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 الخالصة

تركز األطروحة على المشكلة التي تواجهها البلدان المصددر  للدط ط المداأ بكوبدلب المتم لدة  
فددي وجددود فددوا ن عددرن ط طمددة بصدد ة م ددتمر  فددي  ددوؤ الددط ط الدولمددة  تدد د   لددى ا طم ددان 

الطاتجدددة عدددن الزمددداد  فدددي ا طتدددا  والندددرن الط طدددي للددددو  مدددار  الم دددتمر أل دددنار الدددط ط المددداأ  
 أ. 3002-9191مطظمة كوبل مال  المد  

واططلؤ الباحث من فرضمة م ادها كطه على الرغأ من التغمرات الهمكلمة التي حصلت في  
ال دددوؤ الط طمدددة مطلدددا ال دددبنمطات مدددن التدددرن النشدددرمن المتم لدددة فدددي اطتهدددا  حالدددة احتكدددار طرفدددي 

الطلب( من قب  الشركات الط طمة االحتكارمة وظهور مطظمة األقطدار المصددر  -)النرن ال وؤ
للددددط ط )كوبددددل( وقمامهددددا بتحدمددددد االطتددددا  واأل ددددنار   ال كن ال ددددوؤ الط طمددددة الدولمددددة ظلددددت تتدددد  ر 
بالمنرون الط طي مدن قبد  الددو  مدار  مطظمدة كوبدل الدو  ظهدر وتطدامى مطدو الربدا األو  لنتدد 

رورًا بالت دددنمطات حتدددى وقتطدددا الحاضدددر  وكدض هدددوا المندددرون الط طدددي للددددو  مدددار  ال ماطمطدددات مددد
كوبددل الددى التدد  مر علددى طحددو م ددتمر علددى كطددراف ال ددوؤ الط طمددة فددي مجددالي ا طتددا  واأل ددنار 
لمنظددأ  ددطوات الدرا ددة  ممددا كفتددد مطظمددة كوبددل بنددن  ددمطرتها علددى  ددوؤ الددط ط الدولمددة وكدض 

أ في ك واؤ الط ط الدولمدة وعلدى مطظمدة كوبدل  مجداد كفضد  النالقدات الى تآك  ك نار الط ط الما
وكعلى درجات التط مؤ في ال ما ات الط طمة لكدال الطدرفمن  ومدا لدأ تدطجك كوبدل فدي تحتمدؤ هدو  
المهمة فدنن ت  مرهدا فدي  دوؤ الدط ط الدولمدة  دمكون محددودًا وضدنم ًا و دمكون الم دت مد والمدتحكأ 

 و  الصطاعمة الم تهلل الر مس للط ط. الوحمد بتلل ال وؤ هي الد
 ومهدف البحث الى: 

بمددان كهممددة الدددو  المطتجددة والمصدددر  للددط ط المدداأ مددار  مطظمددة كوبددل فددي  طتددا  الطاقددة  -9
طتاجهدددا وعرضدددها الط طدددي  لدددى  جمدددالي االحتمددداطي  النالممدددة  ومددددض كهممدددة احتماطهدددا واه

 الط طي النالمي وت  مر ولل في ك واؤ الط ط الدولمة.  وا طتا  والنرن
 طددالا التددارل والباحددث المتمصدد  علددى كدد  مددامتنلؤ بالصددطاعة الط طمددة ألهددأ الدددو   -3

المطتجدددة والمصددددر  للدددط ط المددداأ مدددار  مطظمدددة كوبدددل  مدددن حمدددث طشددد تها ومراحددد  تطدددور 
ممددددة ماتم لدددده الصددددطاعة الط طمددددة فمهددددا مددددن  طتددددا  واحتمدددداطي وا ددددتهالل وصددددادرات  وكه

مراداتهددا الط طمددة  لددى  جمددالي الصددادرات وا مددرادات الحكوممددة لكدد   صددادراتها الط طمددة واه
دولدددة مدددن هدددو  الددددو   وط دددبة الدددواردات الط طمدددة  لدددى  جمدددالي اال دددتهالل الط طدددي ألهدددأ 
الدو  الم تورد  للط ط الماأ  لبمان مدض ح ا مة اقتصادمات هو  الدو  لتتلبدات ك دنار 

 اأ في  وؤ الط ط الدولمة. الط ط الم



وملصددددت الدرا ددددة  لددددى كطدددده كلمددددا زاد ا طتددددا  الط طددددي والنددددرن الط طددددي للدددددو  المطتجددددة 
والمصدر  للط ط الماأ مار  كوبل في  وؤ الط ط الدولمدة كدان ولدل علدى ح داب حصدة م داهمة 

طتدا  ا طتا  الط طي والنرن الط طي لددو  مطظمدة كوبدل  ومحددث النكدس فدي حالدة اطم دان اال
والنددددرن الط طددددي للدددددو  مددددار  مطظمددددة كوبددددل  ألن الطلددددب النددددالمي علددددى الددددط ط المدددداأ للدددددو  
الصطاعمة متجه طحو النرن الط طي للددو  مدار  كوبدل وال دا ن مدن الطلدب متجده طحدو الندرن 
الط طي لدو  مطظمة كوبل  ألن الطلب على ط ط كوبل هو طلب متمأ ومشك  ال درؤ بدمن الطلدب 

والندرن الندالمي مدن ط دط الددو  مدار  كوبدل. كمدا تبدمن كن ال دوؤ النالممدة للدط ط النالمي للط ط 
تناطي من وجود فوا ن عدرن ط طمدة م دتمر  لمنظدأ  دطوات الدرا دة  طتمجدة للزمداد  الكبمدر  فدي 
ا طتا  الط طي للدو  مار  مطظمة كوبدل  فضداًل عدن التجداوز لحصد  االطتدا  مدن بندن دو  

 ان الم تمر أل نار الط ط الماأ في  وؤ الط ط الدولمة. كوبل  وهوا م  ر االطم 

كمددا تبددمن االطم ددان الم ددتمر لالحتماطمددات الط طمددة للدددو  مددار  مطظمددة كوبددل با ددت طا  
رو ما ودو  بحر قزومن  وكن احتما  الن ور على احتماطمدات ط طمدة  ضدافمة فدي الددو  الط طمدة 

بدددل قدددد حافظدددت علدددى مكاطتهدددا الط دددبمة مدددن مدددار  كوبدددل ضدددنمف االحتمدددا   وتبدددمن كن مطظمدددة كو 
مددن  جمددالي االحتماطمددات النالممددة  و بددت كطهددا تنتبددر مددن  %97حمددث احتوا هددا علددى كك ددر مددن 

كهددأ المصددادر الط طمددة التددادر  علددى تلبمددة احتماجددات النددالأ الم ددتتبلمة مددن الددط ط المدداأ. ومتطلددب 
المصدددر  للددط ط وبالتحدمددد الدددو  مددن الدددو  الط طمددة  ددوا  األعضددا  فددي مطظمددة كوبددل كو الدددو  

التددي تشددابهه مددا كوبددل فددي ظروفهددا االقتصددادمة ودرجددة ح ا ددمتها لتتلبددات ك ددنار الددط ط المدداأ  
 عاد  الطظر فدي طبمندة النالقدات االقتصدادمة وال ما دمة الدولمدة  لتكدون هدو  النالقدة مبطمدة علدى 

علددددى المدددددض الطومدددد  بددددداًل مددددن ك دددداس اعطددددا  األولومددددة العتبددددارات تبدددداد  المط نددددة االقتصددددادمة 
اعطا هددددا لالعتبددددارات ال ما ددددمة االطتهازمددددة او للمكا ددددب االقتصددددادمة قصددددمر  األمددددد التددددي تكددددون 
لصددالك طددرف علددى ح دداب األطددراف األمددرض. وعلددى جممددا األطددراف الر م ددة فددي ك ددواؤ الددط ط 

جدمن والم دتهلكمن الدولمة بدو  جهدود تكدون كك در وعمدًا وواقنمدة ت مدو بندمن االعتبدار مصدلحة المطت
 وشركات الط ط على حٍد  وا .

 


