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 انتُىٌع االقتصبديوتحذٌبد انطٍبحخ انخضراء 

 
 زثشً َىال                   عثًبًَ أٍَطخ       ثىيعسح حهًٍخ         

  

 

 : انًهخض

ضغ٤ِو جُنٞء ػ٠ِ دٝس جُغ٤حقس جُخنشجء ك٢ ضلؼ٤َ جُ٘ؾحه جالهطقحد١ ٝجالؾطٔحػ٢، ذحػطرحسٛح ضٜذف ٛزٙ جُٞسهس ئ٠ُ        

 .جُ٘حمرسٔٞجسد ٛزٙ جُ أعؼحسٝٓٞجؾٜس جُطزذزذحش ك٢  خحفس جُ٘لط٢ٓقذس ذذ٣َ ُط٣ٞ٘غ جالهطقحد 

أفركص ضٔػَ قِوس ٝفَ ذحٕ جُغ٤حقس ذقلس ػحٓس ٝجُغ٤حقس جُر٤ث٤س ًؾٌَ ٖٓ أؽٌحُٜح  ٝضٞفِ٘ح ٖٓ خالٍ ٛزج جُركع     

خِن جُػشٝز ٖٓ ؾٜس أخشٟ، ٓٔح ٣طٞؾد  دٝسٙ، ٝهطحع  ٖٓ ؾٜس  جُٔكحكظس ػ٠ِ جُر٤ثس ذ٤ٖ جالعطػٔحس جُغ٤حق٢ ٝمشٝسز

مشٝسز جالٛطٔحّ ذحُوطحع جُغ٤حق٢ أًػش ُطكو٤ن جألٛذجف جُٔشؾٞز ٓ٘ٚ، ذحػطرحسٙ  ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُلحػ٤ِٖ ك٢ جُذُٝس ُإلعشجع ئ٠ُ

 ٝضكو٤ن جُطٞجصٕ جالهطقحد١.خحفس حش جُط٢ هذ ضغْٜ ك٢ ض٣ٞ٘غ جهطقحد٣حش جُذٍٝ جُ٘لط٤س ٖٓ أْٛ هطحػحش جُخذٓ

 .ط٣ٞ٘غ جالهطقحد١جُ، جُغ٤حقس،جُغ٤حقس جُخنشجءانكهًبد انًفتبحٍخ: 

 

Green tourism and the challenges of economic diversification 
 

Abstract     This paper aims to shed light on the role of green tourism in activating economic 

and social activity, as an alternative source for diversifying the economy, especially oil, and 

facing fluctuations in the prices of these depleted resources.We have reached through this 

research that tourism in general and environmental tourism as a form has become a link 

between tourism investment and the need to preserve the environment on the one hand, and its 

role sector is creating wealth on the other hand, which requires all actors in the state to 

accelerate the need to pay more attention to the tourism sector To achieve the desired goals, as 

it is one of the most important services sectors that may contribute to diversifying the 

economies of oil states in particular and achieving economic balance. 

Key words: tourism, green tourism, economic diversification. 

 يقذيخ:

٣ٌطغ٢ ٓٞمٞع جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ٌٓحٗس ٛحٓس ك٢ جالهطقحد٣حش جُش٣ؼ٤س جُط٢ ضؼطٔذ ذذسؾس ًر٤شز ػ٠ِ ٓ٘طؽ ٝجقذ 

ك٢ ػ٤ِٔس جُطقذ٣ش ًٝزج جالػطٔحد ػ٤ِٜح ًٔٞسد أعحع٢ ك٢ ض٣َٞٔ ج٤ُٔضج٤ٗس، كحالػطٔحد ػ٠ِ ٓٞسد ٝجقذ ًٔكشى ُِ٘ٔٞ 

ح جٗخلنص أعؼحس ٛزج جُٔ٘طؽ ك٢ جألعٞجم جُؼح٤ُٔس. ئٕ جػطٔحد ٛزٙ جالهطقحد١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼشهَ أٝ ٣ٞهق ػؿِس جُط٤ٔ٘س ئرج ٓ

جالهطقحد٣حش ػ٠ِ ٓٞسد ٝجقذ ُْ ٣ٌٖ جخط٤حسج ذَ ًحٗص ٓؿرشز ػ٠ِ رُي ٝكن ٓرذأ جُطخقـ ٝٗٔو ضوغ٤ْ جُؼَٔ جُذ٢ُٝ 

حفس ك٤ٔح ٣طؼِن ٝٓذٟ ٝكشز ٛزش جُٔٞسد ك٢ ضِي جُذٍٝ، ئر جؿِد ٛزٙ جُذٍٝ ضطٔطغ ذ٤ٔضز ٗغر٤س ك٢ ئٗطحؼ ٛزج جُٔٞسد خ

ٖٓ خالٍ ٓح عرن ٗؿذ ذإٔ غشجء ٛزٙ جُذٍٝ ذحُػشٝجش جُرحه٤٘س ٛٞ ٗؼٔس ػ٤ِٜح )ك٢ قحُس جسضلحع أعؼحس ٛزٙ  .ذحُػشٝجش جُرحه٤٘س

جُػشٝجش ك٢ جألعٞجم جُؼح٤ُٔس(، ٌُٖٝ ٣قرف ٗؤس ػ٘ذ جٗخلحك جألعؼحس ٝرُي ُؼذّ ٝؾٞد جُرذ٣َ ك٢ ٛزٙ جُكحُس، ُٝزُي 

ض٣ٞ٘غ ٤ٌَٛ جهطقحد ٛزٙ جُذٍٝ قط٠ ال ٣رو٠ جهطقحدٛح ٓشضرو ذطوِرحش أعؼحس ٛزٙ جُٔ٘طؿحش جُش٣ؼ٤س ك٢ ٝؾد جُطل٤ٌش ك٢ 

 .جألعٞجم جُؼح٤ُٔس

 ؟جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ئٗؿحـ ع٤حعس  إٔ ضغحْٛ ك٢ غ٤حقس جُخنشجءُِ: ٤ًق ٣ٌٖٔ  ٝجُغإجٍ جُز١ ٣ٌٖٔ هشقٚ

  :حٝس ست٤غ٤سُإلؾحذس ػ٠ِ ٛزٙ جإلؽٌح٤ُس هغٔ٘ح ذكػ٘ح ئ٠ُ غالغس ٓك 

 .ه٤حعٚٓإؽشجش أ٤ٔٛس جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ٝ أوال:

 .جُغ٤حقس ٝأ٤ٔٛس جُغ٤حقس جُخنشجء ثبٍَب: 

 جُؿٜٞد جُذ٤ُٝس ُطلؼ٤َ جُغ٤حقس جُخنشجء.ثبنثب: 

 أهًٍخ انتُىٌع االقتصبدي ويؤشراد قٍبضه أوال:
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جُؼحٓس ٖٝٓ غْ ضكو٤ن جألٛذجف جُط٢ ئٕ أ٤ٔٛس ٝمشٝسز جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ضٌٖٔ ك٢ ضكو٤ن جالعطوشجس ُِٔٞجصٗس 

ٝمؼص ٖٓ أؾِٜح، ٝرُي ٖٓ خالٍ ضلؼ٤َ ٓخطِق جُوطحػحش جإلٗطحؾ٤س ، ًزُي ٣إد١ ئ٠ُ ضؾؿ٤غ ض٘ل٤ز جُخطو جُٔغطور٤ِس ٝرُي 

ٖٓ خالٍ ضٞك٤ش ٓح ٣كطحؾٚ جُطخط٤و ٖٓ خرشجش ٓك٤ِس ٝأؾ٘ر٤س ٝٓإعغحش ئدجس٣س ٝذ٤ثس جؾطٔحػ٤س ٝؿ٤شٛح، ػٖ هش٣ن ضٞك٤ش 

 .جُالصٓس ُزُي جألٓٞجٍ

 

 : أَىاعه، ذافه يفهىو انتُىٌع االقتصبدي، أه .1

ػحدز ٓح ضؾٜذ جُرِذجٕ جُٔقذسز ُِ٘لو ذقٞسز ػحٓس ذؼذ ٗٔٞ فحدسجضٜح )جُ٘لط٤س( ضوِرحش جهطقحد٣س ؽذ٣ذز ضطٔػَ ك٢ 

 ج٤ٜٗحس جُ٘ٔٞ ك٢ ٓشقِس ٓح ذؼذ جُطلشز جُ٘لط٤س، ٓٔح ٣إد١ ئ٠ُ سًٞد ه٣َٞ جألٓذ .

ٝػ٠ِ ٛزج جألعحط ٣٘رـ٢ ػ٠ِ ًَ دُٝس س٣ؼ٤س عٞجء ًحٗص ضؼطٔذ ػ٠ِ جُ٘لو أٝ جُـحص أٝ ػ٠ِ ؿ٤شٛح ٖٓ جُٔٞجسد، إٔ        

ضؼَٔ ػ٠ِ ض٣ٞ٘غ ٓقحدس دخِٜح ٝرُي ذطلؼ٤َ هطحػحش أخشٟ، ػ٠ِ إٔ ال ٣ؼطٔذ ػ٠ِ ٛزج جُوطحع ذؾٌَ ٓ٘لشد، ُطؿ٘د 

 ٔحدٙ ػ٠ِ ٓٞسد ٝجقذ.جُٔؾحًَ ٝجُٔخحهش جُط٢ ضق٤د جالهطقحد ك٢ ظَ جػط

 : حد١ ضؼحس٣ق ًػ٤شز ٝٓطؼذدز، أٜٛٔحُِط٣ٞ٘غ جالهطق: . يبهٍخ انتُىٌع االقتصبدي1.1

جُٔك٤ِس ذٔح ٣ٌلَ  جإلٗطحؼجعطـالٍ ًحكس جُٔٞجسد ٝهحهحش  ئ٠ُجٗٚ جُؼ٤ِٔس جُط٢ ضؾ٤ش  ػ٣٠ِؼشف جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١  -

جُٔك٢ِ ػ٠ِ جُغٞم جُذجخ٢ِ، ٝك٢  جإلٗطحؼذِٞؽ ٓشقِس ع٤طشز ضكو٤ن ضشجًْ ك٢ هذسجش هحدسز ػ٠ِ ض٤ُٞذ ٓٞجسد ٓطؿذدز، ٝ

، ق٤ع ٣ؼذ جُط٣ٞ٘غ ٖٓ جأل٣ُٞٝحش جُط٢ ضطشؾْ جالٛطٔحّ ذغذ ٓ٘حذغ جُطخِق ٝجُطرؼ٤س جُٔلشهس ٓشجقَ ٓططح٤ُس ض٣ٞ٘غ جُقحدسجش

  (221، فلكس 1987)عطرحٗٞف،  ٝجالػطٔحد٣س جُٔغطٔشز ػ٠ِ جُخحسؼ.

ًزُي ٣ؼ٢٘ "ئ٣ؿحد ٓقحدس ئمحك٤س ؿ٤ش ٗلط٤س ُِؼِٔس جألؾ٘ر٤س ٝإل٣شجدجش جُٔٞجصٗس جُؼحٓس ٝك٢ رجش جُٞهص خِن  -

ٓقحدس ٓغطذ٣ٔس ُالعطخذجّ ك٢ جُوطحػحش جإلٗطحؾ٤س/جُخذ٤ٓس العط٤ؼحخ جألػذجد جُٔط٘ح٤ٓس جُذجخِس ُغٞم جُؼَٔ، ذؼ٤ذَج ػٖ 

٠ِ جٗٚ " جُشؿرس ك٢ ضكو٤ن ػذد جًرش ُٔقحدس جُذخَ جُشت٤غس ك٢ جُرِذ ، جُط٢ ٖٓ جالعطخذجّ جُك٢ٌٓٞ " . ٣ٝؼشف أ٣نح ػ

ؽحٜٗح إٔ ضؼضص هذسجضٚ جُكو٤و٤س مٖٔ ئهحس جُط٘حكغ٤س جُؼح٤ُٔس ، ٝرُي ػرش ٓكحٝالش سكغ جُوذسجش جإلٗطحؾ٤س ك٢ هطحػحش 

ٝٛٞ ٣وّٞ ػ٠ِ جُكحؾس ئ٠ُ جالسضوحء  ٓط٘ٞػس ، دٕٝ ئٕ ٣وطن٢ جألٓش إٔ ضٌٕٞ ضِي جُوطحػحش رجش ٤ٓضز ض٘حكغ٤س ػح٤ُس ،

      )جُؿرٞس١( ." ذٞجهغ ػذد ٖٓ ٛزٙ جُوطحػحش ضذس٣ؿ٤حً ُطٌٕٞ ذذجتَ ٣ٌٖٔ إٔ ضكَ ٓكَ جُٔٞسد جُٞق٤ذ

ذك٤ع ط٣ٞ٘غ ٤ٌَٛ جإلٗطحؼ ٝخِن هطحػحش ؾذ٣ذز ُٓٞذز ُِذخَ ٣ُؼشف جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ػ٠ِ جٗٚ : " ػ٤ِٔس ضٜذف  -

 ٣٘خلل جالػطٔحد ج٢ٌُِ ػ٠ِ ئ٣شجدجش جُوطحع جُشت٤غ٢ ك٢ جالهطقحد، ئر عطإد١ ئ٠ُ سكغ ٓؼذالش جُ٘ٔٞ ك٢ جألؾَ جُط٣َٞ.

 )ُِطخط٤و، جُطؼش٣ق ذٔلّٜٞ جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ٝأٛذجكٚ ٝٓكذدجضٚ(

ٖٓ ٗغرس جُٔخحهش جالهطقحد٣س، ٝسكغ جُو٤ٔس جُٔنحكس كحُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ٛٞ ع٤حعس ض٣ٞٔ٘س ضٜذف ئ٠ُ جُطو٤َِ  -

ٝضكغ٤ٖ ٓغطٟٞ جُذخَ، ٝرُي ػٖ هش٣ن ضٞؾ٤ٚ جالهطقحد  ٗكٞ هطحػحش أٝ أعٞجم ٓط٘ٞػس أٝ ؾذ٣ذز ٝذٔؼ٠٘ أخش ٣وقذ ذٚ 

 ٤س .ض٣ٞ٘غ ٓقحدس جُ٘حضؽ جُٔك٢ِ جإلؾٔح٢ُ، أٝ ض٣ٞ٘غ ٓقحدس جإل٣شجدجش ك٢ جُٔٞجصٗس جُؼحٓس، أٝ ض٣ٞ٘غ جألعٞجم جُخحسؾ

  (18ٙ، فلكس  1436)جُخط٤د، 

 

  :أًَبط انتُىٌع االقتصبدي  .2.1

٣ٌٖٔ جُط٤٤ّٔض ذ٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ جُط٣ّٞ٘غ جالهطقحد١،  كوذ ٣ٌٕٞ جُط٣ّٞ٘غ  ك٢ جُٔ٘طؿحش، ٝرُي ذؿؼَ ج٤ٌَُٜ جإلٗطحؾ٢ 

جهطقحد٣س ػش٣نس ٝأهَ جػطٔحدج ػ٠ِ ػذد ه٤َِ ٖٓ جألٗؾطس، ًٔح ٣ٌٖٔ )جُق٘حػ٢( جُٔك٢ِ ُذُٝس ٓح أًػش ض٘ٞػح، ٝرٝ هحػذز 

ئضرحع ع٤حعس ض٣ٞ٘غ ُألعٞجم، ػ٠ِ فؼ٤ذ جُقحدسجش، جُط٣ٞ٘غ هذ ٣ٌٕٞ قٍٞ ضٞع٤غ عِس  فحدسجش جُرِذ ٝ/أٝ دخٍٞ أعٞجم 

  (Organization, 2015, pp. 3-8) ؾذ٣ذز ُِطّقذ٣ش ذٞؾٚ ػحّ. :

جُق٘حػ٢(  ضكو٤وح ٌُٔحعد جإلٗطحؾ٤س، ذٜذف جالعطؼحٗس ذٜح ُِكذّ ٖٓ جالػطٔحد ػ٠ِ ع ٣ؼطرش ض٣ٞ٘غ ج٤ٌَُٜ جإلٗطحؾ٢ )ق٤

أٗؾطس  دٕٝ جألخشٟ ك٢ جُ٘ؾحه جإلٗطحؾ٢، ًٔح ٣غٔف جُط٣ّٞ٘غ جإلٗطحؾ٢ ػ٠ِ ضشه٤س ج٤ٌَُٜ جإلٗطحؾ٢ ئ٠ُ ٓغط٣ٞحش أػ٠ِ ٖٓ 

ح ض٣ٞ٘غ جألعٞجم، ٣ٔػَّ جُٞفٍٞ ئ٠ُ أعٞجم ؾذ ّٓ ٣ذز ذٔ٘طؿحش ؾذ٣ذز  كشفس ُِذُّٝس ٖٓ ضكو٤ن جُطٌُّ٘ٞٞؾ٤ح ٝجُٜٔحسجش، أ

هذسجش ض٘حكغ٤س ف٘حػ٤س، ذٌغد ٜٓحسجش ضٌُ٘ٞٞؾ٤س، ٝئٗؾحء ه٘ٞجش ضغ٣ٞن جُط٢   ضغطذػ٢ كطف ٓ٘حكز ضقذ٣ش٣س ٓكطِٔس،  

ع أعٞجم جُٔإعغس جُٔغطٜذف جُُٞٞؼ ئ٤ُٜح ًِٔح صجدش هذسضٜ٘ح جُطّ٘حكغ٤س جُذ٤ُّٝس.     ّٞ  ٝذحُطّح٢ُ ًِٔح صجد ض٘

 غ جُؼٔٞد١ ًٔح ٣ٞمكٚ ؼل جُذّسجعحش هغٔص جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ئ٠ُ ٗٞػ٤ٖ ٛٔح جُط٣ٞ٘غ جألكو٢ ٝجُط٣ٞ٘ٛ٘حى ذ
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 : جُؾٌَ جألض٢

 : تقطًٍبد انتُىٌع االقتصبدي 1انشكم رقى 

 

 

  

  

 ٛٞ جعطخذجّ ٓخشؾحش انتُىٌع انعًىدي :            خِن كشؿ ؾذ٣ذز ٛٞانتُىٌع األفقً :                

 ُطٌٕٞ ٓذخالش ُ٘ؾحه أخش ٗؾحه ُٔ٘طؿحش ؾذ٣ذز                                                        

 

                               

-ؿالخ كحضف ٝآخشٕٝ،" جُغ٤حعحش ٝجُطؿحسخ جُذ٤ُٝس جُشجتذز ك٢ ٓؿحٍ جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ قحُس ')ٓح٤ُض٣ح  :انًصذر

 .82ؿ   2017جٌُٔغ٤ي( ، ٓؿِس جهطقحد٣حش جُٔحٍ ٝجألػٔحٍ،ٓحسط  -جٗذ٤ٗٝغ٤ح

 

لو، أٓح جُط٣ٞ٘غ ق٤ع ٣وقذ ذحُط٣ٞ٘غ جألكو٢، ضٞص٣غ جالعطػٔحس ػ٠ِ أدٝجش ٖٓ ٗلظ جُلثس، ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ هطحع جُ٘

، 2013)ُضػش،  جُؼٔٞد١ آٝ جُشأع٢ ك٤طِن ػ٠ِ ضٞص٣غ جالعطػٔحس ػ٠ِ هطحػحش ٓط٘ٞػس ًحُضسجػس ٝجُق٘حػس ٝجُخذٓحش .

  (15فلكس 

  :أضجبة وأهذاف انهّدىء نطٍبضخ انتُىٌع االقتصبدي .3.1

 جهطقحد١ ٖٓ جهطقحد ألخش ٖٝٓ دُٝس ألخشٟ.ضخطِق دٝجػ٢ ٝأٛذجف ضر٢٘ ع٤حعس ض٣ٞ٘غ 

 

 

   :أضجبة انهّدىء إنى ضٍبضخ انتُّىٌع االقتصبدي .أ 

ٛ٘حى أعرحخ ػذ٣ذز ضذػٞ جُذٍّٝ خحفس جُط٢ ٣شضٌض جهطقحدٛح ػ٠ِ جُٔكشٝهحش ًٔٞسد ٝق٤ذ ك٢ ع٤حعحضٜح جُطّؿحس٣س، ئ٠ُ 

جُِّؿٞء ُٔكحُٝس جُطخ٢ِّ ػٖ ع٤حعس جالػطٔحد جُٔلشه ُٔحدز أ٤ُٝس ٝجقذز ٝهطحػح ٝجقذج،سؿْ ضٞكش هطحػحش أخشٟ ٣ٌٖٔ 

 ض٘ؾ٤طٜح ذحُٔٞجصجز ٓغ هطحع جُّ٘لو . 

َّ ٓكَ جُٞجسدجش، -جُططٞسجش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س .  -ظٜٞس ٓ٘حكغ٤ٖ ؾذد.  -ٔ٘حكغس ك٢ جألعٞجم . ص٣حدز جُ -  ئ٣ؿحد ذذجتَ ضك

 .طحػحش جُشت٤غ٤س ك٢ ض٣ٌٖٞ جُّ٘حضؽٝجالػطٔحد ػ٠ِ جُو

  :أهذاف ضٍبضخ انتُىٌع االقتصبدي .خ 

  (15، فلكس 2013)ُضػش، : ٣ٌٖٔ ضِخ٤ـ جألٛذجف جُشت٤غ٤س ُِط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ك٢ ٓح ٢ِ٣ 

: ضكغ٤ٖ ٝمٔحٕ جعطٔشجس ٝض٤شز جُط٤ٔ٘س ٖٓ خالٍ ضط٣ٞش هطحػحش ٓطؼذدز ٤ٔس ٝضط٣ٞش جُوطحػحش ؿ٤ش جُ٘لط٤سض٘ -

جإلؾٔح٢ُ  ٝٓط٘ٞػس ًٔقذس ُِذخَ ٝجُّ٘وذ جألؾ٘ر٢ ُٝؼحتذجش ج٤ُٔضج٤ٗس جُؼحٓس، ٝسكغ ه٤ٔطٜح جُٔنحكس ك٢ جُ٘حضؽ جُٔك٢ِ

 .عطػٔحس ك٤ٜحٝضؾؿ٤غ جال

ضؼض٣ض دٝس جُوطحع ُخحؿ ك٢ جُ٘ؾحه ك٢ جُ٘ؾحه جالهطقحد١: ض٤ٌٖٔ جُوطحع جُخحؿ ٖٓ ُؼد دٝس ْٜٓ ٝجًرش ك٢  -

 .جُذُٝس ٝجُّغِطحش جُؼ٤ٓٞٔسجُؼ٤ِٔس جالهطقحد٣س ٝضو٤ِـ دٝس 

جُخحسؼ ك٢ جعط٤شجد جُّغِغ ٖٓ جُّغِغ ٝجُخذٓحش، ٝص٣حدز جُقحدسجش، ٝجُطّو٤َِ ٖٓ جالػطٔحد ػ٠ِ  جُزجض٢ جالًطلحءضكو٤ن  -

 .طّح٢ُ ضكغ٤ٖ ٓغطٟٞ ٓؼ٤ؾس جألكشجدجالعطٜال٤ًس، ٝضٞك٤ش كشؿ جُؾـَ ٝذحُ

: جُطو٤َِ ٖٓ ٗغرس جُٔخحهش جالهطقحد٣س ٝجُٔوذسز ػ٠ِ جُطؼحَٓ ٓغ جألصٓحش ٣س جالهطقحد ٖٓ جُقذٓحش جُخحسؾ٤سقٔح -

ٝ ضذٛٞس أأٝ جُؿلحف ذحُ٘غرس ُِٔٞجد جُضسجػ٤س ٝجُـزجت٤س،  ٝجُّقذٓحش جُخحسؾ٤س، ٓػَ ضوِرحش أعؼحس جُٔٞجد جأل٤ُٝس ًحُرطشٍٝ،

 .رس ُِذٍٝ جُؼشذ٤س(جُ٘ؾحه جالهطقحد١ ك٢ جألعٞجم جُؼح٤ُٔس خحفس ك٢ جُذٍٝ جُؾش٣ٌس )ٓػحٍ جُذٍٝ جألٝسٝذ٤س ذحُ٘غ

ضؼض٣ض  :  دٝس جالعطػٔحس جألؾ٘ر٢ جُٔرحؽش ٣ٌٖٔ إٔ ٣إد١ ئ٠ُٔحس جألؾ٘ر٢ ك٢ جُ٘ؾحه جالهطقحد١ضؼض٣ض دٝس جالعطػ -

 .ٖ أٛذجف ع٤حعس جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١جُط٤ٔ٘س جالهطقحد٣س، ٝٛٞ ذزُي ٣ؼذ ٖٓ ذ٤

، فلكس 2016)سٝج٤٘٣س،  ًٔح  ضٞفِص دسجعحش أخشٟ ئ٠ُ ضِخ٤ـ ٓرشسجش جٗطٜحؼ ع٤حعس ُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ًحألض٢

135) : 

 جضؿحٛحش ٓؼذالش جُطرحدٍ جُطؿحس١؛ -

 ؛د٣حش جُٔشضرطس خقٞفح ٓغ جُطّق٤٘غٝكٞسجش جُكؿْ جُخحسؾ٤س ك٢ جالهطقح -

 ؛جألعؼحس ك٢ أعٞجم جُغِغ جأل٤ُٝس ػذّ جعطوشجس -

 انتُىٌع 
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 ؛جعط٘ضجف جُٔٞجسد جُٔؼذ٤ٗس -

 .جُكذّ ٖٓ ٓخحهش جُٔكلظس -

ٕ ٖٓ ؾٜس أخشٟ، ٣ٌٖٔ جُط٤٤ٔض ذ٤ٖ أٛذجف جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ قغد جألكن جُض٢٘ٓ، كؼ٠ِ جُٔذٟ جُوق٤ش، هذ ٣ٌٞ

جُٜذف ٛٞ جُطّٞعغ ٝضؼض٣ض ػحتذجش جُوطحع جُشت٤غ٢، ٝذحُطّح٢ُ ص٣حدز ٗق٤د ٛزج جُوطحع ك٢ ًَ ٖٓ جُّ٘حضؽ جُٔك٢ِ جإلؾٔح٢ُ 

ٝجُؼحتذجش جُطقذ٣ش٣س، أٓح ػ٠ِ جُٔذٟ جُط٣َٞ، كحُٜذف جُٔ٘ؾٞد ٛٞ جعطخذجّ جُؼٞجتذ جٌُٔطغرس ػٖ جُوطحع جُشت٤غ٢،ك٢ 

٣ٞ٘غ ٝجُطٞؾٚ ٗكٞ جالعطػٔحس ك٢ هطحػحش أخشٟ، أ١  إٔ جُوطحع جُشت٤غ٢ ًحُ٘لو، هذ ئقذجظ ض٤ٔ٘س جهطقحد٣س ٓشضٌضز ػ٠ِ جُطّ 

  (229)ذٞؽٍٞ، فلكس  .٣طْ جالػطٔحد ػ٤ِٚ ٤ُقرف ٝع٤ِس إلقذجظ جُط٘ٞع جالهطقحد١

 : قٍبش انتُىٌع االقتصبدي .2

ك٢ جُذُٝس ٓكَ  ذسؾس جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ُ ضغطخذّ ًذالُسٓإؽشجش  ٖٓ ؾٜسٛ٘حى ُو٤حط ٓذٟ جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ،  

ٝرُي ذو٤حط ضؾططٚ جالهطقحد١، ٓذٟ جُط٣ٞ٘غ  ه٤حط ٖٓ خالُٜح ٣ٌٖٔ ٛ٘حى ٓوح٤٣ظ ٓخطِلس ٝٓطؼذدز، ٖٝٓ ؾٜس أخشٟ جُذسجعس

 .جُٔخطِلس أٝ ُ٘لظ جُذُٝس خالٍ كطشجش ٓخطِلس ٖٓ خالٍ ٓوحسٗطٚ ذ٤ٖ جُذٍٝ

)جقٔذ،  ٛ٘حى ػذز ٓإؽشجش ضذُ٘ح  ػ٠ِ ٓذٟ جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ أل١ دُٝس أٜٛٔح:: ع االقتصبدييؤشراد انتُىٌ .1.2

  (23، فلكس 2018

  ًًٔح ضذٍ ػ٤ِٜٔح جُ٘غرس جُٔث٣ٞس إلعٜحّ جُوطحػحش جُٔخطِلس ك٢ جُ٘حضؽ جُٔك٢ِ جإلؾٔح٢ُ. يعذل ودرخخ انتغٍر انهٍكه ،

ه٤حط ٓؼذالش جُ٘ٔٞ جُكو٤و٤س ُِ٘حضؽ جُٔكِـ٢   أ٣نحئمحكس ئ٠ُ ص٣حدز أٝ جٗخلحك ئعٜحّ ٛزٙ جُوطحػحش ٓغ جُضٖٓ. ٖٝٓ جُٔل٤ذ 

 جإلؾٔـح٢ُ قغـد  جُوطحع.

 ٝػالهطٜح ذؼذّ جعطوشجس عؼش جُ٘لو. ٖٝٓ جُٔلّٜٞ إٔ جُط٣ٞ٘غ ٣لطشك ك٤ٚ خًبنًدرخخ عذو اضتقرار انُبتح انًحهً اإل ،

 .إٔ ٣كذ ٖٓ ػذّ جالعطوشجس ٛزج ٓغ ٓشٝس جُضٖٓ

  ألٕ أقـذ أٛـذجف جُط٣ٞ٘ـغ ٛـٞ ضو٤ِـَ جالػطٔـحد تطىر إٌراداد انُفظ وانغبز كُطجخ يٍ يدًىع إٌراداد انحكىيـخ ،

جُٔل٤ذز جألخشٟ، ٝض٤شز جضغحع هحػذز جإل٣شجدجش ؿ٤ش جُ٘لط٤س ػ٠ِ ٓش جُضٖٓ، ئر إٔ ػِـ٠ ئ٣ـشجدجش جُ٘لو، ٖٝٓ جُٔإؽشجش 

 .رُي ٣ذٍ ػ٠ِ جُ٘ؿـحـ ك٢ ضط٣ٞش ٓقحدس ؾذ٣ذز ُإل٣شجدجش ؿ٤ش جُ٘لط٤س

  ٝجُؼ٘حفـش جٌُٔٞٗـس ُِقـحدسجش ؿـ٤ش جُ٘لط٤ـس. ٝذقـٞسز َطـجخ انصـبدراد غـٍر انُفطٍـخ إنى يدًـىع انصـبدراد ،

جالسضلـحع جُٔنـطشد ُِقـحدسجش ؿـ٤ش جُ٘لط٤ـس ػِـ٠ جصد٣ـحد جُط٣ٞ٘ـغ جالهطقـحد١. ػِـ٠ إٔ جُطــ٤شجش جُوقـ٤شز ػحٓـس ٣ـذٍ 

 .جألؾـَ ك٢ ٛـزج جُٔو٤ـحط هـذ ضٌـٕٞ ٓنِِس، ئر ٣ٌٖٔ إٔ ض٘ؿْ ػٖ ضوِرحش أعؼحس جُ٘لو ٝفحدسجضٚ

  ٛـزج جُٔو٤ـحط ٣٘رــ٢ إٔ ٣ؼٌـظ ٝإٔ ٣ؼـضص ، ٝٓـٖ جُٞجمـف إٔ تطـىر إخًـبنً انعًبنـخ ثًدًههـب حطـت انقطـبع

 .ضــ٤شجش جُطٌـ٣ٖٞ جُوطحػ٢ ُِ٘حضؽ جُٔك٢ِ جإلؾٔح٢ُ

  ًٝٛزج ٓإؽش ٛحّ ألٕ جُط٣ٞ٘غ تغٍر يب نهقطبع انعبو وانقطبع انخبص يٍ إضهبو َطجً فً انُبتح انًحهً اإلخًبن ،

 ٔح٢ُ.جالهطقحد١ ٣ؼ٢٘ ص٣حدز ئعٜحّ جُوطحع جُخحؿ ك٢ جُ٘ؾحه جالهطقحد١ جإلؾ

  ق٤ـع ٣ٌٔـٖ ضطر٤ـن ٛـزٙ جُٔوـح٤٣ظ خقٞفـح ػِـ٠ أٗؾـطس ٓط٘ٞػـس ك٢ جُوطـحع جُخـحؿ، يقـبٌٍص اإلَتبخٍـخ ،

 ٚ.ُطو٤ـ٤ْ ٓؼـذٍ ض٤ٔ٘طـٚ ٝضكذ٣ػ

 ضغطخذّ ُٔؼشكس دسؾس جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ أٜٛٔح: ٛ٘حى ٓوح٤٣ظ  :قٍبش درخخ انتُىٌع االقتصبدي .2.2

 ٛزج جُٔإؽش جُق٤ـس جُطح٤ُس:٣أخز : يقٍبش فالدًٌٍر كىضىف 

 

 

 : ق٤ع

(αi ):   جُ٘حضؽ جُٔك٢ِ ك٢ كطشز جألعحطجُ٘غر٤س ٌَُ هطحع ك٢ ٓؿجأل٤ٔٛس َٔ. 

βi ُٔك٢ِ جإلؾٔح٢ُ ك٢ كطشز جُٔوحسٗس: جأل٤ٔٛس جُ٘غر٤س ٌَُ هطحع ك٢ ٓؿَٔ جُ٘حضؽ ج. 

Cos ٍػ٠ِ ٝؾٞد جُط٣ٞ٘غ ٖٓ خالٍ ققٍٞ ضـ٤شجش ٤ٌِ٤ٛس  ك٢ جالهطقحد ك٢ قحُس : ٣ٝغطذcos= 0 ٝػ٠ِ جُؼٌظ ك٢  ،

 . ٣طشؾْ ذ٘وـ ك٢ جُطـ٤شجش ج٤ٌِ٤ُٜسقحُس جالذطؼحد ػٖ جُو٤ٔس ٓٔح 
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 ٌيعبيم هٍرفُذال هٍرشًب (Herfindahl-Hirschman Index) (ٝجُز١ ضخطقش ضغ٤ٔطٚ خHHI)،  ٝجُز١ ٣ؼذ

جُط٘ٞع جالهطقحد١ .ٝٛٞ ٣ؼطٔذ ػ٠ِ ه٤حط ٓوذجس جُطشًض ك٢ جُق٘حػس ذقلس ػحٓس أٝ ك٢ هطحع ٓؼ٤ٖ، ؽ٤ٞػح ُو٤حط  جألًػش

٣ٝكد . ٝجعطخذّ ٖٓ هرَ ٤ٛثحش ٝٓ٘ظٔحش د٤ُٝس ًػ٤شز ُٔؼشكس ٓذٟ جُط٘ٞع ك٢ هطحع جُقحدسجش ُذُٝس ٓح أٝ ُؼ٤٘س ٖٓ جُذٍٝ

 (640، فلكس 2016)هشٝف،  ذحُؼالهس جُطح٤ُس

 ( يؤشر ثبٌمTheil Index) : جقذ ٓإؽشجش ه٤حط جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ك٢ ج٤ٌَُٜ جالهطقحد١ ) ٓإؽش ٞٛ

جقطغحخ جُطخقـ/ جُط٘ٞع ( ٝجُز١ ٣طْ سذطٚ ذحُ٘ٔٞ جالهطقحد١، أ١ ٣غطؼحٕ ذٚ ُطك٤َِ جُؼالهس ذ٤ٖ ض٣ٞ٘غ / ضكٍٞ ج٤ٌَُٜ 

( ًِٝٔح جهطشذص ه٤ٔس جُٔإؽش ٖٓ جُٞجقذ جُقك٤ف 1-0ٜٞ ٓإؽش ضطشجٝـ ه٤ٔطٚ ذ٤ٖ )ك الهطقحد١،جالهطقحد١ ٝٓغطٟٞ جُ٘ٔٞ ج

)٤ٌَٛ ٗحضؿٜح جُٔك٢ِ جإلؾٔح٢ُ(، ذٔؼ٠٘ ضٞص٣غ  دٍ رُي ػ٠ِ جسضلحع ٓغطٟٞ جُطخقـ أٝ مؼق جُط٣ٞ٘غ ك٢ جهطقحد جُذُٝس

جُٔإؽش ًِٔح دٍ رُي ػ٠ِ جٗخلحك جُطخقـ ٓشًض ٝؿ٤ش ػحدٍ ُِٔٞجسد ذ٤ٖ جُوطحػحش . ٝذحُؼٌظ ًِٔح جٗخلنص ه٤ٔس 

 (54، فلكس 2018)ُِطخط٤و،  ٝص٣حدز جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ .

 

 ٜٓ٘ؿ٤س قغحخ ٓإؽش غح٣َ ٣ٌٕٞ ذحُٔؼحدُس جُطح٤ُس: 
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 : ق٤ع

i.j.t .ضؾ٤ش ئ٠ُ جُذُٝس، جُوطحع، ٝجُضٖٓ ػ٠ِ جُطٞج٢ُ : 

Nضؾ٤ش ئ٠ُ ػذد جُوطحػحش :. 

S ijt
 .tك٢ جُضٖٓ  Iك٢ جُذُٝس  jضؾ٤ش ئ٠ُ ققس جُوطحع : 

S it
 . tك٢ جُضٖٓ ٢ٛI ٓطٞعو ققس جُو٤ٔس جُٔنحكس ذحُ٘غرس ٌَُ جُوطحػحش ك٢ جُذُٝس  :

 جُط٘ٞع ٝجُطشًض ك٢ جُقحدسجش ٖٓ ذ٤ٖ أْٛ جألدُس جُط٢ ضٌؾق ٝضإؽش ػٖ  ٣ؼذ د٢ِ٤ُ: انصبدراد ُىعيؤشر ت

ٓغطٟٞ جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ك٢ جُرِذجٕ جُط٢ ضطر٠٘ ئعطشجض٤ؿ٤س جُط٣ٞ٘غ، كر٤٘ٔح ٣و٤ظ د٤َُ جُط٘ٞع جٗكشجف ققس فحدسجش 

ُطِي جُغِغ جُشت٤غ٤س ك٢ جُقحدسجش جُؼح٤ُٔس، فحدسجضٜح ػٖ ققس جُقحدسجش جُٔك٤ِس  ئؾٔح٢ُجُغِغ جُشت٤غ٤س ُذُٝس ٓؼ٤٘س ٖٓ 

 ًٔح ٣أض٢:

 

 

hij :  ٢ٛ ققس جُٔ٘طؽi  ٓؿٔٞػس جُذٍٝ  أٝك٢ جُقحدسجش جإلؾٔح٤ُس ُِرِذj  ٝ .hi  ٢ٛ ققس جُٔ٘طؽ :i  ك٢ جُقحدسجش

 .جُؼح٤ُٔس جإلؾٔح٤ُس 

 انطٍبحخ انخضراء انطٍبحخ وأهًٍخ ثبٍَب: 

ضرشص جُغ٤حقس ك٢ جُذٍٝ جُٔططٞسز ًشجكذ أعحع٢ ك٢ جُط٤ٔ٘س جالهطقحد٣س ُٝزُي ٗؿذ مخحٓس جالعطػٔحسجش جُٔخطِلس ك٢ 

جُوطحع جُغ٤حق٢، ق٤ع ضؼطٔذ جُؼذ٣ذ ٜٓ٘ح ػ٠ِ جُغ٤حقس، ًٔقذس ْٜٓ ٖٓ ٓقحدس جُذخَ جُٞه٢٘، ٝجعططحػص ٖٓ خالُٜح 

ًٔح ٣كذظ ك٢ جُٞال٣حش جُٔطكذز ٝأعرح٤ٗح ٝئ٣طح٤ُح ٝج٤ُٞٗحٕ ٝجُ٘ٔغح جُكقٍٞ ػ٠ِ ٓذجخ٤َ ع٣ٞ٘س ًر٤شز ٖٓ جُوطحع جُغ٤حق٢ 

 ٝع٣ٞغشج ٝكشٗغح ٝئٌِٗطشج ٝضش٤ًح، ٝؿ٤شٛح ٖٓ ذِذجٕ جُؼحُْ. 

٪ ٖٓ جُ٘حضؽ  11جُ٘لو ، ٓغ  ضٔػَ جُغ٤حقس جُ٘ؾحه جُشت٤غ٢ ػ٠ِ جُٔغطٟٞ جُذ٢ُٝ ، ٓطلٞهس ػ٠ِ ف٘حػس جُغ٤حسجش أٝ

، ضنحػق ػذد جُشقالش جُغ٤حق٤س ذغرغ ٝػؾش٣ٖ.  2003ٝ  1950جُقذد ، ذ٤ٖ ػح٢ٓ  جُٔك٢ِ جإلؾٔح٢ُ جُؼح٢ُٔ. ك٢ ٛزج

. ٝذحإلمحكس ئ٠ُ رُي ، أػِ٘ص 1950أمؼحف ٓح ًحٕ ػ٤ِٚ ػحّ  210أ٣ًنح ، ذِؾ قؿْ ئ٣شجدجش جُغ٤حقس  2003ٝك٢ ػحّ 

،  1هْ ٖٓ جُٔطٞهغ إٔ ٣شضلغ ئ٠ُ ، ٝٛٞ س 2010جُٔ٘ظٔس جُؼح٤ُٔس ُِغ٤حقس إٔ ػذد جُٔغحكش٣ٖ ٣ض٣ذ ػٖ ٤ِٓحس ٓغحكش ك٢ ػحّ 

 (Chien, 2007, p. 2) .٤ِٓ2020حسجش ك٢ ػحّ  6

ضضدجد أ٤ٔٛس ٝدٝس قٔح٣س جُر٤ثس ٝجُٔ٘حل ك٢ ٓؿحٍ جُغ٤حقس، ق٤ع ٣شٟ جُخرشجء أٗٚ ٣ٌٖٔ ُٜح إٔ ضِؼد دٝس ه٤حد١ ك٢  

  .ضكٞالش جُٔ٘حل ٝجُغ٤حقس جُٔغطذجٓس ٓغحُسجُؼحُْ، ٝرُي ٖٓ خالٍ جُذٝس جُٔ٘ٞه ذٜح ك٢ 
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  أهًٍخ انطٍبحخ:. 1

ُٞ ُْ ضٌٖ ُِغ٤حقس أ٤ٔٛطٜح ٓح ًحٗص ُطكطَ ٌٓحٗس ٓط٤ٔضز ك٢ جُغ٤حعحش جُط٣ٞٔ٘س ُِذٍٝ جُٔطوذٓس ٝجُ٘ح٤ٓس ػ٠ِ جُغٞجء. 

 (178، فلكس 2018)ًشًٞػ،  ٝجُغ٤حع٤س ُِغ٤حقس. ٝجالؾطٔحػ٤س جالهطقحد٣سٝك٤ٔح ٢ِ٣ ع٤طْ جُطؼشك ُأل٤ٔٛس 

  االقتصبدٌخاألهًٍخ: 

ضطٔػَ ك٢ ضكغ٤ٖ ٝمغ ٤ٓضجٕ جُٔذكٞػحش ٝضكو٤ن جُط٤ٔ٘س جإله٤ٔ٤ِس خقٞفح ئ٣ؿحد كشؿ ػَٔ ؾذ٣ذز، 

ئ٣شجدجش جُذُٝس ذحإلمحكس ئ٠ُ ضٞك٤ش خذٓحش جُر٤٘س جُطكط٤س، ٝٛزج ًِٚ ٣إد١ ئ٠ُ ص٣حدز ٓغط٣ٞحش جُذخَ ٝذحُطح٢ُ ص٣حدز 

 .ٖٓ جُنشجتد ٝٓ٘ٚ خِن كشؿ ػَٔ ؾذ٣ذز

 ًعهى انصعٍذ االختًبع: 

ضٌٖٔ ك٢ ضٞك٤ش ضغ٤ٜالش، ضشك٤ٚ ٝجعطؿٔحّ ُِغٌحٕ جُٔك٤٤ِٖ ًٝزُي قٔح٣س ٝئؽرحع جُشؿرحش جالؾطٔحػ٤س ُألكشجد 

 ٝجُؿٔحػحش.

 ًعهى انصعٍذ انجٍئ : 

  ش قٔح٣س ٓؾذدز ُٜح. ضطٔػَ ك٢ جُٔكحكظس ػ٠ِ جُر٤ثس ٝٓ٘غ ضذٛٞسٛح ٝٝمغ ئؾشجءج

 :ًعهى انصعٍذ انطٍبضً وانثقبف 

ضط٣ٞش جُؼالهحش جُغ٤حع٤س ذ٤ٖ جُكٌٞٓحش ك٢ جُذٍٝ  ٗؾش جُػوحكحش ٝص٣حدز جُطٞجفَ ذ٤ٖ جُؾؼٞخ ذحإلمحكس ئ٠ُ 

 جُغ٤حق٤س.

 انعبنًً: االقتصبدفً  واالَذيبجانطٍبحخ . 2

ضؼذ مشٝسز ِٓكس ئٕ جُٜ٘ٞك ذحألٝمحع جالهطقحد٣س ألؿِد دٍٝ جُؼحُْ جُط٢ ٣ؼطٔذ جهطقحدٛح ػ٠ِ ٓٞسد ٝجقذ 

جُغش٣غ  ٝجالٗذٓحؼذٚ، ٝإٔ جُٔقِكس ج٤ٗ٥س ٝجُٔغطور٤ِس ك٢ ظَ ضضج٣ذ ٛرٞخ س٣حـ جُؼُٞٔس  جالعطٜحٗسٝٓطِرح ال ٣ٌٖٔ 

 جُؼحُْ ضغطٞؾد ضؿ٤٘ذ جإلٌٓحٗحش جُٔحد٣س ٝجُرؾش٣س جُٔطحقس ُنٔحٕ ٓٞهغ ُٜح ػ٠ِ ٛزج جًٌُٞد.  الهطقحد٣حش

إٔ ضطٔغي ذٜح ُِطخل٤ق ٖٓ ٓطحػرٜح ٝمٔحٕ ضٔحعٌٜح ٝجعطٔشجس٣طٜح  جُذٍُٝط٢ ضغطط٤غ  جعطـالُٜحٖٝٓ جُرذجتَ جٌُٖٔٔ 

٣ٌٖٔ جُطكٌْ ك٤ٜح  جعطػٔحسجشٜح. ئٗٚ جُوطحع جُز١ ٣ططِد ئ٠ُ جُوطحع جُغ٤حق٢ ٝئػطحتٚ جأل٤ٔٛس جُط٢ ٣غطكو جالُطلحشضطٔػَ ك٢ 

ٓ٘ٚ ك٢ ٓذد ه٤حع٤س ئرج ٓح هٞسٕ ذحُوطحػحش جإلٗطحؾ٤س جألخشٟ ؽش٣طس ضٞك٤ش عرَ جُ٘ؿحـ ٖٓ ئسجدز فحدهس  ٝجالعطلحدز

 ٝجعطوشجس ع٤حع٢ ٝغوحكس ع٤حق٤س.

 :ءوانطٍبحخ انخضراانطٍبحخ . 3

ضؼطرش جُغ٤حقس ٖٓ أًػش جُق٘حػحش ٗٔٞجً ك٢ جُؼحُْ، كوذ أفركص ج٤ُّٞ ٖٓ أْٛ جُوطحػحش ك٢ جُطؿحسز جُذ٤ُٝس.  ئٕ 

ً ك٢ ص٣حدز جُذخَ جُو٢ٓٞ ٝضكغ٤ٖ ٤ٓضجٕ جُٔذكٞػحش،  جُغ٤حقس ٖٓ ٓ٘ظٞس جهطقحد١ ٢ٛ هطحع ئٗطحؾ٢ ٣ِؼد دٝسجً ٜٓٔح

 ِس، ٝٛذكحً ُطكو٤ن ذشجٓؽ جُط٤ٔ٘س. ٝٓقذسجً ُِؼٔالش جُقؼرس، ٝكشفس ُطؾـ٤َ جأل٣ذ١ جُؼحٓ

ٝػ٠ِ جُقؼ٤ذ جُر٤ث٢ ضؼطرش جُغ٤حقس ػحٓالً ؾحرذحً ُِغ٤حـ ٝئؽرحع سؿرحضْٜ ٖٓ ق٤ع ص٣حسز جألٓحًٖ جُطر٤ؼ٤س  جُٔخطِلس 

ٝجُطؼشف ػ٠ِ ضنحس٣غٜح ٝػ٠ِ ٗرحضحضٜح ٝجُك٤حز جُلطش٣س ،  ذحإلمحكس ئ٠ُ ص٣حسز جُٔؿطٔؼحش جُٔك٤ِس ُِطؼشف ػ٠ِ ػحدجضٜح 

 . حح٤ُذٛٝضو

 : يفهىو انطٍبحخ انخضراء .1.3

ٝٛٞ ٓقطِف قذ٣ع ٗغر٤ح ٣ٝؼرش ٛزج جُٔقطِف ػٖ أقذ أٗٔحه  1980ظٜش ٓقطِف جُغ٤حقس جُر٤ث٤س ك٢ ذذج٣س ػحّ 

جُغ٤حقس جُٔشجكوس ُِر٤ثس، ٝجُز١ ٣ٜذف ئ٢ُ جُكلحظ ػ٢ِ جُٔٞجسد جُر٤ث٤س ًؼ٘قش ؾزخ ع٤حق٢ ألهٍٞ كطشز ٌٓٔ٘س ٝهذ أؽحس ًَ 

ٖٓTran and Do (2011 )Mc Gahey (2012ٝ )Mirsanjari (2012 ئ٢ُ إٔ ٛ٘حى ػذز ٓغ٤ٔحش ُِغ٤حقس جُر٤ث٤س )

 . ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُٔغ٤ٔحش ... ٓػال جُغ٤حقس جُٔغثُٞس، ٝجُغ٤حقس جُرذ٣ِس، ٝجُغ٤حقس جُطر٤ؼ٤س، ٝجُغ٤حقس جُٔغطذجٓس

جُغ٤حقس  ٓؽ جألْٓ جُٔطكذز ُِر٤ثس ك٢ جُذ٤َُ جإلسؽحد١ ُِغ٤حقس جُٔغطذجٓس ك٢ جُٞهٖ جُؼشذ٢ ٣ُؼشف ذشٗح

ذأٜٗح "جالعطـالٍ جألٓػَ ُِٔٞجهغ جُغ٤حق٤س ٖٓ ق٤ع دخٍٞ جُغ٤حـ ذأػذجد ٓطٞجصٗس ُِٔٞجهغ جُغ٤حق٤س ػ٠ِ إٔ ٣ٌٞٗٞج  جُٔغطذجٓس

ٝرُي ُِك٤ُِٞس دٕٝ ٝهٞع جألمشجس ػ٠ِ  ٝد١،  ػ٠ِ ػِْ ٓغرن ٝٓؼشكس ذأ٤ٔٛس جُٔ٘حهن جُغ٤حق٤س ٝجُطؼحَٓ ٓؼٜح ذؾٌَ

 ")عشجؼ(شك٤ٖ. جُط

18



9102( 5( اجمللد )6جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا ملحق ) ,جملت  جامعت احلسني بن طالل للبحوث   

 
 
 

 
 

 :(3)فلكس  جُغحتف جُر٤ث٢ ذأٗٚ ؽخـ ٣طقق ذحُخقحتـ جُطح٤ُس (Colvin, 1991)ٝهذ ٝفق  

 ؛ٝؾٞد سؿرس ًر٤شز ُِطؼشف ػ٠ِ جألٓحًٖ جُطر٤ؼ٤س ٝجُكنحس٣س 

 ؛جُكقٍٞ ػ٠ِ خرشز قو٤و٤س 

  ؛جُؾخق٤س ٝجالؾطٔحػ٤سجُكقٍٞ ػ٠ِ جُخرشز 

 ُِٞفٍٞ ئ٠ُ ٛذكٚ؛ ٍ جُطكذ١ٞضكَٔ جُٔؾحم ٝجُقؼٞذحش ٝهر 

 ؛جُطلحػَ ٓغ جُغٌحٕ جُٔك٤٤ِٖ ٝجالٗخشجه ذػوحكطْٜ ٝق٤حضْٜ جالؾطٔحػ٤س 

 ؛عَٜ جُط٤ٌق قط٠ ذٞؾٞد خذٓحش ع٤حق٤س ذغ٤طس 

 ُ؛جُقؼٞذحش ذشٝـ ه٤رس سٞجؾٜٓٝ غ٤شضكَٔ جإلصػحؼ ٝج 

 ؛ئ٣ؿحذ٢ ٝؿ٤ش جٗلؼح٢ُ 

 ٘وٞد ُِكقٍٞ ػ٠ِ جُخرشز ٤ُٝظ ٖٓ أؾَ جُشجقس.جُئٗلحم  ضكر٤ز 

ٝجُرشجٓؽ جُغ٤حق٤س جُٔؼذز كحُغ٤حقس جُخنشجء ضؼطٔذ ك٢ جُٔوحّ جألٍٝ ػ٠ِ ٝػ٢ جُغحتف ٝػ٠ِ جإلسؽحدجش  ،ئرٕ 

جُٞػ٢ جُر٤ث٢ ك٢ ٓؿطٔؼ٘ح ُْ ٣شضن ذؼذ ئ٠ُ ٓغطٟٞ ٣ٌٖٔ جالػطٔحد ػ٤ِٚ ك٢ جُطؼحَٓ ٓغ جُر٤ثس ٝجُكلحظ ػ٤ِٜح،  . ًٕٞذؼ٘ح٣س

كاٗٚ ٣طٞؾد ػ٤ِ٘ح، ٓنحػلس جُؿٜذ ٝجُطش٤ًض ػ٠ِ جُٔوٞٓحش جألخشٟ ُِغ٤حقس جُٔغطذجٓس. ٝئػذجد خطس ٓشٝس٣س ضٌلَ ضذكن 

جُغ٤حسجش جُط٢ ال ضوَ أًػش ٖٓ سجًر٤ٖ، أٝ ذ٘حء ٓٞجهق ذؼ٤ذز ٝضغ٤٤ش جُغ٤ش ذ٤غش ٝٛٞ أٓش مشٝس١، ك٤ٌٖٔ ٓػالً ٓ٘غ دخٍٞ 

قحكالش جُ٘وَ جُؼحّ جُط٢ ضطٞكش ك٤ٜح ٝعحتَ جُشجقس. ٣ٌٖٝٔ ضخق٤ـ أٓحًٖ ُالعطٔطحع ذؼ٘حفش جُطر٤ؼس، ال ضذخِٜح جُغ٤حسجش 

 .ٝال ٣قَ ئ٤ُٜح جُنؿ٤ؽ

 :أهًٍخ انطٍبحخ انجٍئٍخ .2.3

ُِغ٤حقس جُر٤ث٤س أ٤ٔٛس خحفس جًطغرطٜح ٖٓ ًٜٞٗح ضؼَٔ ػ٠ِ ضكو٤ن ٓؿٔٞػس ٓطٌحِٓس ٖٓ جألٛذجف، ٝك٢ ٗلظ جُٞهص 

، 2010)فٞس٣س،  ٖٓ هر٤ؼس جُٔٔحسعس، ٣ٌٖٝٔ جُطؼشف ػ٠ِ أ٤ٔٛطٜح ك٢ جُ٘وحه جُطح٤ُس 7ضغطٔذ أ٤ٔٛطٜح ٖٓ رجضٜح جُط٢ ض٘رغ 

 :(230 - 229كحش جُقل

 ؛ضذكغ جُغ٤حقس ئ٠ُ ئهحٓس جُٔض٣ذ ٖٓ جُر٠٘ جألعحع٤س ٖٓ هشم ٝٓٞجفالش ٝجضقحالش ٝٓإعغحش ع٤حق٤س 

   جُر٤ثس جُٔك٤طس، إلٗؾحء جُل٘حدم ٝجُٔطحػْ ٝجالعطشجقحش ٝجُٔ٘طؿؼحش جُق٤ل٤س ٝجُؾط٣ٞس  ػٔحسئضوٞد ئ٠ُ

 ؛ٓخططس ٝٓ٘ظٔس ٝجُ٘ؾحهحش جُغ٤حق٤س جألخشٟ. ٝضذكن جُغ٤حـ ذأػذجد ٓذسٝعس ٝذقٞسز

  ٌَ٣كون ئ٣شجدجش ٝدخٍٞ ٛحٓس، ُٜح آغحسٛح جإل٣ؿحذ٤س جُط٣ٞٔ٘س ُِٔ٘حهن ، ٝذحُطح٢ُ ض٘ؼٌظ ػ٠ِ ضلؼ٤َ ج٤ُٜ

 ؛هطقحد١ ٝسكح٤ٛس جإلٗغحٕ،ٝضط٣ٞش جُؿٜٞد ُِٔكحكظس ػ٠ِ جُر٤ثسجال

   ٖٓ ٣ُٞذ ضذكن جألكٞجؼ جُغ٤حق٤س ٓؿحالش ػَٔ ٓشذكس ُِغٌحٕ جُٔك٤٤ِٖ، ٓٔح ٢ٔ٘٣ جُٞػ٢ ُِكلحظ ػ٠ِ ذ٤ثطْٜ ُٔض٣ذ

 ؛جٌُٔطغرحش، ذحإلمحكس ئ٠ُ ضؼ٤ٔن جالٗطٔحء

 ٝجُكلحظ ػ٤ِٜح ٢ٛٝ ٖٓ جُؼ٘حفش جُٜحٓس ك٢ جُر٤ثس  ،جُغ٤حقس جُر٤ث٤س ئ٠ُ جالٛطٔحّ ذطش٤ْٓ ٝف٤حٗس ج٥غحس ضذكغ

 ؛جُغ٤حق٤س

 ؛جُٔكحكظس ػ٠ِ جُطٞجصٕ جُر٤ث٢، ٝذحُطح٢ُ جُكلحظ ػ٠ِ جُك٤حز جُطر٤ؼ٤س جُرش٣س ٝجُركش٣س ٝجُؿ٣ٞس ٖٓ جُطِٞظ 

  ٖٓ ٓٞجسد ُٜح أ٤ٔٛس جؾطٔحػ٤س ذحسصز، ق٤ع ضؼذ فذ٣وس ُِٔؿطٔغ، ئر ضوّٞ ػ٠ِ جالعطلحدز ٓٔح ٛٞ ٓطحـ ك٢ جُٔؿطٔغ

ٝأكشجد، ٝضؼَٔ ػ٠ِ ض٤ٔ٘س جُؼالهحش جالؾطٔحػ٤س ٝضكو٤ن ٝضكغ٤ٖ ػ٤ِٔس ضكذ٣ع جُٔؿطٔغ ٖٓ ٓؿطٔؼحش ٓؼطضُس ئ٠ُ 

 ؛ٓؿطٔؼحش ٓ٘طلؼس

  ضوّٞ ػ٠ِ ٗؾش جُٔؼحسف ٝجُٔؼِٞٓحش جُغ٤حق٤س، ٝٗؾش غوحكس جُٔكحكظس ػ٠ِ جُر٤ثس ٝجُٔٞسٝظ جُطشجغ٢ جإلٗغح٢ٗ

 ٝغوحكس جُكنحسز ٝجُٔٞجهغ جُطحس٣خ٤س.
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   :أَىاع انطٍبحخ انجٍئٍخ .3.3
ضشضٌض جُغ٤حقس جُر٤ث٤س ذقٞسز ٓرحؽشز ػ٠ِ جُطر٤ؼس ٝػحدز ٓح ضشضرو ذحُطشجظ جُكنحس١ ٝجُطحس٣خ٢ ُِؾؼٞخ، ُزُي 

  (730، فلكس 2018)ٓأٖٓ،  :ضطؼذد ٓظحٛشٛح ٝ ضط٘ٞع ذكغد ض٘ٞع ػ٘حفش جُؿزخ ك٢ ٛزٙ جُٔٞجهغ، ٝ ٖٓ ذ٤ٖ أْٛ أٗٞجػٜح

   ع٤حقس جُٔك٤ٔحش جُطر٤ؼ٤س ٝجُط٢ ٣طِن ػ٤ِٜح جُغ٤حقس جُلطش٣س؛ 

   ع٤حقس جُٔضجسع ٝجُغ٤حقس جُخنشجء ك٢ جُغٍٜٞ ٝجُـحذحش ٝجُٔ٘طضٛحش ٝقذجتن جُك٤ٞجٗحش؛ 

   ع٤حقس ف٤ذ جُك٤ٞجٗحش جُرش٣س ٝجُط٤ٞس ٝجألعٔحى؛ 

  س ٝٓؾحٛذز جُؾؼد جُٔشؾح٤ٗس ٝجُط٘ضٙ ػ٠ِ جُؾٞجهة ٝدسجعس جُ٘رحضحش ع٤حقس جُـٞؿ ضكص جُٔحء ٝجألُؼحخ جُٔحت٤

 جُركش٣س ٝجُشقالش جُؾشجػ٤س ٝجُل٘حدم جُؼحتٔس؛ 

   ع٤حقس جُقكحس١ ق٤ع جُٜذٝء ٝجُغ٤ٌ٘س ٝٓشجهرس جُط٤ٞس ٝجُكؾشجش ٝجُضٝجقق ٝجُطضُؽ ػ٠ِ جُشٓحٍ ٝذحهحش

 جُقكحس١؛ 

   ع٤حقس ج٥غحس ٝجُٔـحسجش ٝضك٤َِ جُقخٞس جُؿ٤ُٞٞؾ٤س؛ 

   ٝ جالهالع ػ٠ِ جُكشف ج٤ُذ٣ٝس ٝجألُرغس جُطو٤ِذ٣س ٝجألًالش جُؾؼر٤س، ذحإلمحكس ئ٠ُ جٌُشٗلحالش ٝجُٜٔشؾحٗحش جُػوحك٤س

 .جُٔخطٞهحش

 انطٍبحخ انخضراءاندهىد انذونٍخ نتفعٍم  ثبنثب:

 (424 - 423، جُقلكحش 2017)جُوحدس،  يؤتًراد انطٍبحخ انخضراء:. 1

 انًؤتًر انتحضٍري حىل انطُخ انذونٍخ نهطٍبحخ انجٍئٍخ ثطٍشم: .1.1

( ٖٓ هشف ٓ٘ظٔس جُطؿحسز جُؼح٤ُٔس، ذحالؽطشجى ٓغ قٌٞٓس ع٤ؾ٤َ، 2001د٣غٔرش  10 – 8ضْ ض٘ظ٤ْ ٓإضٔش ع٤ؾ٤َ )

ض٤ٌٖٔ أفكحخ جُٔقِكس ٖٓ ؾ٤ٔغ جُلثحش جُشت٤غ٤س جُٔؼ٤٘س ذحُط٤ٔ٘س جُٔغطذجٓس ٝئدجسز جُغ٤حقس ٝجُٜذف ٖٓ ٛزج جُٔإضٔش 

جُر٤ث٤س ك٢ جُذٍٝ جُ٘ح٤ٓس جُؿضس٣س جُقـ٤شز ٝجُؿضس جألخشٟ ٖٓ ضرحدٍ جُخرشجش ذطوذ٣ْ دسجعحش قحالش كشد٣س ٝئؾشجء 

ٛزج جُٔإضٔش، جُز١ ٣ٔػَ أفكحخ  ذِذج ك٢ 20ؽخـ ٖٓ  100ٓ٘حهؾحش ٓطؼٔوس قٍٞ ٛزج جُٔٞمٞع، ٝؽحسى قٞج٢ُ 

دسجعس قحُس ؾ٘رح ئ٠ُ ؾ٘د ٓغ  25جُٔقِكس ٖٓ جُوطحػ٤ٖ جُؼحّ ٝجُخحؿ، ٝجُٔ٘ظٔحش ٝجُٔؿطٔؼحش جُٔك٤ِس، ٝضْ ػشك 

غالغس ػشٝك ض٤ٜٔذ٣س ك٢ أسذغ دٝسجش، ٓٞجم٤غ جُؿِغحش ض٘حُٝص جُٔغحتَ جُٔطؼِوس ذغ٤حعحش جُغ٤حقس جُر٤ث٤س، ٝجُطخط٤و، 

 ٣ن ٝجُطش٣ٝؽ، كنال ػٖ سفذ أٗؾطس جُغ٤حقس جُر٤ث٤س.ٝجُط٘ظ٤ْ، ٝجُطغٞ

 ٝهذّ ٛزج جُٔإضٔش ِٓخـ ٖٓ جالعط٘طحؾحش ٝجُٔ٘حهؾحش ٝكوح ئ٠ُ أسذؼس ٓكحٝس ُِؤس جُؼح٤ُٔس ُِغ٤حقس جإل٣ٌُٞٞؾ٤س:

 ع٤حعس جُغ٤حقس جُر٤ث٤س ٝجُطخط٤و: ضكذ١ جالعطذجٓس -

 ض٘ظ٤ْ جُغ٤حقس جُر٤ث٤س: جُٔغإ٤ُٝحش ٝجألهش جُٔإعغ٤س -

 جُٔ٘طؿحش ٝضش٣ٝؽ ٝضغ٣ٞن جُغ٤حقس جُر٤ث٤س: ضؼض٣ض جالعطٜالى جُٔغطذجّ ُِٔ٘طؿحشضط٣ٞش  -

 سفذ ضٌح٤ُق ٝكٞجتذ جُغ٤حقس جُر٤ث٤س: مٔحٕ جُطٞص٣غ جُؼحدٍ ذ٤ٖ ؾ٤ٔغ أفكحخ جُٔقِكس -

 يؤتًر كٍجك نهطٍبحخ انخضراء ثكُذا: .2.1

، ًٝحٕ ٛزج جُكذظ جُشت٤غ٢ 2002ٓح١  22 – 19ػوذش جُؤس جُؼح٤ُٔس ُِغ٤حقس جإل٣ٌُٞٞؾ٤س ك٢ ٓذ٣٘س ٤ًر٤ي ذٌ٘ذج 

جُغ٘س جُذ٤ُٝس ُِغ٤حقس جُر٤ث٤س، ًٝحٕ جُٜذف ٖٓ جُؤس ئ٠ُ جُؿٔغ ذ٤ٖ جُكٌٞٓحش ٝجًُٞحالش جُذ٤ُٝس  2002ُالقطلحٍ ذغ٘س 

ٝجُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُك٤ٌٓٞس ٝجُٔإعغحش جُغ٤حق٤س ٝٓٔػ٢ِ جُٔؿطٔؼحش جُٔك٤ِس ٝجُغٌحٕ جألف٤٤ِٖ، ٝجُٔإعغحش جألًحد٤ٔ٣س 

ألكشجد جُز٣ٖ ُذ٣ْٜ جٛطٔحّ ذحُغ٤حقس جُر٤ث٤س، ٝض٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ جُطؼِْ ٖٓ ذؼنْٜ جُرؼل ٝجُطؼشف ػ٠ِ ذؼل جُٔرحدب جُٔطلن ٝج

 ػ٤ِٜح ٝأ٣ُٞٝحش ضط٣ٞش ٝئدجسز جُغ٤حقس جُر٤ث٤س ك٢ جُٔغطورَ.

 يؤتًر هبرثىر نهطٍبحخ انخضراء ثبنىالٌبد انًتحذح:. 3.1

ك٢  2005عرطٔرش  16 – 14س جُر٤ث٤س ك٢ جُٞال٣حش جُٔطكذز، جُز١ ػوذ ٝمغ ئػالٕ ٛحسذٞس ً٘ط٤ؿس ُٔإضٔش جُغ٤حق

ٛحسذٞس، ٣ذػٞ ٛزج جإلػالٕ ػ٠ِ قٌٞٓس جُٞال٣حش جُٔطكذز ئ٠ُ ضر٢٘ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُغ٤حعحش ُطؾؿ٤غ جُغ٤حقس جُٔغإُٝس 

١ ك٢ جُطش٣ٝؽ ُِغ٤حقس جؾطٔحػ٤ح ٝذ٤ث٤ح، ذحػطرحسٛح ٝجقذز ٖٓ جُٞؾٜحش جُغ٤حق٤س جُشجتذز ك٢ جُؼحُْ، ًٔح أٜٗح دٝس ه٤حد

 جُٔغإُٝس.
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 (2002يؤتًر أوضهى نهطٍبحخ انخضراء )  .4.1

( ٣ؼطرش ٗط٤ؿس ٖٓ جُ٘طحتؽ جُشت٤غ٤س ُِٔإضٔش جُؼح٢ُٔ ُِغ٤حقس جُر٤ث٤س ػحّ 2007ذ٤حٕ أٝعِٞ ذؾإٔ جُغ٤حقس جإل٣ٌُٞٞؾ٤س )

جُغ٣ٞ٘س جُخحٓغس ُؤس ٤ًر٤ي، ًٝحٗص  ٓح١ ذٔ٘حعرس جُزًشٟ 16 – 14، جُز١ ػوذ ك٢ أٝعِٞ، جُ٘ش٣ٝؽ، ك٢ جُلطشز ٖٓ 2007

، ُؿ٤ٔغ ؾٔؼ٤حش جُغ٤حقس جُر٤ث٤س جُٞه٤٘س 2002أٛذجكٚ ُطو٤٤ْ جالٗؿحصجش ٝجُطكذ٣حش ك٢ ٓؿحٍ جُغ٤حقس جُر٤ث٤س ٓ٘ز ػحّ 

 ٝجإله٤ٔ٤ِس ٝج٤٤ُٜٖ٘ٔ ٝجُٔٔحسع٤ٖ ُِغ٤حقس جُر٤ث٤س ٖٓ ؾ٤ٔغ أٗكحء جُؼحُْ، ٝذ٘حء جالُطضجّ ذحُغ٤حعحش ٝجإلؾشجءجش ُطؼض٣ض

 جُٔغحٛٔس جُلش٣ذز ُِغ٤حقس جُر٤ث٤س ُكلظٜح ٝض٤ٔ٘طٜح جُٔغطذجٓس.

 انخبتًخ:

ع٤حعس ٗحؾؼس ُط٣ٞ٘غ جهطقحدجش جُذٍٝ جُط٢ ضطٌَ ػ٠ِ هطحع جهطقحد١  ك٢ مٞء جالٛطٔحّ جُٔطضج٣ذ ذنشٝسز ضر٢٘

أفرف ٓلّٜٞ جُغ٤حقس جُخنشجء ٤ُظ جخط٤حسج ذَ قط٤ٔس  دٕٝ جُوطحػحش جُٔط٘ٞػس جُط٢ ضضخش ذٜح، خحفس جُذٍٝ جُ٘لط٤س، 

 ٖٓ ؾٜس ُٝطكو٤ن جُلٞجتذ جالهطقحد٣س ٖٓ ؾٜس أخشٟ .كٔح٣س جُرؾش٣س ٝجُك٤حز ذقلس ػحٓس ُ

٘ح ُْ ٣شضن ذؼذ ئ٠ُ ٓغطٟٞ ٣ٌٖٔ جالػطٔحد ػ٤ِٚ ك٢ حضًٕٞ جُٞػ٢ جُر٤ث٢ ك٢ ٓؿطٔؼذحػطرحس جُغ٤حقس ٖٓ أْٛ جُوطحػحش       

ٖٓ ؾٜس، ٝجالػطٔحد ػ٤ِٚ ًوطحع ق١ٞ٤ ٣ٌٖٔ ٖٓ خالٍ ضلؼ٤ِٚ ٓكحسذس ضرؼ٤س جُذٍٝ ُوطحع  ٤ثس ٝجُكلحظ ػ٤ِٜحجُطؼحَٓ ٓغ جُر

٠ جُؿ٤ٔغ ٓغط٤ٌِٜٖ، ٓغإ٤ُٖٝ ٝقٌٞٓحش، ٓنحػلس جُؿٜذ ٝجُطش٤ًض ػ٠ِ ، كاٗٚ ٣طٞؾد ػِٓؼ٤ٖ دٕٝ ذحه٢ جُوطحػحش

  .ذ٤غش ٝٛٞ أٓش مشٝس١. ٝئػذجد خطس ٓشٝس٣س ضٌلَ ضذكن جُغ٤ش خنشجءغ٤حقس جُجُٓوٞٓحش 

  ُٝطكو٤ن رُي ٗٞسد جُطٞف٤حش جُطح٤ُس:   

جألخز ذٔرذأ جُطخط٤و جُغ٤حق٢ ُطكو٤ن جُطٌحَٓ ك٢ جُط٤ٔ٘س ذ٤ٖ ًحكس جُوطحػحش، ًٝزج ضكو٤ن جًرش هذس ٌٖٓٔ ٖٓ  -

 جٌُٔحعد جالهطقحد٣س جُٔرحؽشز ٝؿ٤ش جُٔرحؽشز؛

ؾَ مشٝسز ئعٜحّ جُٔؿطٔغ أٗؾش جُٞػ٢ جُغ٤حق٢ ذٞجعطس ٓخطِق ٝعحتَ جالضقحٍ جُرقش٣س جُغٔؼ٤س ٝجٌُٔطٞذس، ٖٓ  -

 ك٢ جُطشؿ٤د جُغ٤حق٢ جُر٤ث٢ ذطؼحٓالضْٜ ٓغ جُغ٤حـ ذطشم قنش٣س ٓططٞسز ضؾؿغ ضلؼ٤َ جُغ٤حقس ك٢ ٝهْٜ٘؛

  ؛ُش٣ل٤سضؾؿ٤غ جالعطػٔحس ك٢ ف٘حػس جُغ٤حقس ك٢ ٓخطِق جألهح٤ُْ ٝجُٔ٘حهن ج -

ضح٤ٖٓ ذشجٓؽ جُطكذ٣ع ٝجُطط٣ٞش ُِٔ٘حهن جُغ٤حق٤س، ٝجُطٞعغ ٝئ٣ؿحد ٓ٘حهن ع٤حق٤س ؾذ٣ذز ضطالتْ ٓغ ضـ٤ش ٝضطٞس  -

 ػ٤ِٔحش جُط٤ٔ٘س جُغ٤حق٤س؛

د ػ٤ِٚ ضلؼ٤َ جُغ٤حعحش جُٞه٤٘س ُكٔح٣س جُطشجظ جُٞه٢٘ ٖٓ ًَ ٓح ٣ؼشمٚ ُالٗذغحس ذحػطرحسٙ ً٘ض ٝٓٞسد ٣ٌٖٔ جالػطٔح -

 جالهطقحد جُٞه٢٘.ك٢ ض٣ٞ٘غ 

 

 قبئًخ انًراخع:

 Chien, v. M. (2007). Tourisme et integration dans l'economie mondiale. These Doctorat en 

Science Economiques, Facule des Sciences Economiques et de Gestion. Universite du sud 

Toulon-Var. 

 United Nations Industrial Organization( .04 ،2015 .)Diversification-Domestic and Export 

Dimensions .http: www.equip-project.org/tool-4-diversification-domestic-and-export-

dimensions /.Consulté le 13/09/2019. 

  جُٔؿِس جُؿضجتش٣س قحُس جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣سجُغؼ٤ذ ذٞؽٍٞ. جُٔوحٝالض٤س ًاعطشجض٤ؿ٤س ُِط٣ٞ٘غ جالهطقحد١: دسجعس .

  .07ُِط٤ٔ٘س جالهطقحد٣س، ػذد 

  .ٚجُٔؼٜذ جُؼشذ٢ ُِطخط٤و. جُطؼش٣ق ذٔلّٜٞ جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ٝأٛذجكٚ ٝٓكذدجضhttp://www.arab-

api.org/default.aspx Consulté le 12/09/2019 

 ( .ضوش٣ش جُط٤ٔ٘س 2018جُٔؼٜذ جُؼشذ٢ ُِطخط٤و .) جُؼشذ٤س: جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ٝٓذٍ ُطق٣ٞد جُٔغحس ٝئسعحء جالعطذجٓس

 ك٢ جالهطقحدجش جُؼشذ٤س. ج٣ٌُٞص.

  .أ٤ُٝلش ص٣لش٣ٖ، ٓٞهغ د٣ٝطؼ الٗذ، أذٞ سص٣ضز أعؼذ عشجؼ. ؾش٣ذز جُٞهٖ جُغؼٞد٣س

http://yomgedid.kenanaonline.cm/posts/105933 Consulté le 14/09/2019  
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  (. جُرِذجٕ جُ٘ح٤ٓس ٝهنح٣حٛح جُِٔكس. ٓٞعٌٞ: دجس جضوذّ.1987عطرحٗٞف. )ؾًٞٞف جعٌ٘ذسٝف 

 .قحٓذ ػرذ جُكغ٤ٖ جُؿرٞس١. جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ٝأ٤ٔٛطٚ ُِذٍٝ جُ٘لط٤س http: //fcdrs.com/economical/535 

Consulté le 12/09/2019    

 ُأذكحظ جهطقحد٣س ٝئدجس٣س، جُؼذد  .ٔ٘حهن جُش٣ل٤سخحٕ أقالّ، صج١ٝ فٞس٣س. جُغ٤حقس جُر٤ث٤س ٝأغشٛح ػ٠ِ جُط٤ٔ٘س ك٢ ج

 . جُغحذغ

  :فرحـ ذِو٤ذّٝ، ق٤حز ٓأٖٓ. جُغ٤حقس جُر٤ث٤س قِوس ٝفَ ذ٤ٖ جالعطػٔحس جُغ٤حق٢ ٝجُٔؿحٍ جُر٤ث٢ ُطكو٤ن جُط٤ٔ٘س جُٔغطذجٓس

 . د جُطحعغ. ٓؿِس جُذسجعحش جُٔح٤ُس ٝجإلدجس٣س، جُؼذٗٔحرؼ ػح٤ُٔس ٝػشذ٤س ٓط٤ٔضز ٖٓ ػحُْ جُغ٤حقس جُر٤ث٤س

 ٓؿِس م٤ق جقٔذ، ػضٝص جقٔذ. ٝجهغ جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ك٢ جُؿضجتش ٝآ٤ُس ضلؼ٤ِٚ ُطكو٤ن ض٤ٔ٘س جهطقحد٣س ٓغطذ٣ٔس .

 .  19، جُؼذد 14جهطقحد٣حش ؽٔحٍ جكش٣و٤ح، جُٔؿِذ 

 16 . ٓؿِس آكحم ُؼِْ جالؾطٔحع، جُؼذدكط٤كس ًشًٞػ. أ٤ٔٛس جُغ٤حقس ك٢ ضكو٤ن جُط٤ٔ٘س ذحُٔ٘طوس جُقكشج٣ٝس . 

  هؼ٤ذ ُط٤لس، ٛذ٣ش ػرذ جُوحدس. ضلؼ٤َ جُغ٤حقس جُخنشجء )جُر٤ث٤س( ُٔٞجًرس جُطـ٤شجش جُؼح٤ُٔس جُر٤ث٤س دسجعس قحُس ٓؾشٝع

 جُؿضجتش. . 12ٓؿِس سؤٟ جهطقحد٣س، جُؼذد  جٌُشذٕٞ جألصسم ذحالٓحسجش.

 ( .ع٤حعحش جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ضؿحسخ د٤ُٝس ٝػشذ٤س.2013دمحم أ٤ٖٓ ُضػش .) http: //www.arab-api.org 
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  ٓؿِس  .2014 - 1980دمحم ًش٣ْ هشٝف. ه٤حط ٝضو٤٤ْ ٓإؽش جُط٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ك٢ جُؿضجتش دسجعس ضك٤ِ٤ِس ُِلطشز

  .2، جُؼذد 9جُٞجقحش ُِركٞظ ٝجُذسجعحش، جُٔؿِذ 

 .ٓوحٍ ػالهس جُغ٤حقس ذحُر٤ثس http: //mounabouhali.files.wordpress.com Consulté le 14/09/2019 

 ( .جُط٣ٞ٘غ ٝجُ٘ٔٞ ك٢ جالهطقحد جُغؼٞد١. جُٔإضٔش جألٍٝ ٤ٌُِحش  1436سذ٤غ جُػح٢ٗ،  16ٓٔذٝـ ػٞك جُخط٤د .)ٙ

 ئدجسز جألػٔحٍ ذؿحٓؼحش دٍٝ ٓؿِظ جُطؼحٕٝ ُذٍٝ ج٤ُِؽ جُؼشذ٤س ،  جُش٣حك.

 ٣ٞ٘غ جالهطقحد١ ًخ٤حس جعطشجض٤ؿ٢ ُطكو٤ن جُط٤ٔ٘س جُٔغطذجٓس ك٢ جُرِذجٕ جُ٘لط٤س: قحُس ٓٞع٠ ذح٢ٛ، ًٔحٍ سٝج٤٘٣س. جُط

 . 5. جُٔؿِس جُؿضجتش٣س ُِط٤ٔ٘س، ػذد جُرِذجٕ جُؼشذ٤س جُٔقذسز ُِ٘لو
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