلك نوبات الجفاف ال 

 املأساوية، وهذا يبين مدى أهمية هذا العامل في حدوث التصحر.  م وآثارها1973-1968خالل 

 : بيومناخية(رتبطة باملناخ )الالظروف النباتية املج. 

للحرارة  التربة  انكشاف  من  يزيد  بدوره  وهذا  النباتي،  الغطاء  فقر  إلى  الجفاف  يؤدي 

د من عملية النتح، ويسبب في النهاية جفافا للتربة، وهو ما يجعلها عرضة لنشاط  الشديدة، مما يزي

بتدهور بنية التربة وخصوبتها نتيجة    عمليات التعرية املائية والهوائية، وتستمر هذه العملية مقترنة

 لإلفراط في الزراعة والرعي. 

افة العامة للغطاء النباتي، ويأخذ التدهور النباتي شكلين، األول منهما يتمثل في نقص الكث   

من  األشجار  قطع  عند  يحدث  النقص  وهذا  بالنبات،  املغطاة  األرض  نسبة  نقص  فهو  الثاني  أما 

من أجل أخشاب الوقود أو العلف أو عند الفراط في الرعي. ويترتب على أجل الزراعة أو الرعي أو  

أقل حشائش  إلى  تتحول  وقد  النباتية،  األنواع  منظومة  تعديل  وإلى   ذلك  الحيوان  لغذاء  قابلية 

 شجيرات شوكية، وهي نباتات املناطق األكثر جفافا. 

 :التصحرد. 

(؛ إذ أنه يؤثر على النتاج 1الصورة رقميعد التصحر من أكبر التحديات التي تواجه البيئة )

ا فالزراعي  البكاي  منت  مريم  البيئة  وزيرة  وقد ذكرت  للشعوب،  بالنسبة  الحياة  يعد شريان  ي  لذي 

يمس   التصحر  أن  التصحر  ملكافحة  العاملي  اليوم  بمناسبة  املوريتاني، 80خطابها  التراب  من   %

فقر، ويؤثر على توفر الغذاء ومصادر الطاقة،  وأردفت قائلة إن تدهور األراض ي يزيد من معدالت ال

 .ويزيد من هجرة السكان والنزاعات

الغ وتدهور  وتدهورها  التربة  تعرية  إلى  التصحر  حدوث ويؤدي  عند  خاصة  النباتي،  طاء 

في   نشط  بدور  أيضا  الهوائية  التعرية  وتقوم  الفجائية،  السيول  بفعل  العلوية  للطبقة  اكتساح 

العلوية   التربة  مخلفة  اكتساح  العضوية  املواد  على  تحتوي  والتي  الدقيقة  الطبقة  وهي  املفككة، 



آفاق االستدامة  )موريتانيا(البيئة في والية الترارزة   : التحديات و
 

37 

 

جد في والية الترارزة أربعة أنواع من وتو   )62-61  فحاتصال،  2000علي البنا،    (التكوينات الخشنة.  

 األتربة، وهي التربة الصحراوية والتربة العضوية والتربة الفيضية والتربة امللحية. 

الشمال، وهي تربة متحركة فقيرة غير صالحة   جد هذه التربة في أقص ىالتربة الصحراوية: وتو  ▪

غالبا   متعمق،  جاف  رمل  مع  متنوعة  حبيبات  ذات  رسوبية  صخورها للزراعة،  تكون  ما 

 بلورية، وشديدة التموج. 

التربة العضوية: وتحوي هذه التربة كذلك نسبة من الحديد هي املسؤولة عن إعطائها اللون  ▪

وهي صالح هو األحمر،  ما  ومنها  طيني،  هو  ما  منها  األنواع  متعددة  أنها  كما  املراعي،  لنمو  ة 

 )96 فحةص، 1996محمد خميس الزوكة، (. صحراوي فقير

بة الفيضية: وهي التربة التي تكونت من ترسيب املواد املختلفة التي تحملها مياه األنهار في  التر  ▪

نت بها  املاء  تيار  تقل سرعة  عندما  وداالتها  مصباتها، وديانها  من  واقترابها  االنحدار  قلة  يجة 

راض ي،  ( أبو  العزيز  عبد  وفتحي  إبراهيم  علي  هذا   )233  فحةص،  2003عيس ي  أمثلة  ومن 

من الترب الفيضية ما يوجد على طول نهر السنغال، وفي منطقة الركيز، وهذا النوع الصنف  

 خصوبة عالية.  وجود املاء، وهو عبارة عن تربة متراصة وهي ذات ناتج عنمن الترب 

تتراكم  ▪ التبخر  ونتيجة الرتفاع  وأشباهها  الجافة  املناطق  في  تتوزع  تربات  وهي  امللحية:  التربة 

الطبقة   في  التربة األمالح  في  وقت  كل  في  التملح  ظاهرة  وتحدث  التربة،  من  العلوية 

   الصلصالية، وفي فترات معينة في التربة الطينية.

في السهول املنبسطة،   لى جانب كبير من األهمية، وخاصةوعموما، فإن الرياح عامل بيئي ع

النت النباتات، فتؤثر فيها بتنشيط  في حياة  الرياح تلعب دورا هاما  إلى كما أن  ح والتبخر مما يؤدي 

ازدياد فقدان املاء من التربة والنبات، وإن كان تأثيرها على التبخر أكبر بكثير من تأثيرها على النتح، 

ببه الرياح من أضرار ميكانيكية بتكسير النباتات أو بريها أو تشويهها أو اقتالعها أو  عالوة على ما تس

 الثمار والبذور.   التلقيح ونثر عمليات تغطيتها بالرمال، كما تؤدي دورا هاما في  
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 : بعض مظاهر التصحر1الصورة 

 
 (25/8/2015بتاريخ    شخصيةعدسة   ):املصدر

 :الكثبان الرمليةه. 

أنه الكثباتمثل    ذلك  الترارزة،  في والية  النباتي  والغطاء  التربة  تواجهه  تهديد  أكبر  الرملية  ن 

لغطاء النباتي، فإن ظاهرة زحف الرمال ستزداد وطأتها وحدتها نتيجة للتدهور الكبير الذي يشهده ا

ناطق  بشكل ال يتصور إذا لم توضع إستراتجية جديدة لحماية الوسط الطبيعي بالوالية فإن جل امل

رقم   )الصورة  الرملية  الكثبان  تقدم  يعزز  ما  وهذا  مناطق جرداء،  من 2بالوالية ستصبح  ويقوي   )

 حركية الرياح.  

الكثبان الرملية على املشهد الطبيعي، فإن التربة ستكون متصحرة، خاصة إذا وعند سيادة  

لزراعية، ويحد منهما، ما كان الغطاء النباتي شبه معدوم، وهذا ما ينعكس على التنمية الرعوية وا

رئيس ي بشكل  السكان  عليها  يعتمد  التي  للمواش ي  الغذائي وهالك  األمن  في  إلى عجز  يؤدي  ما  . وهو 

 )42-41 فحاتصال، 2007ارك ولد البانون، محمد امب(

املناخية،  التغيرات  كمشروع خفض  التنموية  املشاريع  خالل  من  املوريتانية  الدولة  وتسعى 

العظيم   السور  إلى ومشروع  وبوتليمت  واملذرذرة  بروصو  مرورا  كرمسين  مقاطعة  من  يبدأ  الذي 

املتد املناطق  وإعادة  الرمال،  زحف  الدو مكافحة  أن  إذ  امليكانيكي   هورة؛  التثبيت  أن  ارتأت  لة 

والبيولوجي، قد مل منه السكان، وال بد من ضخ دماء جديدة، وهو ما جعل الدولة هذه املرة تلجأ  

رة للدخل في القرى الهشة في إطار نطاق مكافحة الفقر مثل تربية املواش ي، إلى إدخال نشاطات مد
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بال الزراعية  املناطق  حماية  وحتى  الخضروات،  املعلومات  وزراعة  وحسب  اآلبار،  وحفر  سياج، 

 املتحصل عليها، فقد أدرجت الدولة خالله إستراتيجية من أجل تخفيف حركية الكثبان الرملية.

 متموج: كثيب رملي 2الصورة 

 
 (25/8/2015بتاريخ    شخصيةعدسة  ): املصدر

 : التهديدات التي تواجهها املياه الجوفية و. 

موار   على  عموما  موريتانيا  مائية تتوفر  بموارد  تحظي  الترارزة  كانت  وإن  محدودة،  مائية  د 

 سطحية، وأخرى جوفية تقل أهمية عن األولى.

o  معدو السطحية  املياه  تكون  تكاد  السطحية:  نهر املياه  استثنينا  ما  إذا  املنطقة  في  مة 

وي  بنسبة السنغال،  الرمل  عليها  يغلب  التي  التربة  نوعية  إلى  السطحية  املياه  انعدام  عود 

عليها 75% االعتماد  يمكن  سيول  تشكيل  على  تساعد  ال  إذ  النفاذية،  مما جعلها شديدة   ،

 كمصدر للمياه.

o الحقبة الرابعة، التي تتألف من تشكيالت   املياه الجوفية: تنتمي منطقة الترارزة إلى تكوينات

ن الشريط رسوبيات  تمتد من  والتي  البحري،  املنشأ  الرملية ذات  الصخور  السنغال ومن  هر 

ما يعرف ب "آفطوط الساحلي"، وتشمل كذلك رسوبيات   املحيط مكونةلساحلي بمحاذاة  ا

والكثبان   املوسمية  الرملية  والكثبان  التياألودية  مع  الرملية  املنط تغطي  في ظم  وتوجد  قة، 

 هذه الرواسب الحديثة أحواض مائية ذات أعماق مختلفة.

كلية إلى االعتماد بصورة شبه  الجفاف  ظاهرة  أدت  عن   لقد  الجوفية،  املياه  استغالل  على 

طريق اآلبار، وهذه اآلبار يختلف عمقها حسب بعد الطبقة املائية، كما يختلف منسوبها باختالف 
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و  الطبقة  هذه  وخطر  أهمية  امللوحة،  من  املياه  من  الصنف  هذا  يعاني  كما  املائي،  محتواها 

 ي له باملياه.  االستنزاف، وقلة التساقطات املطرية التي تعد املزود الرئيس 

 :نقص كبير في مجال التساقطات املطريةز. 

الغطاء  على  ملحوظ  بشكل  انعكس  كبيرا  تناقصا  األخيرة  السنوات  منذ  األمطار  شهدت 

ب تفادي النباتي  الدولة  حاولت  وقد  واضح،  بشكل  املاشية  قطاع  منه  تضرر  الذي  األمر  الوالية، 

خالل برنامج إغاثة املاشية بالوالية إلى توزيع   لحاد في مجال تساقط األمطار، فعمدت منالنقص ا

 القمح و"ركل" على املنمين املتضررين. 

 : األمراض التي تصيب املاشيةح. 

 ا:تتعدد األمراض التي تصيب املاشية ملجال الدراسة ومنه

• ( الكبد  في البل، وهو مرض Balquéديدان  بكثرة  وال يوجد  والغنم خاصة،  البقر  (: يصيب 

 تعاني منه منطقة الضفة بشكل كبير. 

  موص: وهو قبيلة من ديدان الكبد، ويوجد بكثرة في الغنم والبقر بصفة رئيسية.  •

 (: مثل تابوريت في البقر والغنم والبل. Les parasites sanguin)الطفيليات الدموية  •

• ( منطقة Pasteurelloseبومرار  في  يوجد  حيث  الوالية،  من  جهتين  في  املرض  هذا  ويوجد   :)

 الضفة، وفي الشمال "اذراع". 

طاعون املجترات الصغيرة "لحرش": ويعتبر هذا املرض خاصا باملاعز واألغنام، ويطلق عليه  •

 ".  Paste des Petites Rumunantsسم "علميا ا

 البل واألغنام. : وهو مرض تعاني منه agale'" L الجرب " •

الجدري: ويوجد في الغنم والبقر والبل خصوصا في منطقة الجنوب والشمال، وهو املرض  •

 الذي تعاني منه املاشية في هذه الفترة. 

 :التحديات البشرية بمجال الدراسة 2.2

الترارزة؛ نظرا ألنها ي  من أكبر التحديات التي يواجهها النظام البيئي فتعد األنشطة البشرية  

هذه  ألحق أبرز  ومن  كئيب،  بمستقبل  ينذر  بات  الذي  األمر  توازنها،  وأفقدتها  بالبيئية  ضررا  ت 

 التحديات. 
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 :الرعي الجائر . أ

لمراعي يؤدي الرعي الجائر الذي ال تتناسب فيه كثافة حيوانات الرعي مع الطاقة التحملية ل

حيث تتدهور الحشائش القابلة   إلى تدهور الغطاء النباتي، وإلى التغير في توازن النظام اليكولوجي،

للغذاء بالنسبة للحيوان، والتي تعمل في نفس الوقت على تماسك التربة، في حين تنتشر الشجيرات 

ن، أو في تماسك التربة،  الشوكية التي تقاوم الجفاف، وهذه أقل أهمية من الناحية الغذائية للحيوا

 ل الطبيعة. وبالتالي تصبح عرضة لنشاط عمليات التعرية بفعل عوام

% من جملة األراض ي املعراة، 35ويمثل الرعي الجائر أكبر نسبة في تعرية التربة، حيث يمثل  

األرض  فيها  تتعرض  التي  املناطق  وفي  سواء،  حد  على  واملتقدمة  النامية  األقطار  في  هذا  ويحدث 

تزداللت الجائر  الرعي  بسبب  خاصة  والترارزة  عامة  موريتانيا  في  الحال  هو  كما  أعداد  صحر  فيه  د 

 %.100% إلي  50الحيوانات على الطاقة التحملية للمرعي، وتقدر بنسبة تتراوح ما بين  

: أغنام كثيرة تسبب ضغطا على املرعى3الصورة   

 
 (20/9/2015بتاريخ    شخصيةعدسة  ): املصدر

 : طاء الشجري إزالة الغ   .ب

جار وشجيرات قزمية تنتشر خالل  يتمثل هذا الغطاء في املناطق الجافة وشبه الجافة في أش

الحشائش، وهذه األشجار تتعرض لإلزالة تحت ضغط حاجة السكان املحليين إلى أخشاب الوقود،  

جري بنحو  أو كأعالف للحيوان، أو كمواد للبناء لحالل الزراعة محلها، وتتسبب إزالة الغطاء الش

 %. 8ب جمع أخشاب الوقود بحوالي % من جملة األراض ي املعراة بفعل العوامل البشرية، ويتسب30
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وتمثل األخشاب املستخدمة في الوقود نسبة مرتفعة في جملة الطاقة املستهلكة التي يحصل 

ان ما  عليها السكان، خصوصا سكان البادية في موريتانيا عامة والترارزة خاصة، ذلك أن جل السك

يبدو مهنة وحرفة رئي الفحم  زال يعتمد على الحطب، ثم إن قطع األشجار  بالنسبة لصناعة  سية 

على   تنص  الدول  كانت  وإن  عنها،  التخلي  عليهم  يصعب  كتجارة  السكان  بعض  عليها  يعتمد  التي 

 تحريم قطع األشجار ألي غرض.

األرض   استخدام  جراء  القطع  خطر  من  تعاني  كذلك  األشجار  أن  الزراعة، كما  لغرض 

خ وهنالك  السنغال،  لنهر  اليمني  الضفة  منطقة  في  أال خصوصا  الشجري،  الغطاء  يهدد  آخر  طر 

الصناع  فئة  الترارزة خصوصا  بعض سكان  لدى  رئيسية  والتي هي حرفة  التقليدية  الصناعة  وهو 

هوية للبيئة وتسعى املندوبية الج  التقليديين الذين اتخذوا من هذه املهنة وسيلة عيش يعيشون بها.

تو  خالل  من  الظاهرة  هذه  محاربة  إلى  املستديمة  ملرتكبي والتنمية  الردع  وسياسة  السكان،  عية 

لحماية   القروية  اللجان  ومساندة  ودعم  األشجار،  قطع  وإمدادجرائم  بالوسائل    البيئة،  السكان 

املحسنة األفران  وتوزيع  سعره،  وتخفيض  البوتان  كغاز  األشجار  قطع  لتجنب  وكذلك  البديلة   ،

الحيوانات   من فضالت  يصنع  غاز  البيولوجي وهو  الغاز  السكان استخراج  ومد  األرز،  ومن قشور 

 بوسائل الطاقة الشمسية والهوائية. 

 :سوء ممارسات الري   ج. 

استخدامات  أنواع  أكثف  املروية  الزراعة  على  الجافة  املناطق  في  األراض ي  استغالل  يعتمد 

املياه    دية األنهار الدائمة الجريان، أو في  املجاري النهرية املوسمية، أواألراض ي الزراعية، سواء في أو 

ملوحة   زيادة  إلى  أدت  قد  أنها  إال  كثيفة،  زراعة  األرض  زراعة  من  مكنت  الري  ومشاريع  الجوفية، 

عن  يزيد  التبخر  الجافة، ألن  الجافة وشبه  املناطق  معظم  من خواص  تعتبر خاصية  التي  التربة، 

استخدام الري ثم فإن األمالح تتراكم لعدم كفاية األمطار على غسلها من التربة، و   التساقط، ومن 

األرض ي   املاء  منسوب  نتيجة الرتفاع  التربة،  في  امللوحة  مستوىات  يبني  أن  يمكن  مكثف  نطاق  على 

 بفعل الخاصية الشعرية، وتعمل عملية التبخر على تركز األمالح على سطح التربة أو قريبا منه.

أ عكما  فضال  املياه،  من  كبيرة  كميات  استخدام  من  مكنت  الدائمة  الري  نظم  إنشاء ن  ن 

من عملية التبخر في املياه    الذي يزيدالسدود، والقناطر على األنهار للتحكم في جريان املياه، األمر  

الزراعية، قد ساعد على عملية    أن شقاملخزونة، كما   أعلى من األرض  مناسيب  الري على  قنوات 

 )76 فحةص، 2000علي البنا،  (. خاصة في التربات املسامية الرشح



آفاق االستدامة  )موريتانيا(البيئة في والية الترارزة   : التحديات و
 

43 

 

 :ص كبير في الوسائل واملعدات واملجال الصحينق د. 

اللتين  والركيز  الناقة  واد  ما عدا  مقاطعة  بكل  وتقنيين  بيطري واحد،  بالوالية طبيب  يوجد 

وت التكوين  نقص  من  عموما  بالوالية  الطبية  األطر  وتعاني  ممرضين،  بهما  القدرات،  يوجد  قوية 

بعملها للقيام  تكفيها  معدات  وال  آالت  لديها  عدا وليست  فما  معدومة،  تكون  فتكاد  الوسائل  أما   ،

بوتيلميت واملذرذرة واملندوب الجهوي بالوالية، ال توجد لديه سيارة، هذا إضافة إلى النقص الحاد  

 في مجال رواتب العمال. 

 آفاق التنمية املستدامة في والية الترارزة  .3

تحق على  قادرة  ورعوية  زراعية  تنمية  إقامة  الترارزي  املجال  ليس يتيح  الذاتي  االكتفاء  يق 

املطلوب،   املجالي  التدبير  عن  عاجزة  شبه  البلديات  كانت  وملا  عامة،  ملوريتانيا  بل  للترارزة فحسب 

بالغ في  عمدت الدولة من خالل التحديثات التي أحدثتها في املجال الزراعي إلى إحداث عملية تحول  

في ساهم  والذي  العقاري،  القانون  من  ابتداء  املجال،  التقليدي    هذا  طابعها  من  الزراعة  تخليص 

 وظروفها البشرية التي اتسمت بالتخلف والركود طيلة ردح من الزمن.

 : التحديث الهيدروزاعي ابتداء من القانون العقاري   1.3

نان صراحة تملك الدولة لألرض تتشكل ديباجة القانون العقاري من مادتين أساسيتين، تعل

حة العامة، ويستطيع كل موريتاني بدون تمييز من أي نوع، أن  في البلد، وتصرفها فيها حسب املصل

 يصبح مالكا، جزئيا، إذا التزم القانون، كما أن نظام التملك أصبح ملغى.

ي تخليص الزراعة إلى وعلى الرغم من اآلخذ الكثيرة على هذا الصالح العقاري، إال أنه ساهم ف     

يتسم   الذي  والتقليدي  البدائي  طابعها  من  ما،  املجال  حد  من  جزء  في  وذلك  والركود،  بالتخلف 

الوطني، ال نجازف إذا قلنا عنه "موريتانيا النافعة"، الش يء الذي أصبحنا معه نعيش "شبه نهضة 

 منذ التسعينات وحتى اليوم.  زراعية" على طول امتداد الضفة اليمني للنهر )ميدان اختيار الصالح(

 )297 فحةص، 2013، ولد محمد عبد هللا محمد املامي(

 : التنمية الزراعية في منطقة الضفة 2.3

أدى الجفاف املتكرر في نهاية الستينات والثمانينات، وانخفاض أسعار الحديد في منتصف 

وتنامي املكثفة،  االستدانة  على  تقوم  اقتصادية،  سياسة  نهج  إلى  العمومي،   السبعينات  القطاع 

 إلى حافة االنهيار.  املوريتاني يتجهبشكل فوضوي، وهذا ما جعل االقتصاد 

إلى مع التنمية والتطور الحديث، بادرت الدولة    ىوأمام هذا الوضع املتدهور، الذي ال يتماش 

اليمنى  البرامج النمائية القطاعية، والتي من أهمها التوجه نحو تطوير املجال الزراعي للضفة    تبني
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أك جديد  وضع  إلى  التقليدي  الوضع  من  به  والنهوض  السنغال،  التوجه  لنهر  فكان  انتعاشا،  ثر 

أنماط  في  وسريع،  جذري  تغيير  بإحداث  الكفيل  النشاط  باعتبارها  املروية،  الزراعة  نحو  الجديد 

االستهال  واملتطلبات  تتماش ي  النتاج،  مجال  في  ثورة  يحدث  أن  شأنه  من  الزراعة،  كية وأساليب 

 للسكان كما وكيفا.  

وهو ما جعل الدولة تلجأ إلى إتباع مجموعة من   إال أن التوجه ظل محدودا في بداياته األولى،

الحصر   ال  املثال  سبيل  على  السياسات  هذه  ومن  لدعمه،  واالستثمارية  التشجيعية  السياسات 

ضع سياسة قرض المركزية (، وو 1تهيئة األراض ي واستصالحها وتوزيعها على املزارعين )الجدول رقم  

مجا في  املزارعين  احتياجات  بتغطية  كفيلة  وتقديم تكون  مشاكلهم،  وحل  الزراعي،  القرض  ل 

القروض الزراعية لهم، والرفع من فعالية التأطير والرشاد الزراعي من خالل إعداد برامج تكوينية 

بعض الجراءات التشجيعية    وإرشادية دائمة، وإجراء الدراسات والبحوث الزراعية، هذا إضافة إلى

 لخاص  لالستثمار في املجال الزراعي.األخرى، كما عزز هذا التوجه بدعم القطاع ا

2015و 1985تطور املساحات املستصلحة واملزروعة بالترارزة بين : 1الجدول   

 

 نوعية الزراعة

 املساحات بالهكتار

1985 1995 2005 2010 2015 

5617 968 312 550 زراعة مطرية  - 

 - 20465 15252 12463 15141 زراعة انحسار الفيضان 

روية زراعة م  974 10021 16526 19899 23400 

 23400 42120 32746 22796 16665 املجموع 

 (2017، الزراعي، وزارة الزراعة مصلحة الحصاء ):ملصدرا

 : زراعة األرز بعد اإلصالحات الهيدروزراعية الحديثة 3.3

ضم األرز  زراعة  إلى تتركز  بالضافة  اليمني،  السنغال  نهر  ضفة  يشمل  زراعي،  مجال  ن 

حتى  الشريط   "انداكو"  منطقة  عند  السنغال،  نهر  دلتا  من  يمتد  والذي  الضفة،  لتلك  املحاذي 

معرفة   وعدم  حداثتها  رغم  الزراعة  هذه  حققت  وقد  الترارزة،  من  الشرقي  الجنوب  إلى  "لكصيبة" 

تطورا ومتطلباتها،  بتقنياتها  على    السكان  الثانية  املرتبة  تحتل  الوالية  معه  أصبحت  ملحوظا، 

الوط أصل الصعيد  زراعيتين من  يتم تخصيص حملتين  األرز، حيث  وتحويل  إنتاج  ناحية  من  ني، 

يونيو وحتى   تبدأ من شهر  أهمها  السنة،  تتم على مدار  ثالث حمالت )خريفية، شتائية، صيفية(، 
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ألف  23000( ما يناهز 2015د زرع خالل هذه الحملة )نوفمبر، مخصصة لزراعة األرز باألساس، وق

 نية فتكون متزامنة مع فصل الصيف، وتدوم من مارس حتى يونيو. هكتار، أما الثا

تم  وقد  الترارزة،  في  املروية  للزراعة  األولي  النواة  النموذجية،  امبورية  مزرعة  شكلت  وقد 

ب نشط  الذي  املوريتاني  الصيني  التعاون  إطار  في  الخبرة إنشاؤها  نقل  االستقالل، حيث شكل  عيد 

أوسع نطاق ممكن، هدفا أساسيا من وراء إنشاء هذه الزراعة، وبعد الخارجية واالستفادة منها على  

)دار السالم، كاراك(، وقد   الوالية  في  ذلك توالت محاوالت استصالح عدة مساحات قروية صغيرة 

االست  النطالق  األساسية  القاعدة  املساحات  هذه  )مثل شكلت  بعد  فيما  الهيدروزراعية  صالحات 

 بكمون...(. 

بع األرز  كان  الزراعة وإذا  في  الزاوية  وحجر  الفقري  العمود  أصبح  االستصالحات  هذه  د 

الدعم   ورغم  الضفة،  مستوى  على  الزراعي  املجال  على  املسيطرة  الغلة  أصبح  أنه  حيث  املروية؛ 

ف املوريتانية،  الدولة  طرف  من  القاه  الذي  آمال  والتشجيع  تحقيق  على  قادر  غير  يزال  ال  إنه 

 .وتطلعات السكان املوريتانيين

 : التنمية الرعوية والغابوية  4.3

ملا   نظرا  الوالية،  ساكنة  من  كبير  لجزء  مهم،  عيش  مورد  تشكل  الغابوية  الثروة  كانت  لقد 

في املح األوربيين  تبادل مع  مادة  أهم  إنتاجها، يشكل  والتي ظل  الصمغ،  تمثله محميات  طات  كانت 

ذا النوع من األشجار تقريبا في  ، بسبب اختفاء ه1977النهرية، إال أن استغالله توقف منذ العام  

عن   يزيد  ما  على  القضاء  تم  حيث  الوالية،  يعد 80مجال  ولم  والعشبي،  الغابوي  الغطاء  من   %

اثنتين موجودا سوى بعض الغابات املحمية على طول امتداد الضفة، والتي لم يبق منها قائما سوي  

 تعانيان تحديات جمة.

، 1983لغابات على حد سواء، سارعت الدولة سنة  ونتيجة للتدهور الذي عرفته األشجار وا

غير  واالحتطاب  األشجار  قطع  أن  إذ  واألخشاب،  األشجار  اجتثاث  يمنع  قانون  استصدار  إلى 

ر الصفات الوراثية املنتظم يؤدي إلي تقليل كثافة الغابة من جهة، ومن جهة أخرى يؤدي إلى تدهو 

ا رقعة  انحسار  إلى  الجائرة  الحاالت  وفي  يهتم  للغابة،  ال  املعتدي  أن  إذ  والتصحر،  الحراجية  لثروة 

باألصول التربوية للغابة، فيعمد إلى اختيار أفضل األشجار من حيث االرتفاع واالستقامة والحالة 

يس  مما  والهرمة،  واملريضة  املعوجة  األشجار  على  ويبقي  أن  الصحية  كما  الغابة،  وضع  إلى  يء 

أو   باملرة.  االحتطاب يشوه األشجار ويوقف نموها  امللقب،  (قد يزيلها  القاسم    2000حامدينو ولد 

الشجري،  م  )69  فحةص الغطاء  استعمال  من  بد  لهم  يكن  لم  الذين  السكان،  يمنع  لم  ذلك  أن  ع 
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التقليدية   الصناعة  في  باستخدامه  سواء  مختلفة،  ألعراض  تعتمد  الستخدامه  التي  املخابز  في  أو 

 على الحطب بشكل رئيس ي. 

 : ةالتنمية الحيواني 5.3

أن  حيث  الزراعية،  الريف  منتجات  على  الصناعية  غير  الدول  من  كغيرها  موريتانيا  تعتمد 

الحيوانية نسبة   التنمية  السكان، وتمثل  لثلثي  ما زال مصدر حياة  املوريتاني  الريفي  %  79القطاع 

الخ الداخلي  النتاج  ب  من  نصيبه  يقدر  الذي  الريفي  املستوى  على  الوطني 24ام  النتاج  من   %

% من  75م، وزيادة على ذلك فإن هذا املجال يستقطب عمالة تقدر ب 1992لخام حسب تقديرات ا

السكان بك،  (،  إجمالي  محمد  ولد  عبد  ص  1997محمد  الثروة و   )4،  اعتبار  من  مكن  ما  هو 

نمية االقتصادية واالجتماعية في البالد، حيث مثلت هذه الحيوانية عنصرا أساسيا من عناصر الت

ولحق املوريتاني، الثروة  لإلنسان  الوحيد  شبه  بل  األساس ي،  الغذائي  املصدر  طويلة  زمنية  ب 

ألمد  مسكنه  منه  الذي صنع  والوبر،  الصوف  مثل  أخرى  منافع  من  عليه  جادت  ما  إلى  بالضافة 

ع منها مخداته وأغطيته وأوعيته لتبريد املاء، وملعالجة طويل، والجلود التي اتخذ منها أحذيته وصن

 )3 فحةص، 2003جميلة بنت البح، (. افظ للزاد الحليب ومح

املنتجات  لتصنيع  موازية  جهود  مع  تضافرها  فإن  الحيوانية،  للثروة  الكبيرة  األهمية  ورغم 

بة مشاريع صناعة األلبان الحيوانية تبقي العامل األساس ي في إعادة االعتبار لهذا القطاع، ولعل تجر 

الثر  الترارزة أصدق مثال على  بنوا شوط وانعكاساتها اليجابية على  في والية  وة الحيوانية واملنمين 

ذلك، ورغم المكانيات املتاحة في مجال إنتاج ألبان مثال ال تزال البالد تستورد كميات معتبرة من  

املشا هذه  مجهودات  رغم  ومشتقاتها،  األلبان  تلبية منتجات  ومحاولتها  الصدد،  هذا  في  ريع 

نوا  في  السكان خصوصا  تحقيق هدفها احتياجات  عن  بعيدة  زالت  ما  الساعة  لحد  لكنها  شوط، 

األسواق في  ومشتقاتها  لأللبان  الكبير  النقص  على  للتغلب  تسعى  كانت  وإن  املصطفي (.  األسمى، 

 )29 فحةص،  2006السالك ولد عبد هللا، 

 : خاتمة .4

ات التي الل تحليل ظاهرة البيئة في والية الترارزة عمق الشكاليات والتحدييبدو جليا من خ

على   ومتوازنة  مجاليا،  منسجمة  تنمية  تحقيق  دون  وتحول  عدة،  مستويات  على  البيئة  منها  تعاني 

املستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي، تأخذ في الحسبان األبعاد البيئية املختلفة التي تؤثر على  

 بالتحديات البشرية.  وساكنيه، سواء املرتبطة منها بالتحديات الطبيعية أو تلك املرتبطة املجال
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هذه  أن  تبين  ولقد  التنموية،  للعملية  وضرورية  أساسية  بمقومات  الترارزة  إقليم  يتمتع 

جال  املقومات تتجلى في التربة والغطاء النباتي، واملوارد املائية، والثروة الحيوانية. وعموما، يتيح امل

هذا املجال ما زالت تعاني من تحديات الترارزي إقامة تنمية اقتصادية واجتماعية؛ إال أن البيئة في  

جمة تقف في وجه التنمية املستدامة التي يرنو إليها السكان، كما أن املشاريع التنموية التي تتيحها 

 البيئة ما زالت دون تطلعات السكان، وهذا ما يستدعي:

o واس سياسات  من وضع  الحد  محاولة  الحسبان  في  تضع  التنمية  بتحقيق  كفيلة  تراتيجيات 

 عراقيل والتحديات التي تعوق التنمية في هذا املجال املهم من البالد؛ال

o  استحضار إرادة صادقة لتنمية املقومات البيئية بشكل يضمن ديمومتها؛ 

o ا تكون  أن  ال  فيها،  فاعلين  وجعلهم  التنمية،  عملية  في  السكان  الفاعل إشراك  هي  لدولة 

 جتمع والدولة؛ الوحيد، بل ال بد أن تكون التنمية تشاركية بين امل

o  املنتوج الزراعي؛  علىتوفير الوسائل واملعدات للمزارعين وتأطيرهم وتكوينهم، ووضع رقابة 

o  عدم إنهاك األرض، وتنويع املنتجات الزراعية، لئال يؤدي ذلك إلى تصحر التربة؛ 

o ي جميع مشاريع التنمية؛وضع البعد البيئي ف 

o   املوارد بتوفير  الحيوانية،  التنمية  جديدة، تطوير  بيطرية  صيدليات  وإضافة  البشرية، 

ومراقبة صحة القطيع، ودعم مشاريع األلبان ومشتقاتها، وإقامة مصانع للنعال وغيرها من 

 منتجات الثروة الحيوانية. 

 :املراجعقائمة  .5

وتسوي ▪ إنتاج  مشاريع  جميلة،  البح  شهادة  بنت  لنيل  بحث  بنواكشوط،  األلبان  في   املتريزق 

  .2003نواكشوط كلية اآلداب والعلوم النسانية، الجغرافيا، جامعة 

املعرفة  ▪ دار  النسان،  صحة  على  وآثارها  تدهورها  ومحاور  البيئة  محمد،  الزوكة  خميس 

 .1996الجامعية، السكندرية، 

 .2000، دار الفكر العربي، 1وارد الطبيعية، ط على على البنا، املشكالت البيئية وصيانة امل ▪

وفت  عيس ى ▪ إبراهيم  العربية، علي  النهضة  دار  والبيئة،  التنمية  جغرافية  العزيز،  عبد  حي 

 .2003بيروت، 

شهادة   ▪ لنيل  بحث  روصو،  مقاطعة  في  البيئي  التدهور  زكرياء،  أحمدو  في   املتريزولد 

 . 2010النسانية،  الجغرافيا، جامعة نواكشوط، كلية اآلداب والعلوم
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الكثبان   ▪ حركة  امبارك،  محمد  البانون  لنيل   وتأثيراتها  الرمليةولد  بحث  الترارازة،  والية  في 

 . 2007في الجغرافيا، جامعة نواكشوط، كلية اآلداب والعلوم النسانية،  املتريزشهادة 

درجة املاجستير ولد القاسم امللقب حامدينو، البيئة البرية في التشريع املوريتاني، بحث نيل   ▪

 .2000في الحقوق، جامعة البليدة، كلية الحقوق، 

لنيل   ولد ▪ بحث  املوريتاني،  االقتصاد  في  الحيوانية  الثروة  دور  السالك،  املصطفي  عبد هللا 

 . 2006درجة املاجستير في االقتصاد، جامعة أسيوط، كلية التجارة، 

في الجغرافيا،   املتريزث لنيل شهادة  ولد محمد بك محمد عبد، تنمية األبقار في موريتانيا، بح ▪

 . 1997العلوم النسانية، جامعة نواكشوط، كلية اآلداب و 

ولد محمد عبد هللا محمد املامي، حركية التمدين وانعكاساته على املجال واملجتمع في والية  ▪

النسانية   والعلوم  اآلداب  كلية  عياض،  القاض ي  جامعة  دكتوراه،  أطروحة   –الترارزة، 

 .2013عبة الجغرافيا، مراكش ش
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Abstract:  

The aim of this research paper is to study the role played by renewable energies in 

achieving the three dimensions of sustainable development, by answering the main question 

about the possibility of exploiting these inaccessible energies in line with the sustainable 

development goals, by presenting the experiences of some leading countries in this field, such 

as Germany and China, and comparing the efforts of these countries’ renewable energy 

Algeria’s achievements in this field. 

The study found that strict work and seriousness in adhering to deadlines to implement 

projects and achieve public interest is one of the most important reasons for the success of the 

Renewable energy in both Germany and China, as for Algeria, it is still far from the desired 

level due to the dominance of the fossil fuel sector on the one hand, and the weak percentage 

of funding directed to the Alternative Energies Fund on the other hand. 

 Keywords: keywords; Sustainable development; Fossil energy; Renewable energy. 

Jel Classification Codes: Q01  Q57؛Q42 ؛

 

   :مقدمة . 1

التقدم  لتحقيق  كافية  وغير  لإليرادات،  ثانوي  مصدر  حاليا  األحفورية  الطاقة  أصبحت 

تحقق  للنفاذ)النفط(  القابل  الطبيعي  املورد  في  بوفرة  تتميز  ا  الدولة  كل  االقتصادي،  واالزدهار 

ومتباطئة مقارنة بغيرها من الدول التي تستورد هذه الطاقة لكن نجدها في معدالت نمو منخفضة،  

املقابل دول صناعية رائدة. وبما أن العالم هو بحاجة مستمرة إلى طاقة فتتخوف معظم الدول من  

نفاذ مصادر الطاقة التقليدية، لهذا تعمل جاهدة على إنفاق ماليير الدوالرات الستبدالها بمصادر 

بلة للنفاذ وقادرة على تلبية االحتياجات اإلنسانية مع املحافظة على البيئة من مخاطر  أخرى غير قا

التلوث الناتجة عن انبعاث الغازات الدفيئة بسبب استهالك الوقود األحفوري، وخصوصا بعد تزايد  

يز  الطلب من طرف الهيئات الحكومية املعنية بتغير املناخ، كما قد تساهم الطاقة املتجددة في تعز 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 :شكالية البحثإ 1.1

 فإن اإلشكالية التي يمكننا طرحها في هذا املجال كالتالي:  تأسيسا على ما سبق
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افق مع أهداف  كيف تساهم الطاقات املتجددة في تطور اقتصادات الدول بما يتو

اقع استهالك هذه الطاقة في الجزائر؟  املستدامة؟التنمية   وما هو و

 فرضيات البحث:      2.1

 كالتالي:لإلجابة على هذا السؤال نقترح مجموعة من الفرضيات 

املائية من أرخص الطاقات وأكثرها منافسة تعتبر طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة   •

 كما أن استهالك الكهرباء من هذه املصادر ال يسبب أي غازات ملوثة.

عادة ما تقاس قدرات الدول في مجال الطاقة املتجددة تبعا للحصة السوقية ملبيعات الطاقة  •

من   طاقة  كل  لقدرات  السنوية  اإلضافات  وكذلك  العاملية،  األسواق  في  الطاقات املتجددة 

املتجددة، ومدى االلتزام باملدة الزمنية املسطرة من أجل زيادة نسب استهالك الكهرباء من 

 الطاقة البديلة. 

 البحث:  أهداف      3.1

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الغايات التالية:

 توضيح خطورة االعتماد على الطاقة األحفورية؛  •

 للمحافظة على صحة اإلنسان وسالمة البيئة؛ دراسة دور الطاقة املتجددة كحل بديل  •

في  • التجارب  هذه  تفعيل  وكيفية  املتجددة  الطاقات  في  الناجحة  التجارب  بعض  استخالص 

 الجزائر. 

 البحث:  هيكل      4.1

ملعالجة اإلشكالية السابقة ارتأينا أن نقسم هذه الدراسة إلى ثالثة أجزاء: االتجاهات العاملية 

الطاقات   الصين  الستهالك  أملانيا،  حالة  دراسة  املتجددة  الطاقات  إلى  التوجه  ودوافع  املتجددة، 

 والجزائر في تطوير الطاقات املتجددة

 العالقة ما بين الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة  .2

"الطاقة  باسم  يعرف  ما  إلى  املستدامة  والتنمية  املتجددة  الطاقة  بين  ما  العالقة  تكمن 

املستدامة" واملقصود من هذا املصطلح هو العمل على توفير الطاقة النظيفة للجميع للقضاء على  

يعني حتى نصل إلى الفقر وإنقاذ األرواح وتحسين الصحة وتلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية،  

طاقة مستدامة ال يكفي فقط االعتماد على املصادر التي ال تسبب آثار سلبية على البيئة وإنما يجب 

في مؤتمر   إليه  ما تم اإلشارة  الطاقة، وهو  العالم من هذه  في مختلف بقاع  استفادة جميع األفراد 
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في "ريودي جانيرو" عام   للتنمية املستدامة  تيسير تحق2012األمم املتحدة  يق األهداف ،ومن أجل 

في   انعقد  الذي  مؤتمر"جوهانسبورغ"  أعلن  لأللفية  إجراءات   2002اإلنمائية  اتخاذ  أهمية  على 

الطاقة   خدمات  إلى  للوصول  املستويات  جميع  على  التعاون  إلى  الرامية  الجهود  وتحسين  مشتركة 

 .(3، صفحة 2014محمد، )خالد بن  امليسورة التكلفة واملوثوقة لغرض التنمية

وقد أجمع كل العلماء واملتخصصين في مجال البيئة واالقتصاد على أن الطاقات املتجددة هي 

التي تضمن التنمية املستدامة والسالمة البشرية ألن توليد الكهرباء من هذه املوارد لن يسبب آثار 

األحفورية، ومن الذين أيدوا على ضرورة التوجه سلبية على البيئة بقدر إنتاج الكهرباء من الطاقة  

الذي أكد على مساهمة    (Jayanat.s, 2011, p. 713)  إلى املصادر الطبيعية متجددة نذكر الباحث

واالقتصادية  الطاقة املتجددة في العديد من أهداف التنمية املستدامة بما فيها التنمية االجتماعية  

أن   (Hoang.T, 2017, p. 5)  كما أفاد واالنعكاسات السلبية للغازات الدفيئة على صحة اإلنسان،

استخدام الطاقة املتجددة هو واحد من أبسط الطرق وأكثرها فعالية للتخفيف من حدة انبعاث  

كنولوجيات الطاقة النظيفة وتخزين ثاني أكسيد الكربون  الغازات الهيدروكربونية  وقد بحث عن ت

ودول   أستراليا  في  النظيفة  الطاقة  عن حالة  شامل  نموذج  تقديم  من خالل  املناخ  بتغير  وعالقته 

 .منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

ملصادر ( هذا املوضوع الذي حاول من خالله ربط التنمية الشاملة  Aiden 2011 كما ناقش ) 

٪ من إجمالي 40الطاقة املتجددة في سياق جهود التخفيف من انبعاث ثاني أكسيد الكربون وأكد أن  

واإلضاءة  التدفئة  ألغراض  املنزلية  االستعماالت  إلى  ترجع  سنويا  العاملية  الطاقة  استهالك 

الني وأكسيد  الكربون  أكسيد  ثاني  لإلنبعاثات  البيئي  باألثر  الوعي  )والتبريد،وزيادة   (NOXتروجين 

( جددت االهتمام بالبحث  des chlorofluorocarbones :CFC) الفلورية ومركبات الكربون الكلورية

 والتطوير في تكنولوجيا التبريد والتدفئة الصديقة للبيئة. 

كما اعتبر الباحث أن توليد الكهرباء هو قطاع رئيس ي ينبغي النظر إليه في سياسة ترمي إلى  

الغاز  من  أكسيد التخفيف  ثاني  انبعاث  انخفاض  من  الرغم  فعلى  أوروبا   في  وخاصة  الدفيئة  ات 

إال أنه ال يزال يمثل أكثر من ثلث مجموع اإلنبعاثات ومن    1990الكربون إلى نقطتين مئويتين منذ عام  

،وأرجع هذه األسباب إلى غياب القدرة التنافسية واالعتماد على  2030املرجح أن ترتفع بحلول عام  

لولجيا التقليدية لتوليد الطاقة الكهربائية وقدم اقتراحات تمحورت معظمها في التركيز على التكنو 

والكربون،وفي   النووية  الطاقة  وتخزين  بكفاءة  األحفوري  الوقود  التكنولولجية الستخدام  البدائل 

  جميع الحكومات على التخلص التدريجي من  1997" في سنة  Montreal Protocolنفس السياق دعا "
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املواد الكيميائية املستخدمة كغازات للتبريد والتي لديها القدرة على تدمير طبقة األوزون وإذا ما تم  

  (Hoang.T, 2017, p. 14).  2050تطبيق االتفاقية من املمكن أن تتعافى هذه الطبقة بحلول عام

 مجال الطاقات املتجددةالتجارب الدولية الرائدة في  .3

 : تجربة أملانيا 1.3

سنة تسعى لتوسع   20حيث أكثر من    املتجددة،أملانيا تحتل املراتب االولى في مجال الطاقات  

التغيرات حتى تضمن استمراريتها ومكانتها،  الطاقة، كما استطاعت أن تتكيف مع  واستغالل هذه 

عام   طاقة    2050وبحلول  نظام  لديها  يكون  أن  حيث  ينبغي  من  وفعال  آمن  بشكل  للمناخ  مواتية 

البعيد املدى  على  األملاني  االقتصاد  نمو  يعزز  سوف  الطاقوي  التحول  أن  وتتوقع   التكلفة 

(Allemande, 2016)   وتسعى دائما إلى تطوير حصة الطاقة املتجددة بشكل تدريجي والشكل التالي

 يوضح ذلك:

 ٪()للطاقة املتجددة من إجمالي االستهالك األولي والنهائي  ة: الطاق1الشكل                            

 

 (,Federal Ministry For Economic Affairs & Energy (2016)من اعداد الباحثتين حسب معطيات )  املصدر:

 قانون مصادر الطاقة املتجددة:   1.1.3

 2000سنة    أبريل( الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح من  EEGيعتبر قانون الطاقات املتجددة )

إلنتاج   معينة  بتحديد حصة  القانون  هذا  ويسمح  الطاقة  هذه  ازدهار  في  ساهم  الذي  العامل  هو 

الكهرباء من الطاقة املتجددة من طرف الشركات وتجاوز أي ميغاواط إضافية يستبعد الدعم عن  

سعار  هذه الشركة، بحيث يلتزم كل منتج احترام حصته في السوق من أجل ضمان الحد األدنى لأل 

)ساحل،   وتقليل العبء على املستهلك األخير، ويتم تقسيم التكاليف ما بين القطاع املنزلي والشركة

(،يعني سعر  FIT، ويعرف نظام تسعيرة الكهرباء بنظام تعرفة الربط الكهربائي)(207، صفحة  2008
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من   يقتطع  املال  من  ثابث  مبلغ  املتجددة الكهرباء+  الطاقة  منتج  ويضمن  السعر)التعرفة(  هذا 

فترة  املقدمة على مدى  الكهرباء)كيلواط/ساعة(  من  لكل وحدة  الثابتة  التعرفة  حصوله على هذه 

،  2014)باوش،مايكل،    طويلة والحكومة األملانية هي التي تضمن للمستثمر حصوله على هذه التعرفة

،وسمحت هذه التسهيالت بتطور إجمالي االستثمارات من مصادر الطاقة املتجددة وبلغت  (8صفحة  

 .  2016بليون يورو في سنة  15قيمتها 

  االهتمام بالبحث والتطوير: 2.1.3

حوالي   بأملانيا  التحول    300يوجد  مواضيع  في  كلها  تبحث  وجامعة  ومعاهد  جامعي  مركز 

تخصصا في مجال طاقة الرياح وتقنيات الطاقة الشمسية   144من  أكثر الطاقوي وتتوفر حاليا على 

ونجحت بحوث هذه املراكز  والحيوية وغيرها من املصادر الغير القابلة للنضوب والصديقة للبيئة،

في القدرة على تخزين الطاقة واالبتعاد عن مكيفات التبريد ذات الغازات الكيميائية الضارة بطبقة 

 :ما يليومن بين هذه البحوث نذكر (53، صفحة 2013)أحمد كعرار،  األوزون 

     مع تطور استخدام أنظمة األلواح الشمسية: طالكيلوواع قيمة اارتف -أ

سنة   حتى  التسعينات  بداية  األملانية    2004مع  الحكومة  الطاقة   03استغلت  من  مصادر 

الرياح البرية، الطاقة الحيوية وطاقة املياه وبلغ إجمالي توليد   ةوهي: طاق الكهرباءاملتجددة لتوليد  

املصادر) هذه  من  سنة  KW/Hبليون    56.6الكهرباء  في    2005(،وفي  أكثر  التوسع  في  أملانيا  شرعت 

  2014( وارتفعت في سنة  KW/Hالطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وبلغت القيمة املحققة )بليون  

توليد  KW/Hبليون    35إلى) إجمالي  بلغ  املتجددة  الطاقة  إلى سوق  الشمسية  الطاقة  دخول  ومع   )

على التوالي وللتوضيح   2016و  2015في عام   (KW/Hبليون    188و 187الكهرباء من هذه الطاقات )

 .Energy F)  أكثر ارتأينا أن نقدم املنحنى التالي الذي يبين قدرة كل مصدر على إنتاج الكهرباء بأملانيا

M., 2014, p. 10). 

 ساعة( / طكيلوواإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة )بليون  ر : تطو 2لشكل ا

  

Source: (Energy F. M., Federal Ministry For Economic Affairs & Energy, 2014, p. 10) 

 :تجربة الصين 2.3
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املعنية   الحكومية  الهيئات  الطلب من طرف  تصاعد  الحراري  مع  االحتباس  ومواجهة  املناخ  بتغير 

( على  2015-2011أدركت الصين أن التحول الطاقوي هو ضرورة حتمية وأكدت ضمن خطتها املمتدة من)

وهي    2012مليون دوالر في عام    67.7ضرورة االستثمار في مجال الطاقة املتجددة وبلغت إجمالي االستثمارات  

العالم بين كل دول  ال   األعلى  )أنظر  وعلى  والفحم  النفط والغاز  من  الكهرباء  إنتاج  ارتفاع نسب  من  رغم 

رقم   عام  4الشكل  بحلول  النظيفة  للطاقة  مستهلك  أكبر  تصبح  أن  جاهدة  الصين  تحاول  لكن   )2020 

 .  (2، صفحة 2015)املنعم، 

 القابلة للنضوب )٪( والطاقةإنتاج الكهرباء من الطاقة البديلة  :3الشكل 

 

 ,World Banque Group,Data Bank من اعداد الباحثتين حسب معطيات ) املصدر: 

https://data.albankaldawli.org, consulté le 1/2/2018 ) 

 

 الطاقة الشمسية في الصين: 1.2.3

األولى ألكبر دول العالم املنتجة ملعدات الطاقة الشمسية الصين أن تحتل املراتب   استطاعت

تتجاوز   لم  فترة قصيرة  امتدت من سنة    5خالل  نهاية سنة    2006سنوات  بداية  2011حتى  ، ومع 

( كانت الصين غير قادرة على تلبية الطلب املحلي photovoltaic systemصناعة الخاليا الفولتية )

لتي تستخدم كمواد أساسية لصناعة الخاليا الفولتية، لكن رغم الخاص بمادة السيلكون والرقائق ا

كل الصعوبات اتجهت العديد من كبرى الشركات الصينية لالستثمار في سوق السيلكون ونجحت  

 ٪48.5من األلواح الشمسية ما يعادل  GW17حوالي   2011بجدارة بحيث بلغ إنتاج الصين في سنة 

العاملي وتركيب محطة ش اإلنتاج  بقدرة  من  نمو سنوي قدره    2.250MGمسية  ٪،وفي 500بمعدل 
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٪ من الرقائق وأكبر مصنع في العالم ألربع سنوات  76٪ من السيلكون العاملي و40تم إنتاج    2012سنة  

 . (Programme, 2013) 2011إلى 2008متتالية من  

وفي مجال التسخين والتبريد الشمس ي الحراري بلغت القدرة على التدفئة العاملية من الطاقة  

وظلت الصين هي املهيمن الرئيس ي في صناعة   GW232أي ما يقارب    2011٪ في عام  67الشمسية  

العاملية التدفئة نسبة   مكونات الطاقة الشمسية والتدفئة  في سنة  81وبلغت قدرتها على   ٪2010  

 أوروبا في املرتبة الثانية بفارق ملحوظ. وتأتي

 طاقة الرياح في الصين:  2.2.3

ارتفعت استثماراتها   2014الصين أهم مستثمر رئيس ي في مجال الطاقة املتجددة ففي سنة  

مليار دوالر أمريكي وفي نفس العام سيطرت على منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية   89.5إلى  

طاقة  من200GW تهدف الصين إلى بلوغ  2020على التوالي وبحلول عام  10.60GWو 19.81GWب

العالم في  النظيفة  للطاقة  مستهلك  أكبر  لتصبح   ,Climate Change Mitigation Special)  الرياح 

2011, p. 7). 
 ( MGتركيب طاقة الرياح )  بشأن: توقعات الصين 4الشكل                       

 
 
 

   (Future, 2018, p. 1)   املصدر:

و.م.أ،  ٪ متفوقة على كل من17.6زادت قدرات الصين في طاقة الرياح بنسبة    2011في سنة  

الطاقة في املرتبة أملانيا وإسبانيا وغيرها من الدول املتقدمة والسائرة في طريق النمو، وجاءت هذه  

٪ من إجمالي الطاقة املنتجة بالصين بعد الطاقة الحرارية والكهرومائية مع إنتاج 4.89الثالثة بنسبة  

بقيت الصين في الصدارة من خالل   2015وفي سنة    (Energy R. , 2012, p. 58)  تورينة  11000حوالي  

 .دول رائدة في هذا املجال 9٪ كقدرات جديدة في طاقة الرياح ومتفوقة على 30.8إضافة نسبة 

شركات   7من طرف    تالتوربيناالصين في طاقة الرياح راجع إلى تكثيف صناعة    ازدهارسبب  

أن أكثر   2011النتائج في سنة    املجال وبينتشركات رائدة في هذا    10صينية تصنف من بين أحسن  

شركات صينية تحتل املراكز األولى في التصنيع بقدرة    3٪ من السوق العاملي ينتج من قبل  52.2من  

GW 32.5 (Programme, 2013, p. 18) .      

2005 2007 2009 2011 2013
2015

2017
2020

1 2 4 9 17 31 47 63 77 100 150 200

توقعات        
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اقع الطاقة املتجددة بالجزائر 3.3  :و

جعل    مما  والغاز  النفط  عائدات  على  مبني  ريعي  اقتصاد  بكونه  الجزائري  االقتصاد  يتميز 

أحد األسباب التي أدت إلى االستخدام الشبه معدوم ملصادر الطاقة   هيمنة مصادر الوقود األحفوري

بقيت نسب استهالك املوارد الطبيعية املتجددة محدودة  املتجددة، وحسب إحصائيات البنك الدولي  

( بينما بلغ إنتاج الكهرباء من النفط والغاز والفحم نسبة 2014-2000٪ خالل الفترة ) 1٪ و0.20بين  

 .  (World Banque Group, 2018) ٪ في نفس الفترة98٪ و99

 مقارنة إنتاج الكهرباء من املصادر املتجددة والغير املتجددة )٪(  :5الشكل                  

 

 

 (World Banque Group, World Banque Group,Data Bank)من اعداد الباحثتين حسب معطيات  املصدر:

املتجددة لكل من أملانيا والصين يبين الشكل أعاله إنتاج الكهرباء من املصادر املتجددة والغير  

( نالحظ أن الجزائر هي أكثر بلد استهالكا للوقود األحفوري إلنتاج 2014-2000والجزائر خالل الفترة)

٪ في إنتاج 1الكهرباء ثم تليها الصين وأملانيا، ونجدها األضعف في املجموعة بنسب صفرية لم تتعدى  

ة قوانين واهتمام املراكز واملؤسسات  االقتصادية بهذا  الكهرباء من املصادر املتجددة رغم صدور عد

املقابل نجد الصين في فترة قصيرة استطاعت أن تحقق أرقام معترف بها عامليا في   املجال، لكن في 

مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ونفس الش يء بالنسبة ألملانيا من بين قادة العالم في الطاقة  

ن اإلجراءات التي قامت بها الجزائر قد باءت بالفشل وسنحاول إعطاء  املتجددة، من هنا نستخلص أ 

 حوصلة عامة حول أهم الجهود التي بذلتها لتطوير استغالل الطاقة املتجددة. 

ائر في مجال الطاقات املتجددةالجراءات  1.3.3        :التي قامت بها الجز

القوانين  1980وضعت الجزائر منذ سنة    بتنظيم وتطوير مجال استخدام   بعض  املتعلقة 

الطاقة بما فيها الطاقة املتجددة وإجراء تعديالت وتشريعات تنظيمية ومنح امتيازات مالية وجمركية 

 وجبائية للمستثمرين الراغبين في االنخراط في مختلف فروع الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية. 

82 79 80 82 81 81 82 82 80 80 79 81 77 77 74

99 99 99 99 99 98 99 99 99 99 99 99 98 99 99
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 القانوني: الطار  . أ

في   • القانون رقم  28/07/1999  بتاريخ (:1999)الطاقة  التحكم    09/ 99تمت املصادقة على 

إلى  التوجه  خالل  من  الدفيئة  الغازات  انبعاث  وتخفيض  الطاقة  استهالك  بترشيد  املتعلق 

 استهالك الطاقات املتجددة. 

على   05/02/2002في    املؤرخ   01/02ينص القانون رقم (:2002) والغاز  ج وتوزيع الكهرباء  إنتا •

تحرير قطاع الكهرباء وذلك بفتح املجال أمام الراغبين في إنتاج الكهرباء من املصادر املتجددة 

وتوصيلها إلى الشبكة الوطنية مع منحهم تعريفات تفاضلية واملحافظة على مهام الخدمات 

 .(Algérie, 2016, p. 26) العمومية لنقل الكهرباء والغاز 

تم صياغة برنامج وطني لترقية الطاقات املتجددة خدمة (:  2004)املتجددة  ترقية الطاقات   •

وينص   04/08/2004الصادر في  04/09ألغراض التنمية املستدامة املؤطر ضمن القانون رقم  

في  االستثمارعلى إنشاء مرصد وطني للطاقات املتجددة يعمل على ترقيتها وتطويرها وتشجيع 

 هذا املجال.  

الطاقة   • املداخيل ت(:  2011)املتجددة  تمويل  من  املتجددة  الطاقة  تمويل  إلى  التنويه  م 

 .11/11ضن القانون رقم  2011/ 18/07الضريبية البترولية في 

 مراكز البحث املتخصصة في الطاقات املتجددة: . ب

املتجددة منها من   توجد بالجزائر عدد من املراكز والوكاالت الوطنية املهتمة بمجال الطاقات

إشراف   تحت  العلمي   وزارةهي  والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  تابع  آلخر  والبعض  واملناجم  الطاقة 

 نذكرها كما يلي:

الجديدة   • الطاقات  الطاقة   (:CDER)واملتجددة  مركز  مجال  في  ومعالجتها  املعطيات  جمع 

الحيوية، والكتلة  الجوفية  الحرارة  وطاقة  والرياح  إنتاج إ  الشمسية  لتطوير  البحوث  عداد 

 هذه الطاقات 

للطاقات   • الجزائري  والتدقيق   (:IARE)املتجددة  املعهد  واألمن  الهندسة  في  التكوين 

 الطاقوي وتسيير املشاريع. 

ائرية للطاقات   • شراكة مل بين سونطراك وسونلغاز وشركة   (:NEAL)الجديدة  الشركة الجز

SIM  :برمجة وإنجاز املشاريع املرتبطة بالطاقة   املتخصصة في املواد الغذائية من بين مهامها

 ها وإنشاء قطب للبحث في الطاقة الشمسية. املتجددة سواء في الجزائر أو خارج
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  الجراءات التحفيزية: .ت

الطاقات   مجال  في  املعترضة  التحديات  وملواجهة  والشركات  الخواص  مبادرات  لتشجيع 

املتجددة والنجاعة الطاقوية قام املشرع الجزائري بوضع إطار قانوني يعمل على الدعم املباشر  

للطاقات   املباشر  وتوفير  والغير  املحلي  املنتج  تشجيع  هو  اإلجراءات  هذه  من  والغاية  املتجددة 

 :(134، صفحة 2017)محمود،  شروط مربحة للمستثمرين ومن بين هذه التحفيزات نذكر مايلي

املتجددة وفق ٪ من عوائد املحروقات لتمويل الصندوق الوطني للطاقات  1تخصيص نسبة   •

 .2011ما جاء في قانون املالية الصادر في جويلية 

 منح قروض بدون فوائد وضمانات من طرف البنوك واملؤسسات املالية. •

مجال   • في  الجزائر  داخل  األجهزة  صناعة  في  املستعملة  املصنعة  النصف  املنتجات  دعم 

الطاقات املتجددة من خالل تخفيض الحقوق الجمركية والرسم على القيمة املضافة عند 

 . االستيراد

التكنولوجيا  • على  بناءا  السعر  تحديد  ويتم  املنتج  طرف  من  املتجددة  الطاقة  شراء  ضمان 

املؤرخ في  25/14املستخدمة ونسب استهالك هذه الطاقة وهذا حسب ما جاء في القانون رقم

على نظام الطاقة   اعتماداوتقديم تعرفة لكل مستثمر يرغب في إنتاج الكهرباء    2004سنة  

 الشمسية الهجينة.

 املشاريع املنجزة وقيد النجاز:  2.3.3

حققت الجزائر العديد من املشاريع في مجال الطاقة املتجددة بمختلف واليات الوطن أكثرها 

بالجنوب بسبب توافر أغلبية الطاقة الشمسية بهذه املنطقة، وتم استهالك هذه املوارد الطاقوية 

 : 2012املنحنى التالي وفق إحصائيات سنة املتجددة في مختلف املجاالت سيتم توضيحها من خالل 

 الطاقة املتجددة حسب كل مجال )الواط( ك: استهال6الشكل 
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  (134، صفحة 2017)بوزيد سفيان،   املصدر:

يتضح من خالل املنحنى أن أغلبية استعماالت الطاقة املتجددة موجهة لكهرباء املنازل بنسبة  

العمومية  50تفوق   واإلنارة  املياه  ضخ  تطبيقات  من  كل  على  توزيعها  تم  املتبقية  والنسب   ،٪

موزعة ما بين الطاقة الشمسية    2353 واالتصاالت وغيرها من التطبيقات وبلغت االستطاعة الكلية  

 كلها مقدرة بالواط.  73 وطاقة الرياح بقدرة  2280بقدرة 

اإلشعاعات   متجددة ألن  طاقة  أي  من  أكثر  الشمسية  بالطاقة  الجزائرية  الحكومة  اهتمت 

ساعة إشعاع في السنة وهو أعلى مستوى إلشراق    3000الشمسية في الصحراء الجزائرية تصل إلى  

ومن بين املشاريع نذكر ما تم الشروع في إنجازه وفق    (152، صفحة  2012)حدة،    الشمس في العالم

  :(185-155، الصفحات 2013)جامعة الدول،  (2014-2011)برنامج 

من قبل شركة سونلغاز من أجل اختبار كافة أنواع الخاليا الشمسية   املنفذمشروع غرداية   •

 .1100mg األحادية ومتعددة البلورة في محطة شمسية ذات قدرة

والغاز بحاس ي الرمل الذي يعمل على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية    mg150مشروع   •

شركة  ) مع  بالشراكة  هجينة(  مساهمة    NEAL & ABENERمحطة  بلغت  الطاقة وقد 

 .mg 30الشمسية

 .mg1بقدرة  2013محطة الخاليا الشمسية بغرداية والتي كانت قيد اإلنجاز في سنة   •

ب   • تقدر  مركبة  بقدرة  وتندوف  وتمنراست  إليزي  من  بكل  شمسية  تحت   mg25 محطات 

 إشراف شركة سونلغاز.

  ب العليامنزل بالطاقة الشمسية بمنطقة الجنوب والهضا  2554قرية أي حوالي    16تزويد   •

 . 5mgبقدرة 

1353

288
48 498

166

التزويد بالكهرباء

الضخ

إنارة عمومية

اتصاالت

تطبيقات أخرى 
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لتلبية   mg343بقدرة    2014الشروع في إنجاز مشاريع كهروضوئية حسب ما تم برمجته في سنة   •

إلى   اإلجمالية  القدرة  لتصل  الكهرباء  على  املتزايد  الشمسية   mg3200الطلب  األنظمة  من 

 الكهروضوئية. 

قدرة  • إلى  للوصول  الدراسة  قيد  في  وهي  بقاملة  الجوفية  الطاقة  على  اعتمادا  محطة حرارية 

 . 5mgمركبة تقدرب  

 .0mg2وأخرى بخنشلة تقدر بقدرة  10mg مزرعة رياح بأدرار بقدرة  •

مشروع قيد التنفيذ في مجال اإلنتاج الحراري موجه لقطاع السكن وتم تخصيص مساحة  •

 األلواح الشمسية بغرض استهالكها لتنفيذ هذا املشروع. من  2مألف  300

أفق   بلوغ    2030في  إلى  الجزائر  إلى    mg17475تطمح  اإلجمالية  القدرة   mg22000لتصل 

والحرارة   الحيوية  والكتلة  الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  من  كل  على  كماموزعة  هي    الجوفية، 

 موضح في الشكل التالي: 

 ( MG)  2030الطاقة املتجددة في أفق  :8الشكل  

 
Source   :   (Algérie, 2016, p. 9) 

 تحليل النتائج: .4 

 وبعد تحليلنا ملختلف محاور هذه املداخلة توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها:

يواجه   • تحدي  أهم  هو  األحفوري  الوقود  استهالك  حدة  من  الصناعية التخفيف  الدول 

٪.  95٪ وقد تصل إلى  80والنفطية التي تعتمد على استهالك وتصدير هذه الطاقة بنسب تفوق  

الدول   العاملية لكن لم تستسلم بعض  الطاقة  الطاقة األحفورية على حصة  رغم استحواذ 

هرباء أمثال البرازيل والهند والصين و الو.م.أ في تطوير واستغالل الطاقات البديلة إلنتاج الك

 في مختلف فروع هذه الطاقات وتلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايدة. 
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الخاليا الشمسية الرياح الحرارة الشمسية التوليد املشترك للحرارة والكهرباء الكتلة الحيوية الحرارة الجوفية
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وتركيب  • الشمسية  األلواح  تصنيع  في  العاملي  السوق  على  قصير  وقت  في  الصين  هيمنت 

بتنفيذ   تالتوربينا االلتزام  في  والجدية  الصارم  العمل  إلى  راجع  الرياح  من  الطاقة  لتوليد 

انبعاث  في  تسببها  وراء  باملسؤولية  برامجها وشعورها  في  إليه  التخطيط  تم  ما  وفق  املشاريع 

 الدولي. لصندوق النقد  2014حسب إحصائيات سنة  co2مليون طن من غاز 10حوالي 

مجال • في  أملانيا  يميز  ما  بالطاقات   أهم  فقط  خاص  قانون  وجود  هو  املتجددة  الطاقات 

الذيEEG)املتجددة   الطاقة   (  من  حصرا  الكهرباء  لإلنتاج  مالية  حوافز  طياته  في  يحمل 

الكهرباء من   باحتراماملتجددة وإلزام املستثمرين   للمحافظة على أسعار  في السوق  حصتهم 

 الطاقات املتجددة. 

الجزائر في مجال الطاقات املتجددة إال أنها تبقى متواضعة ودون رغم اإلجراءات التي قامت بها   •

املستوى املطلوب ألن وفرة الطاقة التقليدية بهذا البلد هي من ساهمت في تأخر العديد من 

 مشاريع الطاقة البديلة. 

 . خاتمة: 5

من  لها  ملا  األحفورية  للطاقة  بديل  كحل  استثمار  فرصة  أعظم  املتجددة  الطاقات  تمثل 

ئص تخدم أهداف التنمية املستدامة جعلتها محل اهتمام أصحاب القرار وصانعي السياسات  خصا

االقتصادية والسياسية واملعنيين بالبيئة، ونظرا للفوارق الكبيرة ما بينها وبين الطاقة التقليدية التي  

إلى تطوير    أدت إلى اإلضرار بمختلف النواحي االجتماعية واالقتصادية والبيئية انطلقت بعض الدول 

واستغالل الطاقات البديلة للتخفيف من حدة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للوفاء بتعهداتها 

املناخ هذا من جهة ومن جهة أخرى كونها   بتغير  الدولية املعنية  في معظم االتفاقيات  وفق ما جاء 

هذه الطاقات وخصوصا مشاريع مربحة وغير مكلفة إذا ما قورنت بالوقود األحفوري لبساطة تحويل  

الطاقة الشمسية إلى أشكال مختلفة من الطاقة وتوفر عامل األمان للعاملين في هذا املجال باإلضافة 

إلى فك العزلة عن املناطق النائية التي تنعدم فيها أساسيات الحياة من إضاءة وتدفئة بسبب وجود  

   .هذه الطاقة على مقربة من املجتمعات التي تستهلكها

املتجددة   ونظرا الطاقات  إلى  الصاعدة  املتقدمة واقتصادات األسواق  الدول  لتوجه معظم 

من  بالتخفيف  الطلب  تزايد  إلى  باإلضافة  البعيد  املدى  في  األحفوري  الوقود  عن  التدريجي  للتخلي 

ة  انبعاث الغازات الدفيئة يتعين على الدول النفطية بما فيها الجزائر إعادة النظر في سياستها الطاقوي

وعليه نقترح بعض التوصيات التالية الخاصة بالجزائر والتي تم بناءها استنادا على تجارب دولية  

 ناجحة في مجال الطاقات املتجددة: 
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تحفيز القطاع الخاص على الشراكة في مجال الطاقات املتجددة من خالل رفع نسبة التمويل  •

مالية تحفيزات  وتقديم  املتجددة  الطاقات  لصندوق  الشروط   املوجهة  وإلغاء  وتشريعية 

 التعجيزية الخاصة بالبيروقراطية.

العمل بشكل مكثف وجماعي بين أصحاب القرار والراغبين في االستثمار في الطاقات املتجددة  •

محكمة  خطة  وضع  خالل  من  معينة  زمنية  فترة  خالل  تنفيذها  املبرمج  املواعيد  واحترام 

كانيات املتوفرة من املوارد الغير القابلة للنضوب في تتماش ى مع البيئة االقتصادية للبالد واإلم

 كل والية من واليات الوطن.

رفع الدعم تدريجيا على إنتاج الكهرباء من الطاقة التقليدية وفرض ضرائب على الكربون لكل  •

 من يتجاوز حد معين من استهالك الوقود األحفوري. 

إلنتاج الطاقات املتجددة للسماح بشركات تطبيق مبدأ املصلحة العامة وتحديد سقف معين   •

للمحافظة على أسعارها حتى تصبح  الطاقة  احتكار هذه  السوق وعدم  إلى  بالدخول  أخرى 

 منافسة للطاقة التقليدية. 

سابقة التي أدت إلى تراجع معدل نمو أغلبية الدول النفطية النفطية  الزمات  األ االستفادة من   •

تنف في  الجزائر والشروع  فيها  لها  بما  يكون  أن  املتوقع  والتي من  املتجددة  الطاقة  يذ مشاريع 

 واجتماعي وبيئي ضعف املردود الذي نحصل عليه من الطاقة األحفورية.  اقتصاديمردود 
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 آليات النهوض بالسياحة العالجية في الجزائر على ضوء تجارب دولية رائدة 

Mechanisms for the advancement of medical tourism in Algeria in the light 

of leading international experience 

 1تحانوت خيرة
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 : ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على واقع السياحة العالجية في الجزائر انطالقا من املقومات التي   

أهم   ضوء  على  وتطورها  توسعها  دون  تقف  التي  واملعوقات  املشاكل  على  الضوء  تسليط  وكذا  تمتلكها 

 ن السياحة في بالدنا.التجارب الدولية في هذا املجال واقتراح بعض اآلليات الكفيلة بالنهوض بهذا النوع م

العالجية  يعود إلى جملة   السياحة حجم في واضحال تراجعأن العدة نتائج أهمها  توصلت الدراسة إلى  

 ما وهو  التسيير،و  االستغالل سوء  في املتمثلة أساساو  السياحة، من  النوع هذا  تواجه التي العراقيل  من

 . السياحة من  النوع بهذا للنهوض الهيكليةو  الفورية اإلصالحات من  جملة يتطلب

 ، تجارب دولية، الجزائر. آليات  معوقات،، السياحة العالجيةكلمات مفتاحية: 

  JEL  :Z32 اتتصنيف

Abstract:  

This study aims to find out the reality of medical tourism in Algeria based on the assets 

it possesses, as well as shed light on the problems and obstacles that stand in the way of its 

expansion and development, in the light of the most important international experiences in 

this field. 
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The study reached several results the main one is that the apparent decline in the 

volume of therapeutic tourism is due to different obstacles, most notably the mismanagement, 

which requires a series of immediate and structural reforms to promote this type of tourism. 

Keywords: Medical; obstacles; mechanisms;  international experiences; Algeria. 

Jel Classification Codes : Z32  

 

 : مقدمة.  1

 دورا تلعب ألن تؤهلها هائلة طبيعية بإمكانيات تزخر  التي العالم دول  من الجزائر تعتبر 

 في واضح تراجع إلى يشير  الواقع أن إال والدولي، املستوى اإلقليمي على العالجية السياحة في رئيسيا

 سيتم الدراسة هذه ومن خالل الجانب هذا في كبير  وتدهور  الجزائر في العالجية السياحة حجم

 . تطويره سبل إبراز ومحاولة الواقع، هذا على الوقوف

 :شكالية البحثإ 1.1

 التالية:إلشكالية ا  طرح مما تقدم يمكن انطالقا

اقع هو ما    ؟، وتطويرها اآلليات الكفيلة بالنهوض بها هي وما ، الجزائر؟ في العالجية السياحة و

 املجال؟ من تجارب الدول التي أصبحت رائدة في هذا  وكيف يمكن االستفادة

 :البحث  أهداف   2.1

 مجموعة دراسة خالل من الجزائر في العالجية السياحة واقع إبراز إلى البحثية الورقة تهدف

 .والدولية  التجارب العربية من

 :  بحثال فرضيات    3.1

 .ستثمار في مجال السياحة العالجيةباال   الجزائر مقومات طبيعية، تسمح لها  األولى: تمتلكالفرضية  

 . طور السياحة العالجية في الجزائرعوائق تحول دون تعدة مشاكل و  هناكالثانية: الفرضية 

 .  العالجية في الجزائروض بالسياحة عدة آليات يمكن للجزائر إتباعها للنه: هناك الفرضية الثالثة

، أن تستفيد من تجارب عدة دول أصبحت رائدة في مجال السياحة : يمكن للجزائرالفرضية الرابعة

 جية. العال 
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 :بحثال منهج      4.1

 لهذا املناسب  املنهج  باعتباره التحليلي، الوصفي  املنهج على الدراسة  هذه في االعتماد تم 

 .الدراسات من النوع

 : بحثالتقسيمات      5.1

 : محاور رئيسية ثالث قسمت هذه الدراسة إلى لقد

 املحور  في التطرق  تم حين في ،وتطورهاللسياحة العالجية   مفهوم  إلى األول  املحور  في التطرق  تم   

 البحث في  خصوصيات خالل من الدول الرائدة في هذا املجال في بعض العالجية السياحة إلى الثاني

مشاكلها في العالجية السياحة واقع لدراسة األخير  املحور  خصص حينفي   ،تجاربها  ، الجزائر، 

 . املتطرق إليهارب على التجا تطويرها بناء  معوقاتها  وآليات 

 أنواعها   وأهممفهوم السياحة العالجية   .2

 محل من األفراد انتقال عنه ينجم مسبقا، واملسطر الهادف النشاط السياحة تعتبر 

 لسياحة الواقع  في و السنة، عن تقل و عن اليوم تزيد لفتراتو  حدودها خارج إلى األصلية إقامتهم

نوع  كل يتميز حيث،  الخ...العالجية الشاطئية، الثقافية، الدينية الترفيهية،  :منها أنواع عدة

 على تقوم أنها كما الطبيعية مقوماتها علىاعتمادا   آخر نوع في تتوفر التي تلك غير  بخصائص

مشتركة، جهة من تعتبر  العناصر من مجموعة  هذه بين فصل نقطة أخرى  جهة من و عناصر 

 .  املرافقة الخدمات و املادية البيئة ،السائحفي:  العناصر هذه وتتمثلاألنواع، 

العالجية، فيختار األشخاص أن يسافروا إما    والسياحةدة بين الصحة  كما توجد عالقة وطي

قامة في بيئة خالية  يأتي هذا من خالل  اإلو   ،ة أو من أجل الوقاية من األمراضمعينللعالج من أمراض  

امللوثات تجدمن  على  يساعدهم   ما  املقومات  من  وتمتلك  نشاطهم،  أنفسهميد  عن  والترويح   ، ،

، مما يجعل السياحة كنشاط   ود صحي على القائم  بهالها مرد   واستجماميفالسياحة كنشاط ترويحي  

 . ن السياحة العالجيةعام  تحتوي على مضمو 

مختلفة، من وجهات نظر    وأنواعهاتعريف السياحة العالجية  قد تناول الكثير من الباحثين  

طرقه  و هتم البعض بوسائل العالج  ، في حين احيث ا تطرق البعض إلى تصنيف املنتجعات العالجية

 . ضيع ذات الصلة بالسياحة العالجيةمن املوا وغيرها

 : تعريف السياحة العالجية  1.2
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يلي بعض التعاريف التي   وفيمااختلف العلماء على مدار التاريخ في تعريف السياحة العالجية  

 العالجية: أعطيت للسياحة 

 الروماتيزمية كاألمراض األمراض بعض  أن اإلنسان  عرف أن منذ العالجية السياحة عرفت

 العالجية الخواص اكتشفت ثم خاص، بمناخ تتميز  معينة أماكن إلى  باالنتقال تشفى والصدرية

 ما كلو  تامة، صحة في أو ناقها، أو مريضا يكون  أن إما هذه الحاالت في السائحو  املعدنية، للينابيع

 مدة تتراوحو  العالج، مكان في نسبيا إقامته  تطول و  املتعب جسمهو  املرهقة، أعصابه راحة هو  يريده

 السائحين من النوع هذا إنفاق متوسط يزيد لهذا أسابيع، 4 - 2 بين ما عادة اإلقامة

 . (2006)أيمن منصور و قاسم النعيمي ،  .مرات 10 بمقدار العادي السائح إنفاق متوسط عن

 الطبيعية املصادر باستخدام الصحة تسهيالت  تقديم بأنها للسياحة العاملي االتحاد عرفها و   

 .(9971)درويش،  املناخ املعدنية املياه خاص وبشكل للدولة،

فقد عرفتها بأنها  انتقال السائح من بلده األصلي داخل أو خارج وطنه   بهدف    حسن،أما هالة   

و تعالى بصورة طبيعية    انه االستفادة  من العناصر أو القيم العالجية الطبيعية التي أوجدها هللا سبح

 . (2008)السيد، في مناخ أو مياه أو تربة البلد املستضيف 

حيث ريف متفق عليه للسياحة العالجية  بأنه ال يوجد تع، ترى  حين أن منظمة الصحةي  ف

 . بلد آخر نتيجة اختالف طرق القياسبلد إلى  من يختلف 

بعض الدول تقوم باإلحصاء من خالل دخول املرض ى األجانب إلى املستشفيات، بينما تقوم دول     

 .البالدأخرى بإحصاء النسبة منذ دخول السائح املريض إلى 

 أجزاء إلى بلده من املرء سفر تعني " :بأنها كوستاريكا في العالجية السياحة هيئة كما عرفتها 

 (.2014)لهمود،  خاص جديد طبي عالج عن بحثا العالم من أخرى 

الذي من أنواع السياحة    التعريفات السابقة، أن السياحة العالجية نوع مستقليتضح من  

، مما يتطلب توافر شروط أساسية لألفراد املترددين  األفراد األماكن املخصصة للعالج يتعلق بارتياد

 . هذه األماكنفي  واملقيمين

 : السياحة العالجية   أنواع  2.2

 هي: و ث أنواع من السياحة العالجية ثال  هناك

 الطبية:  السياحة :أوال 
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دف القيام بمعالجات جراحية محددة، بههي التوجه إلى إقليم يشتهر بدوره للعالج من أمراض   

منخفضة بكلفة  عاليةو نسبيا    طبية  البلد    بجودة  في  تتوافر  باهظة ال  بكلفة  ولكن  متوفر  أو  األم 

سائح  ، وفي النهاية يحتاج العمليات التجميل بأنواعها ...الخاألعضاء و   وزراعة كجراحة القلب املفتوح  

احية  األخرى  يمارس خاللها بعض األنشطة السي  د املنتجعات ربما  حفي أإلى فترة من النقاهة يقضيها  

 . وفقا لحالته الصحية

بو   الطبية  السياحة  و تعتمد  مراكز  توافر  على  األولى  مجهزة مستشفيالدرجة  حديثة  ات 

ات إلى درجات أو املستشفي يتم تقسيم  ، و ةــــــــــــــــــــــــــــــــوادر طبية خبيرة ذات كفاءة عاليكبأحدث التقنيات و 

 .للمرض ىدمات والتسهيالت املقدمة قطاعات حسب الخ

 :االستشفائية   ثانيا: السياحة

التي أوجدها هللا   والكبريتيةالينابيع املعدنية    مثل:العناصر الطبيعية  في العالج      تعتمد على 

يفتقدها السائح في طبيعة بلده األصلي     والتيبصورة طبيعية في جو أو مياه بلد أخر    وتعالىسبحانه  

في أماكن تعرف   ةوالروماتيزميدية إلى تعويضها بغرض االستشفاء من بعض األمراض الجل ويضطر، 

 . (2015)شربتجي، أو املنتجعات   SPAباسم 

 الوقائية: السياحة  ثالثا:

 ،العقلو  للجسم الطبيعي األداء مستوى  رفع   إلى    تهدف سياحية برحالت السائح يقوم وفيها

 يقوم حرة الوقائية السياحة تكون  قدو  ذلك، مقومات فيها تتوفر أماكن في إلقامة   خالل من ذلكو 

طبي دون  حر بشكل إرادته بمحض الفرد ابه منظمة.  وقائية سياحة تكون  قدو  منظم، إشراف 

   (2008)سليمان ، 

 تطور السياحة العالجية في العالم على ضوء تجارب دولية رائدة. 3

ملنظمة ففي الثانية، العاملية الحرب منذ متواصل نموا ككل السياحة قطاع شهد  تقرير 

 2012 عام في  مليار بلغ الدوليين السياح عدد أن إلى أشارت املتحدة لألمم التابعة العاملية السياحة

 ومن ،1995 عام في مليون  528و 1980 عام في مليون  277و ،1958 معا مليون  25 ب مقارنة

 . 2030  عام  بحلول  وافد مليار 1,8 إلى ليصل مليون سنويا 43 بنسبة بالزيادة يستمر أن املتوقع

 عامي  بين ةـــــــوالناشئ النامية االقتصاديات إلى املتجهين السياح عدد في املتوقع النمو  أن كما

السياح ضعف  هو  2030و 2010  وأمريكا أوروبا(   املتقدمة االقتصاديات إلى املتجهين عدد 
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 أن كما املتقدمة، للدول  باملائة 2,2 ب مقارنة باملائة 4,4 إلى األول  يصل أن املتوقع فمن ،) الشمالية

الزيادة  تصل أن املتوقع من حيث الهادي، واملحيط آسيا في تكون  أن املتوقع من نمو  نسبة أعلى

 في االقتصادي التطور  ويعتبر  ،2030 بحلول  مليون  535 إلى ليصل مليون، 331 إلى السنوية

 .السياحة الطلب على يحفز بدوره الذي املنطقة

 السكن على  السياح وإنفاق السياحة إيرادات في زيادة يعني الوافدين السياح عدد في الزيادة

والترفيه  والنقل والشراب واإلطعام  املستقبلة االقتصاديات يحفز ما وهذا والتسوق، املحلي 

 آسيا شرق  جنوب املثال حصلت سبيل على  2011 عام في االقتصادي، والنمو  العمل فرص وتحفيز 

بوزرب  السياحة ) عائدات من دوالر مليار 23 على آسيا جنوب حصلت حين في دوالر مليار 82 على

 .(2017عمر عريس،  ،خير الدين

 يأتون   سائح مليون  505 أو باملائة 51 نسبته ما أن إلى البيانات  السياحة من الغرض حسب

 صحية ابـــــــــــــــــــــــــــــــــأسب أو األقارب و  األصدقاء لزيارة باملائة 27 ،العطلةو والترفيه   الفراغ وقت لقضاء

 .محددة غير  باملائة ألسباب 7و املهنيةو  التجارية ألعمال باملائة 15 ودينية،

 العدد ألن والصحية العالجية السياحة سوق  حجم أو إحصائيات استخالص الصعب من 

أغراض مخفيا يكون  أن يمكن الحقيقي  على تصنيفهم يتم الذين املسافرين بعض أخرى، في 

البعض خاصة العالج، بغرض الواقع في يكونون  قد والترفيه التسلية أساس  يكشفون  ال أن 

 تجميل  عمليات إجراء بصدد كانوا إذا سيما ال طبي إلجراء جاءوا أنهم بصراحة

(Pasadilla ،2014) . 

 العالجية: نماذج دولية رائدة في قطاع  السياحة  1.3

 العالجية السياحة خارطة على هامة مكانة لها تحجز أن العالم دول  من العديد تمكنت  

تحوزها  وأيضا   املادية ،الطبيعية للخصائص نظرا التي   األقطاب أحد منها جعلت والتي البشرية 

 للسياحة مركزا تصبح جديدة من الدول أن مجموعة  كما استطاعت  العالم. حول  للعالج الرئيسية

 .وتركيااألردن   مثل  العالم دول  مختلف  من السياح تجذب وأن العالجية،

 العالجية  السياحة في الرائدة الناشئة : الدول 1الجدول 

 األسواق الرئيسية الجاذب الرئيس ي  البلد 

 الوجه، شد الثدي، عمليات البرازيل 

 األنف  تجميل

 الجنوبية  أمريكا
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 والعناية التجميل جراحة كوستاريكا

 باألسنان 

 األمريكية  املتحدة الواليات

 األوروبي االتحاد باألسنان  العناية املجر

 األمريكية، املتحدة الواليات والعظام القلب عمليات الهند 

 األوروبي واالتحاد كندا،

 األوسط الشرق  الخاصة  الحروق عالج ماليزيا

 األمريكية  املتحدة الواليات باألسنان  العناية املكسيك

 والشرايين، القلب جراحة سنغافورة 

 والجهاز الكبد أمراض

 العيون، الهضمي، أمراض

 األمراض العظام، جراحة

 العصبية.

 اآلسيان 

 الفقري، العمود جراحة كوريا

 السرطان عن الكشف 

 التجميلية.والعمليات 

 األمريكية  املتحدة الواليات

 األوروبي االتحاد العيون  جراحة تركيا

 
Source: Gloria Pasadilla, Medical and Wellness Tourism: Lesson from Asia; International Trade 

Centre, 2014, p 7. 

 

 السياحة العالجية في األردن: 1.1.3

 بين دول العالم في مجال السياحة العالجية في السنوات األخيرة؛  
ً
 مرموقة

ً
احتلت األردن مكانة

مات العالج الطبيعي؛ من مياٍه   بة تتوفر فيها كلَّ مقوا
ا

ع به من مناٍخ معتدل، وطبيعٍة خال وذلك ملا تتمتَّ

تق مجال  في  النوعية  القفزة  أنا  كما  بركاني،  وطيٍن  باألمالح،  غنية  ة  الطبية، حارا الخدمات  ديم 
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زة في مجاالت جراحة القلب والجراحات الدقيقة،   ر الكوادر الطبية املختصة واملتميا
ا
ة، وتوف والصحيا

ومتاحة   مناسبة   
ً
وعالجية  

ً
سياحية  

ً
وجهة جعلها  العالم؛  بدول   

ً
مقارنة  

ً
نسبيا تكاليفها  وانخفاض 

الخا املرتبة  يحتلُّ  األردن   
أنا إلى  اإلشارة  وتجدر  الشرق  للجميع،  مستوى  على  واألولى   

ً
عامليا مسة 

 . فريقيا كوجهٍة للسياحة  العالجيةاألوسط وشمال إ

العالجية،   السياحة  مجال  في  العالم  دول  بين   
ً
ا مهما  

ً
ومحورا  

ً
واسعة  

ً
شهرة األردن  ت 

حققا

محلَّ  باإلضافة إلى تقديم مستوى خدمات عالجية متقدمة بأسعاٍر تنافسية؛ األمر الذي جعل منها  

ة أنحاء العالم؛ حيث يأتي حوالي 
َّ
اح من كاف ؛   300,000استقطاٍب للسيا

ً
  Tourism)سائح طبي سنويا

sector, 2020)    ي العالج واالستجمام في منتجعاتها الصحية التي تتوفر فيها جميع سبل وذلك لتلقا

ز طبية حديثة الرعاية واالهتمام من كوادر صحية ذات كفاءة عالية، ومستشفيات حديثة، ومراك

  ومتخصصة.

 في 
ً
، وترتيبها مع أفضل عشر دوٍل عامليا

ً
يعود السبب في تحقيق األردن للمرتبة األولى إقليميا

 (Medical tourism, 2020)، ومنها ما يأتي: سياحة العالجية لعدٍد من العواملمجال ال

قة  األمني والسياس ي، ومدن باملوقع الجغرافي، واالستقرار  تتميز األر     
ا
رونة التشريعات والقوانين املتعل

املستشفيات   من  العديد  توفر  األردنية.  الحدود  من  والخروج  الدخول  ومرونة  الصحي،  بالقطاع 

الخاصة باملعايير العاملية، باإلضافة إلى حصول غالبية مستشفيات األردن الحكومية منها والخاصة  

 على االعتمادات املحلية والدولية.

الة. توفر األجهزة الطبية واملعدات  كما تتوفر أنظمة التأمين الصحية بمستوياٍت متقدمة وفعا

النووي،   الطب  ومراكز  األشعة،  ومراكز  املتقدمة،  كاملختبرات  األردنية؛  املستشفيات  في  املتطورة 

اطٍق متعددة  في من  االستشفائيةومراكز عالج األورام، وغيرها. انتشار املنتجعات العالجية واملراكز  

امات ماعين، وغيرها. ارتفاع جودة الخدمات الطبية التي يتما تقديمها،  من األردن؛ كالبحر امليت، وحما

ي العالج،باإلضافة إلى انخفاض أسعار العالج، وانع ة االنتظار لتلقا ز الكوادر البشرية التي    دام مدا تميا

وتأهيلها ملستوى عاٍل  لهندسة الطبية،  تعمل في القطاع الطبي؛ كالطب، والصيدلة، والتمريض، وا 

 .املعرفة من العلم  

 :يلي فيما األردن في العالجية السياحة مناطق أهم وتبرز

   :امليت البحر •
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ارتفاع   يقع على  العالم؛ فهو  في  بقعٍة  امليت أخفض  البحر  م تحت مستوى سطح 410يعدُّ 

ز مياهه بامللوحة الشديدة التي تبلغ  %، باإلضافة إلى تميزها بإمكانية  31.5نسبتها حوالي البحر، وتتميا

ز مياهه بأنها تحتوي على   ار من الغرق، وتتميا  بمستوياٍت عالية    21الطفو وحماية الزوا
ً
 معدنيا

ً
ملحا

مياهه   د  تتفرا كما  والبوتاسيوم،  والبروم،  والصوديوم،  املغنيسيوم،  أمالح  ها  أهما ومن  التركيز، 

 ال 12باحتوائها على 
ً
شير الدراسات إلى أنا  ملحا

ُ
ُيمكن إيجادها في أيا تجمٍع مائي في الكرة األرضية، وت

فريدة؛  عالجية  ميزاٍت  ُيكسبه  شواطئه  على  املوجود  األسود  الطين  مع  امليت  البحر  مياه  اختالط 

كتنشيط الدورة الدموية، وتجديد خاليا البشرة، وعالج الحساسية، وتخفيف آالم املفاصل، األمر 

يج من الذي  للزوار  ونقطة جذب  العالم،  في  العالجية  األماكن  أهما  من   
ً
مكانا امليت  البحر  من  عل 

 ( 2020)الراحة و االستجمام ،  مختلف بقاع األرض.

 أكثر  من واحدة وتعتبر  عمان، من  الشمال  إلى كلم 100 - بعد على تقع :األردنية الحمة •

 التي العيادات بعضو  منتجع تأسيس تم لقدو  املنطقة،الحيوية  السياحيةو  العالجية املواقع

 يعانون  الذين مركز لألشخاص وهناك املنطقة، لتلك للزائرين الخدمات من العديد توفر

 الجلدية األمراض  من  العالج توفر مراكز على عالوة التنفس ي الجهاز في  مشاكلو  أمراض  من

 .املفاصلو  العصبي بالجهاز املتعلقة واألمراض

حمامات ماعين على أكبر منتجٍع سياحي عالجي في الشرق األوسط،   تحتوي :  ماعينحمامات   •

 جنوب العاصمة األردنية عمان، وتنخفض    58وتبعد حوالي  
ً
 عن مستوى   280كيلومترا

ً
مترا

الحرارة  ذات  وشالالتها  الحارة،  الكبريتية  الينابيع  مياه  تضمُّ  بكونها  وتشتهر  البحر،  سطح 

 في عالج العديد من األمراض؛ كاألمراض الجلدية، العالية التي ت
ً
 مهما

ً
 استشفائيا

ً
جعلها مركزا

 (2016)جمال،  وأمراض الدورة الدموية، وآالم املفاصل، وآالم الظهر، والعضالت، وغيرها.

عفرا  • ُبعد  حمامات  على   
ً
وتحديدا األردن،  جنوب  في  عفرا  حمامات  تقع  من   26:   

ً
كيلومترا

 من الينابيع الحارة املتدفقة التي يبلغ عددها خمسة عشر 
ٌ
محافظة الطفيلة، وهي مجموعة

، والغنية باملعادن والعناصر 
ً
 ( 2016)عبوي،   .االستشفائيةينبوعا

   :تركيا السياحة العالجية في  12..3
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   2019في النصف األول من العام   لقد شهدت السياحة  العالجية في تركيا
ً
 بنسبة كبيرةارتفاعا

وتستهدف الدولة استقبال مليون زائر بحلول نهاية  ،السياحة العالجية بهدففي استقبال الزائرين  

 .السياحة الطبيةمليار دوالر  من   3.5العام الجاري مع مدخول بقيمة 

 تركيا:أوال  : أنواع السياحة العالجية في 

، حيث استقبلت منشآت الرعاية السياحة الطبية لقد استقطبت تركيا ربع مليون زائر بغرض

 و  264صحية فيها  ال
ً
 بهدف السياحة الطبية في أول    138ألفا

ً
، وتستهدف 2019أشهر من العام    6زائرا

 .2019الدولة بلوغ مجموع عدد هؤالء مليون شخص بحلول نهاية العام الجاري 

 بهذا النوع من
ً
 متزايدا

ً
من املتوقع أن  ، إذالسياحة الطبية وقد أبدت الحكومة التركية اهتماما

 بذلك مجموع   3.5 ليصل إلى في تركيا السياحة العالجية يزداد مدخول 
ً
مليار    2.5مليار دوالر، متجاوزا

املاض ي   العام  نهاية  في  الذي سجله  تركيا2018دوالر  استقطبت  عندما  و  551،   
ً
،    748ألفا

ً
سائحا

من   أكثر  من  الصحية  120قادمين  العالجات  من  لالستفادة  وذلك   ،
ً
  بلدا

ً
جدا   . تركيافي    املتطورة 

 ( 2019السياجة العالجية في تركيا، )

بالن والخاص،  العام  القطاعين  إلى  تركيا  في  الصحية  الرعاية  نظام  لألجانب ينقسم  سبة 

تركيا إلى  يقدم  املسافرين  العام قد ال  القطاع  الخاصة ألن  الصحية  الرعاية  ، من األفضل اختيار 

 .أفضل املعايير 

أن العديد من عيادات التجميل واملستشفيات املتخصصة في هناك ميزة إضافية تتمثل في   

 . تركيا تقدم تسهيالت شبيهة بالفندق وتمنح العمالء بيئة مريحة ومناسبة لقضاء إجازتهم

وطب  القلب  وأمراض  الوراثية  واالختبارات  األعضاء  زراعة  في  مهمة  إنجازات  تركيا  حققت 

عفات املنخفضة لديهم. اسطنبول لديها أكبر شبكة األسنان، يشتهر األطباء األتراك بمعدالت املضا

عيادة العيون في العالم. هذه الصفات إلى جانب الخبرة العميقة في مجال السياحة تجعل تركيا في  

سهولة كافة الخطوات من تنقل وإقامة وكذلك     ولعل أهمها  .املقدمة في مجال السياحة الصحية

الكبير في دول أخرى   ة، وهي ميزة ليست متوافرة بالشكلسياحة وتنزه، بالتالي نحن أمام رحلة سهل

تركيا،   ليس بخالف  هنا  واملميز  الهامة،  االستشفاء  الينابيع وعيون  من خالل  الطبيعي  العالج  عن 

في  التواجد وإدخاله  في تركيا، فهي موجودة بكثرة طبًعا، لكن كذلك استغالل هذا  تواجدها فقط 

 إليه.  العالج بشكل مفيد لكل من يحتاجون 

 : السياحة العالجية في تركيا بعد أزمة كورونا ثانيا: ازدهار 

https://www.ilajak.com/blog/hair-transplant-turkey
https://www.ilajak.com/blog/hair-transplant-turkey
https://www.ilajak.com/blog/hair-transplant-turkey
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، فيروس كورونا عد اتخاذ البالد التدابير الصحية التي تعمل على وقاية الناس من الوقوع فيب

السياحة  بدأنا نرى عجلة الحياة االجتماعية واالقتصادية تعود بالدوران من جديد في تركيا، وها هي

تركيا في  العال الطبية  أنحاء  كافة  املرض ى من  بتخفيف أخذت تستقبل  الصحة  بعد إعالن وزارة  م. 

 .القيود الخاصة بها

تم من خالله تخفيف اإلجراءات الوقائية،  وزارة الصحة التركية هذا التعميم الذي أصدرته

ورفع القيود املفروضة التي تخص استقبال املرض ى من خارج البالد، ويشمل هذا التعميم املرض ى 

من   العالج،  31القادمين  تلقي  بهدف  هي  دولة  الدول  وليبيا  :وهذه  و العراق  أذربيجان، وجورجيا، ، 

وكوسوفو، وتركمانستان،   وجيبوتي،  وروسيا،  وأوكرانيا،  واليونان،  وكازاخستان،  وأوزبكستان، 

وشمال مقدونيا، وألبانيا، والبوسنة والهرسك، ورومانيا، وصربيا، وبلغاريا، ومولدوفيا، والصومال،  

ن، والجزائر، وأملانيا، وإنجلترا، وهولندا، وباكستان، وقرغيزستان،  والكويت، وقطر، والبحرين، وعما

 .وجمهورية شمال قبرص التركية

فيروس  وبالنظر إلى الطريقة الناجحة التي اتبعتها الدولة التركية في سبيل الحد من انتشار 

 إلى الواليات التركية ، قامت املديرية العامة للخدمات الصحية في وزارة الصحة بإرسال  كورونا
ً
تعميما

 :جميعها، ينص على ما يلي

السياحية  • سفرتهم  في  يرافقونهم  الذين  وأقاربهم  املرض ى،  على  املفروضة  القيود  تخفيف 

 .الصحية الدولية 

تحديد التدابير التي من ينبغي االلتزام بها، بالنسبة للمرض ى الذين يرغبون في تلقي خدمات  •

 .صحية في تركيا، ومرافقيهم

 .تحديد خطوات دخولهم إلى البالد خالل مرحلة مكافحة كورونا •

الصحية  • السياحة  قواعد  إطار  ضمن  الصحي،  والعزل  والعالج  االستشفاء  قواعد  معرفة 

 . الدولية 

القادمون بهدف   التركية، فإنه سيتمكن املسافرون  في تعميمات وزارة الصحة  ملا جاء   
ً
وتبعا

 :ل األراض ي التركية، من خالل البوابات الحدودية البرية التاليةالسياحة العالجية في تركيا من دخو 

 بوابة قابي قوله الحدودية مع بلغاريا •

https://www.ilajak.com/blog/corona-symptoms-causes
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 بوابة صارب الحدودية مع جورجيا •

 .بوابة خابور الحدودية مع العراق •

كما بإمكان املرض ى القادمين من الدول األخرى الدخول إلى تركيا، عبر املطارات التالية: مطار 

 .ومطار أسن بوغا بأنقرةإسطنبول، 

اقع   2.3 ائر  يبن الو  والتحديات:السياحة العالجية في الجز

 واملتقدمة الناشئة بالدول  مقارنة العالجية السياحة مجال  في واضحا تأخرا الجزائر تسجل

 الطبيعية باملوارد غنية الجزائر أن من الرغم فعلى  هذا املجال، في كبيرا شوطا قطعت التي األخرى 

 .الصحيح االستثمار بالشكل تم إذ تداركها يمكن والتي التحديات من جملة هناك أن إال

ائر :  3.1.2  مقومات السياحة العالجية في الجز

حاضنة  الطبيعة تبقى التي الطبيعية، الحمامات بعديد الجزائرية املناطق مختلف  تتمتع

 معدنية وحمامات  بأحواض بالدنا تزخر حيث الجمة، منافعها رغم أساسا مستغلة غير فهي لهاو

 تزال ال التي املستغلة غير  الحموية املنابع وتمثل السنة، مدار واملرض ى على السياح تجذب طبيعية

 مياه( الحموية املياه منابع عدد املحصاة ويبلغ املنابع من باملائة 60 يفوق  ما الطبيعية حالتها على

 قابلة لالستغالل وهي منبع 282 حوالي )مئوية درجة 30 حرارتها جةدر  تفوق  األرض جوف من تخرج

 الجزائر، بها تزخر التي الطبيعية املعدنية والحمامات األحواض مع عصرية حموية كمحطات

 .   كلم 1200 ل يمتد ساحلي شريط على توفرها عن ناهيك

ائر في الرئيسية العالجية السياحة املناطق 2.2.3  :الجز

 :يلي فيما الجزائر في العالجية السياحة مناطق أهم تبرز

 

 

  : بوحجر حمام . أ

 يقع واليات ثالث بين إستراتيجية منطقة في يقع حمام وهو  املعدنية الحمامات أشهر بين من

 سيدي مدينة من كلم 40 بعد وعلى وهران من كلم 60 بعد وعلى تيموشنت كلم من 20 - بعد على

 .  من البحر كلم 20 بعد على يقع كما بلعباس

  :الشاللة  حمام .ب
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 الطبيعي العالج املرض ى من العديد ويجد الجزائر، في قاملة والية من  كلم 25 بعد على يقع

الحمامات في التقليدي  تجري  التي بمياهه يتميز  الحمام وهذا الجزائر، في املنتشرة  املعدنية هذه 

 حرارة درجة من األرض باطن من  تبعث ومياهه الطبيعية الكلس ي، بالجبل متصل  صغير  مجرى  على

 من مياهه وتعتبر  ساخنة جدا، فهي ولهذا الواحدة، الدقيقة في لتر  6500 وتتجاوز  مئوية، درجة 96

براكين   بعد الحرارة درجة حيث من عامليا الثانية املرتبة على حصلت حيث العالم، في املياه أسخن

   .أيسلندا

  :ربي حمام .ج

 بمياه يتميز  وهو سعيدة، مدينة شمال كلم 11 بعد على ربي لحمام الحموية املحطة تقع

 ودرجة ثانية / لتر  6 بمعدل وتتدفق عالجية، خصائص ذات بمادة الكبريت غنية ساخنة طبيعية

 الروماتيزمية، األمراض لعالج فإنها مناسبة مياهه فوائد حول  املقدمة للتقارير ووفقا ،  ° 46 حرارة

 .  الهضمي الجهاز اضطرابات الجلدية، االضطرابات العصبية، االضطرابات

 :الصالحين حمام .د

 بسكر الصالحين حمام مركب طلبا األكثر بالجزائر املعدنية الحموية املركبات أشهر بين من

 ذات صحية خدمات يوفر ما  بقدر لخصوصياتها نظرا عدة  استشفائي  فرصا مياهه  توفر حيث  ،

يزال السواء على الطبيعي العالج  في واملختصين الزائرين املرض ى  عند وقبول  مستوى   حمام وال 

 الصالحين حمام مياه أثبتت فقد ، للمنطقة تطأ قدمه من  لكل األول  املقصد بسكرة الصالحين

الكبريت الحتوائها نظرا املزمنة األمراض من العديد بعالج منفعتها  وهي والكلور  والصوديوم على 

 الروماتيزم يتعلق بأمراض فيما سيما ال واإلصابات األمراض من عدد عالج في تساهم التي العناصر

  .النسائية األمراض وحتى والتنفسية الجلدية واألمراض

 

اقع 3.3.2 ائر في العالجية السياحة و  : الجز

 :التالية النقاط في الجزائر في العالجية السياحة واقع يمكن تلخيص

 للعالج واحد ومركز وطني، طابع  ذات معدنية حمامات محطات 8 باستثناءف  ضعف االستغالل .أ

 أنه كما تقليدية، بطريقة تستغل محلي طابع ذات حموية محطة  50يقارب   ما  يوجد البحر، بمياه
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 أن أي منبعا، 282 ضمن  من حمويا  منبعا 51 الستغالل االمتياز عقود منح تم  2015 - 2011 بين  ما

 (2015)مصطفى،  .تقليديةو  بسيطة بطرق  استغاللها يتم املنابع من فقط باملائة 18 حوالي

 أحد العالجية املراكز في  املقدمة الخدمات جودة ضعف  يعتبر    حيث  الخدمات و سيير تال سوء .ب

العالجية نجاح معوقات أبرز   التسيير  و الخدمة سوء عليها يطغى حيث الجزائر، في السياحة 

 الخدمة سوء أن إال للخواص، أصبح ملكا املثال سبيل على البليدة بوالية ملوان  فحمام الضعيف،

 يوجد فال  أنفسهم، املواطنين أيدي بين فيبقى العالج أما واإلقامة، النظافة  ناحية من عليه يطبع

 طبيعية جوفية بمياه  التمتع على  ملوان حمام خدمة لتقتصر املعدنية، باملياه  العالج في  مختص

 الوقوف بمجرد اإلرهاق من والتخلص للظهر،  الحادة اآلالم القضاء على على تساعد الحرارة عالية

 . سطيف  ڤرڤور بوالية بحمام بالنسبة األمر ونفس الزمن، من لفترة املاء ينبوع تحت

 مصاريف  تعويض من املواطن يستفيد التي السبعة الحمامات من جزء األخير  هذا أن فرغم

 حمامين، من متكون  ڤرڤور  فحمام للزائرين، واضح الخدمة وسوء أن اإلهمال إال بمياهها، العالج

 سيدي" اسم عليه أطلق فقد األول  أما مركب سياحي، شكل في تنشئته تمت والثاني تقليدي األول 

 ويتكون  قبل املواطنين،  من إقباال األكثر  ويعتبر  باملنطقة، الصالحين األولياء ألحد نسبة "الجودي 

 على يتوفر ال  لكنه بهما، خاص مدخل لهما منهما كل للرجال، وأخرى  للنساء ناحية ناحيتين، من

 مختص عالجي.

 الحمامات زيارة على  واملتعودين املنطقة، من  أشخاص  نصائح على  يعتمدون  إليه فالوافدون 

 38 فندقين، على ويتوفر بالشرق، السياحي التسيير  مؤسسة من قبل فيسير  الثاني أما .املعدنية

 كثيرة، نقائص وجود من إليه يشتكي الوافدون  لكن  التجهيزات، من وغيرها فيالت عائليا، مسكنا

حمام يفرون جعلهم ما والعطب، الكسر إلى وسائله بعض تعرض بعد تجهيزه إعادة كعدم  إلى 

  .املقدمة الخدمة طبيعة تفوق  تكاليف  دفع بعد التقليدي ڤرڤور 

 طاقات في عجز  إلى الفنادق يخص  فيما الواقع يشير   حيث  املكملة الخدمات وغياب ضعف  .ج

منها استجابة عدمو  االستقبال  سوء فيسجل النقل يخص فيما أما الدولية، للمعايير  الكثير 

 .الجوي  النقل خصوصا كبير  بشكل الخدمات

ائر  .4  آليات النهوض بقطاع السياحة العالجية في الجز

 االستفادة يمكن والتي  الدولية،  التجارب يمكن استنتاجها من التي من اآلليات العديد هناك

 :في الجزائر  العالجية السياحة تطوير في منها
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 : الدعم الحكومي 1.4

 خالل من العالجية، للسياحة كوجهة  للبلد الشامل التقدم في  الحكومة    تساعد أن يمكن

التأشيرات، تسهيالت  إلى إضافة القنصلية، مكاتب خالل من والتسويق التجارية، واملعارض منح 

للمهنيين الداخل إلى الحدود عبر  الحركة تسهيل  من الرفع إلى باإلضافة هذا الطبيين، بالنسبة 

 العالجية السياحة  دعم حكومةلل يمكن كما الضريبية،  الحوافز  خالل من الطبية املرافق مستوى 

 حجم زيادة جانب إلى هذا والطرق، كاملطارات التحتية البنية الختناقات التصدي خالل من

 املزيد بناء بدعم مطالبة  الحكومة أن كما الحموية، للثروات األمثل  واالستغالل  االستثمار الصحي

 .املال لرأس الواسع الجذب باملقابل يتطلب ما اإلقامة، وهو  وأماكن والفنادق املنتجعات من

  : العام الخاص القطاع بين الشراكة 4.2

 – الخاصة للجهات مكان وتوفير  الخاص القطاع داخل التعاون  تسهيل للحكومة يمكن

 من متآلف  عالجية سياحة فريق تجميع  في الهندية التجربة في  فمثال  أنشطتها، لتنسيق

والعقارات وكاالت الفنادق املستشفيات،  لتسهيل وهذا وغيرها،...اإلنشائية والصناعات السفر 

على الفرق  هذه العالجية، السياحة اتجاهات حول  املعلومات تبادل  ونشر أفضل دعوة تساعد 

 التنسيق أن كما  عالجية، سياحية صناعة تطوير وفوائد احتماالت بشأن للجمهور  املعلومات

 . ككل البلد معةوس جودة على الحفاظ في السياسات يساعد

 ضرورة التخطيط السياحي : 4.3

 فأصحاب املجال، لهذا اإليجابية اآلثار ملضاعفة حيوي  أمر  هو  السياحي التخطيط

حاجة املصلحة االتفاق إلى في  أو   تنويع عن فضال  املختارة، السياحية الوجهات على تحديد 

 املستهلكين، أمام الخيارات توفير  خالل من من السياح املزيد جذب أجل من السياحية املنتجات

 واملرافق البنية التحتية تعزيز عن فضال  الكافية املرافق وتوفير  إلنشاء التخطيط إلى باإلضافة هذا

 .القائمة

 تدريب املوارد البشرية : 4.4

 يعتبر  أيضا الطبية املهن ألصحاب واضحة توجيهية مبادئ ووضع البشرية املوارد تدريب

 .العالجية السياحة لتطويرهاما  مدخال 

 : تطوير مناطق السياحة العالجية 5.4
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 زيادة تساهم في التي واملكملة الضرورية بالخدمات املناطق هذه دعم خالل من ذلك ويتم

 . ككل االقتصاد تطوير وبالتالي املحلية، التنمية يدعم بما األجانب السياح تدفقات

 : خاتمة. 5

 دورا تلعب ألن تؤهلها هائلة طبيعية  بإمكانيات تزخر التي العالم دول  من الجزائر تعتبر                

 في واضح تراجع إلى يشير  الواقع أن إال والدولي، املستوى اإلقليمي على العالجية السياحة في رئيسيا

من هذا في كبير  وتدهور  الجزائر في العالجية السياحة حجم جملة  إلى  يعود  هذا   و   الجانب، 

 وهو  التسيير، و االستغالل  سوء في املتمثلة أساسا و السياحة، من النوع هذا تواجه التي العراقيل

 من االستفادةو   السياحة من النوع بهذا للنهوض الهيكلية و الفورية اإلصالحات من جملة يتطلب ما

 تتوفر التي املناطق في السياحي االستثمار تطوير على العمل خالل من وهذا هللا، وهبها التي الخيرات

حموية على  مستوى  إلى للوصول  الخاص القطاع مع التعاون  على العمل و  معدنية ومياه ثروة 

 من السياح جذب في الجوار دول  تستغلها التي الضائعة انتهاز الفرصة  األجانب باستقبال يسمح

 .خاصة بصفة الجزائر عامة بصفة العالم دول  مختلف 

 املراجع:. قائمة 6 •

 .2000، عالم الكتب أحمد الجالد ، البيئة و السياحة العالجية،  القاهرة: •

• ( أمنية،  التخصصات  (،2020فيراير,    15أحمد  وأهم  تركيا  في  العالجية   السياحة 

االسترداد  واإلجراءات  :من  2020أوت31،تاريخ 

https://aristanbul.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%

AD%D8%A9   

املقوما  • لهمود،  سليم  األشرف،أسعد  التجف  ملحافظة  السياحية  اكوفة،   ت  اداب  مجلة 

 .441،صفحة   2014سبتمبر 

رسالة  • سوريا.  في  العالجية  السياحة  لخلق  كمدخل  املتعلمة  املنظمة  بناء  شربتجي،  أولقا 

 .  47صفحة  ، 2015، كلية اقتصاد قسم ادارة األعمال،  جامعة حلب، دكتوراه

ية كمدخل  لتطوير القطاع السياحي، ،  نتمية السياجة العالج، عمر عريسبوزرب خير الدين •

قراءة في بعض التجارب الدولية الرائدة مع امكانية استفادة الجزائر منها، السياجة العالحية 

 .  10- 9ص ص  ، 0172القطاع السياحي، جيجل، الجزائر،و دوها في تطوير 



 

 العالجية في الجزائر على ضوء تجارب دولية رائدةآليات النهوض بالسياحة 

 

 

81 

 

• ( مصطفى،  الجزائر،  (،2015جوان,    22جميلة  في  املعدنية  االسترداد    الحمامات   7تاريخ 

، من سياحة و عالج: جميلة مصاطفى، الحمامات املعدنية في الجزائر.... سياحة 2020سبتمبر 

 www.greenarea.me/arوعالج، مقال متوفر على الرابط التالي: 

تم ،  ي فيها املرض الجسدي و العاطفياحية في األردن يختف أماكن سي  جهاد سمور)بال تاريخ(، •

 www.alghad.comاالسترداد من مجلة الغد: 

 رنا.أخمد جمال ، املعالم األثرية و االتاريخية في املحافطات و القرى  •

 .2016للحياني للنشر و التوزيع،املدن األردنية، مكة املكرمة، دار خالد ا و  •

درويش • الريان  جامعة  ماجيستير،  رسالة  األردن،  في  السياجية  االستثمارات  كلية ،  جزائر، 

 .  51، ص  1997، العلوم االقتصادية

 . 2016لحياني للنشر و التوزيع، مكة ، دار خالد ال السياحة في األرد، زيد منير عبوي  •

واليات من الوطن.  7حمامات طبيعية توفر السياحة العالجية عبر سمية كحلي، )بال تاريخ(،   •

 :  2015تم االسترداد من 

• http://www.algpress.com/article-73083.htm 

 ماعي للسياحة في الجزائر وتونس واملغرب، جت، األداء و األثر ااقتصادي و اإل   صالحة عش ي •

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية ، تخصص : اقتصاد التنمية

 . 22ص ،2011جامعة حاج لخضر ، باتنة، 

 .1994 ،حلوان، مطبعة كلية السياحة و الفنادقنظرية السياحة،  عبد السميع صبري،  •

القاهرة: مكتبة   ة في مصر و العالم دراسة جغرافية،ة العالجي، السياح عدلي أنيس سليمان •

 . 2008االنجلو املصرية ، 

 دوز السيلحة العالجية في تنمية قطاع السياحة  ،ياسمين محمد مسعود •

 .  2017القاهرة : املكتب الجامعي الحديث ، مقارنة(، ) دراسة  •
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اقع إعادة تدوير النفايات اإللكترونية عامليا   و

 -الكنز الضائع والخطر املخفي -

The reality of global electronic waste recycling 

-the lost treasure and the hidden danger-  
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 :  ملخص

إلى الدراسة  مع  تهدف  التعامل  طريق  عن  اإللكترونية  النفايات  تأثير  التقليدية  معرفة  بالطرق  ها 

 .يثة واملتمثلة أساسا في عملية إعادة التدويروالطرق الحد وغيره، كالحرق، الدفن

الدراسة توصلت  إتباع    وقد  أن  االلكترونية  إلى  النفايات  معالجة  في  الحديثة    وبالطرق الطرق 

 طة به. السليمة املقننة عامليا ستكون لها نتائج إيجابية على صحة اإلنسان والبيئة املحي

 .البيئة، اإلقتصاد البيئي، النفايات، النفايات اإللكترونية، إعادة التدوير :يةكلمات مفتاح

 JEL : Q53 ; Q59 اتتصنيف

Abstract:  

The study aims to know the effect of electronic waste by dealing with it by traditional 

methods such as burning, burying, and modern methods, mainly represented in the 

recycling, as we have concluded that following the latter using the internationally regulated 

sound methods will have positive results on human health and surrounding environment.   

Keywords : environment; environmental economics; waste; electronic waste; recycling. 

Jel Classification Codes : Q53 ; Q59 
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   :مقدمة  .1

اليوم،ازداد  ينا  املحيطة  البيئة  منها  تعاني  أصبحت  التي  واملختلفة  الكبيرة  للمشاكل  نتيجة 

البيئة   أصبحت  فلقد  وأهميتها،  البيئة  بهذه  العالم  وحداهتمام  العصر  بدأت  قضية  حين  في  يثه، 

سنة    Stockholmتطرح هذه القضية منذ أكثر من أربع عقود أبرزها كان ضمن مؤتمر ستوكهولم  

والذي درس مشاكل الدول الغريبة والدول الصناعية وفي مقدمتها تزايد عدد السكان والتركز   1978

التوا اختالل  إلى  أدى  والذي  لها،  الكبرى  املدن  في  االصناعي  النظام  في  ظهور  زن  إلى  أدى  ما  لبيئي، 

مشكل التلوث بمختلف أنواعه ) املجاري املائية، الهواء، التربة،...إلخ(،والذي نتج أساسا عن تراكم 

 النفايات بمختلف أنواعها.

الدول   في  خاصة  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  التكنولوجي  التقدم  زيادة  ومع 

جد كبير  وبشكل  كلاملتقدمة  فاق  والذي  إلى   ا  أدى  عرفه  الذي  الكبير  والنجاح  عامليا،  التوقعات 

 ظهور وزيادة تفاقم ما يعرف بالنفايات االلكترونية أو املخلفات االلكترونية أو النفايات الكهربائية

والتي تعتبر    déchets d'équipements électriques et électroniques   (DEEE) و االلكترونية

النفايات والخطر   من  الكبير  الخطرة  املشكل  الحالي  وقتنا  في  النفايات  ة جدا، حيث أصبحت هذه 

الذي يرهق العالم ككل، ذلك بسبب الحجم الهائل لها وما تسببه من مخاطر على البيئة والصحة  

وصعوبة  أخرى  جهة  من  منها  التخلص  وصعوبة  جهة  من  والتقادم  التراكم  نتيجة  خاصة  العاملية 

 .  » « recyclage ة إعادة التدويرا عن طريق عمليحتى التعامل معه

وأقلها و  االلكترونية  النفايات  من  للتخلص  الطرق  أنجع  من  التدوير  إعادة  عملية  تعتبر 

أضرارا على اإلنسان والبيئة املحيطة به مقارنة بالطرق التقليدية في التخلص منها كالحرق والترميم 

والتحويل تستعملها    وغيره،  والدفن  الناموالتي  الدول  في خاصة  التقليدية  الطرق  تعمل  ية، حيث 

ثروة   تعتبر  والتي  والبالتينيوم...إألخ  والنحاس  والفضة  كالذهب  ثمينة  ومعادن  أولية  مواد  ضياع 

في حين أن معالجتها بطرق غير مقننة وسليمة يحوي مواد خطرة جدا كالزئبق والرصاص   مهملة، 

 . حة األطفالوالذي يؤثر على الصحة العاملية وخاصة ص

 :شكالية البحثإ 1.1

 وفي ضوء ما سبق حاولنا صياغة اإلشكالية التالية:

 "ما هي عملية إعادة تدوير النفايات االلكترونية؟ وكيف يمكن االستفادة منها في ظل خطورتها؟"
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   :بحثفرضيات ال      2.1

 لإلجابة على التساؤل الرئيس ي وضعنا الفرضية الرئيسية التالية: 

 دارة والتعامل مع النفايات االلكترونية.  ير  دور كبير في اإل ادة التدو لعملية إع •

   :بحثأهداف ال     3.1

 نسعى من خالل الدراسة تحقيق األهداف التالية:             

 تحديد مفهوم األساس ي للنفايات والنفايات االلكترونية؛  •

 ة؛الكشف عن املخاطر التي يمكن أن تتولد عن النفايات اإللكتروني •

 اإللكترونية؛معرفة أهمية عملية إعادة تدوير النفايات  •

 تحديد إيجابيات وسلبيات عملية إعادة تدوير النفايات االلكترونية؛  •

    معرفة نتيجة التعامل مع النفايات االلكترونية عامليا واالستفادة منها عربيا.      •

  :بحثأهمية ال      4.1

خيرة صبحت هذه األ نسان والبيئة املحيطة به، ذلك ملا أإن أهمية الدراسة تنبع من أهمية اإل

عامليا   واملؤتمرات  والنقاشات  الحوارات  محل  أصبحت  حيث  وعربيا،  عامليا  مشاكل  من  تواجه 

هذه  مع  وبسرعة  التعامل  وزيادة  جهة  من  التكنولوجي  التقدم  مع  خاصة  والخاص  العام  وحديث 

 وم يعرف بعصر النفايات االلكترونية. التكنولوجيا من جهة أخرى، فقد أصبح عصرنا الي

 : منهجية البحث     5.1

املفاهيم  عرض  في  الوصفي  املنهج  باعتماد  وذلك  التحليلي،  الوصفي  املنهج  اعتمدنا  لقد 

تحليل  في  التحليلي  التدوير، واملنهج  وإعادة  االلكترونية  والنفايات  بالنفايات  املتعلقة  واألساسيات 

 ملتعلقة بالتعامل مع النفايات االلكترونية عامليا.بيانات الجداول واألشكال ا

   :بحثمحاور ال   6.1

لإلجابة على السؤال الرئيس ي والوصول إلى األهداف املرجوة تم تقسيم الدراسة إلى املحاور 

 التالية: 

 ؛البيئي واالقتصادالبيئة  مدخل إلى •

 ؛ مدخل إلعادة تدوير النفاياتR4  القاعدة الذهبية •

 والنفايات االلكترونية؛  تدوير النفايات عادةأساسيات حول إ •
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 التعامل مع النفايات االلكترونية عامليا. واقع •

  مدخل إلى البيئة واالقتصاد البيئي .2

 :تعريف البيئة 1.2

املواضيع ل من  تعتبر  األخيرة  هذه  ألن  وذلك  البيئة،  ملفهوم  تعريفات  عدة  أعطيت  قد 

ا، ومها ومعناه حتى يتم تحديد كل النقاط املتعلقة بهواملفاهيم الحساسة والتي البد من معرفة مفه

 ومن أهم التعريفات ما يلي: 

"البيئة األوسط املحيطة باملنظمة   تعريف املنظمة الدولية للمواصفات واملقاييس االيزو: -

وتدخالت  اإلنسان،  الحيوان،  النبات،  الطبيعية،  املوارد  التربة،  املاء،  الهواء،  تشمل  والتي 

الع هذه  إجميع  املنظمة  ضمن  من  املحيطة  األوساط  إلى  تمتد  العاملي". ناصر،  النظام    لى 

 (2، صفحة 2008)مليكة علقمة، 

هي:"رصيد املوارد املادية واالجتماعية املتاحة   تعريف مؤتمر األمم املتحدة للبيئة البشرية: -

وتطلعاته". اإلنسان  حاجات  الستنتاج  ما  مكان  وفي  ما،  وقت  دون    في  الحمد،  سنة )رشيد 

 (24نشر، صفحة 

الجزائري: - املشرع  عر   تعريف  رقم  لقد  القانون  خالل  من  الجزائري  املشرع    03-10فها 

واملتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية كما يلي:" هي ذلك املحيط الذي يعيش فيه اإلنسان  

فالبيئة  وذلك  مختلفة،  ومنشآت  حية  وغير  حية  كائنات  وتربة،  هواء  ماء،  من  يشمله  بما 

 تضم كال من البيئة الطبيعية واالصطناعية". 

منذ   (:Boring)  بورينغتعريف   - يستقبلها  التي  للمحفَزات  الكلي  املجموع  هي  اإلنسان  بيئة 

ا لحظة والدته حتى وفاته، بالتالي يتضمن تعريف البيئة جميع أنواع القوى املختلفة، بما فيه 

 واألخالقية،   واالجتماعية،  والثقافية،  والسياسية،  واالقتصادية،  والفكرية،  املادية،  القوى 

 ( 2020)الدين،  .وتؤثر جميعها على سلوكه وطبيعته، ونموه وتطوره والعاطفية،

"  وعرفت -   والنباتات والحيوانات البشر  فيه يعيش  الذي الطبيعي العالم أنها: 
 
والذي    معا

)عابد،    عية.الصنا املجتمعات لنشاطات  املدمرة اآلثار بفعل املخاطر من لكثير  يتعرض

 ( 19، صفحة 2004
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أ - على  كذلك  وعرفت  "  هذا  الفرد".  نها:  فيه  ينمو  الذي  والوسط  باإلنسان  يحيط  ما  كل 

(REBEYROL, 2010) والذي الواسع  املفهوم  باعتباره  شيوعا  األكثر  املفهوم  هذا  ويعتبر   ،

      يشمل تقريبا جميع التعريفات السابقة الذكر.

صر ا ركزت على نفس العنافات يمكن القول أن في مضمونهومن خالل ما تم ذكره من تعري

املنشآت   إلى  لتتعداها  واإلنسان  النبات  التربية،  الهواء،  املاء،  من  تتكون  والتي  للبيئة  املكونة 

 الصناعية.

 وهذا ما يقودنا إلى تحديد األقسام املكونة للبيئة كما يلي:

حية وغير حية وليس لإلنسان أي   وهي كل ما يحيط باإلنسان من ظاهر  الطبيعية:البيئة   -

وتد وجودها  في  والنبات خل  واملناخ  التضاريس  في  البيئية  املعطيات  أو  الظواهر  هذه  تمثل 

 (85، صفحة 1997)سيدأحمد غريب،  .والحيواناتالطبيعي 

االصطناعية:   - في البيئة  السبب  األخير  هذا  ويكون  باإلنسان  تحيط  التي  املكونات  كل  وهي 

كاملنشآت الصناعية  وجودها  واملراكز  بذلك،  العمرانية  يربط   وهي  الذي  الجانب  تبرز 

  اإلنسان ببيئته. 

والبيئة  االجتماعية  والبيئة  املادية  كالبيئة  للبيئة  أخرى  تقسيمات  عدة  وجود  إلى  إضافة 

   وغيرها. النفسية، وكذلك البيئة الطبيعية والبيئة املشيدة

 املشاكل البيئية: 2.2

لوجدناها تختلف اختالفا كبيرا عن   ئة في عصرنا الحاليكل التي تواجه البيلو نظرنا إلى املشا

تلك التي كانت تواجهها في العصور السابقة، أي أن مع مرور الزمن ازدادت عدد وحدة تلك املشاكل  

عدة   إلى  إضافة  البيئة،  على  سلبية  آثار  من  له  وما  الصناعي  والتقدم  التكنولوجي  للتطور  نتيجة 

شاكل تختلف كذلك في العدد والحدة من هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه امل مسببات أخرى 

 دولة إلى أخرى وحتى في نفس الدولة. 

من  التخلص  بشأن  بالقلق  تشعر  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  الجماهير  أن  نجد  فمثال 

ث املياه والهواء، الفضالت النووية ثم تتبعها التخلص من الفضالت الصناعية وإهالك البيئة وتلو 

تل فإن  آخر  جانب  املناظر من  وتدهور  املياه  تلوث  تبعه  ثم  لليابان  بالنسبة  املركز  في  الهواء  وث 

من   الجماهير  قلق  كان  األوروبية  الدول  في  املنزلية،  الفضالت  من  والتخلص  والضوضاء  الطبيعية 

الفضال  من  والتخلص  والبحيرات  األنهار  وتلوث  بالبيئة  لحق  الذي  وتلوث الضرر  الصناعية  ت 
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أست في  أما  والحيوانية.الهواء،  النباتية  الحياة  صيانة  فكان  عوض،    راليا  حسان  ،  2018)محمد 

 ( 116صفحة 

من   وحتى  آخر   إلى  بلد  من  البيئية  باملشاكل  الجماهير  اهتمام  فيختلف  النامية  الدول  أما 

يقل قد  مثال  الحضرية  املناطق  فسكان  البلد،  نفس  في  آخر   إلى  الهواء مكان  لتلوث  بالنسبة  قون 

ما من يعيشون في املناطق الريفية فقد يشعرون بالقلق بشان املياه الصالحة للشرب  والضوضاء، أ

والتخلص من الفضالت البشرية واستخدام األسمدة واملبيدات، وهذا ما ينطبق على العالم العربي 

 ( 116، صفحة 2018)محمد حسان عوض،  باعتباره إحدى الدول العربية. 

 جه البيئة عامليا فيما يلي:ويمكن تلخيص أهم املشاكل التي توا

 التلوث:   1.2.2 

ويعتبر من أهم املشاكل وأكثرها تعقيدا وخطورة خاصة في وقتنا الحالي والتي أصبحت تهدد  

 .وغيرها والصحية ةاألرض وهذا ما لها من تأثير على عدة مجاالت، البشرية املادية واالجتماعي

 مباشر غير  أو مباشر تغيير أنه:" كل  على    وس املصطلحات البيئية التلوثقام  عرف  وقد  

 بطريقة البيئة زاء  أج ن م جزء كل لخصائص عياإشع نشاط يأ أو بيولوجي أو حراري    أو فيزيائي

)خلف،  ".  األخرى  الحّية الكائنات  وكل يةهوالرفا ن واألم الّصحة عمى تؤثر فعالة  مخاطر عنيا ينتج

   (65، صفحة 2007

ال املشكالت  من  التلوث  يعتبر  دول  حيث  طرف  من  والدراسة  باالهتمام  حظيت  التي  بيئية 

العالم واملنظمات العاملية، ووصف بأنه الوريث الذي حل محل األوبئة واملجاعات ليطغى بذلك على 

 كل قضايا البيئة.

عدة   للتلوثويوجد  معايير،  أنواع  عدة  إلى  باالستناد  وتقسيمها  تصنيفها  أهمها    تم  ولعل 

ا طبيعة  أساس  على  وهي:التقسيم  رئيسية  أقسام  ثالث  إلى  قسم  حيث  ،  2008)الهيثي،    لتلوث، 

 ( 28-27الصفحات 

البيولوجي:   ➢ نشاطات   :biological pollutionالتلوث  عن  ينتج  تلوث  كل  به  ويقصد 

تتكاث الكائنات  وهذه  العضوية،  املواد  تخميرها  أثناء  في  املجهرية  الحية  بسرعة الكائنات  ر 

املك وتحول  األوكسجين  وتصاب فتستهلك  مناعتها  الخاليا  تفقد  أنها  أو  خانق  وسط  إلى  ان 

 بالفيروسات والجراثيم.  
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الفيزيائي   ➢ والحرارة   :physical pollutionالتلوث  بالضوضاء  التلوث  هذا  ويتمثل 

محيط  وفي  الصناعية  األماكن  بعض  في  إشعاعية  موجات  انبعاث  عن  ينتج   واإلشعاعات، 

لتل كافية  بمقادير  النووية  أحد املفاعالت  تلوث  إلى  باإلضافة  الحية  األنسجة  بعض  ف 

 مكونات البيئة من ماء وهواء وتربة. 

الكيميائي   ➢ ال يقل التلوث الكيميائي خطورة عن سابقه وال   :chemical pollutionالتلوث 

يحدث نتيجة لرمي مواد وتنوعها في شتى أرجاء العالم، و   ةسيما بعد انتشار املواد الكيميائي

تها في الوسط الطبيعي أو نتيجة لتزايدها تزايدا يبلغ حدود السمية والضار مخلفاكيميائية و 

 بالبيئة واإلنسان مثل مركبات الزئبق والكادميوم والزرنيخ وغيرها. 

من  للبيئة  الرئيسية  املكونات  تلوث  أنها  للتلوث  املختلفة  األنواع  من خالل هذه  يالحظ  وما 

 حة اإلنسان.وهواء وتربة والتي تؤثر بدورها على ص ماء

 :   Global Warmingاالحتباس الحراري  2.2.2

حيث يرف على أنه:" ارتفاع درجات الحرارة   البيئة،وهو كذلك من أهم املشاكل التي تواجه  

بما الجوي  الغالف  إلى  املنبعثة  الدفيئة  الغازات  كميات  زيادة  بسبب  األرضية  الكرة  في    على سطح 

 ي يعد املسبب الرئيس ي لها".ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون والذ

البشرية  األنشطة  بسبب  وذلك  طبيعية  غير  حالة  الحراري  االحتباس  اليوم  أصبح  وقد 

النينيو،  كظاهرة  األرض  كوكب  على  خطيرة  جد  ظواهر  ظهور  إلى  أدى  مما  واملتنوعة  الكثيرة 

املتساقطة   األمطار  كميات  مستويات  كثيرةانخفاض  مناطق  في  جفاف  حدوث  إلى  أدى  من    ما 

األرض حرارة  وارتفاع  األعاصير  ظهور  الجليدية،  األنهار  ذوبان  بيانات   ،وغيرها  العالم،  فحسب 

التابعة لألمم املتحدة فإن متوسط درجات الحرارة العاملية   WMOالجوية  د املنظمة العاملية لألرصا

 اإلطالق.كانت األعلى على  2019-2015السنوية للفترة 

أن   املنظمة  تتوقع  ما  في حين  العاملية مستويات  الحرارة  لدرجات  السنوي  املتوسط  يتجاوز 

الثورة   ظروف  1900-1850)الصناعية  قبل عصر  لتمثيل  املستخدمة  الفترة  وهي  بمقدار:     املناخ( 

املمتدة   واحدة  درجة   الفترة  األقل خالل  احتمال قدره    2024-2020سلسيون على    أن    20مع 

في عام واحد على األقل، وهذا ما سيكون له تأثير كبير على درجة سلسيون    1.5اوز هذه الزيادة  تتج

 . 2019-2005البشرية، والشكل املوالي يوضح متوسط درجة الحرارة العاملية خالل الفترة 
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Source : (nasa, 2020) 

  Ozone depletion األوزون: نضوب 3.2.2

حيث يملك   البيئة،يعتبر من املشاكل التي لها عالقة باملناخ ومن أكثرها خطورة كذلك على  

يمثل  فهو  األرض  لكوكب  الحراري  التوازن  على  اثنين  تأثيرين  الجوي  الغالف  في  املتواجد  األوزون 

الب فوق  الشمس ي  يسخن  اإلشعاع  والذي  الجوي(    التراتوسفير)الطبقةنفسجي،  الغالف  في  العليا 

في   بفعالية  الحرارة  حابسا  األرض  كوكب  سطح  من  املنبعثة  الحمراء  تحت  األشعة  أيضا  ويمتص 

 ( 2020)رأفت فياض،  التروبوسفير) الطبقة السفلية من الغالف الجوي(.

ورة والتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخرى متفاوتة الخط إضافة إلى املشاكل السابقة الذكر، هناك عدة مشاكل أ

البيئة فقد ال يمكن   التغاض ي عنها أو إهمالها، فحسب إحصائيات األمم املتحدة من خالل برامج 

أن نوجزها فيما يلي: فقدان التنوع    مناخية، ويمكنمشكلة    13مشكلة بيئية منها    27أحصت حوالي  

لطبيعية، املخاطر النووية، حرائق  الكرة األرضية، التصحر، مشكل الغذاء، الكوارث ا  البيولوجي في

 الغابات، األمطار الحمضية، ظاهرة النينو، التوسع الحضري، النفايات بأنواعها.
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 أسباب تزايد املشاكل البيئية:  3.2

ها ومع املرور الزمن تزداد من خالل ما تم ذكره من مشكالت بيئية إضافة إلى أخرى نجدها أن            

 برزها التالية:العوامل أو األسباب، ولعل أعددا وحدة وهذا راجع إلى جملة من 

والتي حققت الرخاء والرفاهية لإلنسان إال أنها أدت بدورها   الثورة العلمية والتكنولوجية: •

والتلوث السريع    إلى تفاقم املشكالت البيئية بسبب التزايد الكبير الستهالك املوارد الطبيعية

)الهيثي،   ة.لألوساط البيئية، مما جعل هذه املشكالت تطرح نفسها بوصفها مشكالت عاملي

 ( 20، صفحة 2008

السكاني: • القضايا    النمو  في  األساسية  املكونات  أحد  السكانية  املتغيرات  أصبحت  لقد 

والص الغذاء  بتوفير  واالهتمام  للسكان  األمثل  الحجم  عن  والحديث  للبشر، البيئية،  حة 

ال  السكاني  للنمو  عالية  معدالت  مع حدوث  بتوافق  لم  الحديث  االهتمام  هذا  أن  تي حيث 

الحقبة   الصفحات  2008)الهيثي،    األخيرة.شهدنها  األمم (20-21،  منظمة  لتقارير   ووفقا   .

مليار في عام    8.5  املتحدة للرصد السكاني من املتوقع أن يصل عدد سكان العالم ما يقارب  

مليار   11.2   يصل بعد ذلك إلىقد  ثم    2050مليار نسمة مع حلول عام    9.7  وقد يبلغ  ،2030

، حيث يرتبط هذا النمو السريع في عدد السكان ارتباطا وثيقا 2100سنة    لول عامنسمة بح

امللبية  األرض  موارد  في  السكان  يحدثها  التي  التأثيرات  خالل  من  البيئي  األمن  بمسألة 

 الحتياجات البشر.  

االيكولوجي:خا • النظام  الكائنات   تالل  عالقات  يدرس  الذي  العلم  أنها  االيكولوجيا  تعرف 

ة بالوسط الذي تعيش فيه، حيث تهتم االيكولوجيا بالعالقات املتداخلة بين الكائنات الحي

تهتم  كما  بينهما،  املتبادل  التأثير  ومدى  فيه  تعيش  الذي  والوسط  اإلنسان  فيها  بما  الحية 

وال معرفة بالتوازن  إلى  تهدف  االيكولوجيا  فإن  وعليه  الحية،  والكائنات  الوسط  بين  توافق 

ا بين  العناصر التفاعل  تلك  بين  توازن  من  ذلك  عن  ينشأ  وما  الحية  وغير  الحية  لعناصر 

توازنه  في  لالختالل  يتعرض  بدأ  النظام  هذا  أن  بالبيئة. حيث  يخل  التوازن  وعدم  املختلفة 

النشاط اإلنساني إلى زيادة تفاقم (24-23، الصفحات  2008)الهيثي،    بفعل أوجه  ما أدى   ،

 البيئية. املشكالت 

   (38، صفحة 2014)كافي،  التالية: املسببات إلىإضافة هذا 

 استنزاف الثروات املعدنية وما ينتج عن ذلك من تلوث خالل عمليات االستخراج واملعالجة. •
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الت • الخطرة  الكيميائية  املركبات  من  هائل  كم  تتحلل إنتاج  والتي  الطبية  في  في  لها  نظير  ال  ي 

 لي دخولها في السلسلة الغذائية. لى مكوناتها الطبيعية مما يؤدي بالتابسهولة إ

الحشرية  • واملبيدات  الكيميائية  في استخدام املخصبات  الزراعية واإلفراط  املمارسات  سوء 

 والفطرية مما أدى إلى تدهور نوعية التربة وفقدها. 

هائل   • كم  يصإنتاج  النفايات  الصحية من  املياه  تلوث  في  يتسبب  مما  منها  التخلص  عب 

 والجوفية. 

املو  • مثل مداولة  بالبيئة  ضارة  حوادث  وقوع  احتمال  وزيادة  واسع  نطاق  على  السامة  اد 

 انسكاب الكيماويات الضارة والنفط. 

 سوء التخطيط في تنفيذ املشاريع وعدد تقييم اآلثار البينية الناجمة عن إقامتها.  •

 تعريف االقتصاد البيئي: 4.2

بازديا ظهرت  التي  املفاهيم  أهم  من  البيئي  االقتصاد  البيئية يعتبر  واألضرار  املشاكل  د 

السابقة الذكر، حيث يعتبر فرع من فروع علم االقتصاد، لكن قبل التطرق إلى املفاهيم املتعلقة به  

العتبارا وذلك  التقليدي  االقتصاد  مفهوم  تحديد  أو  معرفة  بعد يجب  بتحديدها  سنقوم  مهمة  ت 

 بعت تحديد مفهوم كل منهما. 

 يلي:كما  عرف االقتصاد التقليدي فقد 

ملة أو بدال من ذلك هو ذلك االقتصاد الذي يخرج الكفاف الشا هو أي نظام ينطوي على زراعة    "

 ( 2020)ويكيبيديا،  عن إطار تعريفات السوق أو االقتصاد املخطط مركزيا".

 فهي كالتالي:  قتصاد البيئيتي أعطيت لالالتعريفات الأما 

باستخد  " يعنى  يتحملها  اصطالح  التي  التكاليف  عن  البحث  في  االقتصادي  التحليل  أدوات  ام 

صوره  في  البيئي  بالتوازن  اإلخالل  عن  الناجمة  لألضرار  نتيجة   ) القومي  االقتصاد  أو   ( املجتمع 

أو تكلفة لعالج ما ترتب على هذا اإلخالل من املختلفة، وسواء كانت تكلفة ملنع وقوع هذه األضرار  

ر يعني هذا االصطالح دراسة العائد أو الفائدة التي يحصل عليها املجتمع نتيجة أضرار، وبمعنى آخ

إزالته". وإمكانية  للعالج  نتيجة  أو  البيئي  بالتوازن  اإلخالل  أسباب  من  ،  2020)شتوح،    للوقاية 

 (84صفحة 
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الجوانب النظرية والتحليلية ي يقيس بمقاييس بيئية مختلف  وعرفة كذلك بأنه:" العلم الذ 

.وا مستديما"  نموا  تضمن  بيئية  توازنات  على  املحافظة  إلى  ويهدف  االقتصادية  للحياة    ملحاسبية 

 ( 45، صفحة 2017)جالل، 

ويعني كذلك:" تسخير علم االقتصاد بغية االستخدام األمثل للموارد البيئية بكل أبعادها بهدف   -

وبيتعظي )اقتصادية  تكلفة  بأقل  األساسية  الحاجات  وإشباع  الربح  ، صفحة 2014)كافي،    ئية(".م 

16 ) 

وما يالحظ من خالل إدراج هذه التعريفات املختلفة لكل من االقتصاد التقليدي واقتصاد 

بعين  يأخذ  ال  التقليدي  االقتصاد  أن  ذلك  بينهما  كبير  وجوهري  اختالف  هناك  أن  نالحظ  البيئة 

يمة للموارد الطبيعية، في حين بار الجانب البيئي في النشاط االقتصادي، حيث أنه أهمل أي قاالعت

البيئية وذلك  للموارد  الجانب واالستخدام األمثل  لهذا  بالغة  البيئة أعطى أهمية  نجد أن اقتصاد 

 ذكر.  إلشباع مختلف األساسيات، أي أنه يذهب إلى حل أو معالجة املشكالت البيئية   السابقة ال

  البيئي:فروع االقتصاد  5.2

 ن لالقتصاد البيئي وهي: تم تحديد فرعين رئيسيي دلق

   على مستوى املنشأة(:)  اقتصاد البيئة الجزئي 1.5.2

الطبيعية  و  بالبيئة  يهتم ويحلل عالقة املنشأة  الذي   من اقتصاد املنشأة 
 
يمثل الجزئي جزءا

د البيئة على مستوى والقتصا،  ت البيئية على املنشأةوالتطور النوعي للبيئة املحيطة وأثر السياسا

 ( 18-17، الصفحات 2014)كافي،  :املنشأة املهام التالية

 .دراسة وتحليل إجراءات حماية البيئة على املنشأة وأهدافها وعلى تعظيم الربح فيها ➢

 .تقديم املشورات والنصائح للمنشأة املناسبة واملنسجمة مع متطلبات حماية البيئة ➢

 .للوائح البيئيةساهمة في توجيه اإلنتاج بما تقتضيه التوجهات والتعليمات واملا ➢

 .دراسة االستثمارات البيئية التي تحد من األخطار البيئية ➢

على   ➢ البيئة  حماية  وتأثير  االستثمار  ونفقات  البيئة  حماية  تكاليف  حول  املعلومات  إعطاء 

 .للمشاريعحسابات األرباح والخسائر وتحليل الجدوى البيئية 

املستقب ➢ آفاق  املشاكل ودراسة  النصائح وتحليل  في إعطاء  الوطني  االقتصاد  لبعض فروع  ل 

 .ضوء التطورات البيئية كمنشآت الخدمات والنقل وصناعة حماية البيئة والتجارة والتأمين

  اقتصاد البيئة الكلي: 2.5.2
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ستويات أعلى  وصول إلى مأهدافه ال  ككل، منيتناول مشاكل البيئة على مستوى االقتصاد  و 

  عليا اعي املستديم الذي يأخذ باالعتبار املحافظة على نوعية البيئة عند مستويات  من الرفاه االجتم

 .(2020اقتصاد بيئي، )

 وهي: يجب أن يقوم بها الوظائفوالقتصاد البيئة الكلي مجموعة من 

خصيص التكاليف على اقتصاد البيئة كجزء من العلوم االقتصادية الكلية، أي ليس فقط ت ➢

 .ملجتمع وعلى مستوى االقتصاد ككلمستوى املنشأة وإنما التكلفة على مستوى ا

    .تقديم املعلومات واالستشارات التي يمكن على أساسها اتخاذ القرارات ➢

 مدخل إلعادة تدوير النفايات R4قاعدة الذهبية ال .3

التطرق إليها قبل الولوج إلى   ويجبوالتي تعتبر قاعدة مهمة ومدخل لعملية إعادة التدوير،  

أ باعتبار  التدوير  كالتالي: إعادة  وهي  الذهبية،  القاعدة  أركان  من  مهمة  رمن  هي  األخيرة  هذه  ن 

   (82-81، الصفحات 2017)جالل، 

  Réduction :التقليل 1.3

 :واملقصود هنا هو تقليل املواد الخام املستخدمة، وبالتالي تقليل املخلفات، ويتم ذلك

 .ام مواد خام أقلاستخدإما ب ➢

 .قلأو باستخدام مواد خام تنتج مخلفات أ ➢

البالستيك  ➢ مثل:  والتغليف،  التعبئة  عمليات  في  املستخدمة  املواد  من  الحّد  طريق  عن  أو 

الواليات  في   
 
ا من كل من املستثمر واملنتج؛ فمثال بيئيًّ ا  والورق واملعادن، وهذا يستدعي وعي 

بّوات ثير من منتجي الصابون السائل بتركيزه؛ حتى يتم تعبئته في عاملتحدة األمريكية التزم الك

 . أصغر، أو إنتاج معجون أسنان بدون عبوته الكرتونية الخارجية

 :(Reuse) إعادة استخدام املخلفات 2.3

 بعد تعقيمها، مثال  وهذا يعني  
 
إعادة استخدام الزجاجات البالستيكية للمياه املعدنية مثال

الزج ملء  تقوإعادة  إلى  يؤدي  األسلوب  هذا  استخدامها،  بعد  والبرطمانات  حجم  اجات  ليل 

والقيام  التخلص من مخلفاتهم،  كيفية  في  الناس  لدى عامة  ا  بيئيًّ ا  املخلفات، ولكنه يستدعي وعي 

التخلص  قبل  واملعدنية  والزجاجية  والورقية  البالستيكية  املخلفات  من  لكل  بسيطة  فرز  بعملية 

من كل  في  فنجد  ملونة  منها،  قمامة  صناديق  األمريكية  املتحدة  والواليات  منطقة   اليابان  كل  في 

البالستيكية   ،وشارع واملخلفات  الخضراء،  الصناديق  في  الورقية  املخلفات  إلقاء  يتم  بحيث 
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والزجاجية واملعدنية في الصناديق الزرقاء، ومخلفات األطعمة أو ما يطلق عليه املخلفات الحيوية 

 .داء في الصناديق السو 

  :Recycling إعادة التدوير 3.3

وير هو إعادة استخدام املخلفات إلنتاج منتجات أخرى أقل جودة من واملقصود بإعادة التد

 .املنتج األصلي

 :Recovery االسترجاع الحراري  4.3

للتخلص   اليابان؛  خاصة  الدول،  من  الكثير  في  الحراري  االسترجاع  تكنولوجيا  وتستخدم 

املخلف من  املستشاآلمن  ومخلفات  وسائلة،  الخطرة صلبة  واملخلفات  الصلبة،  والحملة  ات  فيات، 

الناتجة من الصرف الصحي والصناعي، وذلك عن طريق حرق هذه املخلفات تحت ظروف تشغيل  

لقوانين  مطابقتها  ومدى  االنبعاثات  في  للتحكم  وذلك  االحتراق،  ومدة  الحرارة  درجة  مثل  معينة 

حرارية يمكن  % من املواد الصلبة، وتحويلها إلى طاقة  90يقة بالتخلص من  البيئة. وتتميز هذه الطر 

 .استغاللها في العمليات الصناعية أو توليد البخار أو الطاقة الكهربية

 . أساسيات حول إعادة تدوير النفايات والنفايات اإللكترونية4

االلكترونية   والنفايات  النفايات  تدوير  إعادة  ماهية  إلى  التطرق  ماهية قبل  معرفة  يجب 

 لية إعادة التدوير.النفايات والتي تعتبر العنصر األساس ي لعم

 مدخل إلى النفايات:  1.4

 : اتتعريف النفاي  1.1.4

 أهم التعريفات التي أعطيت لها هي كالتالي: 

العاملية:   - الصحة  منظمة  أو تعريف  كيميائية  أو  طبيعية  خواص  لها  التي  النفايات  هي 

لعامة داوال وطرقا خاصة للتخلص منها لتجنب مخاطر ها على الصحة ابيولوجية تتطلب ت

 ( 12، صفحة  2011)علي،  والبيئة.

واملتعلق بتسيير   19/ 01لقد عرفها املشرع الجزائري في القانون    تعريف املشرع الجزائري: -

املادة   وإزالتها حسب  ومراقبتها  عمليا   03النفايات  الناتجة عن  البقايا  "كل  يلي:  كما  ت منه 

أو منتوج وكل منقول يقوم املالك اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال وبصفة عامة كل مادة  

، 19/01)  أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته".

2001 ) 
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ملادة ويقصد بالنفاية أيضا أنها:" أية مادة لم يعد لها قيمة في االستعمال، أما إذا كانت هذه ا -

ا أو مركباتها مرة أخرى فال يمكن أن يطلق يمكن إعادة استخدام أحد أجزائه  أو تلك املواد

 (21، صفحة 1992)الجواد،  عليها نفاية".

بالنسبة  - سلبية  أو  معدومة  االقتصادية  قيمته  ش يء  أو  مادة  كل  أنها:"  على  عرفت  كما 

 ( 155، صفحة 1998)صابر،  ملالكه".

ينتج - ما  "كل  كذلك:  ال   وهي  املواد  استهالك  وامن  اإلنسان  بواسطة  وكافة طبيعية  لحيوان 

ويلزم  قيمة  لها  يعد  ولم  الصناعات  استخدام  من  تنتج  التي  واملواد  الحية،  الكائنات 

 ( 116، صفحة 2011)فهمي،  التخلص منها".

 ومن خالل التعريفات يمكن القول أن النفايات هي كل بقايا العمليات التي يقوم بها اإلنسان

ك تأثير  لها  والتي  النباتات  وبقايا  الحيوان  إلى أو  يؤدي  ما  تراكمها  حالة  في  خاصة  البيئة  على  بير 

التخلص منها بعدة طرق سواءا بطريقة قانونية أو غير ذلك ما يزيد من تفاقم املشاكل أو املخاطر 

 البيئية.

  أنواع النفايات: 2.1.4

ع أو قانون أو اقتصاد صنفها تصنيف لقد صنفت النفايات إلى عدة تصنيفات، فكل مشر 

وذلك الخطورةحس  خاص،  حسب  النوعية،  حسب  الشكل،  حسب  للنفايات،  املولد  القطاع   ب 

 ( 117، صفحة  2019)بكدي،  ومن أهم التصنيفات نذكر: ،وغيرها

للنفايات: . أ املولد  القطاع  حسب  قسمت   التصنيف  حيث  شيوعا،  األكثر  التصنيف  ويعتبر 

 النفايات إلى:

البالنفاي ✓ التجمعالدية:  ات  املنازل،  في  إنتاجها  واإلدارات، يتم  واملكاتب  السكانية،  ت 

   والوزارات واألنشطة التجارية، ونفايات البناء والهدم؛

التجارية: ✓ السياحية،   النفايات  واملنتجعات  والفنادق،  املطاعم،  عن  الناجمة  النفايات  هي 

 ومراكز التسوق؛

االلكترونية ✓ الدرا  النفايات  من  :  سة()محل  يجعل  والتكنولوجيا  العلوم  في  كمية التقدم 

النفايات االلكترونية أقل حجما، فيتوقع زيادة انتشار وتوسع املنتجات االلكترونية األصغر 

 حجما واألخف وزنا وأكثر كفاءة في استخدام املوارد؛

 تشمل النفايات العضوية غير العضوية؛ النفايات الزراعية: ✓
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الطبية:   ✓ األبحاث  ثل  تتمالنفايات  ومراكز  الطبية  املراكز  مخلفات  والصيدليات في  الطبية 

 ومراكز إجراء الفحوصات والتحليل؛ 

وتشمل الصناعات املعدنية، والكيميائية، والورقية، ومبيدات اآلفات، النفايات الصناعية:   ✓

 والصباغة وتكرير السلع املطاطية، واملنظفات. 

 أي بلد.اع أكثر مساهمة في إنتاج النفايات في من خالل هذا التصنيف يمكن معرفة أي قط و 

 وصنفت كما يلي: ب.   التصنيف حسب الخطورة:

مزمنا    هي  الخطرة:النفايات   ✓ تأثيرا  تؤثر  مركبات  أو  على عناصر  تحتوي  التي  النفايات  تلك 

أن  ويمكن  هذا  كبيرة،  لدرجة  البقاء  على  القدرة  ولها  والبيئة،  اإلنسان  صحة  على  خطيرا 

هذه   الغاز تأخذ  أو  السائلة  أو  الصلبة  الصورة  مركبات النفايات  من:  أساسا  وتتكون  ية، 

معدنية ثقيلة، أو إشعاعية أو اسيستون أو مركبات فسفورية عضوية أو مركبات السيانيد 

العضوية أو الفينول أو غيرها، حيث تختلف حجم هذه النفايات من دولة إلى أخرى وذلك 

 ( 21، صفحة 1992)الجواد،  ا النوع من النفايات.حسب املكونات التي تضاف إلى هذ

وهناك تباين كبير في حجم هذه النفايات من دولة إلى أخرى أو بين الدول املتقدمة والدول  

حجم  في  التحكم  إلى  جاهدة  حاولت  املتقدمة  الدول  أن  إلى  راجع  وذلك  بالخصوص،  النامية 

 (28حة ، صف1992)الجواد،  راجع إلى: الخطرة، وهذاالنفايات 

 املشكلة؛ نجاح القوانين والقرارات في حزم هذه •

 التحكم في عملية نقل النفايات الخطرة؛  •

 نجاح معالجة هذه النفايات؛  •

 نجاح استخدام وسائل هندسية تتيح تقليل إنتاج هذه النفايات؛ •

 نجاح وسائل جمع ونقل هذه امللوثات.  •

 نفايات الخطرة والحجم الهائل لها، في حين تعاني الدول النامية وليومنا هذا من خطورة ال

التي   هيالحميدة:  ت  النفايا ✓ الخصائص  أي من  تحتوي على  والتي ال  الخطرة  غير  النفايات 

اعتمادا  إدارتها بشكل مختلف، وذلك  ويتم  كبير  تتنوع بشكل  نفايات خطرة، حيث  تجعلها 

أو   االقتصادية  األنشطة  أو  املنزلية  كالنفايات  منتجها  أو  مصدرها  العامة. على  الخدمات 

(guide rrgional de la gestion des dechets )   ،الكرتون نفايات  النفايات  هذه  وأهم 
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البناء، نفايات منزلية عضوية،  املفروشات واملنتجات، نفايات املستلزمات الزراعية،نفايات 

 .وغيرها الفارغة ، العبواتالنفايات من األشغال العامة

 وصنفت إلى: (:الحالة)الشكلج.   التصنيف حسب 

الصلبة: ✓ الحضرية   النفايات  اإلنسان  نشاطات  تخلفه  ما  كل  تحته  يندرج  مفهوم  هو 

)تومي،   والصناعية والزراعية من مواد صلبة كنواتج جانبية وغير مقصودة لهذه النشاطات.

دادها أي مادة ال يمكن استعمالها وال يمكن استر  "  كما تعرف على أنها:  .(200، صفحة 2002

كان ما فيتم التخلص منها في أحد العناصر  الثالثة وال يمكن إعادة استخدامها في وقت ما وم

مقدمتها الهواء)للبيئة   وفي  الحية  بالكائنات  أضرار  التصرف  هذا  وينشأ عن  التربة(،  املاء،   ،

 ( 36، صفحة 1997)الجواد، أسس تدوير النفايات،  اإلنسان، أو أضرار بالبيئة. 

أو  والزراتتمثل  الصناعية  النفايات  في  النفايات  هذه  والزجاج هم  واملشعة  والطبية  عية 

وأجهزة  التلفاز  مثل  االلكترونية  األجهزة  مخلفات  إلى  إضافة  الورق،  مخلفات  وحتى  والبالستيك 

 هي النفايات االلكترونية محل الدراسة(.    )وهذه الكمبيوتر املنتهية الصالحية أو القديمة

السائ ✓ يمكلة:  النفايات  والتي  السائلة  املواد  جميع  تم وهي  صلبة  مواد  من  تتكون  أن  ن 

تحويلها إلى مواد سائلة للتخلص منها، وتتمثل أساسا في املياه التي تم استخدامها في مختلف 

 العمليات االقتصادية سواءا كانت صناعية، زراعية، وأهمها الزيوت ومياه الصرف الصحي. 

الغازية:   ✓ مختالنفايات  اإلنوهي  العمليات  من  املنبعثة  الغازات  والتي لف   للمصانع  تاجية 

 تؤدي بالضرورة إلى تلوث الهواء بالدرجة األولى، وأهم هذه الغازات غاز أول أكسيد الكربون. 

النفايات الخاصة بما فيها النفايات :  (2001،  19/01)  إلى:  القانون الجزائري في حين صنفها  

الخطرة املن،  الخاصة  شابههاالنفايات  وما  أخرى إلى    ةإضاف  الهامدة.النفايات  ،  زلية  :  تصنيفات 

للتحلل( قابلة  )غير  الخاملة  النفايات  وأخرى  للتحلل(،  قابلة  )نفايات  العضوية  نفايات ،  النفايات 

 غير قابلة للتدوير.  وأخرى قابلة للتدوير 

   ماهية إعادة تدوير النفايات: .2.4

 :  . تعريف إعادة تدوير النفايات1.2.4

ال تدوير  إعادة  تعريف  إلى  التطرق  والذي قبل  التدوير،  معنى  على  نتعرف  أن  يجب  نفايات 

 يعرف على أنه أحد مجاالت اإلنتاج األنظف والذي يمكن توضيحها من خالل الشكل املوالي:
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 مجاالت اإلنتاج األنظف :2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (403، صفحة 2014)كافي، : املصدر

 يلي:كما  عرفتفقد  ملية إعادة تدوير النفاياتعأما 

املصري  لقد   البيئة  قانون  إعادة  :بأنهاعرفها  أو  املواد  باستخالص  تسمح  التي  العملية   "

استخدامها مثل استخدام النفايات كوقود أو استخالص املعادن واملواد العضوية أو معالجة التربة  

 ( 40، صفحة 1997النفايات، )الجواد، أسس تدوير  أو إعادة تكرير الزيوت.

ة أو املادة املحدودة القيمة إلى سلعة أو مادة أخرى عملية تحويل السلعكما تم تعريفها بأنها  

)البكري،  ذات فائدة، ولتشمل قيمة مضافة حقيقية لعملية اإلنتاج أو االستخدام أو االستهالك.  

 ( 14، صفحة 2011)البكري،  حيث يتضمن هذا التعريف املفاهيم التالية: ،(14، صفحة 2011

 بالشكل االستخدام إعادة أو لالستخدام صالحةال غير  املختلفة األجهزة أو املواد تحويل •

 مادة تكون  لكي الطمر، أماكن  إلى واملرسلة حقيقية  مادية قيمة لها  يكون  ال والتي لها املقرر 

 جديد؛  آخر منتج أو

 تكون  وقد حقيقية مادية قيمة لها يكون  ال الغالب في التدوير إعادة في املستخدمة املواد •

 فائدة ذات أو حقيقية مضافة قيمة لها  يصبح  التدوير إعادة خالل من ولكن معدومة،

 جديدة؛ 

التعامل اآلمن مع  

 املخلفات 

إحالل املوارد  

 صديقة البيئة 

  وإعادةتدوير 

 استخدام املخلفات 

التدريب واعادة  

 املتخصصين 

 إدارة الجودة والبيئة 

التطوير في العمليات  

 التصنيع وتطويرها 

املراجعة البيئية  

لدوريةا  

 اإلنتاج مجاالت  
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 الصناعي اإلنتاج عمليات ألغراض استخدامها يمكن التدوير إعادة عملية من الخارجة املواد •

 البشري  الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االسته راضألغ تتم أن يمكن حتى أو  معينة خدمات لتأدية االستخدام أو

 .الحيواني أو

لنا أن مفهوم إعادة تدوير النفايات يتمحور أساسا حول من خالل هاته التعريفات يتضح  

تحويل النفايات إلى سلعة قابلة لالستخدام في العملية اإلنتاجية وبالتالي تكون لديه قيمة مضافة 

يعت ما  إعادة  وهذا  عملية  في  املهمة  العناصر  من  األنواع   التدوير،بر  معرفة  ضرورة  إلى  يقودنا  ما 

 من خالل النقطة املوالية.  املختلفة إلعادة التدوير

 . أنواع إعادة تدوير النفايات:  2.2.4

 (2019)أحمرو،  وتتمثل في:

املنتجات: -أ تدوير  مختلف  إعادة  بطرق  املصنعة  األشياء  استخدام  إعادة  إلى تعني  وتقسم  ة 

 نوعين:

وذلك عن طريق أخذ املنتج األصلي وإجراء عدد من التعديالت   الصيانة وإعادة االستخدام: •

 كلية والتركيبية عليه بحيث يمكن استخدامه في نفس الغرض مرة أخرى.الش

وذلك عن طريق أخذ املنتج وإعادة تصنيعه عبر مجموعة من   التصنيع وإعادة االستخدام: •

راءات التصنيعية املعقدة من أجل إعادة استخدامه في نفس الغرض لكن بأقل املهام واإلج

إعاد مثل:  بالسابق  عليه  كان  مما  لنفس جودة  وتشكيله  انصهاره  بعد  البالستيك  تدوير  ة 

 املنتج مرة أخرى.

تعني إعادة استخدام املواد الخام مرة أخرى بطرق مختلفة وتقسم إلى   إعادة تدوير املواد: -ب

 نوعين:

التصنيع:إعا • الخطوات   دة  من  مجموعة  عبر  وتصنيعها  املواد  أخذ  طريق  عن  وذلك 

من   استعاد  اآلالتباستخدام عدد  املطلوبة الستخدامها كمواد من أجل  الجودة  ة مستوى 

 منتجة للطاقة الالزمة للصناعة. 

 ضخمة تقدم على معالجتها باستخدام آالت وذلك عن طريق إدخال املواد إلى  معالجة املواد: •

على  املصنع  ليقدر  الكيميائية،  املواد  وإضافة  الحرارة  درجة  رفع  مثل:  مختلفة  تقنيات 

في املرة السابقة أو استخدامها مرة أخرى كماد الغرض الذي استخدمت فيه  ة خام لنفس 

ا  .بصناعة أخرى كمادة خام أيض 
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 مراحل وخطوات عملية إعادة تدوير النفايات:  3.2.4

لية إعادة التدوير تعتبر من طرق أو مجاالت اإلنتاج األنظف، لذلك كما ذكرنا سابقا فإن عم

تتم وفق مراحل وخطوات تعكس ذلك من أن  بد  والبيئة من    ال  جهة وتحافظ على حياة اإلنسان 

جهة أخرى، كما تعد هذه العملية من بين أهم طرق تسيير النفايات والتعامل معها حيث تسبقها  

االستع وإعادة  الوقاية  االسترجاع  عمليتي  عمليتي  وتليها  الهرمي  )والتخلص  مال  التسلسل  هذا 

األوروبي القانون  حسب  النفايات  مع  وبالتللتعامل  طرق  (،  أو  خطوات  تنجح  أن  يمكن  ال  الي 

 التعامل مع النفايات من دون نجاح خطوات أو مراحل عملية إعادة التدوير. 

، 2015)غضبان،  فيما يلي:ات  خطوات ومراحل عملية إعادة تدوير النفاي  ويمكن أن نوجز

 ( 92-87الصفحات 

 النفايات،  من التخلص موقع من املادة فصل •

 مناسب، مصنع إلى قلهاون املادة تصنيف و  تجميع •

 منها، خام  مواد وإنتاج املادة معالجة •

 تدويرها، املعاد املادة من جديد منتوج إنتاج •

 .األسواق في املنتوج هذا بيع •

أنو  يجب  املراحل  هذه  البيئية   لنجاح  املتطلبات  أهمها  من  املتطلبات  من  مجموعة  تتوفر 

تقن ومتطلبات  مراعاتها،  الواجب  واللوائح  والتفكيك  كالقوانين  كالفرز  ومتطلبات   والتعرف،ية 

 اقتصادية وتتمثل أساسا في التكلفة االقتصادية لعملية إعادة التدوير. 

 أهمية إعادة تدوير النفايات:  4.2.4

ال إعادة  عملية  من إن  التقليل  أو  التخلص  من خاللها  يحاول  التي  العملية  في  تتمثل  تدوير 

 ( 2018)مروان،  بأقل تكلفة ممكنة والتي نوردها فيما يلي: املشكالت البيئية السابقة الذكر

البيئي: -أ نسبة   الجانب  من  التقليل  في  أساس ي  بشكل  النفايات  تدوير  إعادة  عملية  تساهم 

   .التلوث بأنواعه

االق -ب النفقات تصادي:  الجانب  تخفيض  في   
 
مهما  

 
دورا النفايات  تدوير  إعادة  عملية  تلعب 

عل الدول  ومساعدة  الخام  االقتصادية  املواد  أسعار  بارتفاع  املتعلقة  التحديات  مواجهة  ى 

  .مثل النفط والفحم
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االجتماعي: -ج في   الجانب  البطالة  نسبة  من  التقليل  في  النفايات  تدوير  إعادة  عملية  تساهم 

ال وفرز صفوف  جمع  في  جديدة  عمل  فرص  توفير  طريق  عن  العمل،  في  الراغبين  شباب 

   .صانع الخاصة في عمليات إعادة التدويرالنفايات الصلبة وتحويلها إلى امل

الصحي: -د النفاي  الجانب  تدوير  إعادة  عملية  وحاالت  تحد  األمراض،  من   االكتئاب، ات 

 .دم التخلص منها بالطرق الصحيحةالنفسية الناتجة عن تراكم النفايات وع تواالضطرابا

    تدوير النفايات االلكترونية: مدخل إلعادة 3.4

 ت االلكترونية:تعريف النفايا 1.3.4

االلكترونية  كالنفايات  النفايات  من   النوع  لهذا  أعطيت  التي  التسميات  تعددت  لقد 

الكهربائية    واملخلفات األجهزة  ونفايات  سن  وااللكترونية،االلكترونية  استخدام مصطلح لذا  حاول 

لها   ويرمز  االلكترونية  النفايات  وهو  الدراسة  في  ل     E. wasteواحد  اختصار   Electronic   وهو 

waste. 

 التي أعطيت لها هي: التعريفاتومن 

والتنمية:   • االقتصادية  التعاون  منظمة  الطاقة تعريف  إمدادات  يستخدم  جهاز  أي  هي   "

 (Programme, 2016) ته االفتراضية".الكهربائية والذي وصل إلى نهاية حيا

نستخدمها والتي تعاني خلال أو : "كل املعدات االلكترونية والكهربائية التي لم ند  وهي كذلك •

على  تحتوي  وهي  إتالفها،  تم  التي  تلك  أو  الحديثة،  التقنيات  مع  متوافقة  تعد  لم  أو  كسرا 

)محمود، دون   لزئبق، الكروم(".، الباريوم، الكاديوم، ا)كالرصاصكميات من املواد السامة  

 سنة النشر(

كذلك:"   • املختوعرفت  االلكترونية  األجهزة  مخلفات  والهواتف هي  كالحواسيب،  لفة 

من   وغيرها  والتلفزيونات،  النووي،  املركزي  الطرد  وأجهزة  امليكروويف،  األفران،  املحمولة، 

خر لدفنها أو حرقها، أو البحث األجهزة التي تم تفكيكها وبيع مخلفاتها أو نقلها من مكان إلى آ 

 (200، صفحة 2006 )محمد، عن القطع االلكترونية واملعادن الثمينة التي تحتويها".

هاته   خالل  االلكترونية،   التعريفاتومن  النفايات  تحتويها  التي  املنتجات  أهم  ذكر  يمكن 

من   أكثر  إلى  األوروبي  االتحاد  صنفها  الكمبي  10والتي  شاشات  وأهما:  الهواتف  أصناف،  وتر، 

لكاميرا، لوحة  املحمولة، األفران، امليكروويف، التلفزيونات، الحواسيب وتوابعه من معدات مثل ا
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األجهزة املنزلية مثل الثالجة،    الفيديو،املفاتيح، املاسح الضوئي، آالت النسخ، آلة الطباعة، جهاز  

 رونية. معدات اإلنارة، املعدات الطبية االلكت الهواء،املكواة، مكيفات 

  مكونات ومخاطر النفايات االلكترونية: 2.3.4

االلكترو  النفايات  ضمن تحتوي  تدخل  والتي  والعناصر   املركبات  من  كبير  عدد  على  نية 

االلكترونية   للنفايات  املكونة  والعناصر  املركبات  أهم  يوضح  املوالي  والجدول  الكيميائي،  تركيبها 

 وتأثيرها على اإلنسان.

 ركبات والعناصر املكونة للنفايات اإللكترونية وتأثيرها على اإلنسان أهم امل: 1الجدول 

أو  املركب 

 العنصر

 التأثير نوع النفايات االلكترونية 

التسمم وفقدان الذاكرة، ومشاكل   شاشات الجواالت الذكية  FG الزئبق

 بالحواس املختلفة 

أشباه املوصالت املوجودة   الزرنيخ 

 فبالجوال، ميكرووي

مراض القلب، السرطان،  التسمم، أ

 السكتة الدماغية

ر شديد على الجهاز العصبي، خطر  خط  مناطق اللحام في الجوال PBالرصاص

على الكلى، قد يسبب التخلف العقلي 

 واالضطرابات 

بطاريات، الهواتف الخلوية   CDالكادميوم

 والنقالة

فقدان الكالسيوم في العظام، اآلالم 

 الوفاةوهشاشة العظام، تلف الرئتين و 

CR. BA.BE  يوجد في البطاريات واملوصالت

 املوجودة بالجوال

 رطان الرئةالتسمم وس

Source : (wanjau, 2011) 

ومن خالل الجدول نالحظ أن هناك مخاطر جمة تترتب عن النفايات االلكترونية والتي لها 

نتاجها يكون  والتي  به،  املحيطة  والبيئة  اإلنسان  حياة  على  كبيرة  الحياة   تأثيرات  على  سلبي  كذلك 

بين   عالقة  وجود  على  يؤكد  ما  ككل،  للبالد  والتنمية االقتصادية  النفايات  هذه  إدارة  كيفية 

 االقتصادية للبالد. 
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 طرق إعادة تدوير النفايات االلكترونية:  3.3.4

النفايات  هذه  إدارة  الخطوات  أهم  من  يعتبر  االلكترونية  النفايات  تدوير  إعادة  عملية  إن 

 . خلصالتو  التدويرإعادة ، إعادة االستخدام، صفي: التقليتي تم ذكرها سابقا واملتمثلة وال

السترداد  ح ومعالجتها  االلكترونيات  تفكيك  تتطلب  والتي  الثالثة  الخطوة  على  سنركز  يث 

املواد األولية منها والتي تصنف وتوزع حسب نوعها إن كانت معادن أو زجاجيات أو بالستيك، حيث  

 ( 12-11)محمود، دون سنة النشر، الصفحات  العملية بأربع خطوات هي:تمر هذه 

األولى استخراجالخطوة  مع   :  االلكترونية  النفايات  من  السامة  العناصر  إزالة  عبر  السامة  املادة 

الزجاج  الرصاص،  نذكر:  السامة  العناصر  ومن  العملية،  هذه  أثناء  في  التلوث  حصول  تجنب 

 من الثالجات والبطاريات.  وكربون  وفلور  الكلور  املستخرج من الشاشات، غازات

الثانية: تق  التفكيك  الخطوة  منها اإلطارات املعدنية وإمدادات  حيث  إلى عدة أجزاء  سم كل املواد 

الطاقة، لوحات الدوائر البالستيكية...إلخ، وتشكل إمكان حفظ القطع القابلة لإلصالح خالل هذه 

 املرحلة ميزة هذه املرحلة. 

ا ية إلى  حيث تعالج قطع األجهزة ميكانيكيا، وتهدف هذه العملية الصناع  لثالثة: التقطيعالخطوة 

املواد   للتدوير وفصل  القابلة  املواد  من  مركزات  على  لهذا    الخطيرة،الحصول  التقليدية  واملصادر 

والتيارات  املغنطيسية  التيارات  من  وفواصل  الطواحين  هي  االلكترونية  النفايات  من  النوع 

 ية. مية، حيث يتم تصفية الغازات ومعالجة النفايات السائلة للحد من اآلثار السلبالدوا

التكرير الرابعة:  االلكترونية،    الخطوة  النفايات  تدوير  عملية  في  األخيرة  الخطوة  يشكل  حيث 

فالحلول التقنية في تكرير املواد املوجودة في النفايات االلكترونية متوافرة من دون تأثيرات سلبية 

تبع أن  أجل  من  العمل  من  الكثير  إلى  بحاجة  القطع  غالبية  أن  بحيث  البيئة،  خام لى  كمواد  اع 

التكرير وجود   يراعى خالل عملية  أن  النهائي. ويجب  التدوير  في وقع  منها  التخلص  يتم  ثانوية، وأن 

  .الزجاجو  البالستيكو  املعادنهي: ثالث مواد سامة 

اقع التعامل مع النفايات اإللكتر. 5  ونية عاملياو

سابقا، هذا ما أدى إلى تسارع   تصنف النفايات االلكترونية من النفايات الخطرة كما ذكرنا

الدول واملنظمات إلى إبرام معاهدات واتفاقيات ومؤتمرات دولية ومحاولة إيجاد الحلول املمكنة في  

بذلك حما محاولة  املثلى  الطرق  بإتباع  النفايات وذلك  التعامل مع هذه  والبيئة كيفية  ية اإلنسان 

سنحاول من خالل    اأخرى. لذة منها من جهة  املحيطة به من جهة واالستفادة من املواد املستخرج
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التالي:   التساؤل  النقطة اإلجابة على  النفايات هذه  تلك  مع  التعامل  العالم  دول  استطاعت  هل 

 منها؟واالستفادة 

 حجم النفايات االلكترونية عامليا:   1.5

أساسا إلى   ت االلكترونية من بين أمه النفايات األسرع نموا في العالم، ويرجع ذلكتعد النفايا

بالدرجة  التكنولوجيا  هذه  على  املتزايد  والطلب  األولى  بالدرجة  التكنولوجيا  في  السريعة  التغيرات 

والي . والشكل امل  تسونامي املخلفات االلكترونية"الثانية، حيث أطلق عليها االتحاد األوروبي إسم "

املمتدة   الفترة  عامليا خالل  االلكترونية  النفايات  آخر    2021إلى    2010من  يوضح حجم هذه  وفق 

 كما يلي: STATISTAتقرير 

 2021-2010حجم النفايات اإللكترونية عامليا خالل الفترة  :3الشكل 

 : تقديرية 2021*

33.8 35.8 37.8 39.8 41.8 43.8 44.7
47.8 49.8

53.6 54 52.5
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} Source : (p.stegmamn & v.forti, 2017-2019-2020). 

واملخي السريع  التزايد  هو  الشكل  خالل  من  يالحظ  سنة وما  حتى  االلكترونية  للنفايات  ف 

إلى  2020 القيمة  هذه  تنخفض  أن  تتوقع  حين  في  سمة    52.5،  طن  يعادل    2021مليون    6.8ما 

النفايات    2010كيلوغرام لكل نسمة مقارنة بسنة   بها حجم  ما    مليون طن  33.8مثال والتي قدرت 

 كيلوغرام للفرد. 4.4عادل  
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ات االلكترونية حسب آخر تقرير البنك العاملي سنة هذا ومن املتوقع أن يصل الحجم النفاي

، وهي قيمة مخيفة جدا على العالم ككل في حالة   70مليار  بزياد قدرها    3.7إلى ما يقارب     2050

 لم يتم التعامل معها بش يء من الجدية والسرعة. 

 املنتجة للنفايات االلكترونية عامليا: الدول   2.5

فقط من سكان العالم وهي نسبة قليلة جدا مقارنة   %16ه  إن الدول الغنية تمثل ما نسبت

من نفايات العالم   %   34بالدول الفقيرة هذا من جانب، من جانب آخر تنتج الدول الغنية ما يقارب  

 ككل وهذه النتائج مقلقة بالنسبة لإلنسان ولبيئته. 

موقعفح تقريرات  عا   النرويجاحتلت    2019سنة     statistaسب  األولى  إنتاج املرتبة  في  مليا 

لتحتل   الواحد،  للفرد  االلكترونية  املرتبة النفايات  في  فرنسا  تليها  عامليا   الرابعة  املرتبة  و.م.أ 

الشكل الخامسة، في حين أن الصين احتلت املرتبة ما قبل األخيرة، ولتوضيح البيانات أكثر وضعنا  

 املوالي:  

 2019عالم حسب الفرد خالل سنة حجم النفايات اإللكترونية لبعض دول ال :4الشكل 
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Source : (p.stegmamn & v.forti, 2017-2019-2020) 

بين سنة   املقارنة  بين   2017وسنة    2019ولو تم  الترتيب  في  أنه هناك اختالف  مثال لوجدنا 

فإنه سنة  السنتي على    2017ن، حيث وحسب نفس املصدر  النرويج حافظت  أن  في  نجد  الصدارة 

كلغ للفرد، أما فرنسا فقد كانت تحتل املرتبة السادسة   28.5الترتيب وقد بلغ إنتاج الفرد فيها حوالي 

بتغير    21.3بقيمة   أملكن  فيها قيمة   اقليل،  ارتفعت  لكن  الترتيب  الصين فقد حافظت على نفس 
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في دول وغير   ة املتعب  ، وهذا راجع إلى السياسات 2017كلغ للفرد سنة    5.2د حيث كانت حوالي  الفر 

 متبعة في أخرى في التعامل مع النفايات االلكترونية. 

 التعامل مع النفايات اإللكترونية عامليا:   3.5

امليا بأوزان لقد تم تقدير القيم الجوهرية للمواد األولية املوجودة في النفايات االلكترونية ع

ركات التي تقوم بإعادة تدوير هذه النفايات  خيالية ما يجعل منها ثروة ذات قيمة كبيرة للدول والش

االلكترونية   النفايات  في  واملوجودة  األخير  هذا  قيمة  قدرت  حيث  الذهب،  معدن  خاصة 

إلى معادن   ة، إضاف2016خالل سنة رو مليار يو  18.8كيلو طن وحددت قيمته بحوالي  0.5ا ــــــــــــــــــــــــــعاملي

 أخرى ال تقل أهمية عن الذهب، والجدول التالي يوضح ذلك.

 2016قيم وحجم املواد األولية املوجودة في النفايات اإللكترونية عامليا خالل سنة  : 2دول الج

 الفضة البالديوم  الحديد األملنيوم  النحاس البالستيك الذهب املادة األولية

يار  القيمة مل

 يورو

18.8 15.0 9.5 3.6 3.6 3.4 0.9 

الحجم  كيلو 

 نط

0.5 12200 2200 2500 16300 0.2 1.6 

Source : (matieres premieres Des déchets qui valent de l'or, 2017). 

وما يالحظ من خالل الجدول هو  وجود كمية كبيرة جدا من البالستيك إضافة إلى الذهب في 

بالنسبة  النفايات االلكترو  نية، مما يجعل من خذه النفايات ذات قيمة مالية كبيرة قد تكون ثروة 

  ملواد خامة في الطبيعة كالذهب والفضة والنحاس.لدول ال تملك هذه ا

وهذا ما يجعل هذه النفايات من جهة الخطر املخفي والذي أصبح يهدد كوكب األرض، ومن 

مه تكون  قد  لكن  كبيرة  ثروة حقيقية  أخرى   عن  جهة  نبحث  ما جعلنا  العالم،  دول  ملة من طرف 

ت سباقة أو اتخذت إجراء إعادة تدوير اإلجابة عن السؤال السابق الذكر حول هل هناك دول كان

 النفايات االلكترونية واستفادت من ذلك عامليا؟ 

هذه  أهم  ومن  منها،  واالستفادة  االلكترونية  النفايات  مع  التعامل  كثيرة حاولت  دول  هناك 

في هذا املجال  الدو  الرائدة  تعتبر  نت من استباق املشكلةل هي سويسرا والتي 
ّ
تمك ومنذ عام    ،فقد 

ل املشرع في هذا الشأن، أنشأت الشركات الصناعية وشركات التوزيع أنظمة   1991
ّ
وقبل أن يتدخ

األخرى  اآلالت  ثم  بالثالجات  بدءا  اإللكترونية،  املنتجات  تدوير  القط إلعادة  مستوى  على  أما  اع ، 

فتحمل اسم “سوليداركوم”، وهو نظام لتجميع الهواتف النقالة املستعملة التي يمكن أن الخاص  
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)أميركا والصين تتصدران   .تكمل حياتها في أحد بلدان القارة السمراء أو آسيا أو أوروبا الشرقيةتس

 ( 2015تلويث العالم بجبال من النفايات اإللكترونية، 

في السويسري  النموذج  جدا    ويعتمد  مهمة  إستراتيجية  على  االلكترونية  النفايات  إدارة 

ل املوسعة  املسؤولية  إستراتيجية  ب"  إلى سميت  تهدف  البيئة  لحماية  إستراتيجية  وهي  لمنتجين"، 

تخفيض األثر البيئي اإلجمالي للمنتج، من خالل جعل الشركة املصنعة للمنتج مسؤولة عن كامل  

الستعادة وإعادة التدوير  والتخلص النهائي من املنتج، بحيث دورة حياة املنتج، وخاصة بالنسبة ل

إدارية واقتصادية وإعالمية.  يتم تنفيذ هذه االستراتيجة من خالل ، صفحة  2016)مالك،    أدوات 

97 ) 

 ( 99، صفحة  2016)مالك،  وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى ما يلي:

 املصاحبة لها.تقليل عدد مدافن النفايات واملحارق والتأثيرات البيئية  •

إد • مجال  في  واملالية  املادية  املتطلبات  يخص  فيما  البلديات خاصة  على  العبء  ارة تخفيف 

 النفايات.

 تشجيع إدارة النفايات وإعادة استخدام املنتجات أو أجزاء منها. •

 تحسين سهولة تفكيك املنتجات إلعادة تدويرها أو إعادة استخدامها. •

 لكيميائية الخطرة الداخلة في تصنيع املنتجات القضاء أو خفض استعمال املواد ا •

 نظف وكذلك إنتاج املنتجات الخضراء. تشجيع منظمات األعمال في إتباع أسلوب اإلنتاج األ  •

 تشجيع االستخدام الرشيد واألكثر كفاءة للموارد الطبيعية.  •

 تحسين العالقة بين املجتمع الشركة وتعزيز إدارة أكثر تالئما مع البيئة. •

 : ةخاتم .6

من  النامية  والدول  املتقدمة  الدول  بين  واختلفت  ومسبباتها  البيئة  املشكالت  تعددت  لقد 

وفي نفس البلد من جهة أخرى، لتبقى النتيجة املؤكدة هي األضرار والتدمير الذي أصبح يهدد ناحية  

اسة هاته البلدان ككل بغض النظر عن اقتصادها أو حجمها أو تطورها. لذا حاولنا من خالل الدر 

النفا مشكل  على  التركيز  مع  عامليا  وبيئته  اإلنسان  تهدد  التي  املشاكل  أهم  تعداد  إلى  يات التطرق 

من   واالستفادة  التدوير  إعادة  عملية  طريق  عن  منها  التخلص  وكيفية  الدراسة  محل  االلكترونية 



 

اقع إعادة تد   -الكنز الضائع والخطر املخفي -وير النفايات اإللكترونية عامليا و
 

109 

 

الك في  مهملة  ثروة حقيقية  تعتبر  والتي  النفايات  تحتويها هذه  التي  األولية  منها  املواد  الدول  ثير من 

 وكب األرض.لعربية ذلك باعتبار أن هذه العملية هي عملية تجارية كبيرة ومفيدة لكا الدول 

 اختبار الفرضيات:    1.6

دراستنامن   النفايات   خالل  تدوير  إعادة  عملية  أن  ومفادها  الفرضية  صحة  من  تأكدنا 

 يات.عامل مع هذه النفاتاإللكترونية يعتبر من أنجع الطرق في ال

 النتائج:   2.6

 أهم النتائج التي توصلنا إليها من خالل الدراسة هي: 

النفايات بصفة عا  • العالم سواءا أصبحت  مة والنفايات االلكترونية مشكلة تواجه كل دول 

 أو املستهلكة لها؛ لإللكترونياتاملتقدة أو النامية، املنتجة 

النفايات الخطرة جدا ومور  • ثمين ذلك لوجود نسب مرتفعة من النفايات االلكترونية من  د 

 ضة؛املعادن واملواد األولية الثمينة والباهضة الثمن مثل الذهب والف

لم  • تأثير كبير ان  له  بااللكترونيات سيكون  التعامل  العالم وزيادة  التوقع بزيادة عدد سكان 

 يتم التعامل وبسرعة مع نفاياتها؛

ص من النفايات والنفايات االلكترونية عامليا عدم إتباع الطرق السليمة والقانونية في التخل •

 .ما أدى إلى تزايد املشكالت الصحية خاصة على األطفال

 :ترحاتاملق 3.6

االقتراح النفايات   يخص  مع  واملقنن  السليم  التعامل  بضرورة  واملتعلقة  العالم  دول  جميع 

البيئة املحيطة به، مع رفع  االلكترونية حتى يتم االستفادة منها وبأقل أضرار ممكنة على اإلنسان و 

 الوعي لدى املواطنين في كيفية التعامل مع هذه النفايات الخطيرة.   

 :ملراجعقائمة ا. 7

 باللغة العربيةراجع  امل  1.7

 ، األردن – عمان ،ةاألبعاد االقتصادية للمشاكل البيئية وأثر التنمية املستدام  أحمد جالل، -

 .2017، دار من املحيط إلى الخليج للنشر والتوزيعدار خالد اللحياني للنشر والتوزيع، 

الجواد، - عبد  الوهاب  عبد  الخطرة    أحمد  مصر،النفايات  للنشر   ،القاهرة،  العربية  الدار 

 .1992 ،والتوزيع 
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الجواد،   - عبد  الوهاب  عبد  النفاياتأحمد  تدوير  مصر  ، أسس  العربية   ،القاهرة،  الدار 

 .1997 ،للنشر والتوزيع

عو  - أحمد  فوزي  محمودأمل  االلكترونية ،  ض  املواجهة   النفايات  البينية،  التداعيات 

آليات التقن  التشريعية،  والنضج  والحماية  عين كل  ،يالوقاية  جامعة  مصر:  الحقوق،  ية 

 )دون سنة النشر(. ،الشمس

اإللكتروني - النفايات  من  بجبال  العالم  تلويث  تتصدران  والصين   ،(2015  /4  /20)  ،أميركا 

ا من  2020,  12  10السترداد  تاريخ   ،

العرب: 

file:///C:/Users/tronic/Desktop/deches%20electronic/%D8%A3%D9%85%D9

%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%

D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A

7%D9%86%20%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AB%20%D8%A7

%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A8%D 

 .1997 ،مصر: دار املعرفة الجامعية ،دراسة أسرية وبيئية،  ،آخرون سيدأحمد غريب -

املعرفة:   بيئياقتصاد   - من 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8

%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A(2020 )،  2021, 01 03تاريخ االسترداد. 

رأفت  - كنينة  املناخ.  ،فياض  أحمد  بالتغير  األوزون  نضوب  االسترداد    عالقة  , 12  20تاريخ 

 www.nasainarabic.net/r/a/5123، (20/ 01/2020 )، من ناسا بالعربي: 2020

 الجزائر. ، ر النفايات ومعالجتها ومراقبتهاتسيي ،(2001,  12 12. )19/01لقانون رقم ا -

البكري  - األخضر،ثامر  التسويق  فلسفة  تعزيز  في  التدوير  العادة  االستراتيجية  -االبعاد 
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http://www.nasainarabic.net/r/a/5123
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 :  ملخص

في  الحقيقي  االقتصادي  النمو  التنويع االقتصادي على معدالت  أثر  إلى دراسة  الورقة  تهدف هذه 

للتعرف على أثر التنوع االقتصادي   VAR  استخدمت  الدراسة  نموذج.  2018-2000الجزائر خالل الفترة  

 خالل فترة الدراسة.على معدالت النمو الحقيقي للجزائر 

سببية   اختبار  أكد  حيث  معنوية،  غير  نتائج   إلى  الدراسة  عالقة    Grangerتوصلت  وجود  عدم 

   .سببية قصيرة األجل بين متغيرات الدراسة

 .VARوذج ي، النفط، االقتصاد الجزائري، نمالتنويع االقتصادي، النمو الحقيق : يةكلمات مفتاح
 O4  ؛JEL: O2 اتتصنيف

Abstract:  

This research paper aims to study the economic diversification effect on real 

economic growth in Algeria during the period 1990-2018. The study used a VAR model to 

identify the effect of economic diversification on the real growth rates of Algeria during the 

study period.  
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The study reached non-significant results, as the Granger causality test confirmed 

that there is no short-term causal relationship between the variables of the study. 

Keywords: Economic Diversification; Real Economic Growth; Oil; VAR model; Algerian 

Economy. 

Jel Classification Codes : O2 ; O4. 

 

 

 مقدمة:  .1

 رب ع مهم للدول النامية في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية أكالقتصادي موضو يعد التنويع ا

االقتصادية    ومستوى  الرفاهية  في   واالجتماعيةمن  املستدامة   التنمية  أهداف  بها ضمن  بأس  ال 

التنوع االقتصادي   نحو  االتجاه   الدراسات  العديد من  في هذا االطار، كشفت  الشامل.   مفهومها 

تفرزه ما  على  أنتج  يرتكز  املثال  سبيل  فعلى  املوضوع،  هذا  في  املختلفة  الدراسات  التعاون    نتائج 

ا مبتكرة حول العالقة بين التنويع االقتصادي والتنمية
ً
، األخير بين االقتصاديين والفيزيائيين أبحاث

   ( Hidalgo and Hausmann,2007  ،Hidalgo et al)ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقد أشارت سلسلة من األبحاث لكل م

لل  (and 2012 Tacchella et al 2009, )و    (Cristelli et al 2013, )  و يمكن  أنه  أن اصإلى  درات 

التحتية  البنية  مثل   ، للدول  للتداول  القابلة  غير  اإلنتاجية  القدرات  عن  معلومات  تعطينا 

مجموعة    إلنتاجئح و املعرفة و املهارات اإلنتاجية، حيث أن الدولة التي تمتلك القدرة  او ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللو 

أقل. إلى جانب  ة متنوعة من السلع؛  تكون أكثر تنوعا من غيرها من الدول التي تمتلك قدرات إنتاجي

أمثال   الدراسات  من  العديد  يوجد  الدراسات  التنوي  (Bell and Pavitt ,1995)هذه  ربطت  ع التي 

 . (Clovis,2019)باالبتكار االقتصادي 

معاناة   إلى  بالنظر  اقتصادها  تنويع  إلى  بشدة  تحتاج  التي  الدول  بين  من  أيضا  الجزائر  تعد 

، حيث لم  والغازارتباط اقتصادها بصادراتها من النفط    ءهذه األخير من الصدمات البترولية جزا

االستقرار   أبدا  من  وتغلبيعرف  كثير  في  الهشاشة  الدرا  عليه  هذه  تهدف  باستعمال  األوقات.  سة 

بالنسبة    Granger Causality  واختبار  VARنموذج   االقتصادي  التنويع  موضوع  إعادة فحص  إلى 
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مدى وجود خالقة سببية تربط التنويع    ودراسةية التنويع،  لمالذي تسير عليه ع  والنموذجللجزائر  

 . 2018-2000لفترة االقتصادي بمعدالت النمو الحقيقي في الجزائر خالل  ا

 :شكالية البحثإ 1.1

 ؤال الجوهري اآلتي: تتمثل أساسا في الس

الحقيقي النمو  معدالت  على  االقتصادي  التنويع  عملية  تأثير  مدى  الفترة    ما  خالل  الجزائر  في 

 ؟ 2000-2018

 : البحثمنهجية   2.1

 على اإلشكالية الرئيسية للبحث قمنا بصياغة الفرضيتين التاليتين: لإلجابة

H0 ال يؤثر  التنويع االقتصادي في الجزائر على معدالت النمو االقتصادي الحقيقي خالل الفترة :

 أحدهما اآلخر. Granger، و ال يسبب  و فق 200-20018

H1ال يؤثر   الفترة نت:   الحقيقي خالل  االقتصادي  النمو  معدالت  على  الجزائر  في  االقتصادي  ويع 

 معدالت النمو الحقيقي.    Grangerصادي  وفق ، حيث يسبب التنويع االقت200-20018

 : البحث تقسيم  3.1

للتنويع  النظرية   األدبيات  إلى  األول  الجزء  في  نتعرض  أجزاء،  ستة  إلى  الدراسة  قسمنا 

ه، أما الجز  ء الثاني إلى األدبيات التطبيقية حول هذه املوضوع،  ساقي   وطرق   ومبرراتهاالقتصادي  

الثالث   الجزء  افق   والرابعأما  الدراسة  د  منهجية  فيهما    ومناقشة املستعملة    واألدواتستعرضنا 

الورقة البحثية بخاتمة عامة تسرد أهم النتائج النظرية والتطبيقية التي توصل إليها   انتهت  ،النتائج

 البحث.  

 األسس النظرية للتنويع االقتصادي2. 

 : االقتصادي التنويع  مفهوم 1.2

دول التي تعاني من اآلثار نظرا ألهمية هذه العملية في ال  تعددت تعاريف التنويع االقتصادي

السلبية الناتجة على االعتماد على مورد وحيد كالنفط أو الغاز، حيث تعد عملية التنويع أكثر من  

القتصادي تحقيق    تاضرورة   في  الرغبة  أنه  على  االقتصادي  التنويع  تعريف  فيمكن  الدول،  هذه 

الدخل األساس أكبر ملصادر  إطار  عدد  الحقيقة ضمن  تعزز قدراته  أن  التي من شأنها  البلد،  في  ية 

محاوال  عبر  وذلك  العاملية،  أن التنافسية  دون  متنوعة،  قطاعات  في  اإلنتاجية  القدرات  رفع  ت 
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ن تلك القطاعات ذات ميزة نسبية عالية، و هو يقوم على الحاجة إلى االرتقاء و كيقتض ي األمر أن  ت

ات تدريجيا لتكون بدائل يمكنها أن تحل محل املورد الوحيد، ومن  هنا  بواقع عدد من هذه القطاع

، و يرى    ( 2013)مرزوك،    تي تعتمد على مصدر وحيد غير مستديمفالتنويع ينطبق على البلدان ال

الوسيلة التي من خاللها يتم  زيادة مصادر إيرادات الدولة من جانب و أنه    (2014،  دل)عساف و خا

, و يرى البعض أن تنويع    تنويع الصادرات من جانب آخر على نحو ما عرفه خبراء االتحاد األوربي 

وعدم  االعتماد عمى مورد اقتصادي واحد يعد توجها استراتيجيا للتنمية و ذلك من    مصادر الدخل

. من خالل التعريفين السابقين   تحقيق تنمية مستدامة تملك مقومات البقاء والتطور املستمر  لأج

القول  ل   يمكن  التنويع االقتصادي جاءت  النفطية توزنها من أن حتمية عملية  تعيد لالقتصاديات 

 خالل : 

 ؛ والدوليةإيجاد بدائل اقتصادية ذات ميزة نسبية تمكن من املنافسة الداخلية  •

 ؛املشاكل التي حالت دون تطورها ومعالجةبعث القطاعات الراكدة  إعادة •

الريعي • القطاع  في  االستثمار  من  جميع   وإعادة  التقليل  على  الوطني  االستثمار  هيكلة 

 ؛بما يكفل التنوع االقتصادي املنتجة،القطاعات 

 منتجة.تحقيق تنمية اقتصادية مستديمة من خالل بناء قاعدة اقتصادية  •

 تنويع االقتصادي: لامبررات  2.2

مثل  يوجد العديد من املبررات التي تدعو إلى قيام الدول املرتبطة بتصدير املوارد الناضبة  

سياسة     والغازالبترول   اعتماد  الهيكل   التنويعإلى  على  إيجابية  أثار  من  له  ملا  االقتصادي 

الشمري و عبد الرزاق عبد    ب)شبيهذا الصدد ذكر    وفياالقتصادي املستديم،    والنمو االقتصادية  

 كما يلي:  وهيالعديد من املبررات التي تؤكد عملية التنوع االقتصادي  (2016الرضا، 

التقليل من االعتماد على املورد النفطي في التمويل االقتصاد ي ايؤد • لتنويع االقتصادي إلى 

العامة،   االقتصادية  وهذاالنفقات  الصدمات  إلى  االقتصاد  تعرض  يجنب   والهشاشة   ما 

 ؛ االقتصادية

يحد   وهذااالعتماد على مورد وحيد    وعدميؤدي التنويع االقتصادي إلى زيادة مصادر الدخل   •

إم التعمن  الهولندية  كانية  العلة  لظاهرة  املوارد   (Dutch Disease)رض  نقمة  ظاهرة  أو 

 ؛ (Natural Resource Curse)الطبيعية 
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قادرة • قطاعات  ينش ئ  االقتصادي  تتسم   التنويع  بحث  النفط  قطاع  خارج  التصدير  على 

ة تمكن ما يشكل سلة من املداخيل املختلف  وهذاباالستقرار النسبي مقارنة بقطاع النفط،  

الواردات، تمويل  من  االستهالكية    الدولة  السلع  كل  استيراد  من  تتمكن   واالستثماريةحيث 

و  الوطني  اقتصادها  يحتاجها  حالتي  حالة  في  مجبرة  تكون  على و دال  بترولية  صدمات  ث 

ألن    والحدالتقليل   السلع،  من  وارداتها  يوفر املمن  القطاعات  مختلف  من  التصديري  زيج 

األجنبي   حاالت  النقد  ي  حتى  الواردات  على  اإلنفاق  استمرار  يضمن  الصدمات الذي 

 ؛ البترولية

)العمالة(   ي ر يساهم التنويع في القطاعات االقتصادية إلى استيعاب أكبر في رأس املال البش •

غالبا و بعكس القطاع االستخراجي الذي يعد قطاعا كثيف رأس املال    وذلكإنتاجيته،    وزيادة

عا أيدي  على  يعتمد  أجنبية،  ما  املحلية   وبالتالي ملة  العمل  فرص  توفير  يكفل  التنوع  فإن 

 ؛ من البطالة والحداملحلية  والكفاءاتاملهارات  واستقطاب

ما يحقق النمو الحقيقي   وهذافي مجموع القيم املضافة في كل قطاع  ي ديزيد التنوع االقتصا •

 ؛االقتصادي في املدى الطويل

ن • بناء  من  االقتصادي  التنوع  عيمكن  قادرا  يكون  متكامل  اقتصادي  و سيج  اإلنتاج  النمو لى 

، فعلى سبيل املثال يمكن ذلك من خالل زيادة الترابط بين القطاعات  ويحدثبشكل أفضل،  

 وذومن خال انتاج فالحي أكبر    وذلكيرتبط القطاع الفالحي بقطاع الصناعة التحويلية    أن

بما يمكن من خلق صناعة تحويلية كشعبة   التي   والفواكه   والخضرالحبوب  نوعية أفضل 

حالها   على  الجاهز  لالستهالك  موردا  قطاع   وتشكلتصبح  في  للتحويل  قابلة  مدخالت 

 ؛الصناعة التحويلية

 االنتاج.  وتنوعالتنويع االقتصادي على تحقيق االمن الغذائي  من  خالل زادة  يساعد •

 مؤشرات قياس التنويع االقتصادي  3.

أن   ويمكننظرا الختالف أبعاده     صاديالتي تقيس التنويع االقت  تعددت مؤشرات أو املعايير 

 نجمل أهم املؤشرات فيما يلي:
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 :  (Herfindahl- Hirshman)هيرشمان -مؤشر هرفندال  1.3

بقياس تركيب وبنية   ويقوميعد هذا املؤشر األكثر شيوعا حيث يعتمد على فهوم التنوع،   

التغيرات الهيكلية التي    وإلبرازتركيب ظاهرة ما،  تنويع في  لقياس ال  ويستخدمتنوعه.    ومدىاملتغير  

صمم هذا    وقدتصادي.  قطرأت على مكوناتها. ويطبق هذا املعامل بصورة واسعة لقياس التنوع اال

قبل  من  بتوسع  واستخدم  معين،  قطاع  في  أو  الصناعة  في  التركز  مقدار  لقياس  أصال  املعامل 

الثمانينيات األمريكية خالل  كما   املحاكم  معين.  أو قطاع  معينة  في صناعة  االحتكار  مدى  لقياس 

والتنمية   للتجارة  املتحدة  األمم  منظمة  قبل  من  املؤشر  هذا   ويمكن  ،(2014)الخطيب،  استخدم 

 صياغته من الشكل التالي:

 
 حيث: 

N    ،النشاطات النشاط    i(x(عدد  في  املتغير  جميع   i  ،(X)قيمة  في  للمتغير  اإلجمالية  القيمة 

يعني    0، فإن كانت قيمته تعادل    والواحدبين الصفر    Hاطات. تتراوح قيمة  النش

قتصاد )أي تساوي حصص النشاطات بعد نسبها مثال إلى الناتج الكلي الا هذا أن تنوع كامل في هذا  

النشاطات(،   معدومان     وإذالجميع  يكون  التنوع  مقدار  فإن  واحدا صحيحا  التي    وهيكان  الحالة 

الناتج  يك فيها  بقية ون  تساهم  ال  بينما  االقتصادية،  النشاطات  من  واحد  نشاط  على  مرتكزا 

ال من  حصة  بأية  وتعدتج  انالنشاطات  للمعامل    اإلجمالي،  املرتفعة  ضعف   Hالقيم  على  دليال 

 االقتصاد في توزيع نشاطاته بشكل متكافئ على عدد كبير من القطاعات.

 : (Ogiv Index)مؤشر اوقيف  2.3

 صياغته في الكل التالي: نويمك

 
 حيث:

N    ،تمثل عدد القطاعاتsi    قطاع واحد و    نمهو نصيب النشاط االقتصادي القطاعي في التشغيل

بحصة   عنه  يعبر  ما  وهذاعادة  بين   التشغيل  )التشغيل(  االقتصادي  النشاط  توزيع  إلى  يشير 
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من القطاعات،   Nمع    ، وقتصاديالقطاعات، فإذا كان مساو للواحد فإنه يدل على زيادة التنوع اال 

يكون   عندما  العادل  التوزيع  ا  N/1  :لــ  مساو    siيكون  من  قطاع  كل  حصة  أن  العاملة  أل أي  يدي 

قيم  ارتفاع  تدل  تام.  االقتصادي  التنوع  أن  يعني  فهذا  للصفر  مساو  املؤشر  كان  إذا  و  املثالية، 

االقتصادي   النشاط  توزيع  في  املساواة  عدم  على  أيضا  املختلفة املؤشر  القطاعات  )شبيب    بين 

 . (2016الشمري و عبد الرزاق عبد الرضا، 

 : (Intropy Index)مؤشر انتروبي  3.3

)  لصتو  من  ) (  Smithكل  عام  Gibsonو  التنوع   1988(  يقيس  الذي  مؤشر   هذا  إلى 

 االقتصادي  و التركيز القطاعي كما يلي:

 
 حيث: 

 قتصادي. حصة الصناعة من التشغيل في النشاط اال siتعني 

 توزيع األيدي العاملة أو توليد الدخل بين الصناعات في البلد.  Intropyيقارن مؤشر 

 تدل على تنويع كبير نسبيا. Intropyمؤشر  ارتفاع قيمة -

 ( أي انخفاض التنويع. )التخصصتشير القيم املتدنية لهذا املؤشر إلى ارتفاع نسبة التركيز  -

بين جميع القطاعات ى املساواة في توزيع األيدي العاملة إذا كان املؤشر متكافئا فهذا يشير إل -

 أي أن التنويع تام. 

حدها األدنى فهذا يعني أن التخصص في أعلى حد له، أي انعدام  إذا كانت قيمة املؤشر في -

 التنوع. 

 الدراسات السابقة آلثار االقتصادية لعملية التنويع القتصادي للدول املصدرة للبترول 4.

من الحبر لدى الباحثين في علم االقتصاد حيث تم تسجيل الكثير وضوع الكثير أسال هذا امل

 بين الدراسات نذكر:  ومنلنتائج مهمة في هذا املجال  تمن الدراسات التي توصل

حسين،  دراسة   • ثامر  و  عن    (2017)الرسن  دراسة  بإجراء  الباحثين  هذين  قاما  حيث 

بـــ:" املوسومة  العراقي  ومتطلبات  الريعية الهيمنة ظل في عراقيلا االقتصاد  االقتصاد 

ان من خالل حساب نسب ثحو قد توصل البا  ("  2015-2003للمدة ) االقتصادي  التنويع
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و حساب   مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج الداخلي الخام و نسبة تنويع الصادرات

ال أهمية  درجة  مؤشر  و  االقتصادية  القطاعات  حسب  العمالة  إجمالي  إلى تطور  واردات 

تطور  مؤشر  أيضا  و  الخام      الداخلي   عو ممج  من كنسبة النفطية غير  اإليرادات الناتج 

الثابت  املال  رأس تكوين إجمالي في  الخاص  للقطاع النسبية الدولة و مؤشر األهمية إيرادات

ي ، توصل الباحثان إلى نتيجة رئيسية مفادها أن هيمنة القطاع النفطي على االقتصاد العراق

تنوع  حدوث  بداية  على  تدل  هيكلية  تغيرات  أي  حدوث  من  تمكن  لم  الدراسة  فترة  خالل 

هيكلي   اقتصادي ، اختالل  يعاني من  العراقي  االقتصاد  أن  على  النتائج  تدل هذه  فالعكس 

كبير سببه االعتماد املتفاقم على القطاع النفطي و هذا ما يستدعي اإلسراع في إيجاد حلول  

العراقي، و قد اكدت هذه و استراتيجيات وا لتنويع مصادر الدخل لالقتصاد  املعالم  ضحة 

حيث اعتبر هذا الباحث ان السبب الرئيس ي   (2018)الجفاني،  ا  هبالنتائج دراسة أخرى قام  

النفطية دون غيرها من  إيرادات  العراق هو االعتماد على  في  التنوع االقتصادي  وراء تراجع 

العراقي من السلع االستهالكية دون االستثمارية منها، و عدم   املوارد لتغطية حاجيات املجتمع

ال لخدمة  املوارد  هذه  كما نتاستغالل  العراقي،  االقتصادي  الهيكل  في  تغييرات  إجراء  و  مية 

أن أهم العقبات و التحديات التي واجهت االقتصاد   (2019)محمد جاسم،  أشارت دراسة  

اال  التنويع  عملية  من  التي صعبت  و  محاربة العراقي  في  تتمثل  األخيرة  العشرية  في  قتصادي 

ار النفط، حيث أدت هتين األزمتين في عسو صدمة تراجع أ  2014التنظيمات اإلرهابية سنة  

مع  الخاص  القطاع  في  االستثمار  و  االستهالك  تراجع  إلى  السياس ي  االستقرار  عدم  ظل 

فعا نقص  و  االستثمارية،  املشاريع  على  الحكومي  االنفاق  في تقليص  الخاص  القطاع  لية 

 تكوين رأس املال.  

مارات العربية املتحدة املوسومة ال التي تخص اقتصاد دولة ا  (2017)صباح،  توصلت دراسة   •

األمارات في االقتصادي  التنويع استراتيجية  بــ:" إلى نتائج مخالفة   املتحدة" العربية دولة 

اال  استطاعت  السابقة حيث  الدراسة  إليه  توصلت  ملا  تحقيق تماما  املتحدة  العربية  مارات 

مكنتها من املحافظة على   يسات املتكاملة التنتائج إيجابية من خالل وضع مجموع من السيا 

ركزت حيث   املتالحقة،  العاملية  االقتصادية  و  املالية  األزمات  رغم  االقتصادي   نموها 

 بيئة تأمين و هو  رئيس هدف على االقتصاد اإلماراتي لتنويع الداعمة االقتصادية السياسات

 
ً
  مستقرة سياسيا

ً
 بالحرية يتعلق  فيما تصنيفها ارتفع اذ االعمال بيئة  و تحسين و اقتصاديا
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 بريادة اعتماده تم الذي الحر االقتصاد نظام االعمال، كما ان اتمام وسهولة االقتصادية

 ن وانيوالق التشريعات خالل وضع من العامة االقتصادية السياسات لرسم الحكومي القطاع

في  الخاص القطاع مساهمة ارتفاع الى قاد اقتصادي اداء افضل لتحقيق  لعمله املنظمة

 و زيادة 2016 سنة  الثابت رسمال  تكوين اجمالي  من  62.8 % وبنسبة  االقتصادي طاشالن

 أن  االقتصادي، حيث النشاط تنويع بهدف النفطية غير  األنشطة االقتصادية في مساهمته

 وقد%. 57 بنتيجة الخليجي التعاون  مجلس دول  صعيد على األولى رتبةملا تحتل الدولة  هذه

ما   إلى اإلجمالي املحلي الناتج في النفطية غير  القطاعات حصة زيتعز  الدولة هذه استطاعت

 والسياحة للتجارة  األهمية  متنامي كقطب تبرز جعلها مما ،  2014 سنة % 68.6 ُيناهز

 خالل من   2021  سنة % 80 حدود إلى  النسبة هذه تصل أن ويتوقع واألعمال والخدمات،

 والبحري  الجوي  والنقل والسياحية الصناعية القطاعات في االستثمار املكثف  على  االعتماد

إعادة و   اقتصاديات على املستندة األنشطة كافة عن دعم ناهيك التصدير، و االستيراد  

 .(2018)مسعودي ،  املعرفة

 القطري  االقتصاد في الهيكلية التحوالت  املوسومة بــ:" (2018)نغميش،  دراسة كما أشارت •

خال التنويع منظور  من االقتصادية 2014-1995املدة    لاالقتصادي  التحوالت  "إلى 

لالقتصاد القطري الذي يعد من بين االقتصادية التي تعتمد في توليد مداخيلها بدرجة كبيرة 

ت هذه األخيرة إلى عمل مخطط يهدف  حيث شرع  1995من قطاع النفط و الغاز إلى غاية  

ا إلى  التوجه  و  النفطية،  املوارد  على  اعتمادها  تقليص  يضمن تل إلى  الذي  االقتصادي  نوع 

أن  الدراسة  هذه  إليها  توصلت  التي  املهمة  النتائج  بين  من  و  املستديم  االقتصادي  النمو 

ا  هيكل  في  التنوع   من  قدر  تحقيق  ما  حد  إلى  استطاع  القطري  الداخلي االقتصاد  لناتج 

د يزال  ال  التنوع  هذا  لكن  و  الصادرات،  هيكل  كذا  و  العامة  املوازنة  و  املستوى   ن و الخام، 

املطلوب، حيث يجب العمل أكثر لتحقيقي مستويات أكبر من التنوع و القدرة التنافسية، و 

دراسة   أتت  الجوارين،  قدد  و  العمل   (2018)التميمي  تحاول  عملت  قطر  دولة  أن  لتؤكد 

تحقيق  جا و  اقتصادي مستديم  نمو  لتحقيق  تنويع هيكلها هدة  عبر  أبعادها  التنمية بشتى 

الوطنية  مصاالقتصادي   "رؤية قطر  ما أسمته  الحفاظ على 2030ن  أن قطر حاولت  إال   "

مستوى مرتفع من القدرة املعيشية ملواطنيها بيس من خالل تحقيق معدالت نمو مستدامة، 
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ل االدخار املحلي، كما أن تذبذب كعالت التضخم  و عدم  و إنما على حساب انخفاض معد

الح تقدير  على  سلبا  سينعكس  القرارات اساستقرارها  اتخاذ  ثم  من  و  االقتصادية   بات 

من   الكثير  تواجهها  تزال  ال  قطر  بأن  سبقتها  التي  النتيجة  تؤكد  النتيجة  هذه  االستثمارية، 

االقتصادي   التنوع  إلى  للوصول  مستقبال  اقتصادي التحديات  نمو  حدوث  يكفل  الذي 

 حقيقي مستديم و تنمية مستدامة.  

الجزائ • االقتصاد  يخص  فيما  دراسة    ي ر أما  بينت  التنويع فقد  أثر   ، زايري  و  )قريجيج 

من   للفترة  قياسية  دراسة  الجزائر  في  االقتصادي  النمو  على  ، 2015إلى    1980االقتصادي 

الباحثان     (2017 استعان  حيث  مهمة،  نتائج  أثر عدة  لقياس  املشترك  التكامل  بمنهجية 

املالتن في  الجزائري  االقتصادي  النمو  على  االقتصادي  متغيرات   ىد وع  تمثلت  و  الطويل، 

في   للجزائر،   PIBtالدراسة  الحقيقي  الخام  الداخلي  الناتج  نسبة V agriculture  يمثل   :

صناعة، قطاع ال  : مساهمةV industrie(،  %كنسبة مئوية )  PIBtمساهمة قطاع الزراعة في  

V services  تعبر الخدمات،  قطاع   مساهمة   :Export  ( الصادرات  نسبة  من  %عن   )PIBt ، 

. أكدت نتائج الدراسة ضعف النشاط االقتصادي PIBtنسبة الواردات من     Importتمثل  و 

 مشترك  تكامل عالقة عن  وجود الدراسة القياسية أثبتت نتائجخالل فترة الدراسة ، حيث  

 قطاعات  مختلف  في املنتوجات بتنويع فاالهتمام،  الطويل األجل في املدروسة تغيرااملت بين

 اإلجمالي املحلي الناتج قيمة من الرفع إلى حتما يؤدي الخدمات و قطاع زراعةلاالصناعة و  

)بللعما و بن عبد بالتنويع، و جاءت دراسة   املعنية للقطاعات  %40تفوق   متوسطة بنسبة

  ، ألتؤ   (2018الفتاح  عدم كد  و  االقتصادي  للتنويع  ماسة  بحاجة  الجزائري  االقتصاد  ن 

على   تام  شبه  بشكل  من لااالعتماد  مجموعة  الدراسة  تطرح  حيث  النفطي،  قطاع 

التخفيض  مثل  الطويل  املدى  في  االقتصادي  التنوع  إلى  تؤدي  التي   من  االستراتيجيات 

  الريعي التمويل
ً
 إصالح في الخوض خالل من و ذلك ، 2030إلى   آفاق 2020من آفاق  تدريجيا

 جديدة؛ صناعية اسةيس الريعي، تنفيذ للتمويل طبيعي جدول  نحو  بالتوجه يسمح جبائي

و على التركيز  التصديرية  التجمعات  على تقوم التي الروابط  تعزيز القطاعات 

 خالل من الرقابة الشفافية و آليات تحسين اإلداري؛ والفساد الرشوة على القضاء.الصناعي

 ةر اإد كيفية في النظر العام، إعادة املال على بالرقابة يتعلق البرملان، فيما توسيع صالحيات

االستثمار أموال وفق الخيرات؛ من مجموعة ضمن الصندوق؛   الصيغ كاالستثمار 
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تسهيل الداعمة الضريبية الحوافز تقديم.اإلسالمية االستثمارية و   الدعم للصادرات 

 تنمية.لا بنوك طرف من التمويلي

 الدراسة ومتغيراتاملنهجية  .5

، حيث في هذا النوع من (VAR) ي  تانعتمد في هذه الدراسة على نموذج شعاع االنحدار الذ
 :  تابع لــ tyالنماذج الزمنية، املتغير الداخلي 

- k متغيرات خارجية : kt,…x3t, x2t, x1tx  في الفترةt ، 

 t−hyt−2, ..., yt−1, y : بقةخالل الفترة السا tYالقيم التي يأخذها املتغير  -

 حيث يكون هذا النموذج معرفا باملعادلة التالية:

yt = b1 yt−1 + b2 yt−2 + ... + bh yt−h + a0 + a1 x1t + a2x2t + ... + akxkt + εt 

 أو أيضا: 

 

 
غير  الخطأ  و  )املفسرة(  املستقلة  املتغيرات  بين  االستقالل  فرضية  تكون  النموذج،  هذا  في 

دالة     t+1y   أن  امب  هي عشوائية   h−tε, ..., t−2ε, t−1εالتي ترتبط بــ:      t−h, ..., yt−2, yt−1yماما ألن  مقنعة ت

 ،  0t) ε+1 E(yt≠حيث:   tε  الذي يكون تابعا لــ:  tyتابعة لــ: 

ثابتة، فإن املتغيرات الداخلية هي حلول ملعادلة   واألخطاءنالحظ أنه إذا كانت املتغيرات الخارجية  

 التكرار: 

t+ St−h + ... + bh y t−2y 2+ b t−1y 1= b ty 
 مع:

tε+ aX=  tS 

الحل أن  جذور    يتبين  أحد  كان  إذا  متفجرة  تكون  هذه،  التكرار  ملعادلة  للمعادلة   hالعام 

من   أكبر  يكون  الذي  معاملها  لها  علينا1املميزة  يجب  ذلك،  ومع  التفجيرية    .  العمليات  في  النظر 

(Explosive Prosseses)  -  متذبذبة أو  رتيبة  كانت  )تكون  -سواء  االقتصاد  علم  في  نادرة  كظواهر 
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بشكل عام في نموها(، ولهذا السبب يجب أن نضيف فرضية االستقرار في هذه    ة داملتغيرات محدو 

  (Bourbannais, 2015) العملية

اعات الرئيسية على النمو االقتصادي الحقيقي في الجزائر لتبيان أثر القيم مخرجات القط 

 ودرجة الهيكل االقتصادي  استعملنا  مجموعة من املتغيرات املتعلقة التي تبين    خالل فترة الدراسة  

 بياناته.  ومصدرالتالي يقوم بتعريف كل متغير  والجدول  التنويع،

 البيانات ومصادر : املتغيرات 1جدول ال

 مصادر البيانات  التعريف  املتغير 

Growth  بيانات البنك العاملي  نسبة النمو الحقيقي للناتج الداخلي الخام 

www.bm.com 

Oil  ارد البترولية من الناتج الداخلي  نسبة إيرادات املو

تعبر عن الفرق بين قيمة إنتاج املوارد   وهي الخام 

 تكلفة اإلنتاج.  وإجماليالنفطية باألسعار العاملية 

 

نك العاملي بيانات الب   

www.bm.com 

Agr   نسبة مساهمة قطاع الزراعة في  الناتج الداخلي

 الخام

 بيانات البنك العاملي 

www.bm.com 

serv   نسبة مساهمة قطاع الخدمات في  الناتج الداخلي

 الخام

 بيانات البنك العاملي 

www.bm.com 

indst  لصناعة في  الناتج الداخلي  نسبة مساهمة قطاع ا

 الخام

 بيانات البنك العاملي 

www.bm.com 

trd   قطاع التجارة في  الناتج الداخلي  نسبة مساهمة

 الخام

 بيانات البنك العاملي 

www.bm.com 

 )ثينمن إعداد الباح  ( املصدر:

 من الشكل التالي: VARل الجدول أعاله يمكننا كتابة معادلة نموذج من  خال 

growtht = b1 growtht−1 + b2 growtht−2 + bh growtht−h + a0 + a1 oil1t + a2agr2t + a3indst3t+ 

a4serv4t+ a5trd5t + εt 

 النموذج سنتبع الخطوات التالية:  لتقديرو 

 ؛ املتضمنة في النموذج اختبار استقرار السالسل الزمنية للمتغيرات -

 ؛ تحديد عدد فترات التأخير  -

http://www.bm.com/
http://www.bm.com/
http://www.bm.com/
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 ؛VARتقدير نموذج متجه االنحدار الذاتي  -

ية بين متغيرات للتأكد من وجود العالقة السبب Grangerاستخدام اختبار سببية  -

 الدراسة، 

 . استقراره ومدىاختبار معنوية النموذج  -

نموذج   إلى  هرف  ( var)باإلضافة  مؤشر  بحساب   أيضا  هيرشمان -ندالسنستعين 

(Herfindahl- Hirshman)    سابقا شرحناه  الدراسة    وذلكالذي  نتائج  مع   ومقارنتهالتدعيم 

 االقتصادي في الجزائر.  الدراسات التطبيقية األخرى التي تطرقت إلى التنوع

 تحليل النتائج  .6

 الدراسة: السالسل الزمنية ملتغيرات  ةاستقراريدراسة  1.6

إ ما  بدراسة  أوال  هذه سنقوم  تكون  مستوى  أي  عند  أي  ال،  أم  مستقرة  السالسل  كانت  ذا 
  التالي   والجدول ،  Phillips-perronو     ADFالسالسل مستقرة، حيث سنعتمد دائما  على اختبار  

 تائج هذين االختبارين كما يلي:نيبين 
 السالسل الزمنية  ةاستقراري ر : اختبا2جدول ال

 
 (Eviews 9.0)مخرجات برنامج ى من إعداد الباحثين بناءا عل املصدر:

 

، جميع السالسل الزمنية ملتغيرات النموذج غير مستقرة طبيعيا، 2جدول  كما هو موضح في  

-Phillipsلكنها تكون مستقرة تماما عند الفرق األول حيث أن احتماالت القيم اإلحصائية الختبار  

perron وADF 05عند  معنوية احصائيا%. 
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السال  أن  من  التأكد  األول  سبعد  الفرق  عند  تمما  مستقرة  من   وهذال  متكاملة  أنها  يعني 

التي    التأخير،ذلك يجب علينا معرفة عدد فترات    وقبل  النموذج، تقدير    ، يمكنناI(1الدرجة األولى )

 ( يبين عدد فترات اإلبطاء كما يلي: 03رقم ) والجدول ، SCو AICتعتمد بدورها على إحصائية 

 البطاء فتراتاختبار عدد : 3جدول ال
 
 
 
 

 (Eviews 9.0)على مخرجات برنامج   الباحثين بناء دادمن إع صدر:امل 

 

للجدول   عند     3وفقا  هي  املثالية  التأخير  فترة  القيم p=1نالحظ  جميع  أن  نالحظ  حيث   ،

فيها   بما  أن    تدل  SCو  AICاملعيارية  بتقدير   وبعد ،  p=1على  قمنا  التأخير  فترات  عدد  من  التأكد 

 دراسة كما يلي:وكاتن نتائج ال (VAR) النموذج

ألثر التنوع االقتصادي على النمو االقتصادي الحقيقي في  VAR نتائج نموذج :4جدول ال

ائر خالل الفترة     2018-2000الجز

       
       Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0 -215.0535 NA 1872.304 24.56150 24.85829 24.60242 

1 -138.5955 93.44870* 27.06167* 20.06616* 22.14370* 20.35263* 

       
       * indicates lag order selected by the criterion   

Vector Autoregression Estimates 

Date: 02/28/20   Time: 19:44 

Sample (adjusted): 2002 2018 

Included observations: 17 after adjustments 

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 D(GROWTH) D(OIL) D(AGR) D(INDST) D(SERV) D(TRD) 

D(GROWTH(-1)) -0.490842  0.219620  0.202346 -0.666523  0.368179 -0.055481 

  (0.26680)  (0.19558)  (0.16040)  (0.64572)  (0.42297)  (0.34321) 

 [-1.83975] [ 1.12290] [ 1.26148] [-1.03221] [ 0.87046] [-0.16165] 

D(OIL(-1)) -0.131738  0.184423  0.008699 -0.031040  0.012383  0.056278 

  (0.14812)  (0.10858)  (0.08905)  (0.35848)  (0.23482)  (0.19054) 

 [-0.88942] [ 1.69849] [ 0.09769] [-0.08659] [ 0.05274] [ 0.29536] 

D(AGR(-1)) -0.657254 -2.185093 -1.141304  3.038987 -1.764695 -2.906292 

  (1.14323)  (0.83807)  (0.68733)  (2.76693)  (1.81244)  (1.47067) 

 [-0.57491] [-2.60728] [-1.66049] [ 1.09832] [-0.97366] [-1.97616] 

D(INDST(-1)) -0.531308  0.036192 -0.452669  0.549603  0.024860 -0.337668 
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 (Eviews 9.0)على مخرجات برنامج   الباحثين بناء دادمن إع املصدر:

أن  ن أعاله  الجدول  من  نفس   D(GROWTH(-1))بــ:    يتأثر  D(GROWTH)الحظ  عكسيا 

-)D(SERVو     D(INDST(-1))و  D(AGR(-1))و  D(OIL(-1))املالحظة تم تسجيلها بالنسبة لكل من 

أثره  D(TRD(-1))باستثناء     ((1 النتائج جاءت   الذي كان  النمو الحقيقي ، نالحظ أن  إيجابيا على 

مخالفة للنظرية االقتصادية التي تقول بوجود عالقة طردية بين الناتج القطاعي و الناتج الداخلي  

كما   1.915التي تبلغ    DWو أكبرمن قيمة     0.40تساوي   2Rالخام. نالحظ أيضا من الجدول أن قيمة  

مبين )  هو  رقم  الجدول  الزائف    (05في  االنحدار  ملشكلة  نتعرض  لم  أننا  نقول  يجعلنا  ما  هذا  و 

Régression Fallacieuse   الهدف النموذج و خاصة دالة  للتأكد من معنوية معلمات   Target، و 

equation   بناء النموذج معدومة أو ال  إذا كانت معلمات  ما  تهمنا، سنوضح  على معنويتها من    التي 

 الجدول التالي: خالل 

  (0.70589)  (0.51747)  (0.42439)  (1.70844)  (1.11909)  (0.90807) 

 [-0.75268] [ 0.06994] [-1.06663] [ 0.32170] [ 0.02221] [-0.37185] 

D(SERV(-1)) -0.596682 -0.733578 -0.262311 -0.388568  0.693893 -0.338117 

  (0.84340)  (0.61828)  (0.50707)  (2.04126)  (1.33710)  (1.08497) 

 [-0.70747] [-1.18649] [-0.51731] [-0.19036] [ 0.51895] [-0.31164] 

D(TRD(-1))  0.026755 -0.014189 -0.041511  0.045258 -0.002046  0.090847 

  (0.17271)  (0.12661)  (0.10383)  (0.41800)  (0.27381)  (0.22217) 

 [ 0.15492] [-0.11207] [-0.39977] [ 0.10827] [-0.00747] [ 0.40890] 

C -0.102695  0.622393  0.138633 -0.416789  0.389745  0.110100 

  (0.46384)  (0.34003)  (0.27887)  (1.12262)  (0.73536)  (0.59669) 

 [-0.22140] [ 1.83041] [ 0.49713] [-0.37126] [ 0.53001] [ 0.18452] 

       R-squared  0.404343  0.939518  0.330692  0.194167  0.197038  0.666887 

Adj. R-squared  0.046948  0.903229 -0.070893 -0.289334 -0.284739  0.467018 

Sum sq. resids  31.39254  16.87033  11.34722  183.8895  78.90196  51.95086 

S.E. equation  1.771794  1.298858  1.065233  4.288234  2.808949  2.279273 

F-statistic  1.131363  25.88991  0.823466  0.401585  0.408982  3.336634 

Log likelihood -29.33549 -24.05687 -20.68591 -44.36149 -37.16939 -33.61718 

Akaike AIC  4.274763  3.653750  3.257166  6.042528  5.196399  4.778491 

Schwarz SC  4.617851  3.996837  3.600254  6.385616  5.539487  5.121579 

Mean dependent -0.147059 -0.488929  0.131181 -0.617976  0.540990 -0.410861 

S.D. dependent  1.814910  4.175323  1.029370  3.776555  2.478201  3.122053 
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 معنوية معلمات النموذج  :5ل جدو ال
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C(1) -0.490842 0.266798 -1.839753 0.0708 

C(2) -0.131738 0.148117 -0.889423 0.3773 

C(3) -0.657254 1.143230 -0.574910 0.5675 

C(4) -0.531308 0.705887 -0.752681 0.4546 

C(5) -0.596682 0.843400 -0.707472 0.4820 

C(6) 0.026755 0.172708 0.154916 0.8774 

C(7) -0.102695 0.463839 -0.221402 0.8255 

     
     Determinant residual covariance 0.678203   

     
          

Equation : D(GROWTH) = C(1)*D(GROWTH(-1)) + C(2)*D(OIL(-1)) + 

        C(3)*D(AGR(-1)) + C(4)*D(INDST(-1)) + C(5)*D(SERV(-1)) + C(6) 

        *D(TRD(-1)) + C(7)   

Observations : 17   

R-squared 0.404343     Mean dependent var -0.147059 

Adjusted R-squared 0.046948     S.D. dependent var 1.814910 

S.E. of regression 1.771794     Sum squared resid 31.39254 

Durbin-Watson stat 1.915389    

 
 (Eviews 9.0)من إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج  املصدر:

عند   معنوية  غير  النموذج  معلمات  جميع  أن  أعاله  الجدول  من  باستثناء   %05نالحظ 

D(GROWTH(-1))    و بالتالي يمكن الحكم علي بقية معلمات النموذج   %10كان معنويا عند  الذي

ذلك  و أنها معدومة و أن هذا األخير لم يمكننا من تقدير أثر التنويع االقتصادي على النمو الحقيقي  

النتائج املحصل عليها يمكننا ان نجري اختبار    ولتأكيدبسبب عدم معنوية النتائج املحصل عليها.  

التي من املفروض أنها تعطي نتائج يلبية تتمثل في عدم وجود    (Granger Causality)نجر  سببية قرا

( يبين نتائج اختيار سببية  06رقم )  والجدول عالقة سببية في املدى القصير بين متغيرات الدراسة  

Granger :كما يلي 
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  Grangerنتائج اختيار سببية   :6جدول ال

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 02/28/20   Time: 19:47 

Sample: 2000 2018  

Included observations: 17 

    
    Dependent variable: D(GROWTH) 

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    D(OIL)  0.791073 1  0.3738 

D(AGR)  0.330521 1  0.5654 

D(INDST)  0.566529 1  0.4516 

D(SERV)  0.500516 1  0.4793 

D(TRD)  0.023999 1  0.8769 

    
    All  2.535401 5  0.7712 

    
 (Eviews 9.0)على مخرجات برنامج من إعداد الباحثين بناء املصدر:    

 D(TRD)و  D(SERV)و  D(INDST)و  D(AGR)و  D(OIL)نالحظ من الجدول أعاله أن كل من  

لكل منها لم تكن معنوية عند   Chi-sqألن احتماالت    وذلك  granger  D(GROWTH)ال تسبب حسب  

 ما يدل على عدم وجود عالقة سببية تربط متغيرات الدراسة غب املدى القصير.  وهذا 05%

هذا   كانت  إذا  ما  لنعرف  االختبارات  ببعض  قمنا  املقدر،  النموذج  استقرار  مدى  لتوضيح 

يعان التوزعاألخير  الذاتي،  االرتباط  من  نتائج    ي  قادتنا  و  البواقي،  تجانس  عدم  أو  الطبيعي،  غير 

بأن النموذج ، ال يعاني من مشكل التوزيع غير الطبيعي للبواقي " "،  Normality االختبارات للحكم 

و هو أكبر     0.78يساوي   (01كما هو موضح في امللحق )  Jarque- beraحيث أن احتمال إحصائية  

بال  %05االحتمال الحرج عند  من   تتوزع توزعا  و  البواقي  التي تقول أن  العدمية  الفرضية  تالي نقبل 

الذ االرتباط  مشكل  يخص  فيما  أما  "اطبيعيا،  للبواقي  هو  autocorrelationتي  كما  الحظنا  فقد   "

، و  6455 .0"يساوي Breusch-Godfreyالختبار " Chi-Square(2)(، أن احتمال 02مبين في امللحق )

الح االحتمال  من  أكبر  عند  هو  الفرضية %05رج  نقبل  و  البديلة  الفرضية  نرفض  بالتالي  و   ،
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البواقي، بين  الذاتي  االرتباط  وجود  بعدم  تقول  التي  "العدمية  البواقي  لتجانس  بالنسبة   و 

heteroscedasticity ( أن قيمة االحتمال  3"، فنالحظ من خالل امللحق ،)Obs*R-squared  ر الختبا

"Breusch-Pagan-Godfreyو بالتالي  %05، و هي أكبر من االحتمال الحرج عند  0.0908وي  " يسا ،

 ، التي تقول بعدم وجود مشكل عدم تجانس البواقي.0Hال يمكن رفض الفرضية  العدمية 

بعد تأكدنا أن النموذج املقدر لم يمكنا من التعرف على أثر التنويع االقتصادي على النمو 

عالحقيقي   سنعتمد  الخام  الداخلي  مؤشر  للناتج  سنقوم    Herfindahl- Hirshmanلى  حيث 

الداخلي   الناتج  على  االقتصادي  الهيكل  أثر  كيف  للتعرف  الدراسة  فترة  طول  على  قيمه  بحساب 

( عن طريق  حساب املؤشر كما ذكرنا في الجانب  2018-2000الخام للجزائر خالل فترة الدراسة )

األخذ تم  حيث  ال  النظري،  الطاقة  قطاع  االعتبار  من  بعين  البترول  عائدات  نسبة  عن  يعبر  ذي 

البحري، كذلك   النشاط الغابي و الصيد  الذي يضم أيضا  الناتج الداخلي الخام، و قطاع الزراعي 

اللذان   التجارة و قطاع الخدمات  البناء، و أخيرا قطاع  الذي يضم بداخله قطاع  قطاع الصناعة 

 ائج مبينة  كما في الشكل التالي:ة لهذين القطاعين، و كانت النتيعبران عن القيم املضاف

ائري خالل الفترة  Herfindahl- Hirshman: مؤشر 1شكل ال  2018-2000لإلقتصاد الجز

 

 على بيانات البنك العاملي   من إعداد الباحثين، بناء املصدر:

ـ، أن قيم هذا  2018-2000املؤشر لالقتصاد الجزائري خالل الفترة    تبين نتائج حساب هذا

  0.4و تابع حركته في شكل تصاعدي ليتعدى عتبة     0.35حيث بلغ    2000يدت منذ سنة  املؤشر تزا

ليبلغ    2005سنة   ارتفاعه  يواصل  إلى   2012سنة    0.5و  مقاربة  قيم  أو  القيمة  هذه  عند  ليستقر 

دليال على ضعف ، تدل هذه القيم املرتفعة حسب هذا املؤشر  0.49حيث سجل قيمة    2018غاية  
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توزيع في  يمكن   االقتصاد  و  الجزائري،  لالقتصاد  املكونة  القطاعات  على  متكافئ  بشكل  نشاطاته 

تفسير هذه النتيجة بأن اعتماد الجزائر على القطاع النفطي جعل من بقية القطاعات كالزراعة و 

ساهم في الناتج الداخلي الخام.  قد تؤكد قيم  هذا املؤشر نتائج  الصناعة قطاعات راكدة ال تكاد ت

على الصناعة االستخراجية لم    وتركزهقياسية، حيث أن االختالل في الهيكل االقتصادي  الدراسة ال

قوي   اقتصاد  بناء  من  نتائج   ومتنوعيمكن  جاءت  متكافئ.  بشكل  القطاعات  مختلف  فيه  تساهم 

حيث توصال إلى أن    (2019)كورتل،    ،(2017قريجيج و زايري ،  من )كل  دراستنا متوافقة مع دراسة  

يزال   والخدماتالزراعة، الصناعة  كل من قطاع   و ال  النمو االقتصادي،  في خلق  ال تزال ضعيفة 

التي  املباشرة  غير  العوامل  أهم  من  لعل  و  النفطي.  القطاع  بعائدات  مرتبطا  الجزائري  االقتصاد 

لى االقتصاد الجزائري مرتبطا بالقطاع النفطي هو جودة املؤسسات التي تدل  ساهمت إلى اإلبقاء ع

اعتماد الحكم الراشد في تسيير العائدات النفطية و االقتصاد الجزائري بشكل عام حيث  على مدى

أن    (Petrus , 2019)أشارت دراسة   و  املؤسسات،  التنويع و جدودة  بين  إلى وجود عالقة مزدوجة 

ات صبح أكثر تنوًعا اقتصادًيا غالًبا ما تشهد تحسينات في الجودة املؤسسية في السنو البلدان التي ت

في  أمرا  للنخب الحالية  التنوع االقتصادي يجعل من تحقيق املصالح الشخصية  الالحقة، كما أن 

 غاية الصعوبة، إذ يقوم بتقييدها  و سيمح لها بالتواطؤ.

 خاتمة:   .7

االقتصادي على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة  من خالل تحليلنا ألثر التنويع

 نذكر أهمها فيما يلي: والتطبيقيةملة من النتائج النظرية توصلنا إلى ج 1990-2018

التي تعتمد في   الجزائر،يعد النمو االقتصادي عملية جد مهمة بالنسبة للدول النامية مثل   -

النمو االقتصادي بشكل مباشر مع التنويع   ويرتبطعلى املوارد النفطية،    اقتصاداتهاتمويل  

 . االقتصادي 

االقتصادي   - التنويع  متينة يكتس ي  إنتاجية  قاعدة  تحقيق  من  التمكين  خالل  من  أهميته 

الدخل    وزيادة البطالة    والتقليلمصادر  الغذائي    وتحقيقمن  بالقطاع   وفكاألمن  االرتباط 

 . النفطي
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ا - أن  الحديثة  الدراسات  بعض  بجودة أثبتت  مزدوجو  عالقة  تربطه  االقتصادي  لتنويع 

اقت تنويع  في  الدول  نجحت  كلما  حيث  قيدت املؤسسات،  كلما  أكثر  املصالح   صادها 

 . من إمكانية تواطئها وصعبتالشخصية للنخب الحاكمة 

لم تتمكن من تحقيق   2018-1990أثبتت نتائج الدراسة القياسية أن الجزائر خالل الفترة   -

من التوصل إلى نتائج   VARتصادي حيث لم تتوصل الدراسة من خالل نموذج  التنويع االق

من    ويمكنمعنوية   التنويع االقتصادي الحكم  تربط  بعدم وجود عالقة سببية  خالل ذلك 

 بالنمو االقتصادي الحقيقي في الجزائر. 

تدل  حيث    مركزا، أن االقتصاد الجزائري ال يزال    Herfindahl- Hirshmanأثبتت قيم مؤشر   -

دليال على ضعف عملية التنويع  و يمكن الحكم بأن هذه القيم املرتفعة حسب هذا املؤشر  

د الجزائر على القطاع النفطي جعل من بقية القطاعات كالزراعة و الصناعة قطاعات اعتما

 . راكدة ال تكاد تساهم في الناتج الداخلي الخام

 . قائمة املراجع8

 املراجع باللغة العربية: 1.8

(. التنويع كمنهج لتحقيق تنمية مستدامة في االقتصاد 2018أحمد محمد جاسم الجفاني. ) •

 . 53-34ة اإلدارة واالقتصاد، العراقي. مجل

• (  . الفتاح  عبد  بن  دحمان  و  بللعما،  في 2018أسماء  االقتصادي  التنويع  استراتيجية   .)

دولية. مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، الجزائر على ضوء بعض التجارب ال

342 . 

على النمو االقتصادي (. أثر التنويع االقتصادي  2017يري . )بن علي قريجيج، و بلقاسم زا •

-266(. مجلة االستراتيجية و التنمية،  2015إلى    1980في الجزائر )دراسة قياسية للفترة من  

267 . 

• ( صباح.  التنويع  2017أمجد  إستراتيجية  املتحدة. (.  العربية  األمارات  دولة  في  االقتصادي 

  .25-2مجلة العلوم االقتصادية، 

قتصاد القطري من منظور التنويع  الهيكلية في اال(. التحوالت 2018راض ي عبيد نغميش. ) •

 .22-2(. مجلة االقتصادي الخليجي، 1995-2014االقتصادي خالل املدة )
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 حق:ال م.9

 نتائج اختبار التوزع الطبيعي للبواقي  1لحق امل
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Series: Residuals

Sample 2002 2018

Observations 17

Mean       1.04e-16

Median   0.383209

Maximum  3.506896

Minimum -2.508854

Std. Dev.   1.400726

Skewness   0.406214

Kurtosis   3.754569

Jarque-Bera  0.870834

Probability  0.646995  
 (Eviews 9.0)على مخرجات برنامج  الباحثين بناء دادمن إع املصدر:

 لالرتباط الذاتي للبواقي  Breusch-Godfrey :نتائج اختبار 2لحق امل
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
     
     F-statistic 0.113459     Prob. F(1,9) 0.7440 

Obs*R-squared 0.211643     Prob. Chi-Square(1) 0.6455 
     
 (Eviews 9.0)على مخرجات برنامج  الباحثين بناء دادمن إع املصدر:     

 س البواقي لتجان  Breusch-Pagan-Godafreyر نتائج اختبا :3لحق امل
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 2.994732     Prob. F(6,10) 0.0608 

Obs*R-squared 10.92171     Prob. Chi-Square(6) 0.0908 
Scaled explained SS 5.204949     Prob. Chi-Square(6) 0.5178 

     
 (Eviews 9.0)على مخرجات برنامج  الباحثين بناء دادإعمن  املصدر:     
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 السياحة البيئية كإستراتيجية لتحقيق التنمية املستدامة

 )عرض تجارب بعض الدول العربية(

Ecotourism as a strategy for achieving sustainable development 

(Presenting the experiences of some Arab countries) 

 1الكس ي فوزية

laksi fouzia 
  laksidz31@hotmail.fr،(اجلزائر)مستغامن عبد احلميد بن ابديس،   جامعة1

 
 

      30/04/2120تاريخ النشر:              15/04/2120تاريخ القبول:            25/02/2120تاريخ االستالم: 

 :  ملخص

تحقيق التنمية    في  ت يهدف البحث إلى إبراز أهمية السياحة البيئية التي تعتبر من أهم االستراتيجيا 

ومختلف   الجزائرية  التجربة  على  والتركيز  العربية،  الدول  تجارب  بعض  إلى  باإلشارة  وهذا  املستدامة، 

اآلليات التي اتخذتها الجزائر لحماية البيئة ودعم السياحة البيئية نظرا لتوفرها على مقومات طبيعية من  

يات السياحة البيئية من محميات وحظائر  مناظر ونظم بيئية متعددة، وذلك من خالل عرض أهم إمكان

 طبيعية وطنية ذات خصائص نادرة واملصنفة عامليا. 

وتعزيز    ترقية  في  البيئية  للسياحة  ومميز  فعال  دور  لوجود  البحث  خالل  من  التوصل  تم  وقد 

عرقلت   التي  والعوامل  األسباب  بعض  هناك  أن  إال  البيئي  البعد  جانب  في  خصوصا  املستدامة  التنمية 

التي   العربية  الدول  ببعض  مقارنة  املجال  هذا  في  ضعيفة  جد  نتائجها  زالت  ال  فالجزائر  ذلك،  تجسيد 

حققت نتائج جد مرضية على غرار األردن وتونس، كما تم تقديم جملة من االقتراحات والتوصيات التي قد  

 تمكن من النهوض بهذا النوع من السياحة. 

 .، التنمية املستدامةيئيةالسياحة الب، السياحة كلمات مفتاحية:

 Q56  ؛JEL  :Q51  اتتصنيف
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Abstract: 

The research aims to highlight the importance of ecotourism, which is considered one 

of the most important strategies in achieving sustainable development, and this is by 

referring to some of the experiences of Arab countries, and focusing on the Algerian 

experience and the various mechanisms that Algeria has taken to protect the environment 

and support ecotourism due to its availability of natural components of multiple 

environmental landscapes and systems,  And that by presenting the most important 

potentials of ecotourism from national natural reserves and enclosures with rare 

characteristics and classified internationally. 

        It was concluded through research that there is an effective and distinctive role for 

ecotourism in promoting and promoting sustainable development, especially in the aspect of 

the environmental dimension, but there are some reasons and factors that hindered the 

realization of this, as Algeria still has very weak results in this field compared to some Arab 

countries that have achieved serious results.  Satisfactory, like Jordan and Tunisia, and a 

number of suggestions and recommendations were presented that could promote this type 

of tourism development. 

Keywords: tourism, ecotourism, sustainable. 

Jel Classification Codes: Q51 ; Q56  

 

 مقدمة:   .1

التنمية  في دفع عجلة  التي تساهم بشكل كبير  بين أهم القطاعات  يعد قطاع السياحة من 

الط  املوارد  بهدر  يتعلق  ما  السيما  السلبية  اآلثار  من  بالعديد  ارتبط  أنه  إال  األمام،  بيعية نحو 

من  حديث  كشكل  البيئية  السياحة  أنشطة  على  العاملي  والطلب  االهتمام  لتزايد  ونظرا  والبيئية، 

أشكال السياحة الذي يستغل الطبيعة واملجاالت الطبيعية املحمية ألغراض الترفية والتسلية مع  

مصطلح   فأصبح  البيئي،  بالبعد  الدول  اهتمام  تزايد  البيولوجي،  التنوع  على  السياحة املحافظة 

 البيئية األكثر تداوال من قبل الباحثين في مجال السياحة.

الجانب  وخصوصا  املستدامة  التنمية  أبعاد  على  مباشر  بشكل  تؤثر  البيئية  فالسياحة 

البيئي، فهي تساهم في تعزيز التنمية املستدامة من خالل استغالل املوارد املتاحة لتنمية الجوانب  
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ينع ما  وهذا  ككل، املستدامة،  املجتمع  وعلى  البيئي  والوضع  االقتصادي  الوضع  على  ايجابيا  كس 

وبما أن العديد من الدول العربية تتوافر بها إمكانيات ومقومات طبيعية، ونخص بالذكر الجزائر  

بالتنوع   الغنية  الوطنية  والحظائر  املحمية  الطبيعية  املجاالت  من  هامة  مجموعة  تمتلك  التي 

يمكنها الذي  دفع   البيولوجي  ما  وهذا  السنة،  كل فصول  السياح خالل  من  العديد  استقطاب  من 

 بالجزائر إلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والقوانين للنهوض بهذا النوع من السياحة. 

 :بحثال إشكالية 1.1

 على ما سبق ذكره تم طرح اإلشكالية التالية: تأسيسا

 امة؟ في دعم وتعزيز التنمية املستدمساهمة السياحة البيئية  ما مدى 

 :بحثالفرضيات    2.1

 ملعالجة اإلشكالية املطروحة تم وضع الفرضيات التالية: 

 وجود عالقة بين السياحة البيئية وبين أبعاد التنمية املستدامة؛  •

 تعتبر السياحة البيئية من الدعائم األساسية التي تقوم عليها التنمية املستدامة؛  •

ئر خاصة في تحقيق وتعزيز ساهم االهتمام بالسياحة البيئية في الدول العربية عموما والجزا •

 التنمية املستدامة.

 : بحثال منهج 3.1

التحليلي وذلك من خالل االستعانة بمجموعة من املراجع   املنهج الوصفي  تم االعتماد على 

إلى مختلف املجالت واملقاالت  باإلضافة  العلمية  الكتب واملؤتمرات  في  واملتمثلة  املختلفة  واملصادر 

 تي عالجت املوضوع. واملواقع االلكترونية ال

 أهداف البحث: 4.1

يهدف البحث إلى إبراز أهمية السياحة البيئية ودور املجاالت الطبيعية والحظائر الطبيعية 

والتجربة   عموما  العربية  الدول  تجارب  أهم  إبراز  مع  السياحة،  من  النوع  هذا  ترقية  في  الوطنية 

على مختلف املقومات الطبيعية التي   الجزائرية خصوصا في مجال السياحة البيئية، وهذا بالتركيز 

 تتوفر عليها هذه الدول. 

 سياحة البيئية والتنمية املستدامة مفاهيم أساسية حول السياحة، ال .2

  مفهوم السياحة:  1.2
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السياحة بأنها "اصطالح يطلق على رحالت الترفيه وكل ما األكاديمية الدولية للسياحة  تعرف  

   (102، صفحة 2012)غرايبة،  جات السائح"ا من أنشطة وإشباع لحايتعلق به

تعرفها للسياحة    بينما  العاملية  خالل  OMTاملنظمة  األفراد  بها  يقوم  التي  "األنشطة   :

أسفارهم وإقامتهم في أماكن موجودة خارج محيطهم االعتيادي ملدة متتالية ال تتعدى سنة بغرض  

    (723فحة ، ص2018)بلقيدوم و مامن،  .الترفيه أو األعمال أو ألي سبب آخر" 

السياحة التي تقتض ي السفر إلى املناطق الطبيعية املستقرة نسبيا لهدف  كما تعرف كذلك ب

البرية،  وحيواناتها  ونباتاتها  الطبيعية  باملناظر  واالستمتاع  اإلعجاب  الدراسة،  في  يتمثل  محدد 

وجودة في تلك باإلضافة إلى أية مظاهر ثقافية ناشئة )سواء كانت من الزمن املاض ي أو الحاضر( م

 ( 283، صفحة 2018)نفيس،  .املناطق

 تعريف السياحة البيئية:  2.2

الطبيعية   فتعر  املنطق  إلى  السفر  بأنها"  للبيئة  العاملي  الصندوق  البيئية حسب  السياحة 

ونباتاتها   بمناظرها  الستمتاع  وذلك  خلل  إلى  الطبيعي  توازنها  يتعرض  ولم  تلوث  بها  يلحق  لم  التي 

 ( 04، صفحة 2005)القعيد،  .برية وحيواناتها ال

كما عرفت الجمعية الدولية لصيانة الطبيعة واملوارد الطبيعية، وقد جاء تعريفها للسياحة 

ل إلى املناطق الطبيعية الذي يحافظ على البيئة ويكفل على أنها "السفر املسؤو   1999سنة  البيئية  

 ( 16، صفحة 2004)دبور،  .استمرار رفاهية سكانها األصليين

 مفهوم التنمية املستدامة وأبعادها:  3. 2 

تقرير   على   Brundtlandحسب  املستدامة  التنمية  تعريف  تم  بـ"مستقبلنا جميعا"  املعنون 

األجيال   بقدرات  املساس  الحالية دون  األجيال  احتياجات  إلى تحقيق  تهدف  التي  التنمية  "تلك  أنها 

 (Florence & Emanuelle, 2006, p. 02) املستقبلية على تحقيق احتياجاتها"

من  والتواصل  االستمرار  على  القدرة  ذات  الحقيقة  بأنها  املستدامة  التنمية  تعرف  كما 

التوازن  تتخذ  إستراتيجية  أن يحدث من خالل  يمكن  والتي  الطبيعية،  للموارد  منظور استخدامها 

البيئي والذي يهدف إلى   البيئي كمحور ضابط لها والذي يمكن أن يتحقق من خالل اإلطار االجتماعي

تحافظ  التي  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  النظم  من خالل  األفراد  معيشة  رفع 

 ( 244، صفحة 2018)مسعودي و عيساوة،  .على تكامل اإلطار البيئي
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 العالقة بين السياحة البيئية والتنمية املستدامة:  4.2

مختلفة   أبعادا  املستدامة  الشكل للتنمية  في  نلخصها  األبعاد  هذه  وأهم  بينها  فيما  تتداخل 

 املوالي:

 : أبعاد التنمية املستدامة1 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Dominik, 2005, p. 06) املصدر:

 العالقة بين السياحة البيئية والبعد البيئي:  . أ

العالقة له  تتمثل طبيعة  األمثل  الطبيعية واالستخدام  املوارد  الحفاظ على  ا على في طريقة 

حول  البيئي  والبعد  البيئية  السياحة  بين  العالقة  طبيعة  في  أساسا  وتتمحور  مستدام،  أساس 

التنوع البيولوجي، اإلنتاجية   الطاقة،مجموعة من العناصر تتمثل في: طبيعة النظم االيكولوجية،  

البيئ حماية  في  للسياحة  البيئية  األهمية  تكمن  كما  التكيف،  على  والقدرة  من  البيولوجية  ة 

 أخرى. ممارسات األفراد من جهة وممارسات الشركات واملصانع من جهة 

 العالقة بين السياحة البيئية والبعد االقتصادي: . ب

ملختلف  دخول  عنها  يتولد  التي  االقتصادية  األنشطة  أحد  عامة  بصفة  السياحة  تعتبر 

دعم التنمية املستدامة   عناصر االنتاج العاملة في مجاالت السياحة، فالسياحة البيئية تعمل على

من الجانب االقتصادي حيث تساهم بخلق مصادر دخل إضافية ودائمة تساهم في الدخل الوطني 

ميزان  على  الثقل  وتخفيف  الدخل  وتوليد  عمل  فرص  وتوفير  األخرى  القطاعات  الجانب  إلى 

 

 االقتصاد 

 

عــاملجتم  
 

 

 

 البيئــة
 

 

 

 

 أجيال الحاضر  أجيال الغـــد
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له هامة،  ودخول  إيرادات  تحقق  كما  االقتصادية،  التنمية  في  واملساهمة  أثارها املدفوعات  ا 

اإلنسان،  ورفاهية  االقتصادي  الهيكل  تفعيل  على  تنعكس  وبالتالي  للمناطق،  التنموية  االيجابية 

والطرق   املباني  تشييد  مثل  األساسية  البنيات  في  االستثمار  إنعاش  إلى  تؤدي  ذلك  إلى  باإلضافة 

الحديدية   فوغيرها  والسكك  تساهم  الصحراوية  البيئية  السياحة  أن  على  فضال  هذا  جذب ،  ي 

 رؤوس األموال من خالل العمالت الصعبة ورؤوس األموال.

 العالقة بين السياحة البيئية والبعد االجتماعي: . ج

تعد  االجتماعي، حيث  لاللتحام  بارزة فهي وسيلة  اجتماعية  بأهمية  البيئية  السياحة  تتميز 

وأ موارد  من  املجتمع  في  متاح  هو  مما  االستفادة  على  تقوم  إذ  املجتمع  على  صديقة  وتعمل  فراد، 

غلى   منعزلة  مجتمعات  من  املجتمع  تنمية  عملية  وتحسين  وتحقيق  االجتماعية  العالقات  تنمية 

شعوب  وتقاليد  عادات  ملختلف  واالجتماعي  الثقافي  الوعي  زيادة  خالل  من  مترابطة،  مجتمعات 

أجداد  وقيم  وتقاليد  بعادات  املضيفة  الشعوب  اهتمام  وزيادة  )السياح(،  األخر  وآبائها الطرف  ها 

الثقافي  التبادل  خالل  من  الوطني  باالنتماء  الشعوب  مستوى  رفع  مع  الزوال،  من  عليها  والحفاظ 

االجتماعي. التوازن  يخلق  مما  معيشتهم  مستوى  وتحسين  األفراد  حياة  نمط  وتحسين   والحضاري 

 ( 145-144، الصفحات 2019)معزوزي و بن تربح، 

 بيئية تجارب عربية في مجال السياحة ال. 3

 التجربة األردنية: 1.3

 فيما يلي:  لخصهامحميات طبيعية نعدة تتوفر األردن على 

 محمية عجلون في شمال األردن قرب مدينة عجلون باتجاه راسون.  -

الصحراء  - في  الشومري  ومحمية  األزرق،  واحة  في  الشرقية  الصحراء  في  األزرق  محمية 

 قرب األزرق.     الشرقية 

ى الشاطئ الشرقي للبحر امليت والذي يعد من أشهر املواقع في السياحة محمية املوجب عل -

 ( 45-44، الصفحات 2012)غرايبة،  العالجية وفي سياحة املشاتي.

فالتنوع الكبير في البيئة األردنية ونظرا الحتوائها على العديد من املواقع األثرية املختلفة التي              

األردنية الطبيعة  تشكل    ،تحاكي  هيئة والتي  أن  فنجد  قوية،  سياحي  جذب  عوامل  مجملها  في 

العالم  مناطق  مختلف  في  السياحة  من  النوع  لهذا  للترويج  كبيرة  جهودا  تبذل  األردنية  السياحة 

على   املعتمدة  األردنية  البيئية  السياحة  أشكال  اختصار  ويمكن  الخليج،  منطقة  في  وخصوصا 

 املقومات الطبيعية في:
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ور األردني، والتي تتمثل في أراض ي منخفضة تمتد من الباقورة شماال سياحة املشاتي في الغ -

دبين  مناطق  في  األردنية  الجبال  على  املصايف  سياحة  إلى  باإلضافة  جنوبا،  العقبة  إلى 

 وعجلون. 

امليت وحمامات عفرا والشونة  - البحر  في  املعدنية  املياه  تواجد  أماكن  في  العالجية  السياحة 

 الشمالية وأبو ذابلة. 

في  - البحرية  والسياحة  والتزلج  والغطس  الغوص  في سياحة  تتمثل  والتي  الرياضية  السياحة 

وكذا   مرجانية،  وشعاب  أسماك  من  البحرية  الكائنات  بتنوع  يتميز  والذي  العقبة  خليج 

 سياحة املغامرات والسفاري والصيد. 

 م.1247 سياحة تسلق الجبال منها جبل أم الدرج الذي يعد أعلى قممها بارتفاع -

على  - الواحات  عالوة  من  العديد  فيها  تنتشر  والتي  األردنية  البادية  في  الصحراوية  السياحة 

مناطق التجمعات الرملية في بيئة الحسمي جنوب األردن، واالستمتاع بمنظر شروق وغروب 

 الشمس في بيئات الحماد والحرة األردنية. 

 ياة البرية التي تتنوع فيها الكائنات الطبيعية.سياحة املجمعات الفطرية ومراقبة الطيور والح -

والتي  - والتاريخية  األثرية  املواقع  من  العشرات  في  وتتمثل  والحضارية  الثقافية  السياحة 

 تجذب اآلالف من السياح عبر العالم.

 التجربة املصرية: 2.3

البي السياحة  من  أنواع  عدة  يوجد  بامتياز حيث  بيئية  يمكن تعد مصر وجهة سياحية  ئية 

التجربة املصرية على سواحل البحر  استغاللها والتي ترتبط مباشرة بالطبيعة والتراث الحضاري، ف

األحمر الغردقة وسفاجة وسواحل البحر املتوسط كاإلسكندرية والشواطئ الجميلة  وعلى ضفاف  

الس جذب  من  مكنتها  سينا  وصحراء  الغربية  الصحراء  في  املنتشرة  والواحات  النيل  ياح،  نهر 

كأحد أهم املقومات الطبيعية للسياحة   اعتبارهاباإلضافة على توفرها على محميات طبيعية يمكن  

 تصنيفات لألنماط البيئية وهي كالتالي: 04البيئية، وتندرج هذه املحميات تحت 

 * محميات بحرية: 
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في مصر،   05وعددها   البحرية  محميات تعتبر أساس الجذب السياحي للغوص والرياضات 

على  و  ترتكز  مترابطة  وبرية  بحرية  قطاعات  وتضم  العقبة  وخليج  األحمر  البحر  على  إجماال  تقع 

 صون الشعاب املرجانية واألنظمة املصاحبة لها، ويمكن ذكر هذه املحميات في الجدول املوالي:

 أهم املحميات البحرية في مصر :1الجدول 

 امليزات املوقع واملساحة  املحمية

 

محمية  محمية رأس محمد

 تراث طبيعي

 

 جنوب سيناء
 ( 2كلم 850)

 * منطقة شاطئية 

 * منطقة البركة التي تعتمد على املد والجزر 

 املانجروفو * منطقة الحفريات 

 * مشاهدة الشعاب املرجانية والحياة البرية

 

 محمية نبق
 محمية متعددة األغراض

 

 شمال مدينة شرم الشيخ 
 ( 2كلم 600)

 ر* من أجمل الشواطئ في مص

 * ممارسة الغوص والسباحة 

 * الكثير من أنواع األسماك امللونة 

 * العديد من النباتات النادرة

 محمية علبة
محمية الحدائق الوطنية  

 الطبيعي 

 محافظة البحر األحمر
 ( 356002)كلم

 * ثروات معدنية كثيرة 

 * وجود ابار وعيون للمياه العذبة

 * أنواع نادرة من الحيوانات البرية 

 

 ة أبو جالوممحمي
 محمية مناظر طبيعية 

 

 محافظة جنوب سيناء 
 ( 2كلم 500)

 * العديد من الطيور البرية والحيوانات

 * الكائنات البحرية والشعاب املرجانية

 * مجموعة من الجبال واألودية 

 * أنواع نادرة من النباتات

 

 وادي الجمال 
 محمية صحاري 

 

جنوب محافظة البحر 

 األحمر
 ( 2كلم 7450)

الشواطئ الرملية والتي تتميز بكثرة السالحف البحرية  *

 عليها

 * التنوع األحيائي 

 * تراكيب جيولوجية ومناظر ذات قيمة جمالية 

 محمية الجزر 

  الشمالية للبحر األحمر
 محمية تنمية موارد 

 محافظة البحر األحمر
 ( 2كلم 1991)

 * وجود السلحفاة الخضراء املهددة باالنقراض

 فين في املياه البعيدة عن الشاطئ* وجود الدال 

 (11-10، الصفحات 2012)رضوان،  من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر:

 * محميات أراض ي رطبة:  

وجه   08وعددها   على  وتضم  النيل  ونهر  املتوسط  البحر  سواحل  على  تقع  محميات 

النيل،   نهر  وجزر  الشمالية  الساحلية  واملناطق  البحيرات  بعض  حماية  الخصوص  أساسا  وتتولى 
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ويمكن  البيئية،  السياحة  وتشجيع  السمكية  الثروة  وتنمية  واملهاجرة  املقيمة  الطيور  موائل 

 اختصارها فيما يلي: 

 حميات األراض ي الرطبة في مصرمأهم  :2الجدول 
 امليزات املوقع واملساحة نوعها  املحمية

 

 محمية الزرانيق

 

محمية أراض ي رطبة ومعزل  

 ور طبيعي للطي

 

 شمال سيناء 

 ( 2كلم  230)

 نوعا من الطيور  244* 

 نوع من النباتات 76* حوالي 

 * الشواهد األثرية التي تنمي إلى العصر اإلسالمي 

 

 محمية أشتوم 

 

 

محمية أراض ي رطبة ومعزل  

 طبيعي للطيور 

 

 محافظة بور سعيد 

 ( 2كلم  180)

 * العديد من أنواع الحيوانات الرخوية والقشرية

 نوعا من الطيور  120خية و* أراض ي سب

 

 محمية البرلس 

 

 

 محمية أراض ي رطبة 

 

 محافظة كفر الشيخ

 ( 2كلم  460)

 * مهياة الستقبال الطيور البرية املهاجرة

 نوعا نباتيا 135* مكانا طبيعيا ملا يقرب من  

 

محمية العميد 

 الطبيعية 

 

 

محمية  –محمية صحاري 

 محيط حيوي 

 

 غرب االسكندرية

 ( 2كلم  700)

 لعديد من الحيوانات والطيور املفترسة * ا

 * أرض خصبة ينمو فيها أنواع كثيرة من النباتات النادرة 

 

 

 محمية بحيرة قارون

 

 

 محمية أراض ي رطبة 

 

 

 محافظة الفيوم

 ( 2كلم  1385)

 * أقدم بحيرة طبيعية في العالم

من   أكثر  إلى  عمرها  يرجع  الحفريات  من  العديد  مليون    40* 

 عام

املناطق األثرية القديمة مثل العصر الفرعوني  * مجموعة من  

 والعصر الروماني

 

 

 محمية وادي الريان

 

 

 محمية األثر القومي الطبيعي 

 

 

 محافظة الفيوم

 ( 2كلم  1759)

 عيون كبريتية طبيعية 03* وجود 

ال من  مجموعة  وحوالي  ن*  الصحراوية  من    83باتات  نوعا 

 الطيور 

 نوع من األسماك  14نوع من الزواحف والبرمائيات و 26* 

 

محمية جزيرتي سالوجا 

 وغزال

 

محمية أراض ي رطبة ومناظر  

 طبيعية 

 

 محافظة أسوان 

 ( 2كلم  0.5)

  94* بيئة فريدة بكسائها الخضري الطبيعي الذي يضم حوالي  

 نوعا من النباتات التي تنفرد بها الجزر على طول وادي النيل

 دة باالنقراضنوعا من الطيور النادرة واملهد  60* أكثر من  

محمية جزر نهر النيل 

 جزيرة(144)

 تطل على نهر النيل  محمية أراض ي رطبة 

 ( 2كلم  160)

 * تضم أكثر األراض ي الزراعية خصوبة التي تتميز بتنوع الثمار

 

 (11-10، الصفحات 2012)رضوان،  من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر:

 

 

 



 الكس ي فوزية
 

145 

 

 محميات صحراوية:* 

النظم البيئية باملرتفعات والسهول والوديان، وتقع هذه املحميات   محميات تضم  07عددها  

في سيناء والصحراء الشرقية والصحراء الغربية، فهي تحمي التنوع النباتي والحيواني بتلك املناطق  

 فيمايلي:وتنظم وتنشط سياحة السفاري وتدعم املجتمعات املحلية، ويمكن ذكر هذه املحميات 

 أهم املحميات الصحراوية في مصر : 3الجدول 

 امليزات املوقع واملساحة  نوعها املحمية

 

 محمية األحراش 

 

 محمية تنمية موارد 

 محافظة شمال سيناء 
 ( 2كلم 08)

 * مناطق من الكثبان الرملية 

األشجار   من  عالية  كثافة  منها    04*  أنواع 

 نادرة ومن أهمها شجرة األكاسيا 

محمية طابا وسانت  

 كاترين 

ية صحاري  محم

 وتراث طبيعي 

 محافظة جنوب سيناء 
 (  2كلم 3595)

واملياه   املناخ  واعتدال  الطبيعة  جمال   *

 العذبة 

 * نباتات وطيور وحيوانات وزواحف

 

 محمية سيوة

 

محمية صحاري  

 وتراث حضاري 

 

 محافظة مطروح
 ( 2كلم 7800)

من   أكثر  الرعوية   40*  النباتات   من  نوع 

 والطبية 

وبحيرات وآبار مياه عذبة   ينابيع مياه  وجود*  

النباتات   من  الكثير  زراعة  على  ساعدت 

في  تنمو  التي  املثمرة  واألشجار  اإلقتصادية 

  بيئة نقية خالية من التلوث

 

محمية وادي 

 األسيوطي

 

محمية إكثار  

 ومتعددة األغراض 

 محافظة أسيوط 
 ( 2كلم 35)

األصول  لتجميع  صالحة  املحمية  بيئة   *

 االنقراض النباتية املهددة ب

 * بيئة مالئمة لتربية وإكثار الحيوانات البرية

 

محمية وادي 

 العالقي

 

 –محمية صحاري 

محمية محيط  

 حيوي 

 

 محافظة أسوان 

 (2كلم 30000)

 نوعا من النباتات دائمة الخضرة  92* 

 * نباتات ذات خواص طبية 

أنواع   15*   وجود  مع  الثدييات  من  نوعا 

 متعددة من الزواحف

 

صحراء  محمية ال

 البيضاء 

 

 محمية صحاري 

محافظة الوادي  

 الجديد 
 (2كلم(3010

الرملية  * الكثبان  مناظر  والتكوينات   جمال 

لصخور  الجيرية    الجيولوجية  األحجار 

  ناصعة البياض وما تحتويه من  والطباشيرية 

 حفريات 

 

 (11-10، الصفحات 2012)رضوان،  من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر:
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 ت بيولوجية: محميا* 

علمية   04عددها كمقاصد  بها  العناية  يتم  فريدة  جيولوجية  ظواهر  تمثل  فهي  محميات 

 وسياحية، وتتلخص فيما يلي: 

 : أهم املحميات البيولوجية في مصر4الجدول 

 امليزات املوقع واملساحة  نوعها املحمية

 

محمية قبة 

 الحسنة

 

 محمية جيولوجية 

 

 محافظة الجيزة
 (2كلم 01)

امل شكل  *  في  مكوناته  تتجمع  الذي  الحفري  حتوى 

 مستعمرات محفوظة حفظا جيدا

للحياة  الكامل  السجل  يوضح  مفتوح  متحف   *

 القديمة خالل العصر الطباشيري العلوي 

محمية الغابة 

 املتحجرة

 محافظة القاهرة  محمية جيولوجية 
 (2كلم 07)

 * غابة متحجرة من العصر الصخري 

 

محمية وادي 

 دجلة 

 

أراض ي  محمية 

 صحراوية 

 محافظة القاهرة 
 (2كلم 60)

 نوعا من النباتات 64* سجل حوالي  •

 للغزال الحفري  أثاروجود  * •

* يكسو الوادي غطاء من النباتات   •

 .الحولية والدائمة

 

محمية كهف 

 وادي سنور 

 

محمية جيولوجية  

 وأثر قومي

محافظة بني 

 سويف
 (2كلم 12)

واله  بالصواعد  تعرف  جيولوجية  تراكيب  من *  وابط 

 االلباستر )كربونات الكالسيوم( 

حوالي   إلى  عمرها  يرج  تم    60*  حيث  سنة  مليون 

 استغاللها منذ عهد الفراعنة 

 (11-10، الصفحات 2012)رضوان،  من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر:

       

 ويمكن اختصار األنشطة السياحية البيئية في مصر كالتالي:

والرياضا • البحريةالسنوركل  الحرب   وممارسة    ت  الغارقة ومخلفات  اآلثار  الغوص ملشاهدة 

إلى  باإلضافة  اإلسكندرية،  ملدينة  الغربي  الشمالي  الساحل  على  والثانية  األولى  العاملية 

استخدام آالت التصوير تحت املاء في األماكن التي فيها الشعاب املرجانية واألحياء املختلفة 

 في البحر األحمر. 
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فهذا النوع من السياحة   الصحراء،احة الصحراوية والسفاري عبر إحياء رحالت عمق  السي •

عربات   من  اإلمكانيات  تطور  مع  خاصة  واآلثار  الطبيعة  لعشاق  خاصة  جاذبية   4* 4له 

 واتصاالت باألقمار الصناعية مما جعل السياحة الصحراوية متعة للهواة ومحبي املغامرة. 

 ا األراض ي املصرية خالل فصلي الربيع والخريف. مشاهدة الطيور أثناء هجره •

موقع صالح لسياحة االستشفاء   28سياحة االستشفاء البيئي حيث يتواجد في مصر حوالي   •

 البيئي. 

 الفنادق البيئية التي هي طراز معماري يتوافق مع طبيعة املنطقة.  •

إبداعات • السياح  يستلهم  حيث  النيل  نهر  ضفاف  عبر  النيلية  مصر   الرحالت  وفنون  أثار 

 الفرعونية. 

 دراسة ومشاهدة الظواهر الطبيعية. •

 التجربة اللبنانية:  3.3

وتضاريس تتحّول من خط ساحلي من نوعه  بمناخ فريد  بالتنوع األحيائي الغني و   لبنان  ميز يت

مداري  الداخل،    شبه  في  الثلوج  تكسوها  جبال  زوبهذا  إلى 
ّ
أنواع  االهتمام  ترك حماية   من   على 

  08يتوفر لبنان على و ، والحفاظ على بيئتها في مناطق معينة باالنقراضلنباتات والحيوانات املهددة ا

محميات طبيعية وهي: محمية أرز الشوف، محمية جزر النخل، محمية حرش إهدن، محمية كرم  

محمية   تنورين،  أرز  محمية  بنتاعل،  محمية  الطبيعية  ةالليمونشباط،  صور  شاطئ  ، ومحمية 

التطرق إلى  أهم املحميات التي تلعب دور كبير على صعيد التنمية السياحية املستدامة في ويمكن  

 لبنان علما ان الباقي ال يقل عنها أهمية وشأنا في الجدول التالي:

 : أهم املحميات الطبيعية في لبنان 5الجدول 

 الخصائص  املحمية

 محمية أرز الشوف    
)محمية طبيعية ذات أهمية  

 خاصة(

 ن من ثالث غابات: أرز الباروك، معاصر الشوف، أرز بمهريه تتكو  *

 *موقع مهم للطيور املهاجرة حيث تقع على املسار القاري 

 * بيع األطعمة العضوية املنتجة من املنطقة 

 نوع من الثدييات املهددة باالنقراض 24نوع من الطيور و 200* تضم ما يفوق 

 أشجار نادرة على املستوى العاملي  06نوعا من النباتات واألشجار منها  524* 

* مركز استقبال السياح وإرشادهم وتقديم وجبات غذائية يعدها سكان املنطقة 

 املحليين 

 محطة للطيور املهاجرة * 
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 النخيل محمية جزر 
 )محمية بحرية(

 

 * منطقة لتعشيش السالحف البحرية الخضراء املهددة باالنقراض

يا مرابض مدفعية فرنسية تعود إلى أوائل القرن * وجود أثار لكنيسة صليبية وبقا

 العشرين 

 

 محمية حرج إهدن 
)محمية طبيعية ذات أهمية  

 خاصة(

 

 

بعض الحيوانات النادرة املهددة باالنقراض كالعقاب امللكي، بعض أنواع  *

 السنوريات، وحيوان السمندر

 * مناظر خالبة وجمال فطري فهي منطقة منتشرة على أربعة وديان 

 

 حمية شاطئ صور م
 بحرية( –)محمية شاطئية 

 للري  ن وجود ينابيع طبيعية تستعمل من أيام الفينيقيي *

 * مياه للشرب العذبة في برك رأس العين 

* يكتس ي الشاطئ أهمية خاصة لكونه موقع تبيض فيه السالحف البحرية املهددة  

 باالنقراض

 ياء البحرية * مواقع أثرية في مقدمتها امللعب الروماني ومتحف األح

 

 محميتا  أرز بشري 
 ووادي قاديشا

 )محمية طبيعية ( 

 

 محمية أرز بشري:

 تضم أقدم أشجار األرز في العالم *

 * تعتبر أوسع غابات األرز اللبنانية شهرة

 وادي قاديشا:

 أعمق وديان لبنان *

 * وجود مغارة قاديشا ومتحف األديب اللبناني جبران خليل جبران 

 ن املعابد القديمة * وجود العديد م

 (737، صفحة 2018)بلقيدوم و مامن،   :من إعداد الباحثة باالعتماد على املصدر:

 تجربة دبي: 4.3

الصحرا دبي  محمية  العربية   يةو تعتبر  اإلمارات  دولة  في  الطبيعية  املحميات  أكبر  إحدى 

تكشاف أروع املناظر  فهي تمنح فرصة اسمن أفضل نماذج السياحة البيئية في العالم،    املتحدة و

الذي   الصحراوي  مها  منتجع  خالل  من  وذلك  وتاريخها  املنطقة  على  والتعرف   حظي الطبيعية 

والتنمية  البيئة  على  املحافظة  مجال  في  املنطقة  مستوى  على  الريادي  بمركزه  دولي  باعتراف 

بإشاداملستدامة،   حظيت  حيث  الطبيعة  لحفظ  الدولي  االتحاد  من  جزءا  املحمية  دولية  وتعد  ة 

البرية فيها، كما   في حماية الطبيعة والحياة  نماذج السياحة   مهامنتجع    نال  لجهودها  لقب أفضل 
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البيئية في العالم، وذلك خالل مؤتمر "السياحة البيئية الصحراوية املستدامة" الذي نظمه برنامج  

 .في دبي اتيةاإلمار األمم املتحدة للبيئة ووزارة البيئة واملياه 

تشكل  محمية  إن للزوار   دبي  يتيح  الذي  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  الوحيد  املوقع 

لها في مشاهدة أنواع مختلفة من الحياة البرية تتجول طليقة لكن ضمن حماية مناسبة تم توفيرها  

األصلية الصحراوية  ركوب    ،بيئتها  إلى  باإلضافة  بالصقور،  والصيد  السفاري  رحالت  تشمل  كما 

أكثر محميات املنطقة خضوعا للدراسات ن تعد مكما  ن والتخييم والتزلج على الرمال،الخيل والهج

املعايير وهي مسجلة في قاعدة البيانات العاملية للمناطق املحمية    ألرفعواألبحاث وتتم إدارتها وفقا  

WDPA    البرية الحياة  على  الحفاظ  ملراقبة  العاملي  املركز  وتدقيقها  إدارتها  على  يشرف  التابع  التي 

 ( 738، صفحة 2018)بلقيدوم و مامن،  .UNEP-WCMCاملتحدة  لألممللبرنامج البيئي 

 التجربة التونسية في مجال السياحة البيئية:   5.3

دائما عملت  السياحة حيث  لقطاع  بالغة  أهمية  تونس  اال   تولي  املجال  على دعم  في  ستثمار 

بذلكالسياحي   الس  وحققت  مجال  في  نوعية  الشاانجازات  الصحراويةياحة  والسياحة  ،  طئية 

الثقافية البيئية  وسياح  ،االستشفائية  ،السياحة  املؤتمرات والسياحة  ثمة  إلى وضع   حيث  السعي 

ب للنهوض  يستفيد برنامج  لكي  البيئية  بالسياحة  التونسية  الحكومة  اهتمت  ومنه  األخيرة،  هذه 

و  املجال،  هذا  في  ايجابيات  من  تونس  به  تنعم  مما  حيوانات السياح  مشاهدة  من  التمكن  منها 

وكذا   أوروبية،  عاصمة  أي  من  ثالثة  أو  ساعتين  عن  تزيد  ال  سفر  مسافة  على  ونباتاتها  الصحراء 

النظم   من  كبير  وعدد  والزان  الفلين  بلوط  بأشجار  الكثيفة  والغابات  الصحراء  بمناظر  التمتع 

ديمة الوجود في مناطق أخرى مثل البيئية، ومشاهدة أجناس من الحيوانات نادرة الوجود ولربما ع

الصقر بالجوال، وهو أسرع طائر أو فار السم األتروري وهي أصغر الحيوانات الثديية حجما، كما  

مشاهدة للسائح  املنتزهات   04يمكن  من  كبير  عدد  وفتح  نوعها  من  فريدة  الغزال  من  أجناس 

لحما طبيعية  محميات  إنشاء  تم  كما  كاملة،  بيئية  نظم  ذات  أو  الوطنية  الحيوانات  من  أنواع  ية 

 النباتات املهددة باالنقراض. 

 :في تونس لنهوض بالسياحة البيئيةل اإلستراتيجية الدراسة*

األملاني   الفني  التعاون  وكالة  مع  بالتنسيق  املستدامة  والتنمية  البيئة  ووزارة  اإلدارة  أنجزت 

ل سعيا  بتونس  البيئية  بالسياحة  النهوض  بإستراتيجية  تتعلق  ومشموالت دراسة  مهام  توضيح 

على دعم املنتوج السياحي   اإلستراتيجيةترتكز هاته  مختلف املتدخلين في مجال السياحة البيئية، و 

إلى جرد كافة الطاقات واملوارد    أولىالتونس ي وزيادة تنوعه البيولوجي، حيث تم التخطيط كمرحلة  
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ضمن   حوصلتها  ثم  البيئية  السياحة  مجال  في  للتوظيف  محورية  06القابلة  في    مسالك  تتلخص 

 الشكل املوالي:

 أهم مسالك السياحة في تونس: 2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (668، صفحة 2017)بوخاري و عياش ي،  من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر:

تم الزوار    كما  الستقطاب  املسالك  هذه  بمختلف  فرعية  محطات  تهيئة  على  العمل 

،  "منظومات بيئية وتنوع بيولوجي ومشاهد طبيعية وأثار ومتاحف ومنتوجات محلية وإرث حضاري" 

البيولوجي  الثراء  تنوع  بين  تجمع  بيئية  سياحية  مسالك  وبعث  التحتية  البنية  تحسين  تم  كما 

باملعارف التقليدية وتثمينها وكذا املوروث التاريخي والثقافي وتوظيفه   واملشاهد الطبيعية والنهوض

 ( 669-668، الصفحات 2017)بوخاري و عياش ي،  في املجال السياحي  النهوض بالسياحة البيئية.

 . استدامة السياحة البيئية كأساس للتنمية املستدامة في الجزائر 4

 املنتوج السياحي البيئي في الجزائر:  1.4

السياحة البيئية ظاهرة جديدة تهدف إلى البحث والتأمل وتوفير الراحة لإلنسان، فامليزة   إن

حماية   مع  للمجتمع  اإلنتاجية  واملشاريع  االستثمار  ربط  هي  البيئية  السياحة  تطبيق  ينتجها  التي 

د  البيئة والتنوع الحيوي والثقافي للمناطق السياحية، وذلك عن طريق إعداد برامج سياحية تعتم

 على توجيه السياحة نحو املواقع املميزة بيئيا، دون اإلضرار بالبيئة والتنمية املستدامة.

مسالك السياحة  

 البيئية في تونس

 املدن األندلسية  من زغوان إلى قرطاج طريق املاء 

 الزيتونة 

 الجزر التونسية 

 الغابات 

 ذاكرة األرض والصحراء والواحات 
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استغاللها   تم  لو  وذلك  بامتياز،  سياحية  وجهة  منها  تجعل  املقومات  من  الكثير  تمتلك  فالجزائر 

الكبيرة،  وتطويرها من أجل تنويع منتجاتها السياحية، فباإلضافة إلى مقوماتها الطبيعية والثقافية  

املناطق   من  وغيرها  الطبيعية،  واملحميات  الوطنية  الحظائر  من  العديد  بإنشاء  الجزائر  قامت 

 املحمية، والتي تتمثل أهدافها في: 

 املحافظة على الحياة البرية، النباتات، وكل وسط طبيعي له مصلحة خاصة؛ •

 الحفاظ على صحة العمليات البيئية في النظام البيئي؛ •

وحمايتها املحافظ  • البيئي  النظام  إطار  في  تتفاعل  التي  الحية  للكائنات  الوراثي  التنوع  على  ة 

 خاصة األنواع التي هي في طريق االنقراض؛

حمايته  • الواجب  بالوسط  الخاصة  والتقنية  العلمية  والدراسات  البحوث  إجراء  تشجيع 

 داخل حدوده اإلقليمية؛

تحق • ومحاولة  والتنموي،  اإلقليمي  زيارة التخطيط  أرباح  خالل  من  الذاتي  االكتفاء  يق 

 املحميات؛

العذبة،  • واملياه  والساحلية  والبحرية  والصحراوية  الزراعية  للبيئات  اإلنسان  إدراك  تعميق 

املنطقة  في  الطبيعية  املوارد  بتلك  الجمهور  يتمتع  لكي  والسياحة،  الترقية  أشكال  وتوفير 

 ( 163صفحة ، 2014)محصول،  بمناظرها وتراثها الحضاري.

الحظائر أ  تعتبر  من  الطبيعية  واملحميات  في الوطنية  البيئية  السياحية  املقومات  برز 

 الجزائر، وفيما يلي نذكر أهم الحظائر الوطنية التي تمتلكها الجزائر وهي: 

 محمية ثنية الحد بتسمسيلت : *

قدرها   مساحة  على  وتتربع  الوطن  غرب  األ    3425تقع  أشجار  تكسوها  بنسبة هكتار  رز 

ارتفاع  87% الفلين على  تنمو فيها أشجار  التي  في حوض املتوسط  متر،  1600، واملنطقة الوحيدة 

وهي تمثل الحد الجنوبي للمناخ املتوسطي، وتمنح طبيعتها اإلجابات عن العديد من األلغاز املرتبطة  

ا املنطقة الوحيدة في  بعلم النبات، منها املسجل بين شجرة األرز وشجرة الفستق باألطلس، كما أنه

متر، كما تتوفر على حفريات تعود   1600حوض املتوسط التي تنمو فيها أشجار الفلين على ارتفاع  

 آالف سنة خلت. 08غلى 
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 ألهقار بتمنراست:*محمية ا

ألف كلم وهي األكبر في الجزائر، وقديمة   450تقع بجنوب الوطن، وتتربع على مساحة قدرها  

ألف ومليون سنة، مما أدى إلى ترقيتها إلى حظيرة وطنية محمية    600ها بين  التكوين حيث يبلغ عمر 

الجزائر وهي قمة تاهات أتاكور  في  بجبال الهقار توجد أعلى قمة    ،بموجب مرسوم رئاس ي1987سنة  

سكرام الذي يمكن من مشاهدة  رات في العالم وهو ممر األ م، وكذلك يوجد بها أحد أجمل املم3013

، تعد مدينة تمنراست والعالم كله باعتراف من اليونسكو للشمس في الجزائر    أجمل شروق وغروب

مرتفعاتها،   يهتمون بسحر  وللذين  السائحين  ارتفاعها    والهقارقبلة  عبارة عن سلسلة جبلية يصل 

آالف متر األتاكور )أي الرأس( باللهجة الترقية التي يتحدثها التوارق سكان األهقار األصليين،   3إلى  

نفت منظمة )اليونسكو( السلسلة الصخرية ضمن التراث األثري، واعتبرتها منهال للباحثين وقد ص

املختصين في الجداريات للحيوانات املحلية التي عاشت في املنطقة قبل مئات اآلالف من السنين، 

من   لها  ال حصر  أشكاال  الصحراء  على  املنقوشة  الصور  من  اآلالف  عشرات  املوقع  زوار  ويشاهد 

 وم.الرس

 يزي: *محمية الطاسيلي  بإل

م عن 2000هي سلسلة جبلية تقع بوالية إليزي، وهي هضبة قاحلة حصوية ترتفع بأكثر من  

من   عرضها  البحر  وطولها    60إلى    50سطح  تقدر 8000كيلومترات،  مساحة  من  مشكلة  كم، 

رمال قمم صخرية م، ترفع من على ال  2.158، أعلى قمة جبلية وهي أدرار أفاو ترتفع بـ  2كم12000بـ

والعواصف  الزمن  بفعل  مهجورة  قديمة  مدن  أطالل  وكأنها  الصخرية  بغابات  تعرف  جدا  متآكلة 

الرملية بسبب االرتفاع وخصائص االحتفاظ باملياه باطن أرض طاسيلي ناجر، فإن الغطاء النباتي  

منها   املنتشرة  الغابات  تشمل  فهي  ما  حد  إلى  ثرية  تعتبر  القاحلة  األرض  هذه  الصور  في  أشجار 

بعض   إال  منها  يبق  لم  باالنقراض، حيث  املهددة  املتواطنة  واحدة   230والصحراء  شجرة عمر كل 

إلى    2000يتعدى   تاريخها  يعود  التي  واآلثار  عام.  30سنة  الصفحات  2018)كحول،    ألف   ،125-

127 ) 

 محمية القالة وحظيرة بلزمة:  *

 القالة:  حديقة ➢
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أكبر  بالطارف  القالة  حظيرة  على   تعد  تتربع  الجزائر،  بشمال  مساحة  الوطنية  الحظائر 

ألف هكتار، وهي تشكل فسيفساء ايكولوجية بحرية وغابية تلية، كما أنها تشكل آخر    788مساحة  

على   وتتوفر  املحمية،  الحيوانات  من  لعدد  الخاصة   05ملجأ  القائمة  مناطق رطبة مصنفة ضمن 

لها   ويوجد  الرطبة،  املناطق  ونو   964باتفاقية  نباتيا  وحوالي    617ع  حيواني  من    60نوع  رأس  ألف 

  30000هاجر إليها الطيور، ويرتادها سنويا ما يقارب  تمصنفة ضمن املناطق الرطبة التي    البط وهي

 زائر، بغرض التمتع بالهدوء واملناظر الخالبة إضافة إلى مراقبة الطيور والحيوانات. 

 محمية  بلزمة:  ➢

الحظيرة على مساحة قدره بحوالي    250ا  تتربع  باتنة  تبعد عن والية  كلم،   02هكتار، حيث 

منها    395وتضم   املختلفة  الحيوانات  من  و  18نوعا  الثدييات  من  و  111نوعا  منها محميا    19نوعا 

نوعا من الحيوانات املختلفة(، كما أنها تشكل آخر ملجأ لعديد من الحيوانات املحمية، وتتوفر على 

 ئمة الرطبة التي تهاجر إليها الطيور. مناطق رطبة مصنفة ضمن القا 5

 تلمسان:بالوطنية  * الحديقة

نوع حيواني،   174نوع نباتي و    850، توجد بها  تارهك  8825تبلغ مساحتها    هي محمية طبيعية

كما تحتوي على مناطق أثرية منها املنصورة وسيدي بومدين، ويرتادها أعداد معتبرة من السياح ما  

 حسب اإلحصائيات املحلية الوالئية.  سائح سنويا  15000يقارب 

الوطنية   باإلضافة والحدائق  الحظائر  من  أخرى  مجموعة  هناك  سابقا  املذكورة  الحظائر  إلى 

 : عتها البيئية الخالبة، نذكر منهااملعروفة وطنيا بجمال طبي 

 الحظيرة الوطنية تازة )جيجل(. -

 الحظيرة الوطنية الشريعة )البليدة(.  -

 ة قورايا )بجاية(. الحديقة الوطني -

 ( 7-6، الصفحات 2012)ماض ي،  البويرة(. –الحديقة الوطنية جرجرة )تيزي وزو  -

 أدوات تنمية السياحة البيئية في الجزائر: 4.2

 سياسات دعم األسعار: -أ

على  وخيمة  نتائج  إلى  تؤدي  قد  اإلفراط  وعند  اجتماعية،  منافع  ذات  السياسة  هذه  تعتبر 

الرئيس  فالهدف  سياسات  البيئة،  بانتهاج  وذلك  األسعار  حقيقة  من  تدريجيا  االقتراب  هو  لها  ي 

سعرية مثل أسعار املفاضلة حسب مختلف املستعملين للحث على االقتصاد في املاء، وفيما يخص  
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ذوي  للسكان  معقول  ذات سعر  أولى  بشريحة  الشرائح  سياسة  فإن  األسر  على  املوزع  الشرب  ماء 

 عليها )توصيات املجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي(. الدخل الضعيف بنبغي اإلبقاء 

 الدعم املالي ألسعار الطاقة:  -ب

العشرية  خالل  الطاقوية  املنتجات  أسعار  شهدته  الذي  الكبير  التطور  من  الرغم  على 

األخيرة، إال أن أسعار بيع هذه املنتجات في السوق الداخلية ما تزال مدعومة على نطاق واسع سواء  

ب تعلق  املنتجات  ما  بتكرير  أم  الطبيعي(،  الغاز  النفط،  املميع،  البترول  )غاز،  األولية  الطاقة 

 البترولية وتوزيعها، أو حتى بالكهرباء والغاز الطبيعي. 

 دعم القطاع الفالحي: -ج

تخص األسعار املدعومة في هذا القطاع من الناحية التقليدية ودعم أسعار بعض املنتجات 

املح واألسعار  املخصصة الزراعية  للمياه  الزهيدة  والتسعيرة  النباتية  الصحة  وموارد  إداريا  ددة 

املياه   تتلقى  التي  الكبرى  املسقية  املحيطات  ففي  كبير،  تبذير  عنها  انجر  قد  األخيرة  وهذه  للسقي، 

 مباشرة من السدود تتمثل التسعيرة املطبقة فيما يلي:

 دج للمتر املكعب.  2.1إلى 1 ( منT1النمط األول: حسب الحجم املستعمل من املياه )

 دج للهكتار. 400إلى  250( من T2النمط الثاني: حسب سعر جزافي للهكتار الواحد )

املالي  الدعم  لضروب  التدريجي  بالخفض  تساعد  أمور  لألسعار  مكيفة  سياسة  اعتماد  إن 

 والتسعيرة املالئمة للموارد، والتظافر مع السياسات القطاعية املالئمة على ما يلي: 

 ترشيد استهالك الطاقة والحد من االنبعاثات امللوثة للجو.  -

 التحكم في استهالك املاء وتوفير عوائد إلعادة تأهيل املنشآت األساسية القائمة.  -

 التحكم في استعمال املاء واألسمدة واملبيدات في الزراعة.  -

 : الجباية البيئية -د

ائب والرسوم البيئية كمحاولة وضع حد سعت الجزائر بدورها إلى إقرار مجموعة من الضر  

للصناعة  وما  نفطية  دولة  الجزائر  وباعتبار  والهواء،  املاء  تلوث  وخاصة  التلوث  أنواع  ملختلف 

في  تتركز  املصانع  معظم  كون  إلى  باإلضافة  البيئة،  على  سلبية  أثار  من  كيمياء(  )البترو  النفطية 

 من النفايات السامة في املسطحات املالية. الشريط الساحلي وهي تقذف سنويا بماليين األطنان 

 يلي إلى أهم األدوات الجبائية املستخدمة: فيماوسوف نتطرق 
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  1992أدوات الجباية البيئية في الجزائر: تم إدخال أول ضريبة بيئية من خالل قانون املالية لسنة    *

( الخطرة،  أو  امللوثة  بالنشاطات  املتعلق  الرسم  تم فرض  ولقدTAPDحيث  عدة   (،  استحداث  تم 

 ، وفيما يلي أهم هذه الرسوم:2003-2002-2000ترتيبات جبائية من خالل قوانين املالية للسنوات 

 الرسوم الخاصة بالنفايات الصلبة: -

 .* رسم إخالء النفايات العائلية

 . * رسم تحفيزي على عدم تخزين النفايات املتعلقة بالنشاطات الطبية

 ين النفايات الصناعية الخاصة.تخز  * رسم تحفيزي على عدم

 . * الرسم على األكياس البالستيكية

 

 الرسم املتعلق بالنشاطات امللوثة والخطرة على البيئة:  -

 .* الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي الطبيعة الصناعية

 . * الرسم على الوقود

 . ث السائلة الصناعيةالرسم الخاص على االنبعتا  -

 ية أخرى لحماية البيئة: رسوم وإجراءات مال -

 * إتاوة املحافظة على جودة املياه 

 (262-258، الصفحات 2018)مسعودي و عيساوة،  *إجراءات التخفيض الجبائي التحفيزي 

 إستراتيجية الترويج للسياحة البيئية في الجزائر: 3. 4

الطبيعي  للسياحة  الترويج  إطار  في  الجزائرية  البيئية  للسياحة  الترويج  ظل يتم  في  وهذا  ة، 

انعدام إستراتيجية وطنية خاصة بالترويج للسياحة البيئية، وتهدف الجزائر من خالل إستراتيجيتها 

، والتي هي جزء ال يتجزأ من املخطط الوطني 2025الوطنية الخاصة بتهيئة القطاع السياحي آفاق  

في تجسيد مشاريع سياحي االنطالق  في هذا اإلطار  اإلقليم،  وتم  مواصفات لتهيئة  ة ضخمة  ذات 

املحلية  السياحة  وإنعاش  للسياح  املرتقب  الهائل  السياحي  للتدفق  االستجابة  شأنها  من  عاملية 

آفاق   في  اإلقليم  لتهيئة  الوطني  املخطط  ويعد  لتنمية    2025والوطنية،  الرئيسية  العمل  أرضية 

املخطط   هذا  ويتضمن   ، األخرى  القطاعات  من  كغيرها  الجزائر  في  االستراتيجي السياحة  اإلطار 

حدود   في  الجزائر  في  السياحية  السياسة  لتطبيق  إلى 2025واملرجعي  اإللزامي  التوجه  وتجسيد   ،

هذه  وجعل  والتاريخية  والثقافية  الطبيعية  منها  الجزائر،  عليها  تتوفر  التي  اإلمكانيات  تثمين 

واء الذي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل اإلياإلمكانيات في خدمة السياحة، ومن ثم تغطية العجز املسجل خاصة في مجا 
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سعته   يتعدى  الوطني،    80ال  املستوى  على  سرير  للمواصفات   %10ألف  مطابقة  فقط  منها 

 العاملية، يقابلها عدد كبير من الطلبات على اإليواء في الجزائر يفوق املاليين سنويا. 

البي السياح  أو  املتعاملين،  بين  سواء  استعماال  واألكثر  الوحيد  املصدر  االنترنت  ئيين وتعد 

للتسويق لهذا النوع من املنتوج السياحي في الجزائر، حيث أن هناك العديد من املواقع في االنترنت  

لغرض   االنترنت  استعمال  فإن  ذلك  ورغم  املواقع،  هذه  حول  دقيقة  ومعطيات  معلومات  توفر 

 الترويج وتسويق هذا النوع من املنتوج السياحي ال يزال ضعيفا مقارنة بتونس واملغرب.

 كما تتبع الجزائر أيضا بعض األساليب من أجل الترويج للسياحة مثل:

العاملية  • املنظمة  قبل  من  بباريس  يقام  الذي  للسياحة  الدولي  املعرض  في  السنوي  التواجد 

و  املنتوج   بهدف  هذاللسياحة،  بينه  من  والذي  الجزائري،  السياحي  املنتوج  بتنوع  التعريف 

 السياحي البيئي. 

وزارة   التعريف  • طرف  من  الجزائر  في  السياحية  املنتجات  وأهم  السياحية  املواقع  بأهم 

 السياحة، وذلك من خالل إصدار كتيبات، ونشريات. 

 إقامة الصالون الدولي للسياحة واألسفار بالجزائر.   •

السياحي  • املنتوج  ترقية  أجل  من  وذلك  السياحي،  املجال  في  أجنبية  دول  مع  إقامة شراكات 

أنها تمثل فرصة   ذالسياحة، إ، وكذا االستفادة من تجارب البلدان األخرى في مجال  الجزائري 

، 2014)محصول،    للمتعاملين املحليين لالحتكاك واالستفادة من خبرات املتعاملين األجانب.

 ( 189-188الصفحات 

 أثر السياحة البيئية على التنمية املستدامة في الجزائر: 4.4

ب  تعتمد البيئية  السياحة السياحة  أنواع  أحد  وهي  الطبيعة،  عناصر  على  رئيس ي  شكل 

مع   بالتزامن  البيئية  السياحة  صناعة  لتطوير  واملالحظ  فاملتتبع  االستدامة،  مبدأ  على  القائمة 

التوجه من منظور صناعي للسياحة، وإنتاجي  العاملية، يدرك أهمية دعم هذا  األزمنة االقتصادية 

وي الوطني،  الدخل  زيادة  في  برامج  يساهم  العاملة، وكذا تحقيق  األيدي  في تشغيل وتوظيف  ساهم 

التمتع،   في  وتطلعاتهم  لرغباتهم  وإشباع  للسياح  جذب  عامل  فهي  البيئي  املنظور  من  أما  التنمية، 

وزيارة األماكن الطبيعية، مع األخذ بعين االعتبار على أن هذا االستثمار في مصادر البيئة ال يتعارض 

 وارد الطبيعية، بل يكون مجال للمحافظة والحماية.  مع استنزاف ونفاذ امل
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بيئية  سياحة  تحقيق  إلى  سعت  إذا  إال  تنمية،  عامل  تكون  أن  البيئية  للسياحة  يمكن  فال 

إلى  لجأت  قد  السلطات  أن  نجد  كمثال  الجزائر  أخذنا  وإذا  مستدامة،  تنمية  وبالتالي  مستدامة، 

املستدام التنمية  التوسع وضع جهاز تشريعي يحدد كيفية  مناطق  باستغالل  الخاصة  والقوانين  ة 

السياحي، كما قررت الدولة خوصصة القطاع، من خالل توجيه نداء للمستثمرين الذين يتعاملون  

منطقة توسع سياحي، وقد تزامنت هذه الخطوة   174مع الوكالة الوطنية للتنمية السياحية بتسيير  

كجزء من   2025نمية املستدامة للسياحة ألفاق مع مصادقة املجلس الشعبي الوطني على قانون الت

ضمان   خاللها  من  الدولة  تعتزم  التي  الكيفية  يبرز  الذي  اإلقليم  لتهيئة  الوطني  املخطط  أجزاء 

التنمية  إطار  في  االيكولوجي  والدعم  االقتصادية  الفعالية  االجتماعية،  العدالة  الثالثي  التوازن 

الصفحات  2014)هويدي،    املستدامة. املتعلقة (223-224،  العناصر  أهم  إلى  نتطرق  ومنه   ،

 بتحقيق التنمية املستدامة:

 طلبات تحقيق التنمية املستدامة:*حماية البيئة كأحد مت

في الجزائر وفي ظل االنفتاح نحو اقتصاد السوق وتزايد اهتمام السلطات بمسائل البيئة من 

بل الوصول إلى التنمية املستدامة، خالل السعي لترشيد استعمال املوارد الطبيعية والبحث عن س

البيئة  أجل  من  الوطني  املخطط  جاء  املقبلة،  أو  القادمة  لألجيال  الرفاهية  فرص  من  يبقي  ملا 

الذوالتنمية   عام    ي املستدامة.  بتنمية  إستراتيجية 2001تمم  اقتراح  في  الرئيس ي  هدفه  ويتمثل   ،

املتوسط   األمدين  في  املستدامة  والتنمية  للبيئة  التي وطنية  التنمية  عملية  أن  حيث  والطويل، 

تستمدها تستند إلى مشاورات واسعة، تشمل على القطاعات وجميع األطراف املشاركة، ويركز هذا  

الخسائر  وبعض  معيشته  ونوعية  املواطن،  صحة  وهي  أساسية  مجاالت  أربع  على  املخطط 

 االقتصادية، تحسين القدرة التنافسية وحماية البيئة الشاملة. 

 ين صحة املواطن ونوعية املعيشة: تحس*

يؤدي انتشار النفايات الصلبة الحضرية وطرح حجم متزايد من املياه املستعملة امللوثة دون 

الصناعية   وامللفوظات  النفايات  وحرق  السيارات  مرور  الناجم عن حركة  الهواء  وتلوث  معالجتها، 

االنجراف،   األخرى،  الصناعية  عل  التصحر،وامللوثات  وتلويثها القضاء  املياه  ندرة  الغابات،  ى 

الريفية،   أو  الحضرية  املناطق  في  سواء  للمواطن،  املعيشة  ونوعية  الصحة  تدهور  إلى  والجفاف 

صحة  تحسين  إلى  يرمي  املستدامة  والتنمية  البيئة  أجا  من  للعمل  الوطني  املخطط  فإن  وعليه 

 املواطن ونوعية معيشته عبر تحقيق ما يلي: 

 خدمات املاء والتطهير.  تحسين الحصول على -
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 والزراعي املصدر.  والكيماوي خفض املخاطر ذات الصلة بتلوث الصناعي  -

 تحسين نوعية الهواء في املدن الكبرى وفي جوار املناطق الصناعية. -

 خفض إنتاج النفايات واعتماد تسييرها املتكامل، سواء في املستوى املؤسساتي أم املالي.  -

 ادية وتحسين القدرة التنافسية: خفض الخسائر االقتص *

إستراتيجية  صنع  إلى  املستدامة  والتنمية  البيئة  أجل  من  لألعمال  الوطني  املخطط  يهدف 

واضحة املعالم لخفض الخسائر االقتصادية وتحقيق القدرة التنافسية للمؤسسات، واملتعاملين  

 االجتماعيين واالقتصاديين وذلك من خالل العمل على تحقيق ما يلي:

 ترشيد استعمال املوارد املائية واملوارد األولية في الصناعة. -

 تحويل أو إغالق املؤسسات العمومية شديدة التلوث.  -

 رفع قدرات رسكلة النفايات واسترجاع املواد األولية. -

 * الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتحسين إنتاجيته: 

الحفاظ على   إستراتيجية  الطبيعي وتحستهدف  إنتاجيتهالرأسمال  التدهور   ين  إلى مواجهة 

الكبير الذي يمس األراض ي والغابات واملراعي والنهوض باإلنتاج الزراعي والحيواني القابل لالستمرار 

الذي يسمح بالحفاظ على نوعية األراض ي والغطاء النباتي، وفي هذا السياق يرمي املخطط الوطني 

 يلي:  اللعمل من أجل البيئة والتنمية املستدامة إلى م

 توضيح الوضع القانوني العقاري.  •

 تخصيص املوارد املائية بصورة رشيدة واعتماد تقنيات إنتاج أكثر مالئمة.  •

سقي   • سياسة  واعتماد  الغذائي  االكتفاء  تحقيق  إلى  الرامي  السابق  النموذج  من  التخلص 

 مستديمة.

 رفع الغطاء الغابي وعدد املناطق املحمية. •

 البيئية الهشة مع العناية عناية خاصة بالتنوع لبيولوجي واملناطق الساحلية  حماية املنظومات •

وضع إطار قانوني ملشاركة السكان املحليين واملتاخمين والشركاء اآلخرين في املشاريع املرتبطة   •

 بالحفظ على الرأسمال الطبيعي.
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وض • والصادرات  التشغيل  معدالت  لرفع  والريفية  املحلية  التنمية  على ضمان  الحفاظ  مان 

 املوارد. 

 حماية البيئة الشاملة *

تهدف إستراتيجية حماية البيئة الشاملة في األمدين حسب املخطط السابق إلى زيادة الغطاء 

املحمية  الفضاءات  ومضاعفة  والحماية(،  االنتاج  )غابات  البيولوجي  وتنوعه  وكثافته  الغابي 

 واملناطق الرطبة، ومناطق التنمية املستدامة.

فض االنبعاثات الغابات ذات االحتباس الحراري، واستبعاد املواد املؤذية لطبقة األوزون التكفل خ

 باملشاكل الكامنة ذات الصلة بامللوثات العضوية املستمرة. 

وبناءا على ما تقدم فإن الحماية البيئية تعد مطلبا أساسيا للسياسة التنموية في أي بلد، إذ 

لتنمية اقتصادية و  يعيش فيه  ال وجود  الذي  البيئي  اجتماعية دون وجود حماية حقيقية للوسط 

التنمية  في  الدخول  يقتض ي  واالقتصاد،حيث  البيئة  بين  التداخلية  للعالقة  نظرا  اإلنسان 

مع  وغيرها،  واملؤسسات  الطبيعية  واملوارد  اإلنسان  فيها  بما  متطلباتها،  تكثيف  االقتصادية 

ختلف املوارد الطبيعية وعواقب التصنيع غير املتحكم فيها بما  املحافظة على االستغالل العقالني مل

ينعكس على استدامة التنمية االقتصادية، وهو ما يسعى املخطط الوطني ألعمال من أجل البيئة 

والتنمية املستدامة الوصول إليه في األمدين املتوسط الطويل، حيث أن املشرع الجزائري قد أقر  

بيئية  وتشريعات  قوانين  املخطط   عدة  إستراتيجية  تحقيق  على  املساعدة  إلى  مجملها  في  تهدف 

منذ   عليه  املصادق  املستدامة  والتنمية  البيئة  أجل  من  لألعمال،  ، 2006)ساملي،    .2001الوطني 

 ( 258-256الصفحات 

 خاتمة:  .5

الدول والباحثين، فهي تضم  العديد من  البيئية محل اهتمام  لقد أصبح موضوع السياحة 

خالبة،  مخت مناظر  من  تحتويه  ما  بكل  والتمتع  الطبيعة  على  تعتمد  التي  السياحية  األنشطة  لف 

تنمية  إحداث  إلزاما  كان  لذا  السائح،  تصرفات  عن  الناتج  البيئي  بالتوازن  اإلخالل  عدم  وكذا 

 سياحية بأخذ االعتبار للبعد البيئي في إطار تحقيق التنمية املستدامة والتي تتطلب بدورها نموذج

للسياحة البيئية التي تعد جزءا ال يتجزأ من السياحة املستدامة، لذا تتطلع معظم دول العالم إلى  

من   للتقليل  السحري  الحل  بمثابة  فهي  املستدامة،  التنمية  لتحقيق  إستراتيجية  كفرصة  ترقيتها 

 الضغط على املوارد الطبيعية واملحافظة عليها، وبالتالي ضمان حق األجيال القادمة.
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جرد   إلى  باإلضافة  املستدامة،  بالتنمية  وعالقتها  البيئية  السياحة  ملوضوع  دراستنا  وبعد 

تونس،  دبي،  لبنان،  مصر،  كاألردن،  العربية  الدول  لبعض  البيئية  السياحة  إمكانيات  وتحليل 

بأبعاد   وعالقتها  البيئية  للسياحة  النظرية  األبعاد  مختلف  على  بالوقوف  خاصة  بصفة  والجزائر 

السياحة ال لتنمية  الدول  هذه  طرف  من  املبذولة  الجهود  مختلف  رصد  وكذا  املستدامة،  تنمية 

 البيئية بها، وذلك من خالل تطوير اإلطار القانوني ومحاولة تبني إستراتيجية ترويجية فعالة.

 وبناءا على ما سبق تم التوصل إلى مجموعة من النتائج نلخصها فيما يلي:

وال - أجل السياحة  من  البيئة  خيرات  تستغل  الدول  معظم  أن  إال  متالزمين  عنصرين  بيئة 

 السياحة؛

 السياحة البيئية أصبحت ضرورة حتمية وخيار استراتيجي لتحقيق التنمية املستدامة؛  -

 للسياحة البيئية دور رئيس ي وأساس ي في دعم أبعاد التنمية املستدامة خاصة البعد البيئي؛  -

 ية في الجزائر نموا بطيئا مقارنة بنظيراتها من الدول املجاورة.تشهد السياحة البيئ -

 راحات: يمكن تقديم مجموعة من االقتوتأسيسا على ما تقدم 

تعزيز االهتمام بالبعد البيئي في مجال تطوير برامج التنمية السياحية لتقليل اآلثار السلبية  -

 الناتجة عن السياحة؛ 

إطار - في  وذلك  البيئية  املناطق  على  املحافظة  بأهمية  السياح  الثروات   تثقيف  الحفاظ على 

 واملوارد لألجيال القادمة؛

 االستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال السياحة البيئية؛  -

 تعاون القطاع العام والخاص من أجل بناء وتنمية سياحة بيئية مستدامة؛  -

الدولية  - والتظاهرات  امللتقيات  في  واملشاركة  البيئية  السياحة  حول  خاصة  معارض  إقامة 

 تبادل األفكار واالستفادة من تجارب وخبرات الدول الرائدة في مجال السياحة البيئية؛ ل

السياحة  - ثقافة  ونشر  لدعم  كوسيلة  اإلعالم  دور  وتفعيل  التوعية  برامج  وتكثيف  التكوين 

 البيئية؛

املؤسسات  - مع  الجامعة  وإشراك  البيئية  السياحة  مجال  في  للتكوين  تخصصات  فتح 

 فادة من األبحاث في هذا املجال.السياحية لالست
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 :  ملخص

وقد خلصت   .املاليةتهدف الدراسة إلى تحديد اثر جائحة فيروس كورونا على صناعة التكنولوجيا  

أهمها نتائج  إلى عدة  املالية    أن :الدراسة  لعبت  التكنولوجيا  فيروس  قد  الحد من مخاطر  في   
ً
 حاسما

ً
دورا

انتشار   أثناء  املالي  املرتبطة بتبادل النقد، ودعم اإلدماج  العاملي وما بعدهكورونا  أصبح األمن  ، كما  الوباء 

   .السيبراني تحدًيا مقلًقا في مجال التكنولوجيا املالية

 تكنولوجيا مالية؛ دمج مالي؛ خدمات مصرفية رقمية؛ جائحة فيروس كورونا. :يةكلمات مفتاح

 .O33؛ O32؛ O14؛ I18؛ JEL : G21 اتتصنيف

Abstract:  

the study considers the impact of the Coronavirus Pandemic (Covid-19) on the FinTech 

industry. Therefore, the study reached several conclusions such as: Financial 

Technology(fintech) playing a critical role in reducing coronavirus risks associated with 

exchanging cash, and supporting financial inclusion during the pandemic and beyond. And 

cybersecurity is becoming a disquieting challenge in Financial Technology.  
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   :مقدمة .1

ازداد االهتمام الدولي في تحقيق الشمول املالي من   2008األزمة املالية العاملية لسنة  في أعقاب  

خالل إيجاد التزام واسع لدى الجهات الرسمية )الحكومية( لتحقيق الشمول املالي وتنفيذ سياسات  

املالية   واملنتجات  للخدمات  املجتمع  فئات  كافة  واستخدام  وصول  وتسهيل  تعزيز  خاللها  من  يتم 

ومبتكرة  و  متنوعة  مالية  خدمات  توفير  إلى  باإلضافة  الصحيح  بالشكل  استخدامها  من  تمكينهم 

 بتكاليف منخفضة من خالل مزودي هذه الخدمات. 

بلدا بإطالق   30بلدا بتحقيق الشمول املالي، وقام أكثر من    55، تعهد أكثر من  2010ومنذ عام  

أبح وتشير  الشأن.  بهذا  وطنية  إستراتيجية  إعداد  البلدان  أو  تضع  عندما  أنه  الدولي  البنك  اث 

 إستراتيجية وطنية للشمول املالي، فإنها تزيد من سرعة اإلصالحات وتأثيرها. 

من    وبفضل يقرب  ما  تمكن  املالي،  الشمول  زيادة  يخص  فيما  العالم  دول  مليار   1.2جهود 

لهاتف املحمول ، حيث لعبت األموال عبر ا2011شخص من الوصول إلى التمويل الرسمي منذ عام  

دوًرا مهًما في زيادة الشمول املالي. أظهرت األبحاث األثر اإليجابي للتمويل الرقمي، بما في ذلك نماذج 

 أعمال التكنولوجيا املالية التحويلية الجديدة.   

مدى  على  والشركات  املستهلكين  من  لكل  متزايدة  أهمية  ذات  املالية  التكنولوجيا  وأصبحت 

املا العشر  اتخاذها األشهر  تم  التي  أدى ظهور جائحة فيروس كورونا  وتدابير اإلغالق  ضية، حيث 

الوضع   هذا  جراء  فتعين  املصرفية.  والفروع  املكاتب  إغالق  إلى  العالم   دول  اغلب  قبل  من  الحًقا 

املستجد  على شركات الخدمات املالية وعمالئها االعتماد أكثر على الحلول الرقمية إلجراء املعامالت 

 لية.املا

 :شكالية البحثإ 1.1

 وعلى ضوء ما سبق تتلخص مشكلة الدراسة في:  
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للمؤسسات  مالية  حلول  توفير  في  الرقمية  املالية  التكنولوجيا  صناعة  نجاح  مدى  ما 

املالية  و  الخدمات  فيروس   وعمالئهممقدمي  جائحة  أحدثته  الذي  االستثنائي  الوضع  ظل  في 

 كورونا؟ 

 : البحث أهمية  2.1

وتكمن أهمية الدراسة لكونها تعالج موضوع التكنولوجيا املالية الرقمية التي يراهن عليها من 

اجل توسيع نطاق استخدام الخدمات املالية ومنه الدمج املالي للمستبعدين ماليا بسبب إجراءات  

 كورونا. تخذة من اجل احتواء أزمة جائحة فيروس اإلغالق امل

 :البحثهدف   3.1

في  في زيادة  املالية، وفرص هذه األخيرة  التكنولوجيا  في واقع  البحث  الدراسة فهو  أما هدف 

عميلة الشمول املالي، وأهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة من اجل القيام بالدور املنوط بها  

 .مستقبال 

  التكنولوجيا املاليةمفهوم  .2

أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا 

محتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا محتوى العنوان 

 .محتوى العنوان الفرعي األول الفرعي األول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا 

املالي   االستقرار  مجلس  املالية    ( Financial Stability Board)عرف  الـ"فينتك" التكنولوجيا 

(Technology Financial (Fintech    مالية باستخدام التكنولوجيا   ابتكاراتبأنها:"  أو التقنية املالية

منتجات جديدة، لها أثر مادي ملموس على  نماذج عمل أو تطبيقات أو عمليات أو    استحداثيمكنها  

 . (2018)اتحاد املصارف العربية،  األسواق واملؤسسات املالية، وعلى تقديم الخدمات املالية"

وعلية فالتكنولوجيا املالية  عبارة عن املنتجات والخدمات التي تعتمد على التقنية الحديثة، 

في  وتستخدم   املؤسسات  على  تأثير  لها  أو  التقليدية  املالية  والعمليات  الخدمات  نوعية  لتحسين 

حاليا تتضمن هذه التكنولوجيا أشكاال مختلفة من التكنولوجيا التي يتم استخدامها  القطاع املالي، و 

 بين: لتقديم خدمات تتراوح 

 تطبيقات الدفع اإللكتروني؛ -

 خدمات الدفع اإللكتروني؛ -

 مين عبر اإلنترنت؛ التأ -
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 التمويل الجماعي؛ -

 العمالت االفتراضية اإللكترونية؛ -

 املستشارون املاليون الروبوتات؛ -

 نقل األصول املالية(. )نموذجأو سلسلة الكتل  (blockchainالبلوكشين ) -

 وهذا على سبيل املثال ال الحصر. 

في   املالية  التكنولوجيا  استخدام  أهمية  السنوات وتزايدت  خالل  واملصرفي  املالي  القطاع 

املاضية، خصوصا مع النمو الكبير الذي تشهده التقنيات والخدمات املرتبطة بها، حيث أتاحت هذه 

التقليدية  البنوك  لفروع  التقليدي  النموذج  لتخطي  النامية  للبلدان  الفرصة  الحديثة  التقنيات 

  وإحراز تقدم كبير في زيادة وصول الخدمات املالية
ً
يمكن للتكنولوجيا و  ،إلى األشخاص األكثر ضعفا

 املالية أيًضا تحسين أداء وشفافية وفعالية الخدمات املالية. 

وال تقتصر أهمية التكنولوجيا املالية على ما سبق ذكره فحسب، بل يمكن للتكنولوجيا املالية 

وإن    ،وتحقيق االستقرار املاليأن تساهم في تحقيق أهداف أوسع وهي" تنويع النشاط االقتصادي  

لعمالء  الراحة  لتأمين  أخرى  أداة  تطوير  في  يكمن  ال  املالية  التكنولوجيا  لنجاح  الحقيقي  املقياس 

 وتحسين فرص 
ً
ماليا ستبعدة 

ُ
امل للفئات  املالي  الشمول  تعزيز  في  في مدى مساهمتها  املصارف ولكن 

واملتو  الصغيرة  للمؤسسات   
ً
خصوصا التمويل  على  الصغر"الحصول  واملتناهية  )اتحاد  سطة 

 . (2018املصارف العربية، 

الشركات و   ،في معظم الحاالت يتم تطوير هذه الخدمات واملنتجات بواسطة شركات ناشئة

أو   جديدة  أسواق  إنشاء  طريق  عن  التوسع  إلى  تهدف  العهد  حديثة  صغيرة  شركات  هي  الناشئة 

وبالتالي    ،حصة كبيرة في األسواق القائمة، وذلك من خالل تقديم عروض ذات قيم االستحواذ على  

بتحسين  تعد  وحديثة  صغيرة  شركات  هي  املالية  التكنولوجيا  مجال  في  الناشئة  الشركات  فإن 

 الخدمات املصرفية لألفراد والشركات، بالتعاون أو املنافسة مع مقدمي الخدمات املالية القائمين

 .(7، صفحة 2017)مختبر ومضة لألبحاث، 

يزيد عن  ما  العالم  أنحاء  في جميع  املالية  التكنولوجيا  في مجال  الناشئة  الشركات   بلغ عدد 

عام     20925 في  بـ  2020شركة  عام    12211  مقارنة  في  عدد    ،2019شركة  تزداد  أن  املتوقع  ومن 

التوجه العاملي للتحول الرقمي بعد األزمة الصحية،   الشركات بشكل كبير في السنوات القادمة بسبب
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رقابة شركات التقنيات املالية وإجراءات و التطورات التي شهدها العالم من حيث تنظيم  وأيضا بعد  

 الترخيص وتأسيس هذه الشركات.

 

  2018لناشئة في مجال التكنولوجيا املالية في جميع أنحاء العالم من عدد الشركات ا :1الشكل 

 ، حسب املنطقة2020إلى 

 
Source: (Statista Research Department, 2020) 

في فيفري  1وكما هو واضح من الشكل رقم   في مجال    8775تم رصد    2020،  شركة ناشئة 

( املالية  من Fintechالتكنولوجيا  عدد  أكبر  تضم  التي  املنطقة  يجعلها  مما  املتحدة،  الواليات  في   )

يوجد   وباملقارنة  العالم.  املالية على مستوى  التكنولوجيا  في مجال  الناشئة  شركة   7385الشركات 

   دئ.في منطقة آسيا واملحيط الها 4765ناشئة في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا، تليها 

  انتشار التكنولوجيا املالية على مستوى العالم .3

التكنولوجيا  العالم،  مستوى   على  املحمولة  الهواتف   انتشار  والسيما  الرقمية،  املالية  أن 

الخدمات  الحصول   نطاق  توسيع  في  ساعدت  الوصول   يصعب   الذين  للسكان  بالنسبة  املالية   على 

وفقا للمؤشر  ، و (2018)مجموعة البنك الدولي،    منخفضة  ومخاطر  بتكلفة  الصغيرة  والشركات  إليهم

لسنة   املالية  التكنولوجيا  العتماد    " Global FinTech Adoption Index 2019"  2019العاملي 

بعملية  % من املستهلكين لديهم الوعي 96"، فإن Ernst & Youngوالصادر عن شركة إرنست ويونغ " 

"، وأن نسبة اعتماد التكنولوجيا املالية  FinTechواحدة على األقل من خدمات التكنولوجيا املالية " 

،  2015في عام    %16، من  بير في غضون الخمس سنوات األخيرةعلى مستوى العالم قد نمت بشكل ك

، حيث أن نسبة (Ernst & Young (EY ), 2019, p. 10)  2019في عام    %64، إلى  2017في عام    %33إلى  

الذين  املستخدمين  نسبة   ( واملدفوعات  األموال  تحويل  خدمة  في  املالية  التكنولوجيا  اعتماد 
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وال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستخدموا خدمة واحدة على األقل من خدمات التكنولوجيا املالية من اجل تحويل األم 

هي   السداد(  سنة50مقابل    2019سنة    %75أو  و2017  %  يخص  2015سنة    %"18،  فيما  أما   ،

بلغت سنة   الفئة  في هذه  املالية  التكنولوجيا  اعتماد  نسبته    2019التأمين فنسبة  مقابل  48ما   %

، ونسبة اعتماد التكنولوجيا املالية من قبل املستهلكين من اجل 2015سنة   %8، و2017% سنة  24

ما    2015وفي سنة    %20ما نسبته    2017بعدما كانت في    2019سنة    %  34االدخار واالستثمار فهي  

املوازنة والتخطيط (، وعن نسب اعتماد التكنولوجيا املالية على باقي الخدمات املالية  %17نسبته  

 واملوالي يوضح ذلك. 2راض( فالشكل رقم  املالي واإلق

( بحسب نوع الخدمة   FinTechمقارنة وترتيب لنسب اعتماد التكنولوجيا املالية ) :2الشكل 

 2019-2015املالية للفترة 

 
Source: (Ernst & Young (EY ), 2019, p. 10) 

على   عوامل  عدة  املثال  وتدعم  سبيل  على  منها  العالم،  دول  في  املالية  التكنولوجيا  انتشار 

املستوى الكبير النتشار اإلنترنت والهاتف النقال، والعوامل السكانية اإليجابية )الشريحة السكانية 

واألنظمة   املساندة،  الرقمية  التحتية  والبنية  الرقمية(،  بالتقنية  دراية  واألكثر  واملوسرة  الشابة 

تدعم املواتيةح  واللوائ التي  املؤشرات  بعض  يلي  وفيما  املصرفي،  للقطاع  الفريدة  والخصائص   ،

 استخدام التكنولوجيا املالية:

 .United Nations, 2019, p)  2019مليار نسمة سنة    7.7بلغ تعداد سكان العالم ما يقارب   -

 9.7، وأن يزيد بعد ذلك إلى  2030مليار في عام    8.5العالم إلى  ُيتوقع أن يصل عدد سكان  و ،  (5

عام حلول  مع  نسمة  املتحدة،     2050  مليار  لصناعة (2020)االمم  أن  يعني  ما  وهذا   ،

التكنولوجيا املالية أفاق ايجابية للنمو في املستقبل، خاصة و أن التركيبة السكانية ألغلب 

ال حوالي  دول  العالم  سكان  عمر  "متوسط  يبلغ  حيت  شابة،  بكونها  تتميز  "  32عالم   سنة 
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(Lipka & Hackett, 2017) يتبنون الذين   ما يعني وجود شريحة كبيرة من الشباب  ، وهذا 

بإمكانات هائلة التقنيات الرقمية الجديدة و الهواتف املحمولة على نطاق واسع، و ينبئ هذا  

 من شانها دعم النمو في قطاع التكنولوجيا املالية في املستقبل؛ 

العاملية - األرقام  لسنة   أظهرت  للرقمنة  العاملي  التقرير  في   Digital 2020)   2020الواردة 

Global Overview Report  4.54( زيادة في عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت حول العالم إلى 

 2019  مليون مستخدم جديد( مقارنة بشهر جانفي من  298باملائة )  7ها  مليار، بزيادة قدر 

(Kemp, 2020, p. 8)،   ومع تسجيله هذا املستوى، فإن نسبة استخدام الشبكة العنكبوتية

مليار نسمة، وهذا ما يعني تزايد   7.7% من عدد سكان العالم املقدر بحوالي    58.8  إلىترتفع  

اعتماد الناس في جميع أرجاء العالم يوما بعد آخر على شبكة االنترنت العاملية في كل أعمالهم 

 بما في ذلك املسائل املالية؛ 

مليار شخص الهواتف املحمولة،   5.19وفقا للتقرير السابق الذكر، حاليا يستخدم أكثر من  -

بمقدار   املستخدمين  عدد  زيادة  )  124مع  املاض ي    2.4مليون  العام  خالل  املائة(   2019في 

(Kemp, 2020, p. 8)الذين   املحمولة  الهواتف   مستخدمي  من  كبير   شريحة  ، وهذا يعني وجود 

 مثالية للعمالء  من تجربة    FinTechاإلنترنت، ملا توفره تطبيقات    عبر   للمعامالت  ميل  لديهم

 ؛ اإللكترونية التجارة قطاع في والتسليم املدفوعات في الراحة توفير  خالل من

، يمتلك   -
ً
مليار شخص حسابات في البنوك أو لدى شركات   3.8%من البالغين، أي  69عامليا

 2014% في عام  62وارتفعت هذه النسبة من    ،املحمول تقديم الخدمات املالية عبر الهاتف  

وهذا ما    ،(The World Bank Group, 2018, p. 2)  2011% في عام  51ومن نسبة ال تتجاوز  

بـ   تقدر  ماليا  الغير مشمولين  نسبة  أن  املزيج 41يعني  هذا  وينبئ  العالم،  أنحاء  في جميع   %

 نها دعم النمو في قطاع التكنولوجيا املالية. أئلة من شمكانات هابإ

باإلضافة إلى كل ما ذكرناه سابقا من مؤشرات، فالتكنولوجيا املالية وفرت املزيد من الفرص 

في مجال االبتكار في الخدمات املالية للبنوك واملؤسسات املالي في جميع أنحاء العالم، حيث واجهت  

املالية موجة   والرقابة واإلشرافالخدمات  التنظيم  العاملية   متصاعدة من  املالية  األزمة  بعد  وهذا 

،" ومع تزايد عبء املطابقة وااللتزام على البنوك التقليدية، وجد االبتكار في قطاع الخدمات 2008

 . (2019)مارمور مينا إنتليجنس،  املالية مسارا له عبر التكنولوجيا املالية"
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  تأثير جائحة فيروس كورونا على أسواق التكنولوجيا املالية .4

كورونا   فيروس  عن  في    (COVID-19)  املستجداإلبالغ  مرة  بمدينة   2019ديسمبر    31ألول 

مليون نسمة. استمر الفيروس في االنتشار في   11ووهان الصينية، وهي مدينة يزيد عدد سكانها عن  

العالم تقريًبا، وهذا اعتباًرا من   بلدان   Sutan Emir, Omar Farooq, & Abdul)  2020  ماي  1كل 

Alim, 2020, p. 1)،    1.416.292شخص بما في ذلك     60.074.174ما ال يقل عن   الفيروس  أصاب  

العاملية   الصحة  ملنظمة  وفًقا  العالم  مستوى  على  وفاة   WHO)) (World Healthحالة 

Organization, 2020) . 

ت الزيادة السريعة لحاالت اإلصابة بفيروس   كورونا مع التدابير واسعة النطاق إلبطاء لقد أدَّ

ي الفيروس إلى تباطؤ حاد للنشاط االقتصادي في الكثير من اقتصادات األسواق الصاعدة 
ِّ
وتيرة  تفش  

  2020والبلدان النامية، ومن املتوقع أن يكون الكساد الذي أذكته الجائحة التي ضربت العالم في  

الثانية األشد العاملية  الحرب  منذ  التداعيات (The World Bank, 2020) حدة  بذلك  لتتجاوز   ،

 . 2008والتأثيرات على االقتصاد العاملي األزمة املالية العاملية في عام  

ينكمش  أن  املتوقع  من  الدولي،  البنك  عن  الصادر  العاملية  االقتصادية  اآلفاق  تقرير  وفي 

 80)داميان غينيت، االقتصاد العاملي يشهد أشد كساد في    ذا العام% ه5.2االقتصاد العاملي بنسبة  

تمثل تحدي غير وهذا ما يعني أن الجائحة     ،(2020عاما على الرغم من تدابير التحفيز الضخمة،  

مسبوق لجميع قطاعات االقتصاد العاملي، وقد تطلبت االستجابة لهذا التحدي املرونة واالبتكار من  

العالم. وكان هذا واضًحا بشكل    أنحاءقبل شركات القطاع الخاص ومسؤولي القطاع العام في جميع  

  digital financial servicesخاص في القطاع املالي، حيث توسعت الخدمات املالية الرقمية "

(DFS( والتكنولوجيا املالية ")fintech .لتسهيل املعامالت املستمرة على نطاق واسع ) 

الحلول    إلى  التحول  لدعم  هامة  خطوات  املالية  السلطات  اتخذت  الدول  من  كثير  وفي 

ذلك في  بما  على "  الرقمية،  القيود  وزيادة  الرقمية،  املدفوعات  على  الرسوم  عن  مؤقًتا    التنازل 

للعمي اإللكترونية  باملعرفة  والسماح  الرقمية  -electronic Know-Your“ لالتحويالت 

Customer (e-KYC)”  الشخصية الهوية  من  التحقق  من   
ً
 ,The World Bank and CCAF) "بدال

2020, p. 5)الحكومات مكن  ما   وهذا  خالل  االجتماعي  األمان  شبكات  توسيع  من  ،  من   بسرعة 

بسرعة وكفاءة لكل    Covid-19االستفادة من القنوات الرقمية لتقديم مدفوعات اإلغاثة املتعلقة بـ  

والشركات.   األفراد  افتراض يكما    من  بشكل  املالية  حياتهم  إدارة  من  املستهلكين  من خالل   مكنت 
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ب الرقمي االستعانة  واالستثمار  واإلقراض  االدخار  وخدمات  وهذا  منتجات  إبطاء    علىساعد  ما  ، 

 شائعة.بعد أن جعلت التعامالت غير التالمسية وغير النقدية  Covid-19 انتشار

بالغ في اململكة املتحدة   2000أكدت دراسة استقصائية أجريت على أكثر من  وفي هذا السياق،  

التكنولوجيا املالية بانتظام بين  املستجوبين قد استخدموا  من    %66أن    حيث وجدت  ،هذه النقطة

 ,Akhtar)  2019 مقارنة بأرقام االستخدام لعام  %50وهذه زيادة بأكثر من    ،2020  جويليةمارس و 

2020)  . 

 ومركز   الدولي  لبنكا  بين  املشترك   البحث  و في نفس اإلطار، تشير دراسة مسحية قام بها  فريق

ا مركزًيا    118  شملت  ، والتيكامبريدج  بجامعة  التجارة  كلية  في(  CCAF)  البديل  للتمويل  كامبريدج
ً
بنك

الكبيرة  114  من  أخرى   مالية  تنظيمية  وسلطة للزيادة  العالم،  حول  استخدام    دولة   و عرض في 

  %60الوباء، وخلصت الدراسة لكون    تفش ي   منذ  املالية  التكنولوجيا  وخدمات  منتجات  من  العديد

 والبنوك  ،Covid-19  ضوء  في  الرقمية  والتحويالت  املدفوعاتقطاع    زيادة في  عن  أبلغوا  املشاركين  من

 ,The World Bank and CCAF)  %19 الرقمية بنسبة   الودائع  أو  واملدخرات  ،%  22بنسبة    الرقمية

2020, p. 24).    

، عندما ينفصل العالم املادي عنامن املنطقي أن تلعب التكنولوجيا دوًرا أكبر  و على العموم،  

كثير  فيو،تسريع ما يسمى "ثورة التكنولوجيا املالية" بشكل كبيروأن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى 

سيحث شركات الخدمات املالية على تنفيذ تقنيات أكثر   2020من الحاالت، فإن ما شهدناه في عام  

ذلك من  واألهم  األساسية    تطوًرا،  األنظمة  إلى  القديمة  املعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  من  االنتقال 

 القائمة على السحابة. 

نفسه،   الوقت  منو في  العديد  شجع  قد  الوباء  أن  الواضح  على   من  والشركات  املستهلكين 

باإلنترنت املتصلة  غير  التقليدية  العمليات  من   
ً
بدال الرقمية  الحلول  اال استخدام  وهذا  لن  ،  تجاه 

من غير املرجح أن يكون أي شخص اعتاد على إدارة ، فينعكس حتى لو تمت السيطرة على الفيروس

في طابور في   من جديد  من أمره للوقوف  أثناء اإلغالق في عجلة بكفاءة وراحة من منزله شؤونه املالية

 أحد فروع البنك أو االنتظار على الهاتف.  

استخدام نطاق  على  كورونا  فيروس  جائحة  أثار  تقتصر   وخدمات  منتجات  عرض  أو  ولم 

املالية،   املالية  التكنولوجيا التكنولوجيا  أسوق  في  االستثمار  مستويات  أيضا  شملت  بل   فحسب، 

والذي يرصد  ،  2020  " بشهر سبتمبر KPMG International"  الذي أصدرته مؤسسةلتقرير  لووفقا  
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املال   رأس  مؤسسات  من  واملدعوم  املالية  التكنولوجيا  مجال  في  االستثمار  صفقات  وعدد  حجم 

(، تشير األرقام إلى PE( وشركات األسهم الخاصة )M*A(، وعمليات االندماج والشراء )VCاملغامر )

مما أدى إلى   2020من سنة  النصف األول االستثمارات في التكنولوجيا املالية في  تراجع كبير في حجم

أسوأ   عام    نصف تسجيل  منذ  املالية    2017سنة  التكنولوجيا  النصف لصفقات    عام ل األول    بعد 

صفقة بقيمة  1221مع انخفاض ملحوظ في عدد الصفقات على مستوى العالم بتسجيلها لـ ،  2017

 (.3) الشكل  2017منذ  ، وهو أقل عدد للصفقاتيكيأمر  دوالر مليار25.6

  - 2017( في التكنولوجيا املالية M*Aو ،VC،PEإجمالي نشاط االستثمار العاملي ) :3الشكل 

 2020الربع الثاني 

 
Source: (KPMG, 2020, p. 9) 

 العمالء  سلوكياتمن خالل الشكل أعاله يظهر جليا التأثير الكبير لجائحة فيروس كورونا في 

عدد الصفقات الضخمة )التي ينخفض      أن  املستغرب  من   مسبوق، فليس  غير   نطاق  على   واألعمال 

بتسجيلها   ،2020 النصف األول من السنة في مليون دوالر( على مستوى العالم 100تزيد قيمتها عن 

مقابل    47لـ   عام    49صفقة ضخمة  من  األول  للنصف   ,FT Partners Research)  2019صفقة 

2020, p. 15)،    تعكس  2020  عام  من  األول   النصف  في  املنجزة  الصفقات  من  العديدمع اإلشارة أن 

 .  2019 عام من الترحيل ونشاط الطويلة الزمنية املهل

تأثر   املالية  التكنولوجيا  مجال  في  االستثمارية  النشاطات  أكثر  في  فيروس وللبحث  بجائحة 

الشكل   االستثمارات  4كورونا،  تطور  لنا  بين    التكنولوجيا  مجال  في  يرصد  ما  للفترة    2017املالية 

 .نوع االستثمار ، بحسب2020والنصف األول من سنة 
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إلى   2017 من)االستثمار االستثمار العاملي في مجال التكنولوجيا املالية بحسب نوع  :4الشكل 

 ( 2020النصف األول  

 
 (KPMG, 2020, p. 9)   على:تم إعداد الشكل باالعتماد املصدر: 

أن  م جليا  يظهر  أعاله،  الشكل  خالل  االندماج ن  نشاط  على  كورونا  فيروس  جائحة  تأثير 

التمويل،اكبر  كان    واالستحواذ   بنشاط  في حيث   مقارنة  واالستحواذ  االندماج  عمليات  بلغ حجم 

وهذا من خالل   ،مليار دوالر  4  ما قيمته  2020من عام    النصف األول مجال التكنولوجيا املالية في  

 ،(KPMG, 2020, p. 7) 2017عدد الصفقات منذ عام  حيث الحجم و   وهو األدنى منقة  صف  174

العديد من الصفقات اإلستراتيجية، كاستحواذ مجموعة    2020تضمنت الصفقات الهامة في عام  و 

"SIX Group    على حصة األغلبية في شركة""Bolsas y Mercados Espagnole  (BME")   اإلسبانية

( على منصة الدفع الرقمي  SoFiمليار دوالر، واستحواذ شركة التمويل االجتماعي صوفي ) 2.9بقيمة 

مليار دوالر )نقدية و أسهم(، واستحواذ شركة ماستركارد    1.2( بقيمة إجمالية تبلغ  Galileoيليو )جال

"Mastercard's  " على شركة "Finicity   لخدمات التكنولوجيا املالية بقيمة إجمالية للصفقة وصلت "

 . (FT Partners Research, 2020, p. 8) مليار دوالر تقريًب  1.0إلى 

 املالية  التكنولوجيا  في  املغامر  املال  لرأس  العاملية  االستثمارات   أن  واضح  ،4للشكل  بالرجوع  و

،  ظل
ً
  النصف   في  صفقة  1016  خالل  من  العالم  مستوى   على  أمريكي  دوالر  مليار  20  بلغ  حيث  قويا

  ونفس   ،2019  سنة  في   صفقة  2683  خالل  من   أمريكي  دوالر  مليار  39.3  مقابل   2020  سنة   من  األول 
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  ما  االستثمارات  من  النوع  هذا  قيمة  بلغت  حيث  الخاصة  األسهم  في  االستثمارات   على  ينطبق  األمر

  2019سنة    صفقة  91  عبر  دوالر  مليار  3.7  مقابل   صفقة   31  خالل  من  أمريكي  دوالر  مليار  1.6  يقارب

(KPMG, 2020, p. 7)  . 

تقنيات مالية، وهذا وفقا للجدول    ستتركزت االستثمارات في التكنولوجيا املالية على    ولقد

 املوالي: 

إلى النصف  2017من -نشاط االستثمار في التكنولوجيا املالية بحسب نوع التقنية : 1الجدول 

 2020األول من سنة 

 قطاع التكنولوجيا املالية 2017 2018 2019 2020

 املدفوعات قيمة االستثمار 17.0 48.9 78.5 9.7

 (Payments  ) 182 377 396 387 عدد الصفقات 

 تكنولوجيا التأمين  قيمة االستثمار 11.1 15.8 13.4 2.3

   (Insurtech  ) 143 435 466 390 عدد الصفقات 

التكنولوجيا التنظيمية    قيمة االستثمار 1.5 4.2 3.4 1.9

 (Regtech  ) 89 176 178 143 عدد الصفقات 

 تقنية الثروة   قيمة االستثمار 0.2 0.8 0.3 0.2

  (Wealthtech) 14 31 47 35 عدد الصفقات 

 بلوكتشين / العمالت الرقمية  قيمة االستثمار 5.2 6.9 4.6 1.2

)Blockchain/cyrptocurrency ( 197 573 827 326 عدد الصفقات 

 األمن اإللكتروني، األمن السيبراني  قيمة االستثمار 0.1805 0.5197 0.5923 0.8708

(Cybersecurity) 16 57 49 34 عدد الصفقات 

 (KPMG, 2020, p. 9)تم إعداد الشكل باالعتماد على :  املصدر:  

في   2020س املال املستثمر في التكنولوجيا املالية انخفاضا في النصف األول من عام  أشهد ر 

 قطاعات التكنولوجيا باستثناء قطاع األمن االلكتروني الذي شهد تنامي في حجم االستثمارات،  جميع

، كان إجمالي االستثمار في األمن االلكتروني أعلى بكثير من حجم االستثمار  2020ففي منتصف العام  

أزمة جائحة فيروس كورونا بكون أن    ا الوضعبالكامل، ويمكن تفسير هذ  2019الذي شهدناه في عام  

إلى   اإللكترونية  أدت  واملحافظ  اإللكتروني  الدفع  ومنصات  الرقمية  الخدمات  على  االعتماد  زيادة 
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ومنه تدافع الشركات في مختلف   ،الهاتف النقال وغيرها من الخدمات املالية االلكترونية  وتطبيقات

زيادة كبيرة في القلق حيال الهجمات    أحدثمما  أنحاء العالم لتمكين األشخاص من العمل من املنزل،  

االستثمار  وهذا ما دفع بالحكومات إلى زيادة  ،اإللكترونية التي تنتهي غالًبا باالبتزاز أو سرقة البيانات

تحصين اجل  من  االلكتروني  األمن  األخطار    من  واألفراد  التحتية  والبنية  الحيوية  املنشآت  في 

 االلكترونية. 

 خاللمرة أخرى ملناقشة تطور االستثمارات في مختلف قطاعات التكنولوجيا املالية    بالعودةو 

املدفوعات بشكل كبير   مجال  في  ، نالحظ انخفاض االستثمارات2020العام    من  األولى  الستة  األشهر

 
ً
بهذا املجال   املرتبط  العاملية   الصفقات  نشاط   ولكن  ،COVID-19بأزمة    املرتبط  اليقين  لعدم  نظرا

   ظل
ً
العالم، ومن املرجح أن يتغير هذا الوضع في النصف الثاني من السنة   مستوى   على  للغاية  قويا

 املؤسسات العاملة في القطاع لزيادة االستثمارات من اجل تحسين خدماتها.بسبب توجه اغلب 

ا  انخفاًضا  التأمين االلكتروني  في  املستثمر   املال  رأس  كما شهد
ً
 من  عدد  تضافر   نتيجة  ملحوظ

أزمة    أن  قبل  حتى  العوامل، الصفقات  COVID-19تبطئ   حيث شهد   العالم،  مستوى   على  تعداد 

و   التقييمات  بسبب  الشركات  مستثمري   من  انسحابالتأمين    قطاع املال  املتراكمة  مؤسسات رأس 

 االستحواذ   عمليات  من  قليل  عدد  باستثناء  فرص مهمة  وجود  عدم  بسبب  ( التقليديةVCاملغامر )

 . الكبيرة

 أن  إال  الصفقات،  عدد  انخفاض  من  الرغم  على  التنظيمية  أما بالنسبة ملجال التكنولوجيا

العالم  االستثمار  إجمالي حكومات  اغلب  مواصلة  بسبب  وهذا  كبيرا،  تطوير  كان    اللوائح  لعملية 

 open bankingاملفتوحة )  املصرفية  واألنظمة  الخصوصية  قواعد  مثل  املالية،  بالخدمات  املتعلقة

regimes،)  في املستقبل   يصبح مجال التكنولوجيا التنظيمية أهمية  أن  ويرجح (KPMG, 2020, p. 

19)  . 

التكنولوجيا  وعن باقي املجاالت، وفيما يخص تكنولوجيا الثروة الذي يعتبر أحدث مجاالت 

 منذ   والعمالتبلوكتشين    املالية ومجال 
ً
املشفرة، فشهد راس املال املستثمر في كال املجالين تباطؤا

. وهذا ما يعني آن سبب االنخفاض ال يعود الزمة جائحة فيروس كورونا فحسب، بل قد يكون  2019

 املالية.هذا التباطؤ نتيجة تغير هيكلي في توجهات املستثمرين في مجاالت التكنولوجيا 
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 حلة ما بعد جائحة فيروس كوروناالتكنولوجيا املالية في مر  .5

أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا 

محتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا محتوى العنوان 

 األول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول الفرعي األول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي 

التكنولوجيا املالية والتأثيرات بعيدة املدى التي قد تخلفها جائحة فيروس   صناعةأما عن أفاق  

إغالق  أن حالة  و   
ً
القصير خاصة املدى  على  النمو  املرجح عودة  فمن  الصناعة،  على هذه  كورونا 

الفيروس   بسبب  املالية  املؤسسات  من  و  العديد  أفراد  املستخدمين  من  املزيد  لجوء  إلى  أدى  قد 

مؤسسات إلى الحلول الرقمية، ولذلك تعمل العديد "من مؤسسات التكنولوجيا املالية و املؤسسات  

 للتأثيرات املستقبلية لفيروس كورونا 
ً
التكنولوجيا الكبرى على التعجيل بتطوير املنتجات استعدادا

 .(CB Insights, 2020, p. 6)والكساد" 

املستقبل   في  اهتماما  التي ستشهد  املالية  التكنولوجيا  مجاالت  أهم  البيانات وعن  تحليالت 

املالية بسببللخدمات  وهذا  املالية    "  املؤسسات  إلثراء  لتطلع  للبيانات  بديلة  مصادر  إلى  لوصول 

التسريع املستمر لالتجاهات الرقمية إلى دفع االستثمار  . سيؤدي  رفهمهم للعمالء وتعرضهم للمخاط

األمن   مثل  التمكينية،  التقنيات  في جميع  ولكن  املباشرة،  املالية  التكنولوجيا  في حلول  ليس فقط 

 .   (KPMG, 2020, p. 6)" السيبراني ومنع االحتيال وإدارة الهوية الرقمية

ستشهد برامج التحول الرقمي في مجال الخدمات املالية التي تبنتها أغلب حكومات دول    كما  

 و أن  
ً
ت ضرورة حتمية أصبح  الرقمنةالعالم تسارعا في عملية االنتقال بوتـيرة غـر مسـبوقة، خاصة

تقبل القريب في املسبني هذا التوجه  ومن ايجابيات ت  بعد كل ما مررنا به خالل أزمة فيروس كورونا،

العمليات    هو زيـادة بأبسط  القيام  التي وجدت نفسها محرومة من  للفئات  املالي  الشـمول  معـدالت 

 .املالية خالل الحجر الصحي كإجراء التحويالت و طلب قرض وسداد الفواتير والشراء وغيرها

مجاالت وفي هذا الصدد نشير لعدد من  اإلجراءات التي اتخذتها الحكومات من اجل تطوير  

 :  2020 عام من األول  التكنولوجيا املالية خالل النصف 

 التكنولوجيا   لقطاع  إستراتيجية مراجعة  ن، ع2020  لعام  ميزانيتها  في  املتحدة  اململكة  أعلنت  -

التكنولوجيا  املالية نمو  دعم  سبل   التنافسية  وقدرتها  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالي  الستكشاف 

(KPMG, 2020, p. 5) . 
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لجنة  أستراليا  مددت  ،2020  ريلأب  24  في - تتولى  الذي  التقرير  تقديم   بشأن   مختارة  تاريخ 

  ، وهذا من2021 أفريل  16 إلى  2020  أكتوبر  من  التنظيمية  والتكنولوجيا  املالية  التكنولوجيا

الدعم    القطاع، وتحديد  على  COVID-19  تأثير  لكيفية  أفضل  فهم  أجل  يمكن   التي  آليات 

إنشاء هذه   الشيوخ االسترالي  مجلس  قرر   ،2019  سبتمبر   11  اعتمادها بسرعة، ونشير انه في

 Parliament of) 2020 أكتوبر في األول  الجلسة اللجنة وكان من املقرر أن تقدم تقريرها يوم

Australia, 2020). 

، فلقد أثبتت أزمة جائحة كورونا وعلى العموم إن تطور هذه الصناعة مرهون بعدة عوامل

أن صناعة التكنولوجيا املالية ال تزال عرضة ملجموعة من املخاطر قد تعيق تطورها في املستقبل  

بها قام  التي  للدراسة  فبالرجوع   كامبريدج  ومركز  الدولي  لبنكا  بين  املشترك  البحث  فريق  القريب، 

 سوق   في  األولى  الثالثة  املخاطر  إن  كامبريدج  بجامعة   التجارة  كلية  في(  CCAF)  البديل  للتمويل

الدراسة  التي  املالية  التكنولوجيا في  املستجوبين  املخاطر  ، وهي  Covid-19  بسبب  زادت  أنها   يعتقد 

 ، %(27)  املستهلك  وحماية،  %(54)  التشغيلية  واملخاطر،  %78  بنسبة  اإللكتروني  باألمن  املتعلقة

 .  (The World Bank and CCAF, 2020, p. 28) %(18) واالحتيال

بناء املالي   و  الرامية لزيادة مستويات الشمول  الرقمي  التحول  نجاح مبادرات  على ذلك، إن 

السلطات املالية ملواجهة املخاطر الثالث السابق ذكرها ككل، و بصفة خاصة متوقف على استعداد  

يتعلق    السيبرانية  املخاطر املالية لكونه  التكنولوجيا  التي تواجه صناعة  التي تعتبر اكبر التحديات 

بمدى استعداد املؤسسات املالية االلكترونية في البلد الستيعاب تنامي تعداد املستخدمين بشكل 

و  الذينامن،  املستخدمين  عدد  زيادة  ألن  الالزمة   لنفس  يخضعون   ال  قد  هذا  التحقق  مستويات 

  حدوث   يؤدي إلى زيادة احتماالت وقوع جرائم احتيال الكتروني وإمكانية  قوية  أمنية  أنظمة  لضمان

  الخدمات  من  الحرمان  خالل  من  املالية  للمؤسسات  مالية  خسائر  إلى  تؤدي  أن  ناجحة" يمكن  هجمات

  انتهاكات   خالل  من  املالية  املؤسسات  على  سلًبا  تؤثر   أن  ويمكن  املباشرة،  املالية  الخسائر  أو

  .(Lukonga, 2018)السمعة"   ومخاطر البيانات، خصوصية

 : خاتمة  .6

مبتكرة  كطريقة  املالية  التكنولوجيا  برزت  كورونا  فيروس  جائحة  أزمة  ظل  في  الختام،  وفي 

املالي   الشمول  تحسين سرعة    والسبيللتحقيق  إلى  فباإلضافة  الشامل،  االقتصادي  للنمو  األنجع 

املالي.    الخدمات املالية ومالءمتها وكفاءتها، فإن التكنولوجيا املالية لديها القدرة على تعزيز الشمول 
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للسكان  معقولة  بأسعار  املالية  الخدمات  إلى  الوصول  يعزز  أن  يمكن  تحديًدا،  أكثر  وبشكل 

التأخيرات   واملؤسسات تقليل  الصحية،  األزمة  احتواء  اجل  من  املفروض  الصحي  الحجر  ظل  في 

ساعد    والتكاليف في التحويالت عبر الحدود، تعزيز الكفاءة والشفافية في العمليات الحكومية، مما

 .على الحد من الفساد، وتسهيل التحويالت االجتماعية واإلنسانية بما يحفظ كرامة اإلنسان

 :كما خلصت هذه الورقة إلى جملة من النتائج أهمها 

كورونا،  - فيروس  جائحة  أثار  احتواء  عملية  في  رئيسيا  دورا  الرقمية  املالية  الخدمات  لعبت 

 .بالغة مع سعي دول العالم نحو تعميم استخدام التكنولوجيا املاليةوستظل لها أهمية 

أتاحت األزمة الصحية الحالية فرصا كبيرة أمام واضعي السياسات والقطاع الخاص لزيادة  -

التكنولوجيا  بتقنيات  املالي من خالل االستعانة  االستخدام وتوسيع نطاق تحقيق الشمول 

 .املالية

وافرة عن االستثمارات في صناعة التكنولوجيا املالية خالل النصف األول من تشير األرقام املت -

ملحوظ باألزمة الصحية، ومع ذلك من املرجح أن تكون هذه   وبشكلأنها تأثرت    ،2020سنة  

املالية   التكنولوجيا  مجاالت  لبعض  طريق  لفتح  فرصة  السيبراني  هأهم  ومناألزمة  األمن  ا 

م   .  مستقبال  والنمو للتقدُّ

ونها كإن املخاطر السيبرانية هو أحد أكبر ثالثة مخاطر مرتبطة بأنشطة التكنولوجيا املالية، ل -

، وإعاقة التطور العام لصناعة التكنولوجيا تؤدي إلى إبطاء استيعاب املنتجات املالية الرقمية

 .املالية

 :بناء على ما تقدم من نتائج يمكن تقديم جملة من املقترحات

نظًرا لحاجة اقتصاد املستقبل إلى مواطنين أكفاء من الناحية التكنولوجية، ينبغي توظيف  -

 التكنولوجيا واستخداماتها في املناهج الدراسية من اجل تكوين جيل متحكم بتقنيات املالية؛ 

من الضروري للحكومات ومن اجل نجاح برنامجها للتحول الرقمي أن ترتقي بالبيئة التنظيمية  -

املالية من اجل سالمة ومتانة هذه املؤسسات، وكذلك  التكنولوجيا  والتشريعية ملؤسسات 

  واألهم من ذلك يعزز الشمول املالي؛ االلكترونية،حماية املستخدمين للمنتجات املالية 

االندماج   - لصفقات  أكبر M*A)  واالستحواذيمكن  بسرعة  لالستجابة  مهًما  دوًرا  تلعب  أن   )

 لبرامج التحول  الرقمي.
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 : ملراجعا. قائمة 7

 العربية:باللغة  املراجع-أ

ابتكارات التكنولوجيا املالية ومستقبل الخدمات (.  2018سبتمبر,    4تحاد املصارف العربية. )ا •

االسترداد  املصرفية تاريخ  من 2019ديسمبر,    15.   ،

http://www.uabonline.org/ar/research/financial/15751576157816031575158

515751578157516041578160316/60975/0 

• ( املتحدة.  االسترداد  السكان(.  2020االمم  تاريخ  من  2020,  أكتوبر  20.   ،

https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/population / 

عاما    80(. االقتصاد العاملي يشهد أشد كساد في  2020,  برأكتو   6جستين داميان غينيت. ) •

، من البنك الدولي: 2020نوفمبر,    10على الرغم من تدابير التحفيز الضخمة. تاريخ االسترداد  

https://blogs.worldbank.org/ar/voices/global-economy-hit-deepest-recession-

80-years-despite-massive-stimulus-measures 

 15تاريخ االسترداد    فينتك االبتكارات املالية التقنية.(.  2019مارمور مينا إنتليجنس. )جوان,   •

»املركز«:  2020نوفمبر,   الكويتي  املالي  ملركز  من   ،

http://www.kfas.org/media/eeba5215-aef5-4931-af01-

bf520699e760/nkrmjA/StudiesResearchers/Files/FinTech%20-%20Marmore%

20Research%20Report%20-%20AR%20(New)%20V8.pdf   

. الشمول املالي عامل رئيس ي في الحد من الفقر وتعزيز الرخاء(.  2018مجموعة البنك الدولي. ) •

االسترداد   من  2018نوفمبر,    11تاريخ   ،

https://www.albankaldawli.org/ar/topic/financialinclusion/overview 

• ( لألبحاث.  ومضة  أفريقيا، (.  2017مختبر  وشمال  األوسط  الشرق  في  املالية  التكنولوجيا 

املالية. التكنولوجيا  املالية، تكنـومــالية، تقرير   15تاريخ االسترداد    توجهات قطاع الخدمات 

من  2018جانفي,    ،

https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/publication_files/ar_f

intechmena_wamda.pdf . 
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 التوجه الحديث لتسويق العالقات كمطلب لتحقيق املشاركة في خلق القيمة

 دراسة حالة الخطوط الجوية الجزائرية

The modern orientation of relationship marketing as a requirement to 

achieving value co-creation: A Case Study of Algerian airlines 
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      30/04/2120تاريخ النشر:                15/04/2120تاريخ القبول:                  25/12/2020 االستالم:تاريخ 

 :  ملخص

  من   أكثر   املهم  اليوم، حيث أضحى من  بالغة خاصة   أهمية   ذات   والقيمة  مع الزبائن   تعتبر العالقات

ويلعب  الحقيقية  القيمة  إلى  استناًدا  الزبائن  مع  قوية  عالقات  بناء  مض ى  وقت  أي   التفاعل   والدائمة. 

   .قيمة جديدة للمشاركة في خلق فرًصا كما يطلقان الخدمات،  تقديم في محورًيا  دوًرا املوارد  وتكامل

املشاركة في خلق    التفاعل وتكامل املوارد التي تؤدي إلى  إلى إبراز أهمية  ورقة البحثية هذه الفتهدف  

 القيمة من منظور تسويق العالقات.

ن تسويق العالقات القائم على التفاعل  الدراسة إلى وجود عالقة طردية موجبة بي  وتوصلت نتائج

  وتكامل املوارد واملشاركة في خلق القيمة في املؤسسة محل الدراسة.

شاركة في خلق القيمة، املنطق املهيمن في  تسويق العالقات، التفاعل، تكامل املوارد، امل   :ية كلمات مفتاح

 الخدمة. 

 L8؛ A13؛ L22 ؛ F16 ؛JEL : M31 اتتصنيف

Abstract:  

Customer relationships and value are especially important today. It’s more important 

than ever to build strong customer relationships based on real and enduring value. 

Interaction and resource integration have a pivotal role in service provision and releases 

opportunities for novel value co-creation. 

___________________________ _______________ 
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The main objective of this paper is to explain the importance of interaction and 

resource integration leading up to value co-creation from a relationship marketing point of 

view.  

The results show a positive correlation between relationship marketing based on 

interaction and resource integration and value co-creation in the company under study. 

Keywords: Relationship Marketing; Interaction; Resource Integration; value co-creation; S-D 

Logic. 

Jel Classification Codes: M31; F16; L22; A13; L8 

 

 مقدمة  .1

 دوًرا   والعالقات  التفاعل  خالل  من  العالقات  تسويق  أدبيات  في  القيمة  خلق  تحليل  أخذ

  ،محورًيا
ً
 . العالقات نهج نحو  املعامالت من نهج  التسويق تطور ل نظرا

العالقات   وإدامة  العميق  التطوير  هو  للتسويق  الرئيس ي  فالهدف  متزايد  نحو  مع وعلى 

للمؤسسة  أو املنظمات التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على نجاح األنشطة التسويقية   األشخاص

(Kotler & Keller, 2016). 

 أن التغيير Parvatiyar  (1995  ) و      Sheth   نالباحثيغرار    ىالعديد من الباحثين علالحظ  و 

في جميع  إلى  أدى  مما   القيمة،  خلق  نحو   القيمة  تبادل  من  التركيز   يحدث   سلسلة  شركاء   إشراك 

 في  نشطين  بل كشركاء  كأطراف منافسة  تعمل  ال  األطراف  وثيقة، فهذه  تفاعلية  عالقات  في  القيمة

إنشاء  تقاسم  خالل  من  القيمة  توفير  العاطفية  الروابط  املوارد،    والهيكلية   االقتصادية، 

(Gummesson & Mele, 2010). 

متعدد  كما التسويق  مفهوم  م 
ِّ
)ا  ُيَسل   هذه  بأن  (،many-to-many marketingألطراف 

 من  العديد  بين  العالقات  من  شبكة  خالل  بل ومن  التفاعل الثنائي،  في  ببساطة  تحدث  ال  التفاعالت

 .(Gummesson & Mele, 2010) االتصال وجهات الفاعلة الجهات

 (Hunt and Morgan, 2002وهو ما يتوافق مع ما يقرره رواد الفن في هذا املجال من أمثال )

العالقات،   تسويق  ضمن  املصلحة  أصحاب  ( على أهمية إدراج منظور Christopher et al, 2002و )
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املصلحة   أصحاب  قيمة  تعزيز  بهدف"  املعنيين  املصلحة   ألصحاب  املتكاملة  اإلدارة  " إطار    وذلك في

(Gummesson & Mele, 2010). 

   . (Mele & Polese, 2010) القيمة  خلق مفي مفهو  رئيسية آلية  املوارد تكامل وبذلك يعتبر 

  خاللها   من  والتي  املتاحة  املوارد  دمج   خالل  من  القيمة  خلق  في  طرف فاعل  كل  حيث يساهم

 . (Gummesson & Mele, 2010) الفوائد على يحصلون 

 وذلكالشبكة،    نحو   االتجاهات  متعدد  مسار موجه  املوارد  تكامل  يعتبر   ومن هذا املنظور،

مصلحتها  التكامل"مع   لتحقيق  األطراف  لكل  املتعددة  للموارد  "  اآلخرين  ومصلحة  الفريد 

(Gummesson & Mele, 2010). 

 القيمة   إلى  استناًدا  الزبائن  مع  قوية   عالقات  بناء  مض ى  وقت  أي  من  أكثر  املهم  فمن

 ت، بل الخدما  أو  السلع  يشترون  ال  ، ألن الزبائن(Kotler & Armstrong, 2012)والدائمة    الحقيقية

 . (Vargo & Lusch, 2004) قيمة تخلق التي الخدمات تقدم التي العروض يشترون

الحديثة   اإلدارة  أب  ره  يقررِّ كما  بمخرجات   ن  فإ  .Drucker   Pوهو  الزبائن  يفعله  ما   " كل 

 ألي عمل تجاري "
ً
 ,Grönroos)  الشركة و ما يفكرون به هو قيمة بالنسبة إليهم و الذي ُيَعُد حاسما

2011) . 

 :شكالية البحثإ 1.1

انطالقا من خلفية الدراسة فإن  اإلشكالية الرئيسة التي نحاول اإلجابة عنها من خالل هذه 

 الدراسة هي: 

تحقيق املشاركة في خلق القيمة من املنظور الحديث  كيف يمكن للمؤسسة محل الدراسة

 ؟لتسويق العالقات

 :البحثفرضيات  2.1

الخلفية النظرية املتعلقة بموضوع الدراسة وكإجابة أولية في ضوء الدراسات االستطالعية و 

 الدراسة هي كاآلتي:  فرضيات اإلشكالية املطروحة، فإن عن

العالقات هناك عالقة طردية موجبة بين املشاركة في خلق القيمة والتوجه الحديث لتسويق  •

 على التفاعل في املؤسسة محل الدراسة؛ القائم 

العالقات سويق ين املشاركة في خلق القيمة والتوجه الحديث لتهناك عالقة طردية موجبة ب •

 على تكامل املوارد في املؤسسة محل الدراسة.القائم 
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 :البحث أهداف 3.1

لتحقيق  العالقات  لتسويق  الحديث  التوجه  أهمية  إبراز  إلى  الدراسة  نسعى من خالل هذه 

ز أهمية التفاعل وتكامل املوارد في  ، من خالل إبرا (Value Co-Creation)  املشاركة في خلق القيمة

 خاللها  من  التي  االجتماعية  التنشئة  بعملية  التفاعل  يسمحتحقيق املشاركة في خلق القيمة، حيث  

 خلق  فيتم،  القيمة  خلق  في  املحتملة  مساهمتها   حيث  من  املوارد  ومقارنة  بتقييم   الفاعلون   يقوم

 والتي تتجاوز   املوارد  من  متنوعة  مجموعة  ون يتبادل  الذين  االقتصاديين  الفاعلين  من خالل  القيمة

 لخلق  فرًصا  ويطلق  الخدمة  تقديم  في  محورًيا  دوًراوتكامل املوارد    التفاعل  فيلعبواألموال.    السلع

 جديدة.   قيمة

 :البحث منهج 4.1

رواد   أبحاثاالعتماد على    من خالل املنهج االستقرائيللدراسة على    الجانب النظري في  اتبعنا  

 . العالقات ذات الصلة باملشاركة في خلق القيمةتسويق  بأبعاد ا يتعلقفيم الفن

أبعاد ، حيث قمنا بوصف  واالستنباطي  التحليلي  الوصفي، باإلضافة إلى االعتماد على املنهج

القيمة في خلق  ثم  تسويق العالقات واملشاركة  إلبراز خصائصه، على حدة    قمنا بتحليل كل بعد، 

األخير و أهمبط استن  في  علنا  االعتماد  الخصائص ية  تلك  من    لتحقيق  ى  القيمة  خلق  في  املشاركة 

  .الحديث لتسويق العالقات التوجه خالل

التطبيقي الجانب  في  اعتمدنا    للدراسة  أما  الحالة علىفقد  دراسة  توزيع ،  منهج  خالل  من 

الدراسة وإجراء بعض املقابالت  سةإطارات وموظفي املؤس  ستبيان علىات اال استمار  ملعرفة  محل 

  .نحو تسويق العالقات لتحقيق املشاركة في خلق القيمة ملؤسسةمدى توجه هذه ا

قمنا   ذلك  االستن بإتباعوملعرفة  التحليلي  الوصفي  النتائج ي،  طا ب املنهج  بوصف  قمنا  حيث 

  .الرياض ي ء الوصفي واإلحصاءاإلحصاوتحليلها باالعتماد على 

 (Relationship Marketing Approach) منهج تسويق العالقات .2

 ممارسات  طليعة  في  اليوم  جديد   مع تركيز   ولكن   قديمة  فكرة  العالقات  مفهوم تسويق  ُيعد

  مع   الخدمات  تسويق  نضوج  من  لتطويرها  الدافع  حيث جاء  األكاديمي،  والبحث  الخدمات  تسويق

 .تكنولوجي ال والتقدم والزبون  للشركة املحتملة بالفوائد االعتراف وزيادة الجودة على التركيز 

ظهور  أنِّ  املجال  هذا  في  الفن  رواد  ر   تسويق  أدبيات  في"  العالقات  تسويق"  مصطلح  وُيق 

   عام كتبها  بحثية ورقة في Berry الباحثمرة على يد  كان ألول  الخدمات
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1983 (Berry, 1995). 

في   االهتمام  من  املزيد  اجتذب  التسعينيات  من  وفي سنوات   ٍّ
لِّ
ُ
بريطاك املتحدة،  نيا الواليات 

 .(Grönroos, 1999) وأستراليا

في   Cooteوحسب   األولى  تتمثل  حيث  العالقات،  لتسويق  مقاربات  ثالث  تحديد  تم  فقد 

 من  Anglo- Australian approachأسترالية )-املقاربة األنجلو 
ًّ
 على أبحاث كال

ً
، Christopher( بناءا

Payne    وBallantyne  الثانية ل  ، واملقاربة 
ِّ
املقاربتتمث )في  بناء Nordic approachة االسكندنافية   ) 

و تتمثل املقاربة الثالثة في مقاربة أمريكا الشمالية   Grönroosعلى األكاديمية االسكندنافية بقيادة  

(North American approachبناء أبحاث    (   & ,Levitt   (Christopher, Payneو    Berryعلى 

Ballantyne, 2002). 

الحفاظ،"  بأنه  العالقات  تسويق  Berry  فر  عَ و   -الخدمات  متعددة  مؤسسات  في-و  جذب، 

د على ضرورة النظر إلى عملية جذب زبائن جدد كمرحلة وسيطة   لعالقات  تعزيز
 
الزبائن"، حيث أك

 . (Berry, 1995) التسويقفقط في مسار 

ات مع لذلك وعلى نحو متزايد فالهدف الرئيس ي للتسويق هو التطوير العميق وإدامة العالق

للمؤسسة  أو املنظمات التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على نجاح األنشطة التسويقية   األشخاص

(Kotler & Keller, 2016). 

 نطاق  بتوسيع  (Grönroos, 1990الستنباط )  وفًقا  Morgan  (1994 )و    Huntالباحثان    وقام

العالقاتمجر   وليس  العالقاتي  التبادل  أشكال  جميع  ليشمل  العالقات  تسويق مع   د  الوحيدة 

د الباحثان  
ِّ
  إلى   املوجهة  التسويقية  األنشطة  جميع  إلى  بالعالقات  التسويق  يشير "الزبائن، حيث أك

املو   والحفاظ  تطوير،   إنشاء، مع  العالقاتية  التبادالت  نجاح  الثنائية على  العالقات  البائع،  رد، 

 .(Berry, 1995) الشركاء الداخليينو 

أنِّ    اليوم    اتؤسسامل  معظمكما 
ُ
 ت

َ
  ط
نحو   تسويق  نهج   قبِّ الحقيقي  التحول  ألنِّ  العالقات، 

العالقات   تسويق   ,Grönroos)العالقة    في  والكفاءات  املوارد  علىأكثر    التركيز   يتطلباستراتيجية 

 في توجه املنظمة ككل، وهو ما يوضحه الشكل املوالي. .(1999
ً
 فتسويق العالقات أحدث تغيرا نوعيا

 

 

 



 
 فيان س  حمادوش       

 

188 

 

  لعالقات: منحنى التحول : تسويق ا1الشكل 

                                                                                                            
 التوجه بالعالقات                                                                                                                                            

                                                                  

                                                                                                               

                                                                                                                            

 التوجه بالصفقات                                                                                                  

     التركيز على املنتج                        التركيز على املوارد                                             

 ( 333، ص   Grönroos ،1999 )املصدر:  

 

حيث  معنى  الفائدة  ملفهوم  يكون   املورد  مع  األمد  طويلة  العالقة  وفي  عن  نتحدث  أعمق، 

  وبالتالي   للمورد  الثقة  من   مًعا  تزيد  والتي  ذلك،  إلى  وما  واالستمرارية  واألمن  واملصداقية  السالمة

 .(Ravald & Grönroos, 1996) الزبائن والء تشجعو  تدعم

 مع  للعالقة  األساسية   الجوانب  هذه  في  النظر  دائًما  يتم  ال  الشركات،  من  للعديد  فبالنسبة

 .بالزبائن االحتفاظ أجل من إليه السعي شركة  كل على يجب أمر هذا  أن من الرغم على زبون،ال

 من  
ًّ
ال

ُ
 بالزبون   التضحية  تقليل  في  واألمن  واملصداقية  السالمة  تساهموالجدير بالذكر أنِّ ك

   ضرورًيا يجده الزبون  أن نعتقد ش يء وهذا
 الشكل املوالي.وهو ما يبرزه  .للغاية ًماوقيِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسويق 

 العالقات 



 

 يق املشاركة في خلق القيمة التوجه الحديث لتسويق العالقات كمطلب لتحق
 

189 

 

 األمد  طويلة العالقة في املضافة القيمة استراتيجيات : تأثير 2الشكل 

 

 
 .  25، ص Ravald & Grönroos ،1996املصدر:  

 

 الزبائن  بين  األمد  طويلة  العالقات  أن   فكرة  على  األصل  في  العالقات  تسويقمنهج    فيعتمد

في  فعالة  واملوردين السائد  التيار  محور  مع    يتناقض   وهو   ،التسويق  إدارة  العتباره   
ً
 تسويق تماما

 .(Gummesson & Mele, 2010القصير ) املدىالتوجه على و  الفردية واملعامالت املعامالت

 العالقاتختالفات بين توجه التسويق بالصفقات وتسويق ويبرز الشكل املوالي أهم اال 

 العالقات تسويق : أوجه االختالف بين التسويق بالصفقات و 3الشكل

 التسويق بالصفقات  التسويق بالعالقات

 لتركيز على االحتفاظ املربح ا •

 التركيز على قيمة الزبون  •

 طويل املدى  •

 تركيز عال على خدمة الزبون  •

 اتصال عال بالزبون  •

 االهتمام بجودة العالقة •

 التركيز على الحجم  •

 التأكيد على ميزات املنتج  •

 قصير املدى  •

 تركيز قليل على خدمة الزبون  •

 اتصال متوسط بالزبون  •

 نتج االهتمام األساس ي بجودة امل •

 .  25، ص Ravald & Grönroos ،1996املصدر:  
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وعلى وإداري   مسار  هو   واسع  نطاق  فالتسويق  األفراد  من  يحصل  اجتماعي   خالله 

 سياق  وفي   .اآلخرين   مع  القيمة  وتبادل  إنشاء   خالل  من  ويريدونه  إليه  يحتاجون   ما  على  واملؤسسات

 & Kotler)    الزبائن  مع   بالقيمة   مليئةو   مربحة  تبادل   عالقات  بناء  التسويق  يشمل   أضيق،  أعمال 

Armstrong, 2012).   

 القيمة   إلى  استناًدا  الزبائن  مع  قوية   عالقات  بناء  مض ى  وقت  أي  من  أكثر   املهم  فمن

)  الحقيقية فالزبائنKotler& Armstrong, 2012والدائمة  بل   أو   السلع   يشترون  ال  (،   الخدمات، 

 . (Vargo & Lusch, 2004) قيمة لقتخ التي الخدمات تقدم التي العروض يشترون

الحديثة   اإلدارة  أب  ره  يقررِّ كما   بمخرجات   .Drucker   Pوهو  الزبائن  يفعله  ما   " كل  فأنِّ 

إليهم    وما الشركة   بالنسبة  به هو قيمة  تجاري    والذييفكرون   ألي عمل 
ً
 ,Grönroos)ُيَعُد حاسما

2011) . 

 :العالقات تكامل املوارد في منهج تسويقأهمية التفاعل و  1.2

التسويق  دراسة  تمت جانب  من   املشتري   بين  العالقات  سياق  ضمن  الغالب  في  التفاعالت 

و   التفاعل  نماذج  وفي  والبائع   في   رئيسية  بنية  التفاعل  مفهوم  يقدم  ذلك  على   عالوةوالشبكات، 

 والبائع.  املشتري  بين بالتفاعالت املرتبط الخدمات تسويق

ع(  Interaction)  والتفاعل "عبارة  فيها  التي  املواقف   ن   املتفاعلة  األطراف  ممارسات  تدخل 

 .(Vargo & Lusch, 2016)  البعض" بعضها في

يأخذ )  حيث  للفاعلين  الثنائي  لتوفير   (A2A  Actor-To-Actorالتفاعل   الخدمة  مكانة 

  وليس   الخدمة  بمثابة تفاعل  أنه  على  ُيفهم  أن   فيجب  ،(Vargo & Lusch, 2008)  املتبادلة  واملنفعة

 .(Gummesson & Mele, 2010) االتصال أو التواصل مجرد

   الزبون   مع  القيمة  ملسار خلق  املزدوج  الجانب  على  التأكيد  خالل  فمن
َ
ن  ب  واملورد، فقد 

ُ
 ه ك

ً
 ال

 يحصل على   فإن املورد  الزبائن،  مع  التفاعل  أثناء"  ( أنه2011)  Ravaldو    Grönroosالباحثان    من

خل  للتأثير   فرص مسار  على  تعزيز  أفضل  ففي  القيمة،  قأكثر  يتم    ينشئها   التي  القيمة  الحاالت 

 .(Gummesson & Mele, 2010, p 186) " السلعة أو الخدمة نشاط الزبائن من

يتم الثنائي  (Resource Integration)  املوارد  تكامل  تعميم  حيث   الفاعلين  بين  للتفاعل 

(A2A  )املتبادلة  ة  املنفع  أجل  من  الفاعلة  دمج موارد الجهات  خالل  من(Gummesson & Mele, 

 دعوة  عند  ولكن  املباشر،  التفاعل  أثناء  القيمة  خلق  هو املساهم في  وفي األساس فالزبون   .(2010
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الخدمة يتم  ، (مدمجة  حوار  عملية)  العملية  هذه  إلى  مقدم    مع   مشترك  بشكل  القيمة  إنشاء  فإنه 

 .(Grönroos & Voima, P. , 2013)الخدمة مقدم 

حيث   قيمة  لخلق  فرًصا  ويطلق   الخدمة  تقديم   في  محورًيا  دوًرا  تفاعلال  فيلعب جديدة، 

  املوارد  ومقارنة  بتقييم  الفاعلون   يقوم  خاللها  من  التي  االجتماعية  التنشئة  بعملية  التفاعل  يسمح

 . (Gummesson & Mele, 2010)القيمة  خلق في املحتملة مساهمتها حيث من

يقوماملخت  التفاعل  مستويات  خالل  فمن  وكفاءاته  موارده"  بمواءمة  الخدمة  مقدم  لفة 

 . (Gummesson & Mele, 2010)  "للزبائن القيمة لخلق العملي  املسار مع ومسار عمله

 من  متنوعة  مجموعة   يتبادلون   الذين  االقتصاديين  الفاعلين  "  من خالل  القيمة  خلق  فيتم

 . (Gummesson & Mele, 2010, p 187) " واملال السلع والتي تتجاوز  املوارد

منافسة  تعمل  ال  األطراف  فهذه كشركاء  كأطراف    خالل  من  القيمة  توفير   في  نشطين  بل 

 .(Gummesson & Mele, 2010) والهيكلية االقتصادية، العاطفية  الروابط املوارد، إنشاء تقاسم

 .  (Mele & Polese, 2010)القيمة  خلق في مفهوم رئيسية آلية املوارد تكامل يعتبر ف

فالتفاعلوع ذلك  أساس   & Gummesson) املتبادلة.  القيمة  وخلق  للتعاون   شرط  هو   لى 

Mele, 2010) 

الشبكة، و ذلك   نحو   االتجاهات  متعدد  مسار موجه  املوارد  تكامل  يعتبر   ومن هذا املنظور،

مصلحتها  التكامل"مع   لتحقيق  األطراف  لكل  املتعددة  للموارد    " اآلخرين  ومصلحة  الفريد 

.(Gummesson & Mele, 2010) 

 : كأساس لتحقيق املشاركة في خلق القيمةلتسويق العالقات نهج الحديث امل 2.2

 دوًرا   والعالقات  التفاعل  خالل  من  العالقات  تسويق  أدبيات  في  القيمة  خلق  تحليل  أخذ

 و   Sheth   العالقات، فالحظ  نهج  إلى  املعامالت  من  التسويق  تطور   تحليل  خالل  وذلك من  محورًيا،

Parvatiyar  (1995  ) التغيير في  أن    إلى   أدى  مما  القيمة،  خلق  إلى  القيمة  تبادل  من  التركيز  يحدث 

 .(Gummesson & Mele, 2010)  "وثيقة تفاعلية عالقات" في القيمة سلسلة شركاء إشراك

الثنائي    التفاعل   على  تركز  الخدمية  واألدبية  التسويقية  العالقات  معظم  أن  من  الرغم  فعلى

  املصلحة   مختلف أصحاب  شبكات  إلى  املنظور   وسعت  املساهمات  بعض  أن  املورد، إالبين الزبون و 

(Gummesson & Mele, 2010). 
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األعمال  نظرية  انتقلت  حيث إلى  الشرائي B2B)  األعمال  و  الصناعي  التسويق  منظور  من   )  

IMP    التفاعل )  إلى (dyad)الثنائي  من  الثنائية  العالقات  من  إلى dyadsمجموعات   أكثر   اتشبك   ( 

( 
ً
 . (more integrated networksتكامال

  خاللها   من  والتي  املتاحة  املوارد  دمج   خالل  من  القيمة  خلق  في  طرف فاعل  كل  حيث يساهم

 . (Gummesson & Mele, 2010) الفوائد على يحصلون 

التفاو  ليتجاوز  العالقات  تسويق  مقاربة  توسيع  تمِّ  ذلك  أساس  املورد  على  بين  الثنائي  عل 

 ون ويعم جميع األطراف الفاعلةالزبو 

 من  متنوعة  مجموعة   يتبادلون   الذين  االقتصاديين  الفاعلين  "  من خالل  القيمة  خلق  فيتم

 . (Gummesson & Mele, 2010)( Michel et al. 2008، p. 154" )واملال السلع والتي تتجاوز  املوارد

 أن  يجب  حيث  املتوازن   التركيز   أو   املصلحة  أصحاب  على  التركيز   Gummessonلذلك اقترح  

 & Gummesson)القيمة    مسار املشاركة في خلق  تحليل  في  االعتبار  في  املصالح   من  مجموعة  تؤخذ

Mele, 2010). 

 (Hunt and Morgan, 2002وهو ما يتوافق مع ما يقرره رواد الفن في هذا املجال من أمثال )

العالقات،   تسويق  ضمن  املصلحة  ابأصح  ( على أهمية إدراج منظور Christopher et al, 2002و )

املصلحة   أصحاب  قيمة  تعزيز  بهدف"  املعنيين  املصلحة   ألصحاب  املتكاملة  اإلدارة  " إطار    وذلك في

(Gummesson & Mele, 2010). 

متعدد  كما التسويق  مفهوم  م 
ِّ
)  ُيَسل   هذه  بأن  (،many-to-many marketingاألطراف 

 من  العديد  بين  العالقات  من  شبكة  خالل  بل ومن  الثنائي،  التفاعل  في  ببساطة  تحدث  ال  التفاعالت

 .(Gummesson & Mele, 2010)االتصال  وجهات الفاعلة الجهات

ٍّ من  Gummesson  حيث يشير 
 بمثابة األبعاد  أنها  على  والتفاعل  العالقات، الشبكات  إلى كلِّ

العالقاتي  الثالثة  الرئيسية ف  للمنهج   العالقات   تسويق  Gummesson  للتسويق، وعلى أساسه عرِّ

  .(Gummesson, 2011)  "العالقات شبكات في التفاعل" أنه على

 شبكة   تسمى  التي  للشركة  الفريدة  األصول   أحد  هي  العالقات  تسويقنهج  مل  النهائية  فالنتيجة

الزبائن،   –  لها  الداعمين  املصلحة  وأصحاب  الشركة  من  وتتألف   (،marketing network)  التسويق

امل تجاراملوظفين،  املوزعين،    مربحة   تجارية  عالقات  معهم  أقامت  الذين  -  وغيرهم  التجزئة  وردين، 
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فمبدأ  . للطرفين وهو   التشغيل  لذلك؛   املصلحة  أصحاب  مع  الةفع    عالقات  شبكة  بناء  بسيط 

 . (Kotler & Keller, 2016) األرباح ال محالة ذلك وسيتبع الرئيسيين،

"  configurational fit التكوينية"  املالءمة"  بـ  للموارد  لالفعا   بالتكامل  فمنهج العالقات يتميز 

األنشطة العملية  للموارد،  الطرف   –  الداخلي  التكوين  حيث  من  املطابقة  ترى   التي  واملسارات    مع 

 ,Gummesson & Mele)داخلها    فرعية  مجموعة  أو  بأكملها  للشبكة  الخارجي  والتكوين-  الفاعل

2010) . 

الشبكة، و ذلك   نحو   االتجاهات  متعدد  مسار موجه  املوارد  تكامل  يعتبر   فمن هذا املنظور،

مصلحتها  التكامل"مع   لتحقيق  األطراف  لكل  املتعددة  للموارد    " اآلخرين  ومصلحة  الفريد 

(Gummesson & Mele, 2010). 

 مفهوم املشاركة في خلق القيمة من منظور املنطق املهيمن في الخدمة   .3

تبنى  فقد  العشرين،  القرن   بداية  في  التسويق  ظهور   مع السلعة   تم  في  املهيمن  . G-D  منطق 

للبضائع  امللكية  نقل  أنه  على  التسويق  إلى  ُينظر  كان  ،1960  عام  فقبل  Savitt)  وتوزيعها  املادية 

 .(Lusch, Vargo, & O’brien, 2007) " املادة على الحركة تطبيق" أنه على إليه ُينظر وكان( 1990

مجال  تسعينياتوال  الثمانينيات  وخالل في  تدريجًيا   الخدمات   تسويق  في   األبحاث  دخلت 

 .183 ص (.S-D) الخدمة في املهيمن املنطق مع الثالثة في األلفية جديدة مرحلة الخدمات وإدارة

 (  Service-Dominant Logic)  املنطق املهيمن في الخدمة  فيقدم
ً
 أجزاء أبحاث  ألفضل  توليفة

 
ً
 .(Gummesson & Mele, 2010)  الخدمة مما كانت عليه سابقا

 مكان  إلى  القيمة  خلق  عملية  في  الزبون   مشاركة   تشير   ،(S-D Logic)  الجديد  املفهوم   فضمن

  يكفي   ما  لديه   الزبون   وال  الشركة  ال ف  .الزبون   أو  الشركة  تفاعلخالل    من  القيمة  إلنشاء  وأوسع  أكبر 

 سواء  القيمة،  لخلق  من املوارد
ً
  بمعزل   حالة ما إذا كان أحدهما  في  تفاعلي  بشكل  أو  مستقل  بشكل  ا

 .(Vargo & Akaka, 2009) غيره عن

 فائدة   إلى  محتمل  مورد  تحويل  يتم   عندما"  القيمة  خلق   يحدث  ،S-D Logicق  منط   ففي

 .(Vargo & Lusch, 2008) محددة" 

بل  جوهرية  قيمة  لها  ليس  املوارد  فإن    املعنى  وبهذا ذاتها   والتكامل  التطبيق  إلى   تحتاج  بحد 

 .(Gummesson & Mele, 2010)بفوائدها  االستفادة من بهدف ألحد الفاعلين قيمة صبح ذاتلت
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على  هذا  انعكس  لقدف حداثةاأل  األساسية  املبادئ  أحد  املفهوم  امل  كثر  في   نطقفي  املهيمن 

، متكاملة مواردك واالقتصادية االجتماعية الفاعلة  الجهات جميع حيث َيعتبر   ،(S-D logic)الخدمة 

الزبائن الشركات  مثل)متماثلة    االقتصادي  التبادل  مجال  في  ف املشاركةاألطرا  كلباعتبار    اوهذ  ،  

  .(Vargo & Lusch, 2011)وغيرها(  األفراد من

 منذ وقت مبكر أصبح يعرف باسم "املنطق املهيمن في 
ً
فالعمل التعاوني الذي كان متواجدا

 .(Vargo & Lusch, 2011)  الخدمة"

نظام تخطيط   ، هوS-D logicاألنظمة املساعدة في تحقيق التوجه نحو بني منطق    وإحدى 

املؤسسة ي (-Enterprise Resources Planning -ERP) موارد  املساعدة  حيث  تحقيق  مكنه  في 

خالل   من  املتعاملين،  بين  ال  الفعِّ تقديمهالتكامل  وكيفية  الزبون  رغبات  حول  املعلومة  ا تقديم 

 .(LI, MARKOWSKI , XU, & MARKOWSKI , 2008)املنافس يقوم به  بشكل أفضل عما

 ,LI)التكنولوجية  بادرةمسار عملي قائم على امل بمثابة (ERP) فنظام تخطيط موارد املؤسسة

MARKOWSKI , XU, & MARKOWSKI , 2008) . 

اتحاد   أن  وواضحة  الشبكة  أنشطةكما  جلية  امل  خاصة  تكون  تطوير   املعقدة  نتجاتحين 

 في املجال   الشركاء  من  العديد  مع  جنب  إلى  جنبا  املقترحات  تطوير   يتمف  ،العالية  التكنولوجياذات  

بدمج    ي.واالقتصاد  يالعلم وتقوم  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة   
ً
معا الشركات  ترتبط  حيث 

 مواردها.

عددا يقرره  وكما   والتخصصات  التخصصات  مختلف   من  األكاديميين  من  متزايدا  لذلك 

ُل  املهيمن في الخدمة    املنطقفإنِّ  رعية،  الف  
ِّ
 للمشاركة في خلق القيمة   ومستمًرا  ديناميكًيا  سرًدايمث

  .(Vargo & Lusch, 2017)إنشاؤها   تم التي الخدمات وتبادل  املوارد تكامل خالل من

 من الزبون  أدوار تحديد  إعادة  قد تمو 
ًّ
 وارد م كالهما أن بينهما املورد، فالقواسم املشتركة-كال

التبادل  القيمة  فتصبح  القيمة،  خلق  في  تشترك   فاعلة مكونين    االستخدام   قيد  والقيمة  قيد 

 .(Gummesson & Mele, 2010) املشاركة في خلق القيمةرئيسيين ضمن سياق 

 :مفهوم القيمة قيد التبادل 1.3

 على  ءً حيث وبنا  ( هي عبارة عن منفعة،value-in-exchange)  القيمة قيد التبادل   طبيعة  إن

العمالة، فهي  وكناتج  املورد  في  املضمنة  القيمة )وقت   وقت  في  فردي  ككيان  متواجدة  ملسار  معين 
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 & Grönroos) (لها  للدفع  مستعد  الزبون يكون    التي  أو)  أخرى   بمرافق  استبدالها  ويمكن  مناسب(

Voima, P. , 2013). 

 التسويق   وأن  الخدمة  مبتكرو   هم  الزبائن  ( أنS-D logic)  املهيمن في الخدمة  املنطق  فيقترح

فًقا.  الزبائن  مع  تفاعل  عبارة عن ا  َمْور ًدا  األساس  في  الزبون   يعتبر   Lusch  (2008)و  Vargo  لـ  وو 
ً
  نشط

،
ً

اال   يستخدم   التي  الطريقة  إبراز  والزبون من خالل  املورد  بين   أهمية التفاعل  حيث قاما بشرح  وفعِّ

 ,Gummesson, Mele, Polese)املشترك    واإلبداع  قاتيةالعال   التبادالت  في  فعالة  موارد  الزبائن  بها

Barile, & Polese, 2010). 

 : مفهوم القيمة قيد االستخدام 2.3

 
َ
أنشأها  (،value-in-use)  االستخدام  قيد  قيمة  أنها  على  القيمة  تحديد  م  ت  املستخدم  إذا 

 . (ذلك حتى نتائجهماويتضمن ) واملسار العملي املوارد استخدام أثناء ،(واجتماعًيا فردًيا)

م يت   أين  املباشرة،  الخارجية  التجريبي والتفاعالت  املجال  أنه  على  الزبون   مجال  تعريف   فيتم

 املوارد   مع  املستخدم  تجارب  تراكم  خالل  من   (الحقيقية  القيمة)  االستخدام  قيد  القيمة  إنشاء

املكانية   حتى   أو/    و  ة، الزمانيةاالجتماعية، املادية، العقلي  السياقات  في(  ونتائجهما)واملسار العملي  

(Grönroos & Voima, P. , 2013). 

االعتبار، دورا هاما في مسار خلق القيمة ويجب أن يحظى بمزيد من العناية و   فالزبون يلعب

بل  أو  سلًعا   يشترون  ال  الزبائن  ألن  قيمة  ذات  خدمات  تقدم  التي  العروض  يشترون  خدمات، 

(Vargo & Lusch, 2004). 

لجهد  االستخدام  يكون   نأ  فيمكن  يكون   أن  يمكن   أو  عقلي،  أو  افتراض ي  جسدي،  مسار 

ومنطقيا.  حيازة  مجرد املنطلق  هذ  خلق  ومن    أثناء   للقيمة  الزبون   خلق  هو   القيمة  فمسألة 

 . (Grönroos & Voima, P. , 2013) االستخدام

كما   الحديثة  وهو  اإلدارة  أب  ره  الز   .Drucker   Pيقررِّ يفعله  ما   " كل  بمخرجات فأنِّ  بائن 

 ألي عمل تجاري "
ً
 ,Grönroos)  الشركة و ما يفكرون به هو قيمة بالنسبة إليهم و الذي ُيَعُد حاسما

2011) . 

 السوق   على تجزئة  بناء  الزبون   على  تعتمد  تسويق  استراتيجية  وعلى أساس ذلك تم تصميم

 . (Kotler & Armstrong, 2012) سيتم خدمتهم" الذين واالستهداف " املستهلكين
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 منهجية الدراسة .4

 :طريقة إعداد االستبيان 1.4

من تكامل املوارد  من الخصائص املتعلقة بالتفاعل و   قمنا بإعداد أسئلة االستبيان انطالقا

الخمسة  النقاط  االستبيان من خالل  بنود  من  بند  كل  قياس  تم  العالقات، حيث  تسويق  منظور 

 أوافق :  5إلى حد ما،    أوافق:  4: محايد،  3وافق إلى حد ما،  : ال أ2،  بشدة  أوافق  ال:  Likert  (1ملقياس  

  (.بشدة

تجميعها بهدف   تم التي البيانات لتحليل    15.1اإلصدار     STATA برنامج عتمدنا علىا كما

 الوصول إلى نتائج تجيب على إشكالية الدراسة.

 العالقات واعتمدنا في إعداد أسئلة االستبيان على دراسة رواد الفن في مجال تسويق 

منظور   في  من  إعداداملشاركة  في  بالتركيز  قمنا  حيث  القيمة،  ٍّ   خلق 
كلِّ دراسة  على    من األسئلة 

(Grönroos & Voima, 2013) دراسة، و  (Gummesson & Mele, 2010)،  دراسة )   وكذاVargo & 

Akaka, 2009) . 

 :عّينة الدراسة 2.4

شركة الخطوط الجوية  ت وموظفيإطارا استبان موزعة على  94تتكون عينة الدراسة من   

لعليا  79  فيواملتمثلة    الجزائرية )اإلطارات  و   إطار  التوصل موظف   16والوسطى(  أمكننا  ما  ، وهو 

احتمالية   غير  مالئمة  َنة   
عيِّ بمثابة  فالعينة  فبذلك   Échantillon non Probabiliste par) إليهم 

Convenance). 

على   الدراسة  زت 
ِّ
رك الجو كما  الخطوط  الجزائريةشركة  األولى   ية  بالدرجة  املعنية  ها  ألن 

بالغ تأثير  من  لها  ا 
َ
مل  وذلك  التفاعل   بالدراسة،  أساس  على  القائم  العالقات  تسويق  منهج  تبني  في 

م  توزيع استمارات االستبيان على املوظفين كذلك وذلك قصد مقارنة 
َ
وتكامل املوارد، كما أنه قد ت

فين للتأكد من مدى السع الحقيقي لإلدارة نحو تبني منهج تسويق أجوبة اإلطارات مع أجوبة املوظ

   العالقات بهف تحقيق املشاركة في خلق القيمة.

 :مدى مصداقية االستبيان 3.4

على إطارات وموظفي   قصد التأكد من مدى مصداقية االستبيان، قمنا بتوزيع االستمارات 

اخت بإجراء  قمنا  ثم  الجزائرية،  الجوية  الخطوط  معامل  شركة  مقياس  على   
ً
اعتمادا املوثوقية  بار 

 ، وكانت النتيجة كما يلي:(Scale Reliability Coefficient)املوثوقية 
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 لقياس صدق وثبات االستبيان Cronbach Alphaنتائج اختبار  :1الجدول 

Q1-Q6 Cronbach Alpha 

.5471594 Average interitem covariance 

6 Number of items in the scale 

0.7701 Scale reliability coefficient 

 15.1اصدار  STATAمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

نتيجة اختبار املوثوقية لالستبيان   ألفا كانت معتبرة فنالحظ أن  من خالل معامل كرونباخ 

بـ   أن جميع عباراته و   ان، األمر الذي يدل داللة واضحة على مصداقية االستبي0.7701والتي تقدر 

أن   يبرز  ما  وهو  ككل،  الداخلي  وبالتناسق  واملوثوقية  بالصدق   بثبات تتميز  الدراسة أداة تتسم 

 ممتاز. 

 تحليل النتائج . 5

 :أهمية تسويق العالقات القائم على التفاعل في تحقيق املشاركة في خلق القيمة 1.5

من نتائج  نالحظ  القيم  Student    ختبارا  خالل  الجدولية  بأن  القيم  من  أكبر  ، املحسوبة 

 :  :2الجدول ، وهو ما يلخصه T (95, 0.05) = 1.661 <2.07حيث أنِّ

مدى استعداد الشركة لبقاء موظفيها على علم مستمر  لبراز  Studentنتائج اختبار : 2 الجدول 

 فائقة للزبائنلتقديم خدمات الدائم للموظفين  االستعدادبتطورات املؤسسة و 

[95% Conf. Interval] P>|t| T Std. Err. Coef. Q1 

 .0108094    . 5095526 041 2.07  1255773. . 260181 Q2 

    3.071572   1.43974  0.000 5.49  410875. 2.255656 _cons 

 15.1 اصدار STATAمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

 حيث أن: 

Q1- اء موظفيها على علم مستمر بتطورات املؤسسة؛استعداد الشركة إلبقى  مد 

Q2-  للزبائن لتقديم خدمات مصممة خصيصاالدائم للموظفين  االستعدادمدى. 

الخطينتائج  أظهرت  ف بين   االنحدار  قوية  موجبة  طردية  عالقة  بأهمية   وجود  االعتقاد 

فيها على علم مستمر  استعداد الشركة إلبقاء موظ  التفاعل بين املوظفين واإلدارة العليا من خالل 
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و  الشركة،  ابتطورات  خالل  من  القيمة  خلق  في  املشاركة  نحو  الدائم    ستعدادالتوجه  املوظفين 

  .لتقديم خدمات مصممة خصيصا

 :  كذلك   chi deux اختبار نتائج  وهو ما تؤكده

 (12) = 25.0709 > 21.02607 ;  Pr = 0.014  Pearson chi2ف نتائج ،  خالل  من  نالحظ 

 بأن القيم املحسوبة أكبر من القيم الجدولية. chi2   اختبار

العالقات   لتسويق  الحديث  التوجه  بين  موجبة  طردية  عالقة  وجود  على  يؤكد  ما  وهو 

الدراسة محل  املؤسسة  في  القيمة  خلق  في  واملشاركة  التفاعل  على  خالل  القائم  من  وذلك   ،

و ال املؤسسة  بين  التفاعل  على  يتجلى  تركيز  الذي  إبقاء  موظفيها  على  العليا  اإلدارة  استعداد  في 

موظفيها على علم بتطورات الشركة من خالل إشراك املوظفين في اتخاذ القرارات واالتصاالت مع 

خالل استعداد املوظفين لتقديم   تحقيق املشاركة في خلق القيمة من اإلدارة العليا، والتوجه نحو  

مة خصيصا للزبون.  و ما يؤكد صحة الفرضية األولى. وه خدمات ذات جودة عالية ومصمِّ

 :أهمية تسويق العالقات القائم على تكامل املوارد في تحقيق املشاركة في خلق القيمة 2.5

لتسويق العالقات القائم على تكامل    ملعرفة مدى التوجه الحديثإجراء اختبار االرتباط    تم  

 ي:كانت النتائج كالتالاملوارد وتحقيق املشاركة في خلق القيمة، و 

 ERPاالرتباط لبراز مدى أهمية تقاسم املعلومات واعتماد برامجيات نتائج اختبار : 3 الجدول 

 للزبائن  هم الدائم لتقديم خدمات فائقةواالختيار الفائق ملوظفي الخطوط األمامية واستعداد

 Q3 Q2 Q4 Q5 

Q3 1.0000    

Q2 0.0954 1.0000   

Q4 0.0948 0.2411* 1.0000  

Q5 0.2899* 0.3282* 0.2693* 1.0000 

 15.1اصدار  STATAمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

التوجه الحديث لتسويق العالقات القائم على تكامل املوارد    مدى أهميةأعاله    ُيبرز الجدول 

 هو ما يتجلى فيما يلي: وتحقيق املشاركة في خلق القيمة، و 

Q1- اء موظفيها على علم مستمر بتطورات املؤسسة؛استعداد الشركة إلبقى  مد 

Q3- ؛وقت الحاجة فيما بينهمعلومات مدى االعتقاد بأن زمالء العمل مستعدون ملبادلة امل 

Q4- املواردأساسا على برامجيات تخطيط  مدى اعتماد الشركة (ERP) ؛ بفعالية مواردها إلدارة 
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Q5-  زبائنال مع فاعلون يت الذين املوظفينفائقة  بعناية ختارتمدى االعتقاد بأن الشركة . 

أعاله   النتائج  خالل فتظهر  من  الزبون  مع  املوارد  تكامل  بأهمية  االعتقاد  بين  قوي  ارتباط  وجود 

امل  لتقاسم  املوظفين  جميع  و استعداد  الحاجة  وقت  بينهم  فيما  املؤسسة  علومات  اعتماد  كذا 

بر  على  األولى  مو بالدرجة  إلدارة  املوارد  تخطيط  و   اردهامجيات  من جهة،  نحو  بفعالية  التوجه  بين 

ديم خدمات محصصة املشاركة في خلق القيمة من خالل االعتقاد باستعداد املوظفين الدائم لتق

و  للزبائن  مع  خصيصا  مباشر  اتصال  في  هم  الذين  األولى  الخطوط  ملوظفي  فائقة  بعناية  االختيار 

 الزبائن من جهة أخرى. 

ة فقد توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط قوي بين مشاركة إدارة وباإلضافة إلى النتائج السابق

االستراتيجية(،  القرارات  التخاذ  املوارد  تكامل  )أهمية  االستراتيجية  القرارات  اتخاذ  في  التسويق 

للموظفين    االستعدادو  القيمة(، وهو   لتقديم خدمات مصممة خصيصاالدائم  في خلق  )املشاركة 

 : 4ما يتجلى في الجدول 

االرتباط لبراز مدى أهمية مشاركة مديرية التسويق في القرارات نتائج اختبار : 4 ول الجد

 فائقة للزبائن لتقديم خدمات الدائم للموظفين  االستعداداالستراتيجية و 

Q6 Q2  

 1.0000 Q2 

1.0000 0.3029* Q6 

 15.1اصدار  STATAمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  املصدر:

 حيث أن: 

Q6- االستراتيجية للشركة.  القرارات اتخاذ فيبمشاركة إدارة التسويق االعتقاد  مدى 

التوجه  بين  موجبة  طردية  عالقة  وجود  إلى  الدراسة  توصلت  أعاله  النتائج  خالل  ومن 

في  القيمة  في خلق  تكامل املوارد والتوجه نحو املشاركة  القائم على  العالقات  الحديث لتسويق 

 وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثانية.   .ةاملؤسسة محل الدراس

ه يمكن للمؤسسة محل الدراسة تحقيق املشاركة في 
ّ
وبذلك توصلت نتائج الدراسة إلى أن

 خلق القيمة من خالل التوجه الحديث لتسويق العالقات القائم على التفاعل وتكامل املوارد.

 : خاتمة .6

و  هاما  مطلبا  العالقات  لتسويق  الحديث  التوجه  خلق ُيعد  في  املشاركة  لتحقيق  ضروريا 

القيمة ضمن التوجه الحديث للمؤسسة الخدمية من منظور املنطق املهيمن في الخدمة، أين يجب 
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أمثل   مدعومة   الخدمة  تقديم  أنظمة  تكون   أن وتفاعل   والزبائن  الخدمة  مقدمي   بين  بتكامل 

باإلضافة  في  أساسية  فاعلة  جهات  باعتبارهم التفاع   السوق،  تحقيق  ملوارد إلى  األمثل  والتكامل  ل 

 . وثيقة  تفاعلية  عالقات  في  القيمة  سلسلة  شركاء  إشراك  من خالل  األخرى   الفاعلة  الجهات  شبكات

 توص ي الدراسة بما يلي: على أساس ذلكو 

-manyنحو التسويق متعدد األطراف )أهمية توسيع منظور تسويق العالقات بالتوجه أكثر   -

to-many marketing  على القائم  من (،  العديد  بين  العالقات  من  شبكة  بين  التفاعل 

و  الفاعلة  يقومالجهات  أين  االتصال،    املوارد  بتبادل  الشبكة  ضمن  الفاعلين  جميع  جهات 

ليصبحوا بينهم،  فيما  مسار خلق  مبتكرين  والتنسيق  في   
ً
يعود   قيمة  ومساهمين جميعا بما 

 .بالنفع املتبادل على الجميع

التس  التركيز  من  املزيد - عبر على  التفاعلي  منظور   التفاعل  مستويات  ويق  وتبني  املختلفة 

 وكفاءاته  موارده  بمواءمة  الخدمة  مقدم  أين يقوم  ،(S-D Logic)  املنطق املهيمن في الخدمة

املسار مع  يتناسب  بما  العملي  القيمة  ومساره  لخلق  يتم  للزبائن،  األمثل  على   كما  الحفاظ 

 .مستمرة عالقة في القيمة مسار خلق

املوارد مع الشركاء داخل وخارج املؤسسة لتحقيق املشاركة في   تكامل   نحو   التوجه  من  زيدامل -

-network-toمن خالل تبني فلسفة تسويق العالقات القائم على الشبكات )  خلق القيمة،

network ) يسعى إلى تحقيق تكامل موارد جميع أطراف الشبكة بفعالية.والذي  

التوجه الحديث لتسويق العالقات كمطلب لتحقيق املشاركة في خلق ق إلى  من خالل التطر 

إبراز أهمية التفاعل وتكامل املوارد في مسار املشاركة في خلق ، فقد اقتصرت الدراسة على  القيمة

بحث القيمة،   مواضيع  تكون  أن  الجدير  من  أنه  نرى  والتي  األسئلة  من  العديد  استوقفتنا  لذلك 

 ها:مستقبلية، نذكر من

املشاركة في خلق   فلسفة تسويق العالقات القائمة على الثقة وااللتزام لتحقيقأهمية تبني   -

 القيمة؛

 . أهمية أتوجه نحو املنطق املهيمن في الخدمة كأساس للمشاركة في خلق القيمة -

  :ملراجع. قائمة ا7
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 ملخص: 

و                  الديناميكية  البيئة  تمتاز  إن طبيعة  التعقيد والتقلبات وعدم  هبيما  فرضت على    االستقرار  من 

تنافسيتها في  ارواستمر لضمان بقائها  وهذااملؤسسة تبني توجه أو وسيلة تسيريه جديدة ملواجهة املنافسة، 

وضوع يأخذ مكانة مهمة في  هدا امل. لهذا أصبح  اليقظة التنافسية واإلبداعفي  السوق، هذه الوسيلة تتمثل  

للمؤسسة   اإلستراتيجي  الدراسةوالتخطيط  هده  دراسة    في  مع  املوضوع،  لهدا  التطرق    تطبيقية. سيتم 

ثم تحليل    املؤسسة، لعينة من أفراد    ا بتوجيه استبيان ذوه  للدراسة، ؤسسة اتصاالت الجزائر كمحل  بم

ــــمعامل االرتباط بيرسون لقياس درجة االرتب  استخدامو    spssبرنامج    على  باالعتمادابات  اإلج ـــــــ ـــــ ــ اط إلثبات  ــ

 . الفرضياتأو نفي 

  وتنمية وتطوير امليزة التنافسية   واإلبداع اليقظة  وقد أظهرت نتائج التحليل وجود ارتباط وثيق بن   

   ار.ملؤسسة اتصاالت الجزائر وحدة بش

 اإلبداع  اليقظة،امليزة التنافسية،  ،التنافس: مفتاحيةكلمات 
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Abstract: 

The nature of the dynamic environment and its complexity, fluctuations and 

instability imposed on the organization to adopt a new approach or method of management 

to confront competition, and this is to ensure its survival and continued competitiveness in 

the market, this method is represented in competitive vigilance and creativity. That is why 

this topic has become an important place in the strategic planning of the institution and in 

this study this topic will be addressed, along with an applied study. In Algeria Telecom as a 

place of study This is by directing a questionnaire to a sample of the institution’s personnel, 

then analyzing the answers based on the spss program and using the Pearson correlation 

coefficient to measure the degree of correlation to prove or deny the hypotheses. 

Therefore, the results of the analysis showed a strong correlation between alertness 

and creativity and the development and development of the competitive advantage of 

Algeria Telecom and the Bashar unit. 

Keywords: competition, competitive advantage, vigilance, creativity 

Jel Classification Codes : L1 ; Q2 ; Q3 

 

 

 مقدمة:  .1

امليزة التنافسية للمؤسسة تكمــن فــي قــدرىها علــى إنتــاو منتاــات أو خــدمات  ات نوعيــة جيــدة 

مســبوقة،  يــر اح أو فشل املؤسسات بدرجــة  نا حقيقة أساسية تحدد  أصبحتوسعر مقبول وقد 

ــا   فــــي ا اــــيط الــــذ  تنشــــط فيــــه،  ةاملتســــرعبــــة التتيــــرات والتفــــوق فــــي الســــوق، ومواكمــــن أجــــل البقــ

يتوجــع علــى املؤسســة االقتصــادية الاصــول علــى ميـــزة أو مزايــا تنافســية و لــ  مــن خــالل حصـــولها 

علــى مصــادر تســاهم فــي تحقيــق تفوقهــا املطلــو  مــن أجــل تقــدمي منتاــات تلبيــة حاجــات املســتهلكين 

مــن ادهــداس ادساســية  لشــكل املناســع، فع ــباع حاجــات املســتهلكين أصــبحالااليــة واملســتقبلية با

تحقيقها بهدس التوسع في الاصة السوقية وتقوية املركز التنافســ ي لهــا فــي   إلىالتي تسعى املؤسسات  

 .السوق 
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 :شكالية البحثإ 1.1

 :الرئيسية التالية اإل كاليةلكل ما سبق قمنا بصيا ة  استنادا

 االقتصادية؟سة ع دور في تنمية وتطوير امليزة تنافسية  للمؤسبدا واإل  اليقظةهل لعمليتي 

 : ولإلجابة على هذا السؤال الجوهر  يقتض ي تفكيكه إلى أسئلة عديدة جزئية نذكر منها

 ما املقصود  بالتنافس وبامليزة التنافسية؟ •

 هي مصادر امليزة التنافسية في املؤسسة؟  ما •

 نافسية للمؤسسة؟يئة التفي الب اإلبداعو ما املقصود باليقظة  •

 :البحثفرضيات  2.1

 :على اإل كالية الرئيسية وادسئلة الفرعية قمنا بصيا ة الفرضيات التالية لإلجابة

وبين امليزة التنافسية اليقظة واإلبداع  عالقة  ات داللة إحصائية بين    توجد :الرئيسيةالفرضية  

 .الجزائر  اتصاالتللمؤسسة 

 :الفرعيةالفرضيات 

ا التنافسية  األولى:لفرعية  الفرضية  وامليزة  اليقظة  بين عملية  توجد عالقة  ات داللة إحصائية 

 سسة اتصاالت الجزائر ؤ مل

إح   توجدالثانية:  الفرعية    الفرضية داللة  التنافسية  عالقة  ات  امليزة  وبين  اإلبداع  بين  صائية 

 . سسة اتصاالت الجزائر ؤ مل

 :البحثأهمية       3.1

 .املؤسسةداع، كمدخل حديث لتنافسية افسية واإلباليقظة التنبالتعريف   •

وامليــــزة   اليقظــــة التنافســــية واإلبــــداعب تأســــيس نظــــر  وتطبيقــــي للــــربط املنطقــــي للعالقــــة بــــين •

 .التنافسية

يقظـــــــــة لل للمفـــــــــاهيم النظريـــــــــة واملمارســـــــــات العمليـــــــــة االقتصـــــــــاديةضـــــــــرورة إدرا  املؤسســـــــــة  •

 عليها.املترتبة  للميزة التنافسية واملنافع   التنافسية واإلبداع

 التنافسية .2

 مفهوم التنافسية: 1.2

أدى تحرير التاارة الدولية وفتح ادسواق أمام املنتاات ادجنبية إلى جعل التنافسية أمرا              

تواجهه   الذ   الرئيس ي  التحد   التنافسية  صارت  حتى  الخدمات،  و  اإلنتاو  مراكز  أمام  حتميا 
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ي ما  فأهم  املعاصرة،  في  املؤسسات  االقتصاد   النشاط  تحت  ميز  وقوعها  هو  الااضر  الوقت 

متطلبات  وظهور  الجمركية  الاواجز  تالش ي  مع  خاصة  العاملي  الصعيد  على  التنافسية  هاجس 

يقصد   حيث  العاملية،  تحقيق   “القدرة  بالتنافسية:الجودة  بترض  املنافسين  أمام  الصمود  على 

 . (10، صفحة 2000 الناار،) “ر والتاديد ادهداس ربحية ونمو واستقرار و توسع واالبتكا

في   أيضا:تعرس   وتاعلها  للنشاطات  التنافسية  االختيارات  توضح  أو  اية  هدس  أنها  على 

الناحية  من  أما  النشاطات،  هده  أدا   لتحسين  أداة  بمثابة  تعتبر  كما  ومالئمة،  مناسبة  وضعيات 

الوقت من أجل ا في  بالتحكم  التنافسية  من الوضعية   واالستفادةالستتالل  اإلستراتياية فتسمح 

 .(JEAN-Charles, 2004, p. 219) الجديدة التي يمكن أن تخلفها هده التنافسية

الجديدة فبمارد قيام مؤسسة ما    والخدماتتنشأ التنافسية من خالل تطوير املنتاات  و              

محاكاىه إلى  ادخرى  املؤسسات  تتسابق  ادسواق،  في  جديد  منتج  خطر بعطالق  يشكل  مما  عليها  ا  ا 

(Renée, p. 48)،   وملواجهة هذا الخطر يتوجع على املؤسسة معرفة العوامل التي تؤثر في التوجه

 :تتمثل في والتياملستقبلي للمنافسة 

 جذ  املستهلكين؛  وتكاليف ىهديدات املنتاات البديلة، نسبة مستوى ادسعار   •

 ؛ ىهديدات املنافسين الجدد الداخلين إلى السوق  •

 فاوضية للمشتركين؛ القوة الت •

 . القوى التفاوضية للموردين •

بعض  و  أضافت  هما)الشركات  قد  هامين  عاملين  العالية(  التقنيات   ,Viardot)  كشركات 

2004, p. 114): 

 القوى التفاوضية ملنتجي املنتاات املكملة؛ •

 . تأثير التدخل الاكومي •

 الية: وتدور التنافسية بين املؤسسات على احد العناصر الت

على  • يساعد  مما  بمنافسيهم  مقارنة  للمستهلكين  بالنسبة  ملنتااىهم  مناسبة  أسعار  تحديد 

 الافاظ على عمالئها.

لهده  • املوافقة  الخدمات  إلى  باإلضافة  وخدماىها  ملنتااىها  جودة  مستوى  أفضل  تقديم 

 املنتاات والخدمات. 
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املسته • احتياجات  إ باع  بهدس  املنتاات  في  واالبتكار  جديدة   وخلقلكين  التاديد  فرص 

 لالستثمار.

ويمكن على ضو  ما سبق تقديم صورة التنافسية كمفهوم متعدد ادبعاد، تاتهد املؤسسة     

السوق،   في  تنافس ي مستمر  أو ماموعة    تمثل:فهي    وبهذافي تحقيقه قصد احتالل موقع  خاصية 

ال  والتيخصائص تتوفر عليها املؤسسة   سوق تمكنها مستقبال تسمح لها بالاصول على حصة من 

حيث  من  للمؤسسة  الداخلية  بالخصائص  مرتبط  متطور  ديناميكي  بطابع  تتميز  وهي  النمو،  من 

 وظائفها. وفعالية بنيتها، نظام معلوماىها 

 وأهدافها: التنافسية أنواع 2.2

 املنافسة: أنواع   1.2.2

أقسام وهي ثالثة  إلى  املؤسسة  تنافسية  تقسيم  ماجستير   يمكن  الع  )ادسود، رسالة  لوم  في 

 : (105التاارية، صفحة 

بين   • يعرضون   املنتاات:املنافسة  أو  يتعاملون  الذين  هم  منافسيها  املؤسسة  تعتبر  حيث 

 ملنتااىها.منتاات مشابهة 

حيث تعتبر املؤسسة أن املنافسين هم الذين يسعون إل باع   الااجة:املنافسة على أساس   •

 نفس حاجات املستهل . 

عتبر املؤسسة أن جميع املؤسسات متنافسة على دخل املستهل  أو تحيث    العامة:املنافسة   •

 على ميزانيات العائالت املتواجدة في قطاعها السوقي.

 املنافسة: أهداف  2.2.2

البيئة   وخلقمن بين ادهداس التي تسعى إليها سياسة التنافسية أيضا هي تشجيع املنافسة  و 

تحقيق تل  ادهداس عبر عدد من العناصر   ويتمولية،  املناسبة للتنافسية في ادسواق ا الية والد

 يلي:تتلخص فيما 

 إعطا  فرصة لكل املؤسسات لتحقيق مستويات إنتاو بأقل تكاليف ممكنة.  •

 الادية لإلنتاو.  والتكلفةتوفير البيئة السوقية التي يتساوى فيها السعر  •

 تاو  ير املرنة. إلنالقضا  أو على ادقل تخفيف التركيز املفرط وعدم تشجيع هياكل ا •
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املستهل    وحمايةالعرض    وتقليصالقضا  على  بح االحتكار الذ  يؤد  إلى زيادة ادسعار   •

 منه.

 : امليزة التنافسية  3.2

 تعريف امليزة التنافسية:  1.3.2

عطيت للميزة التنافسية عدة تعاريف، تصع جميعها في اتااه واحد، نذكر منها:  
ُ
 أ

ال "    تنافسية  تعرس  املؤ بأنها  املنافسين،  سقدرة  القيام بش ي  أحسن من  ناحية   و ل سة على  من 

املنتج   منافع  في  للتاارة،   "  التكلفة  وانخفاضالتفوق  العليا  املدرسة  دكتوراه  رسالة  )العالو ، 

 .   (112صفحة 

في  نسبي  تفوق  تعني  والتي  الكفا ات  في  التميز  هي"  التنافسية  امليزة  فعن  آخر،  تعريف  وفي 

التنافسية  واملوارداملهارات   الوضعية  لتقو   أو    ويكون ،  للزبون  القيمة  في  التفوق  أساس  على 

 التخفيف النسبي للتكاليف والتي تظهر نتياتها في حصة السوق وأدا  الربح ". 

هذه                خالل  املهارات    التعريف من  في  التفوق  من  تأتي  للمؤسسة  التنافسية  امليزة  أن  ناد 

تتم التي  املواملوارد  بها  عن  تع  للتميز  فعالة  تنافسية  إستراتياية  بنا   من  تمكنها  والتي  ؤسسة، 

بالصمود  لها  التي تسمح  في السوق، ومن تم امتال  ماموعة من اإلمكانيات والقدرات  املنافسين 

 وا اافظة على تماسكها في بيئتها التنافسية.

الت              امليزة  في  توافرها  ياع  التي  العناصر  إلومن  تؤ    حتى  تنافسية نافسية  تحسين  ى 

 : (113)عمر، رسالة دكتوراه املدرسة العليا للتاارة، صفحة  املؤسسة وزيادة ربحها هي

إلى  • الدخول  حالة  في  كبيرة  منافع  بتحقيق  تسمح  الكبر  من  درجة  على  امليزة  تكون  أن 

 اع املستهدس.القط  وق أوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس

ل املؤسسات املنافسة، قب  ومنأن تكون مستمرة ودائمة نسبيا، مما يصعع عملية تقليدها   •

  الن للمؤسسة في هذه الاالة خبرة أكثر مع هذه امليزة

 امليزة التنافسية:   أنواع  2.3.2

 :التمييز  وميزةنوعين من امليزة التنافسية ميزة التكلفة ادقل  يمكن التمييز بين

التكلفة   . أ تكاليفها   األقل:ميزة  كانت  إ ا  ادقل  التكلفة  ميزة  على  تحوز  أن  ما  ملؤسسة    يمكن 

عليها    وللايازةاملتراكمة دنشطتها املنتاة للقيمة أقل من تل  ا اققة عند منافسها أو منافسيها،  

 التالية:يتم االستناد إلى مراقبة العوامل 
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 تاات.  مراقبة الحجم من خالل توسيع تشكيلة املن •

املطابق • املعايير  مع  التعلم  وتقنيات  أساليع  مقارنة  خالل  من  التعلم  نفس مراقبة  في  ة 

 القطاع. 

 ثم استتاللها. ومنالكامن بين ادنشطة املنتاة للقيمة  والعالقاتمراقبة الروابط  •

اإلدماو   • عملية  هذه   والفصلمراقبة  تكاليف  يقلص  بشكل  للقيمة  املنتاة  النشطات  بين 

 ادنشطة.  

 ساهم في عملية التميز. مراقبة اإلجرا ات التقديرية وتتيير أو إلتا  اإلجرا ات املكلفة التي ت •

 مراقبة العوامل الاكومية والسياسية كالتشريعات املوضوعة لتنظيم النشاط االقتصاد .  •

ر ع في أن  تلعع التكاليف دورا هاما في تحقيق استراتيايات التمييز، فعلى املؤسسة التي ت              

 .تتميز عن منافسيها أن تحافظ على تكاليفها قريبة من تكاليفهم

تتميز املؤسسة عن منافسيها عندما يكون بمقدورها الايازة على خصائص فريدة   ز:التمييزة  م .ب

تشمل العناصر   والتيالايازة على هذه امليزة من خالل عوامل التفرد    ويتمتاعل الزبون يتعلق بها،  

 التالية: 

خرا ااإلج • كعجرا ات  ممارستها،  املر و   بالنشاطات  الخاصة  التقديرية  بعد ت  ما  دمات 

 البيع. 

 ادنشطة.الروابط املوجودة بين  •

على  • نشاطها  ماال  في  السباقة  لكونها  التمييز  ميزة  على  املؤسسة  تحوز  إ   الرزنامة، 

يس مما  متأخرة  انطالقها  بسبع  الريادة  أخرى  مؤسسة  تحقق  حين  في  لها املنافسين،  مح 

 باستخدام التكنولوجيا ادكثر تطورا. 

نام خاصية التفرد لنشاط منتج للقيمة، بمارد أن يكون هذا النشاط اإللااق: يمكن أن ت •

 مشتر  لعدة نشاطات تابعة لنفس الوحدة. 

نشره الذ  تتالى في تطوير اددا  إلى ادفضل بفضل املعرفة التي يملكها كافة   وآثارالتعلم   •

 ة. أفراد املؤسس

التم • عنصر  مع  سلبا  أو  اياابيا  يتناسع  قد  والذ   النشاط،  الخاص   والتفردييز  حجم 

 باملؤسسة. 
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الكتسا   • هامة  مبالغ  توظف  أن  املؤسسة  على  أنه  إال  تكلفة،  ادكثر  التمييز  ميزة  تعتبر 

 خاصية التفرد بهدس ممارسة النشاطات املنتاة للقيمة بطريقة أفضل من منافسيها. 

انبي               لهاتين  الجيدة  املعرفة  من  التمكن  املؤسسة  في  املسيرين  على  التكلفة غي  )ميزة  مليزتين 

اتااه    وميزةادقل   في  املبذولة  الجهود  وتوظيف  توجيه  إمكانية  للمؤسسة  يتيح  دن  ل   التميز( 

دون    ول ويح امللموسة    و ير ، امللموسة  واملاديةالبشرية    وكفا اىها يحقق االستتالل ادمثل لقدراىها  

سة أن تحوز على كلتا امليزتين في أن واحد،  . يضاس إلى  ل  أنه من فائدة املؤسوتضييعهاإصدارها  

تتع أال  باإلمكان  ــــــــــــــ بشرط  يكن  لم  إ ا  أما  التوقعات،  يعاكس  اتااه  في  النتائج  تأتي  ال  حتى  ارضان 

ن عنصر التفضيل لنوع على أخر، البد على املؤسسة أن تختار بين أحداهم، فا  وكانالجمع بينهما  

 :  (261، صفحة 2004)الداو ،  رالعوامل التالية بعين االعتباياع أن يأخذ 

 جا بية النشاط؛ •

  دة املنافسة؛  •

 الفن التكنولوجي املستعمل؛  •

 الزبائن عبر الزمن؛ ور باتتطور حاجات  •

 .الفرص املستقبلية •

 املؤسسة اليقظة التنافسية واإلبداع، كمدخل حديث لتنافسية  .3

 :اليقظة التنافسية  1.3

  اليقظة:عريف ت 1.1.3

 عملية اليقظة داخل املؤسسة كمفهوم عام بعدة تعاريف، منها:  أحيطتلقد 

 تعبر اليقظة عن مدى الايطة التي توليها املؤسسة تااه عاملها املتتير.             

سيير موارد املعلومات لتاعل املؤسسة أكثر  كما تعتبر أيضا على أنها الوظيفة التي ترتبط بت             

 (Bergeron, 2009, p. 08)وأكثر تنافسية  كا  

يتبع بنشر مستهدس للمعلومات ا اللة املنقاة  والذ تعريف آخر هي عملية رصد للبيئة  وفي             

 واملعالجة وهذا لترض اتخا  القرارات اإلستراتياية. 

أ نستنتج  السابقة  التعاريف  بحث،من  عملية  هي  اليقظة  عملية  للمعلومة   ن  وتمييز  جمع 

 مصلاة وأهداس املؤسسة. واستتاللها فيما يخدم
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 التنافسية: ف اليقظة يتعر   2.1.3

)و ل               وا اتملين  الااليين  منافسيها  على  للتعرس  املؤسسة  به  تقوم  الذ   النشاط  هي 

نقاط ضعفهم ونظرىهم للمستقبل( ويبقيها على    ىهم،قرارا  أهدافهم،استراتياياىهم،    أدائهم،بمعرفة  

بمعرفة منتاات املؤسسات    )و ل لتي تتطور فيها املؤسسات املنافسة،  اضطالع دائم حول البيئة ا

املنافسة، تقنيات البيع والتوزيع، الشركا ، نظام اإلنتاو وتقنيات البحث والتطور( وجمع املعلومات  

 .املؤسسةيقها في النتائج وتطب واستخراووتحليلها 

 ومنه فعن اليقظة التنافسية تسمح للمؤسسة بـ:             

o  الافاظ عليها؛ وكذاالبحث عن امليزات التنافسية وتطويرها 

o  الفهم الجيد للتتيرات الااصلة في بيئة أعمالها؛ 

o التنبؤ والتخطيط لتحديد تسيير النشاط اليومي. 

هي املؤسسة التي تقوم بعملية جمع املعلومات   ة التنافسيةفاملؤسسة التي تستعمل اليقظ              

املنافسين والسوق   ط فيه، وهذا على أساس ادهداس ا اددة مسبقا وتحليل تل  عن 
ُ
الذ  تنش

املعلومات وتحويلها إلى أفعال، وتستطيع املؤسسة من خالل اليقظة التنافسية أن تنمي العديد من 

 :خاللمزاياها التنافسية وهذا من 

 التسيير الجيد للوقت؛  •

 الوعي في اتحاد القرارات؛  •

 القاىهم مع زبائنهم ومورديها؛التحسين الدائم في ع •

 . والخدماتتحسين املستمر في السلع لا •

 : اليقظة التكنولوجيا وتنافسية املؤسسة  3.1.3

املؤسسة  تتمكن  التنافسية، فمن خاللها  اليقظة  أنواع  أهم  التكنولوجيا أحد  اليقظة  تعد 

املنتج باستعمال اإل  في مااالت عديدة كتصميم  التسويق من خلق فرص جديدة  عالم اآللي، طرق 

 العصرية عبر االنترنت أو ما يسمى بالتسويق االلكتروني، و يرها من الفرص الجديدة. 

وكذا  و  املؤسسة  طرس  من  ا اققة  االجتهادات  ماموعة  إلى  التكنولوجيا  اليقظة  تشير 

به املستعملة  االوسائل  كل  عن  الكشف  التقنيات دس  ميدان  في  واملستادات  لتطورات 

 في:ومنه فعن اليقظة التكنولوجيا تتمثل  ىهم املؤسسة في الااضر واملستقبل. والتي والتكنولوجيا

o  .جمع املعلومات العلمية التقنية والتكنولوجية 
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o  التكنولوجي.     واإلبداعاالهتمام بالتطوير التكنولوجي 

o التكنولوجيات املتبعة من طرس املنافسين. معرفة التقنيات أو 

امليزة   وتظهر حياة  دورة  من  مرحلة  أخر  عند  تكنولوجيا جديدة  تقديم  إلى  املؤسسة  حاجة 

ة في تاديد  ـــــــالتنافسية من أجل تخفيض التكاليف أو تدعيم ميزة تميز املنتج، بحيث تبدأ املؤسس

تنافسية جديدة وهذا يكون باالعتماد على عملية   زةأو تطوير أو تحسين امليزة الاالية أو تقديم مي

 البحث والتطوير.  

 اإلبـــداع  وامليزة التنافسية للمؤسسة  .4

لقد تزايد االهتمام مؤخرا بعملية اإلبداع )االبتكار( بفعل  دة املزاحمة على املستوى ا الي 

للتميز  والعاملي مصدرا  يعد  أصبح  إ   امل  واالنفراد،  قوية   وأساسانافسين  على  تنافسية  ميزة  لبنا  

 . ودائمة

 اإلبـــداع:تعريف عملية  1.4

االياابية   باملستادات  تتعلق  التي  العملية  تل   بأنه  اإلبداع  املنتاات   والتييعرس  تخص 

ساليع أو آخر يقوم اإلبداع على تحسين اإلنتاو    وبتعبير وكذل  أساليع اإلنتاو،    أنواعها،بمختلف  

حيت أن هذا ادخير هو عبارة عن خلق ش ي  جديد يتم  االختراع من  اإلبداع عن    ويختلفالتنظيم  

القدرات   من  مزيج  هو  اإلبداع  أما  البحث،  طريق  عن  إليه  الخصائص و   واالستعداداتالتوصل 

ة في الشخصية التي إ ا ما وجدت في بيئة مناسبة يمكن أن تؤد  إلى إنشا  أو تكوين وضيفة جديد

 جديد. قائم مسبقا، أو خلق منتج  اإلنتاو أو إحداث تتيير في منتج

 اإلبداع:متطلبات عملية  2.4

ل مواجهتها  املؤسسة  على  يتوجع  التحديات  من  ماموعة  عمليات   طو  نوتطالق  إل توجد 

 : (47، صفحة 2000)عبيدات، على اإلبداع 

 رص أو ادفكار الجديدة. إيااد اآلليات الفعالة للكشف عن الف •

 ا العمال  حاليا. إبداعية للمشاكل التي يعاني منه وضع البرامج الالزمة إليااد حلول  •

 الشرا  لدى العمال .  وإمكانياتوضع آليات متابعة للتتيرات الااصلة في أ واق   •

لعي النمو جي لكل نمط من أنماط التطوير الس  والدخول تحديد وقت التوقف  االنساا    •

 أو الخدمي.

 يلي:حصر مصادر اإلبداع فيما  ويمكن
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 .اكتسا  مهارات أساسية جديدة •

 ، التعلمبممارسة عملية    و ل إمكان البد  بنقل التكنولوجية الجديدة ادجنبية املستحدثة   •

 فرعي. حصيلة التعليم بد ا من التقليد كابتكار  وتراكم

 (: أهمية اإلبداع  التكنولوجي )اآلثار 3.4

ال التكنولوجي  اإلبداع  يكتسبها  التي  االياابية  السمات  اإلبداع   والتعد    إن  فأثار  تحص ى، 

للمؤسسة   التنافسية  القدرة  الجزئي يحسن من  املستوى  املستويات، فعلى  تم على   ومنتمس كل 

القتصادية ومن اوتحقيق التنمية    القتصاد أدا ها وعلى املستوى الكلي يرفع من معدالت النمو ا

 اآلثار اإلياابية لإلبداع ناد: 

إن عملية إدخال فنيات جديدة في عملية اإلنتاو يساهم    النهائية:كلفة  اآلثار على املردودية والت  -أ

أو  تحسينات  كعجرا   التكليف  من  التخفيض  أو  املصنوعة،  الوحدات  عدد  في  الزيادة  أو  الرفع  في 

 ات في املنتاات بشكل  يقلل من التكلفة.  تتيير 

تاات أكثر من أساليع أو فنيات إن هده اآلثار تتعلق باملن  :االستعمالو اآلثار على االستهالك    -ب

هذه  وتدخل  املستهل   سالمة  تضمن  أن  يفترض  السلع  في  والتحسين  التاديد  فعمليتي  اإلنتاو، 

 ادمور كلها في ماال جودة املنتاات

عملية    -ج  على  املؤسسات    التصدير:اآلثار  أدا   قياس  في  إليها  يستند  التي  املعايير  أهم  أحد  إن 

 .على اكبر كمية من العملة الصعبة الاصول  وبالتاليالتصدير،  املعاصرة هي قدرىها على

 في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة  واإلبداعدور اليقظة  .5

 املؤسسة: لتنافسية في تحقيق تنافسية دور اليقظة ا 1.5

للتكنولوجيا  التطور السريع  العالم حاليا كالعوملة،  التي يعرفها  التتيرات الاديثة   لقد أدت 

مو  أ  تعدد  من  أكثر  و  إ ن،  املهم  ومن  املؤسسات  بين  املنافسة  زيادة حدة  إلى  املعلومات،  صادر 

يق اليقظة التنافسية نظرا للمزايا التي تحققها  وقت مض ى أن تحقق املؤسسة لنفسها برنامج لتطب

 هذه ادخيرة لها والتي تتمثل في :

ي املؤسسة، كما تسمح لها  تسمح بمرور جيد للمعلومات عبر مختلف املستويات التنظيمية ف •

 أيضا بمراقبة مستمرة ومتواصلة لبيئتها.

 هها املؤسسة.  تسمح بالتحذير والتنبؤ بالعراقيل املستقبلية التي سوس تواج •
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املالية بتحقيق الوفرة دن املعلومات التي يتم جمعها قادرة على  • تسمح اليقظة من الناحية 

 وتخفيض من كلفته.التحسين من الخصائص التقنية للمنتج جودته 

 . والخدماتالاصول على موارد وافرة من املعرفة والخبرات والتحسين املستمر للسلع  •

سواق وللمنافسين  واكتسا  موقع قوة لطرح سلعها وخدمتها املبتكرة في املعرفة املعمقة لل  •

 السواق.  

 ع مورديها ضمان االستاابة الجيدة لااجيات الزبائن والتحسين الدائم لعالقتها معهم وم •

 : دور اإلبداع في تحقيق تنافسية املؤسسة  2.5

امل لنااح  الرئيس ي  ا ادد  العلمي  والبحث  اإلبداع  ادخيرة يعد  هذه  استمرارية  الن  ؤسسة 

التنافسية،  القوة  اكتسابها  مدى  أخر  وبتعبير  املنافسة،  وجه  في  الصمود  على  بقوىها  مرهون 

بحث والتطوير ستحصل على فوائد مالية معتبرة مقارنة فاملؤسسات التي تنفق كثيرا على ميزانية ال

 ط الصناعة التي تنتمي إليها. بفاعلية مالية اكبر من متوس وتتميز باملؤسسات ادخرى، 

وترقية العنصر   واملواهعيتطلع ضرورة االهتمام بامللكيات    والتميز إن التفوق في املنافسة  

دخالت اإلنتاو )رأس املال، العمالة، املواد الخام، ادمثل مل  وباالستتاللالبشر  وتنمية الكفا ات،  

يرجع بانفرادها بميزة    وهذاالتكاليف،    وبأقلالجودة،    ( بهدس الوصول إلى منتج عاليو يرها  املعرفة

املطورة   أو  الجديدة   تم    وهو املنتاات  ومن  املؤسسة،  تنافسية  عليها  تقوم  التي  ادسس  أهم  أحد 

تاما على املؤسسات حرصا  املطور أفضل، أحسن    تحرص  إنتاجها  يكون  التفوق    ومن  وأرقىأن  تم 

 مزايا تنافسية. وامتال 

أخيرا فعن بنا  املزايا التنافسية يعتمد أساسا على ر بة املؤسسة في صناعة ميزة تنافسية، و 

على  تعتمد  مزايا  هي  التنافسية  املزايا  فان  ومنه  االرتقا   و  والتفوق  التقدم  من  مزيد  تحقيق    و 

 :  (30-29، الصفحات 2004ضير ، )الخ

تحديدوالتعريف االكتشاس   • والدراس  ،  البحث  إليه الخصائص،  يصل  لم  ما  إلى  للوصول  ة 

 اآلخرون وهو أساس صنع امليزة التنافسية.

  ل  من خالل االعتماد على العباقرة وا خترعين.  ويتماالبتكار ملا هو  ير معروس أو مألوس،  •

 إنتاجية وتسويقية وتمويلية فريدة.اإلبداع في التفرد بخصائص  •

 سعرا وأكثر إتاحة.  وأقل وأجودصبح أفضل به لي واالرتقا التطوير ملا هو قائم  •
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 سسة اتصاالت الجزائر( دراسة حالة )مؤ  .6

في  مؤ  رائدة  الجزائر هي مؤسسة  اتصاالت  التكنولوجيا حيث   االتصاالتسسة  والتطبيقات 

هده الدراسة سنتطرق لفرع   وفيوتثمينها في جميع فروعها تساهم في االقتصاد الوطني ونشر املعرفة 

 .املستخدمة والطرق ت ارح اددو بشار ونط 

 الدراسة:مــــجتمع وعـــــينة  1.6

ببشار             التاارية  الوكالة  الجزائر  اتصاالت  بمؤسسة  االستطالعية  الدراسة  و أجريت  هي ، 

سوق  بكا في  تنشط  عمومي  برأسمال  أسهم  اإللكترونية ركة  ات  االتصاالت  وخدمات    .ت 

ت كان  للقانون  ميالدها  في    03/ 2000رسيخا  هيكلة قطاع 2000أوت    05الصادر  بععادة  واملتعلق   ،

بالبريد   خاصة  ادولى  مؤسستين  إلى  القطاع  فرع  والذ   والالسلكية،  السلكية  واالتصاالت  البريد 

الج )اتصاالت  باالتصاالت  خاصة  والثانية  الجزائر(  ه   وتسيرزائر(،  )بريد  الذ   ذوفق  القانون  ا 

 . ونا أساسيا ملؤسسة عمومية اقتصادية  ات طابع تشريعي  ات أسهمأعطاها قان

واقتحمت عالم تكنولوجيا املعلومات  2003جانفي  01بدأت نشاطاىها رسميا ابتدا  من  وقد

 .الخدمات  ونوعيةاملردودية، النااعة  رئيسية:واالتصال بثالثة أهداس 

 مهامها أساسا في: وتتمثل

الرسائل  • الصوت،  وتبادل  بتنقل  تسمح  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  خدمات  توفير 

 .املكتوبة واملعلومات الرقمية املعلومات املرئية والصوتية

 تطوير استتالل وتسير الشبكات العمومية والخاصة لالتصاالت السلكية والالسلكية  •

 :دراسة الـــــميدانيةالطــــريقة املـــــتبعة في الــــ 2.6

فهم    من الدراسة:وب  أسل . أ التنافسية    واإلبداع اليقظة  دور  أجل  امليزة  وتطوير  تنمية   فيفي 

الجزائر   اتصاالت  مصداقية  ولتثمين   مؤسسة  املوضوع  وإعطا   منه املرجو   وادهداسالدراسة  ة 

البحث    الدراسة    في    فقد استخدم العملامنهج  بدراسة طرق  والد  يسمح  لذا  يداني  والتفكير  مل 

في  مامو  املوظفين   من  ماموعة  على  االستبيان  توزيع  طريق  عن  عادة  يتم  والد   ادفراد  من  عة 

 .املؤسسة

   :حدود الدراسة .ب

 تم اختيار مؤسسة اتصاالت الجزائر بوالية بشار  :الحدود املكانية
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للدراسة الزمنية  مدة :الحدود  امليدانية  الدراسة  فترة  م  15استترقت  تم  القيام  يوما  خاللها  ن 

 من تم توزيع االستبيان على عينة ليتم بعد دل  تحصيلها. بزيارة هده املؤسسة و 

متغيرات    3.6 من  متغيرين  بين  العالقة  حول  الفرضيات  اختبار  الـــدراسة  فـــرضيات  اخـــتبار 

 :الدراسة

 تم استخدام  معامل االرتباط بيرسون لقياس درجة االرتباط والتي تعتمد على:

 .ة إحصائية بين متتيرين من متتيرات الدراسةال توجد عالقة  ات دالل :لفرضية الصفريةا

 توجد عالقة  ات داللة إحصائية بين متتيرين من متتيرات الدراسة. :الفرضية البديلة

( فعنه ال يمكن رفض الفرضية α  =  0.05أكبر من مستوى الداللة ) sig  (p-valueإ ا كانت)

ن متتيرين من متتيرات الدراسة، أما إ ا  ال توجد عالقة  ات داللة إحصائية بي    الصفرية، وبالتالي

( )sig(p-value كانت  الداللة  مستوى  من  وقبول  (α  =  0.05أقل  الصفرية  الفرضية  رفض  فيتم 

 الفرضية البديلة القائلة بأنه توجد عالقة  ات داللة إحصائية بين متتيرين من متتيرات الدراسة 

 يات الفرعيةأوال: الفرض

الفرعية   التنافسية  األولى:الفرضية  وامليزة  اليقظة  بين عملية  توجد عالقة  ات داللة إحصائية 

 . سسة اتصاالت الجزائر ؤ مل

ائر ؤ نتائج قياس العالقة بين عملية اليقظة وامليزة التنافسية مل : 1الجدول   سسة اتصاالت الجز

  اليقظة  املستقل  املتتير 

املتوسط  

 الاسابي 

 ير التابع : امليزة التنافسية املتت

اإلرتباط   معامل  R-DEUXقيمة fقيمة العبارات  عدد

 بيرسون 

مستوى  

 الداللة 

06 4.1929 51.836 0.611 0.782 * 0.00 

 SPSSعلى برنامج  باالعتمادإعداد الباحثتين  املصدر :
 (  α =   0.05املعنو  عند مستوى الداللة )  االرتباطتعني *

أن   الجدول  )يبين  يساو   االرتباط  وأ0.782معامل  االحتمالية)(،  قيمة  تساو   sig) ن 

( وهدا يدل على وجود عالقة  ات داللة إحصائية α = 0.05الداللة ) وهي أقل من مستو   (0.000)

مل التنافسية  امليزة  تحقيق   و  اليقظة  عملية  داللة  ؤ بين  مستو   عند  الجزائر  اتصاالت  سسة 

( يشيα  =  0.05إحصائية  التحديد)(كما  معامل  خاصR=0.611ر  إلى  ما  (  تفسر  التي  العالقة  ية 

التنافسية    61.1قيمته   امليزة  في  يتمثل  الذ   التابع  املتتير  من  الااصلة  االختالفات  من   %
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( أكبر من 51.83ا اسوبة ) f من االختالفات تعود إلي متتيرات أخر  ، وقيمة   %38.9سسة، ومؤ لل

يعني رفض F قيمة مما  ا  الجدولية  الفرضية  وقبول  الصفرية  كانت  الفرضية  كلما  حيث   ، لبديلة 

كبيرة كلما كاس االرتباط قو  ويمكن تفسير هذه العالقة بين عملية اليقظة من أجل  R و F قيمة

تحقيق ميزة تنافسية أكبر بين منافسيها ونستنتج من دال  أن املؤسسة تملي اهتماما بشكل كبير 

 بعملية اليقظة . 

الفرعية  الف   -ثانيا   عالق  الثانية:رضية  امليزة توجد  وبين  اإلبداع  بين  إحصائية  داللة  ة  ات 

 سسة اتصاالت الجزائر ؤ التنافسية مل

سسة اتصاالت ؤ قياس العالقة بين عملية اإلبداع وبين امليزة التنافسية مل ج: نتائ2الجدول 

ائر   الجز

املستقل   املتتير 

 اإلبداع

 

املتوسط  

 الاسابي 

 : امليزة التنافسية املتتير التابع 

اإلرتباط   معامل  R-DEUXقيمة fقيمة ات عدد العبار 

 بيرسون 

مستوى  

 الداللة 

06 4.0857 30.576 0.481 0.693 * 0.00 

 SPSSعلى برنامج  باالعتمادإعداد الباحثتين   املصدر:
 (  α =  0.05اإلرتباط املعنو  عند مستوى الداللة )  يتعن*

معا أن  الجدول  خالل  من  )نالحظ  هو  لبيرسون  االرتباط  القيمة 0.693مل  وأن   )

)   sig) ) اليةـــــــــــــــــــــ االحتم الداللة)  0.00تساو   مستوى  من  أقل  وهي   )α  =  0.05 ( أن لنا  يبين  هدا  و 

مل التنافسية  امليزة  وبين  اإلبداع  عملية  بين  إحصائية  داللة  عالقة  ات  اتصاالت ؤ هنا   سسة 

اصية التي تفسر لنا ( إلى الخ R=  0.481تابع كما يشير معامل التحديد )  الجزائر الذ  يعتبر متتير 

بقيمة املئوية  و  48.1النسبة  التابع  املتتير  من  الااصلة  % من االختالفات  51.9% من االختالفات 

 4.13الجدولية التي تقدر بي     F( أكبر من قيمة30.57ا اسوبة ) F تعود إلى متتيرات أخرى، وقيمة

م وقباملستخرجة  الصفرية  الفرضية  رفض  يعني  ل   مما  فيشر  جدول  البديلة،  ن  الفرضية  ول 

كبير ة كلما كانت هنا  داللة إحصائية وتأثير قو  بين عملية اإلبداع و     RوF حيث كلما كانت قيمة

سسة اتصاالت الجزائر وبنا  على دال  يمكن تفسير عالقة االرتباط بين عملية  ؤ امليزة التنافسية مل

للاإلبدا التنافسية  امليزة  و  ال مؤ ع  عينة  أن  يدل  وهدا  اإلبداع  سسة  بعملية  ىهتم  البحث  دراسة  و 

 . العلمي
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العمليات   هذه  كل  تأثير  معرفة  مجتمعة  )اليقظةوألجل  الفرضية   واإلبداع(  بوضع  قمنا 

التالية   ية  وبين امليزة التنافساليقظة واإلبداع  توجد عالقة  ات داللة إحصائية بين   :  الرئيسية 

 .ئر الجزا اتصاالتللمؤسسة 

 وامليزة التنافسية للمؤسسة  واإلبداعنتائج قياس العالقة بين عمليات اليقظة  :3الجدول 

 املتتير املستقل

 واإلبداع  اليقظة

 

املتوسط  

 الاسابي 

 امليزة التنافسية التابع:املتتير 

اإلرتباط   معامل  R- DEUXقيمة fقيمة عدد العبارات 

 بيرسون 

مستوى  

 اللة الد

10 3.970 41.914 0.559 0.748 * 0.00 

 SPSSعلى برنامج  باالعتمادإعداد الباحثتين   املصدر:
 (  α =   0.05املعنو  عند مستوى الداللة )  االرتباط يتعن*

لبيرسون يساو    القيمة االحتمالية    0.559من الجدول أعاله أن معامل االرتباط  ( (sigوأن 

( مس (0.000تساو   من  أقل  )  وهي  الداللة  عالقة  (  α   =0.05توى  هنا   أن  على  يدل  وهدا 

بين   واإلبداع  إحصائية  للمؤسسة  اليقظة  التنافسية  امليزة  مستوى   اتصاالتوبين  عندا  الجزائر 

( إلى خاصية العالقة التي تفسر ما قيمة   R =  0.748داللة إحصائية، كما يشير معامل التحديد )  

من  74.8 الااصلة  االختالفات  من   %( التابع  واملتتير  للمؤسسة(  التنافسية  من  25امليزة   %

املستخرجة من الجدول هي   914.41ا اسوبة هي   F االختالفات التي تعود إلى متتيرات أخرى وقيمة

و نالحظ من   الفرضية البديلة،الجدولية مما يعني  ل  رفض الفرضية الصفرية وقبول     Fأكبر من

وبين امليزة التنافسية اليقظة واإلبداع  تتيرين  دا بين هادين املهذه النتائج أن هنا  ارتباط قو  ج

عمليتي   أن  يفسر   مما  واإلبداعللمؤسسة  في   اليقظة  للمؤسسة  واسعة  قدرات  توفير  على  تعمل 

تميز في اددا  والتفوق والتميز على منافسيها بهدس الربح والبقا  والنمو والتكيف ودل  باستخدام 

يمكنها من تحقيق التميز في املنافسة مقارنة مع   لية عالية ، مارية بكفا ة  وفعااملوارد املادية والبش

 منافسيها في نفس السوق.

 Y=ax+b:هذا املنطلق يمكن صيا ة معادلة االنحدار الخطي كما يليمن 

B   )اليقظة واإلبداع( +a امليزة التنافسية = 

 = امليزة التنافسية  0.798+ )اليقظة واإلبداع(  0.661
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دور فعال في تنمية وتطوير امليزة التنافسية    واإلبداعه لاالة أن لعمليتي اليقظة  ذالقول في ه  يمكن

 .للمؤسسة

 : نتائج الدراسة .7

في   واليقظةتم من خالل ما سبق إعطا  نظرة عن الدور الذ  تلعبه كال من عمليتي اإلبداع  

سة التطبيقية التي تمت على مستوى اتنمية وتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة وهدا من خالل الدر 

 مؤسسة اتصاالت الجزائر حيث ظهرت النتائج التالية:

 وجود عالقة ارتباط قوية بين عملية اليقظة وتنمية امليزة التنفسية للمؤسسة  •

 وجود عالقة ارتباط قوية بين عملية اإلبداع وتنمية امليزة التنفسية للمؤسسة  •

هنا  أثر إياابي لتطبيق عمليتي اإلبداع واليقظة في   اعتمادا على ما سبق يمكن القول أن

هده  بينت  كما   ، الدراسة  عليها  أجريت  التي  للمؤسسة  التنافسية  امليزة  وتطوير  وتحسين  تنمية 

الدراسة أن لعملية اليقظة دور أساس ي في بقا  املؤسسة على استعداد في مواجهة أ  خطر مفاجئ  

م بالتتيرات الداخلية والخارجية التي قد تحصل للمؤسسة ،  ئكما تمكنه أيضا بالبقا  على إطالع دا

تحقيق  من  يمكنها  ادخيرة  بهده  املؤسسة  اهتمام  أن  بحيث  إلبداع  لعملية  بالنسبة  الش ي   نفس 

التقدم و الريادة في ماال نشاطها مقارنة مع منافسيها وهدا ما يكسبه ميزة التميز  و التفوق على  

 منافسيها.

 خاتمة:  .8

ما  من وتحديد   خالل  ميزاىها،  مختلف  وعرض  املؤسسة  تنافسية  مفهوم  عرض  تم  سبق 

لربحية  ادقوى  ا ادد  هو  ليس  الصناعة  هيكل  أن  واضاا  أصبح  منها،  تستقطع  التي  املصادر 

املؤسسة وقوة تنافسيتها، بل وجع البحث عنه داخل املؤسسة وخارجها وهذا من خالل مواردها 

 ل التطورات التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم حاليا. ة ومن خال الخاصة وكفا ىها ا اوري

كما يظهر جليا أن امليزة التنافسية التي تستند اليوم على وفرات الحجم وإإلنتشار الواسع في 

و   التنوع  و  االبداع  على  تستند  التي  التنافسية  للميزات  ا جال  لتفسح  تتراجع  سوس  ادسواق، 

لى ا  لعالية والتي لها القدرة على تلبية الطلع في الوقت املناسع باالضافةونة والجودة االسرعة واملر 

اإلبداع والبحث العلمي يعد ا ادد الرئيس ي لنااح املؤسسة الن استمرارية هذه ادخيرة مرهون   أن

فاملؤس التنافسية،  القوة  اكتسابها  أخر مدى  وبتعبير  املنافسة،  في وجه  الصمود  على  سات  بقوىها 
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كثيرا على ميزانية البحث والتطوير ستحصل على فوائد مالية معتبرة مقارنة باملؤسسات    التي تنفق

 . ادخرى 

 قائمة املراجع .9

 غة العربية: قائمة املراجع بالل 1.9

التااريةأ،   .ع ,ادسود • العلوم  في  ماجستير  في  (رسالة  تنافس ي  كامتياز  الخدمات  جودة 

 .لجزائر املعهد الوطني للتاارة ا،املؤسسات الخدمية ، رسالة  ير منشورة 

ماموعة النيل العربية، الطبعة     :مصر   .صناعة املزايا التنافسية .(2004) .أ  .م ,خضير  ال  •

 .ادولى

دور التسيير الفعال ملوارد وكفا ات املؤسسة في تحقيق امليزة التنافسية  .(2004) .ا  ,الداو   •

ال الكفا ات  و  املعرفة  اقتصاد  في  االندماو  فرص  و  البشرية  التنمية  ى  ملتق .بشرية، حول 

 .جامعة ورقلة , دولي

 .دار  ريع للنشر :القاهرة .إدارة املوارد البشرية اإلستراتياية  .(2001) .ع ,السلمي •

العوملة .(2008) .ع ,السلمي • عصر  في  اإلدارية  للطباعة  :القاهرة .السياسات  دار  ريع 

 .والنشر

 .نشرالجامعية للالدار  :مصر .اإلدارة اإلستراتياية  .( 2004 ) .ن ,العارس •

للتاارة .ع ,العالو   • العليا  التسويقية  .(رسالة دكتوراه املدرسة  دراسة حول االستراتيايات 

 .الجزائر  (للمؤسسة العمومية االقتصادية في محيط تنافسيي

التطبيقي  إلسكندرية) .2000)س ,الناار • الترويج  و  املنافسة  لتحسين  :،  الشركات  آليات 

 .امعة للنشرسة  با  الجمؤس .املراكز التنافسية

 .دار وائل للنشر  :ادردن .تطوير املنتاات الجديدة  .(2000) .إ .م ,عبيدات •

للتاارة،  ل ,عمر • العليا  املدرسة  دكتوراه  التسويقية  .(رسالة  االستراتيايات  حول  دراسة 

 .الجزائر (للمؤسسة العمومية االقتصادية في محيط تنافسيي 

 ة املراجع باللغة األجنبية: قائم 2.9

•  Bergeron, P. (2009). Observations sur le processus de veille et les obstacles à sa 

pratique dans l'organisation . (argu. Vol 24 ,n°3 ) . 
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Abstract:  

This research paper aims to shed light on the effects of the  COVID-19 

pandemic on the oil market by using three Basic indicators: global oil 

demand, oil stock and oil price. This research aims to know  global oil market 

conditions in the shadow of coronavirus (COVID-19), by relying on the 

descriptive analytical approach. It was found that this virus has reduced the 

demand for crude oil, which in turn caused the deterioration of prices to 

record levels . 

Keywords: Oil markets; Oil prices; Supply and demand; COVID-19. 

JEL Classification Codes : D40, P42, E23   
 

_____________ 

Corresponding author: Sidi Amor Rezka, sidiomar.rezka@gmail.com 

 

1. INTRODUCTION 

The world, during this time, is going through an exceptional situation. 

In light of the spread of the Corona virus, the global economy was affected 

and global supply chains  and international trade movement were disrupted, 

both of which cause a state of uncertainty. This virus has become an 

economic shock that propagated mainly through global demand and supply 

channels in addition  to oil markets and the impact of the collapse of oil prices. 

From that, we can ask the following question: What is the impact of the 

Corona virus on global oil markets and global companies? 

Historically, the global oil prices have been subject to a great deal of 

volatility from any financial crisis (1929 and 2006) until massive pandemics 

mailto:sidiomar.rezka@gmail.com
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(1920 and 2020). Different historical events depict the trend of global oil 

prices from the last two centuries. We can observe that the COVID-19 crisis 

caused a global oil prices disruption, from US$17 in 19 April 2020 to -US$35 

in 20 April 2020 (Estrada, 2020).     

2. Literature review on the oil market 

The global oil market is the most important of the world energy markets 

because of oil’s dominant role as an energy source. Understanding how it 

works will also shed light on the functioning of energy markets more 

generally. What does it mean to say that there is a global market in energy? 

Fundamentally, oil is a commodity, and contracts for its supply are usually 

traded through commodity exchanges such as the New York Mercantile 

Exchange and the Intercontinental Exchange (mouawad & Timmons, 2006)  

The Pandemic (COVID-19) eruption has brought fear and uncertainties 

for culture, societies, and businesses all over the world and the oil industry is 

not exceptional. The Pandemic has exhausted the oil industry, what it has 

done which was never seen in recessions, financial crashes, and wars had 

failed to do yet. The disruption caused by coronavirus has brought significant 

decline in demand and supply and prices in the energy sector around the 

world (Shaikh, Manzoor, Fida , Altaf , Arman , & Javed , 2020)  

2.1 Global oil market conditions before the emerging of corona virus 

pandemic 

Before the emergence of the Coronavirus, the global oil market 

witnessed an increase in the level of demand and supply. 

Fig.1. Changes in oil prices over 20 years 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

Source: (Tidjani & Sediki, 2020) 
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For 20 years, oil prices experienced several shocks; however, the price 

drop at this time occurred in response to the halt in global oil demand, which 

is due to the impact of this Corona virus on the global economy.  

2.2 Global oil market conditions under the emerging corona virus 

pandemic 

Fig .2. trends in the world oil price in covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: (opec, 2020) 

 

We are witnessing an unprecedented collapse in the oil market. In 20 

April 2020, oil price falls due to the uncontrolled COVID-19 crisis 

worldwide. The subsequent 22 April 2020, OPEC led to a contraction of the 

oil production to pull up again the world oil price to US$15. The decline of 

oil demand worldwide, partly due to a world massive quarantines and a huge 

reduction in the massive consumption of products and services, pushed down 

the world oil prices until red numbers (negative). The main reason why world 

oil price drops too much in 20 April 2020 was the massive increment of 

COVID-19 cases, especially in the United States (800,000 infected cases and 

40,000 deaths), Europe (600,000 infected cases and 80,000 deaths), Asia 

(300,000 infected cases and 50,000 deaths) according to WHO (2020). 

Between 20 April 2020 and 21 April 2020, the prices of oil drop to negative 

prices rapidly due to labor mobility like lockdown –quarantines- 

systematically, the industrial plants were closed (U.S., China, Asia, Europe), 

the massive tourism contraction, less demand of massive transportation 

services (airways, cruisers, and railways), and the stagnation of a large 
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number of construction projects. Until now, the global oil demand cannot 

show some recovered in line until the vaccination and quarantine stops in the 

large economies around the world simultaneously. 

In April 2020, the global oil prices hit negative values two times in the 

same month between -US$35 (20/4/2020) and -US$6 (21/4/2020) according 

to OPEC for the first time since the great recession of year 1929. (Estrada, 

2020, p. 2)  

The unprecedented drop in crude oil to $ 0 does not mean the end of 

black gold, but presents a significant risk according to OCBC Bank Research. 

For some researchers, the negative price does not reflect the full state of the 

world market. June futures will rebound slightly despite the storage problem 

and weak demand. Moreover, the situation was provoked by uninitiated oil 

market speculators, who were forced to liquidate their positions at all costs. 

Thus, the risk of contagion to other markets will be limited. Negative 

prices only occurred on the May contract and are only for very thin trading 

volumes. As we write these lines, the oil price curve has reversed slightly as 

the WTI contract that traded at the market open at 0.56$ rebounded 103% to 

return to $ 1.38. However, this episode will have important repercussions, 

both psychological and on the functioning of the market, in the short and 

medium term. (Youcef, 2020) 

3. The economic impact of Coronavirus on oil Industry 

3.1 Global oil demand 

Following this sharp drop in demand due to the health crisis, the 13 

members of OPEC, which represent nearly 80% of the world's oil reserves, 

agreed to reduce production to ensure some price stability. (Belaid, 2020) 

The Corona crisis has caused an unprecedented global shutdown in human 

history, according to which all sources of energy consumption have been 

disrupted. Here we are talking about the disruption of air navigation and 

transportation due to the embargo, especially since the transportation sector 

accounts for about 60 percent of this global oil consumption. The 

expectations of oil demand have become more pessimistic because of the glut 

in the oil markets. 
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Fig .3. Global oil demand impact analysis COVID-19 

 

 

 

 

Source: (Shaikh, Manzoor, Fida , Altaf , Arman , & Javed , 2020, p. 5) 

 

We notice from the figure 3 that global demand has seen a decline due 

to Coronavirus  by 25 million barrels in April 2020. The decrease by 25% is 

because of the shutdown of the global economy, to return the demand to the 

levels of 90 million barrels. 

3.2 Global oil stock:  

Fig .4. Global oil stock 2019-2020 

Source: (Oapec, 2020) 
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Commercial stocks for the month of June 2020 increased significantly 

to 34 m/b, which led to the collapse of the oil market due to the closure of 

the global economy and the disruption of the supply chain. All of which was 

caused by the outbreak of the Corona virus. The figure shows that 

commercial stocks are the most affected due to its direct impact on oil prices.   

4. The impact of the Corona virus on oil companies 

Covid-19 illness has halted global travel and has reduced manufacturing 

production, which shows less demand for fossil fuels; consequently, prices 

collapsed. It is very common today to hear a reality that there is insufficient 

storage capacity for oil right now. Drillers are putting down gears and shut-

in the oil wells at anxious speed in connection to a well drop in oil price due 

to the current pandemic of coronavirus, so oil reserves may never recover 

again at the same pace and intensity. (Messler, 2020).  

Oil companies incurred huge losses in light of the decline in oil prices 

as these companies reduced their investment spending, which was done to 

reduce costs resulting from the effects of the Coronavirus. 

Fig. 5. Recent developments in the global oil market 

 

 

Source: (Gaid, 2020) 
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The global economic environment and the repercussions resulting from 

the spread of the Corona virus  developments in the international oil markets 

affected countries' economic activity. The global oil market witnessed 

several fluctuations due to the outbreak of Covid-19, which led to an 

imbalance between demand and supply. It necessitated forcing oil-producing 

countries to find immediate solutions to stop the deterioration of oil prices. 

As a result, OPEC agreement aimed at reducing oil production in order to 

stabilize oil markets and price improvement. 

5. CONCLUSION 

The global oil market is going through a three-dimensional problem: 

Excess in the exhibition, reduction of demand and the piling of stocks, which 

led to the existence of uncertainty in the oil market 

• Low oil prices lead to reduced investments in the oil industry; 

• Oil markets are recovering in the form of the letter W, meaning that it 

is very volatile; 

• Coronavirus has had a major impact on oil demand, which resulted in a 

surplus situation in the oil market; 

• Oil investments should be encouraged in order to maintain the stability 

of the oil market; 

   We offer two main recommendations: 

• Maintaining stability in oil markets By encouraging investment in the 

oil secto;r    

• Intensifying efforts of all oil producers to stabilize oil prices. 
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